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NAVODILO: Davčno potrjevanje računov po 30.6.2019 - spremembe 

 

Verzija Programa: HERMES 3.0 in sicer verzije posameznih programov od: 

Fakturiranje 6.331 

POS Blagajna 6.105 

Gostinec 6.040 

Motorji 6.027 

POS-TAX 6.034 

 

Procesni vidik: 

FURS je konec januarja izdal obvestilo o spremembi stališča razlage 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov 

(ZDavPR). Vse vzdrževane stranke obveščamo, da smo programe prilagodili glede na prejeto spremembo stališča, 

ki mora biti implementirano do 30.6.2019.  

 

Postopek izvedbe: 

 

Sistem številčenja se je z novo ureditvijo spremenil. Poleg zaporedne številke za knjigovodske potrebe je dodana 

ločena številka FST (številka za namene davčnega potrjevanja računov). Ta številka teče v nespremenjenem 

zaporedju v okviru koledarskega leta in poslovnega prostora ali naprave (odvisno od sistema številčenja, ki ga 

predpisuje vaš interni pravilnik). Zapisana je skupaj z drugimi podatki davčnega potrjevanja: 

 

 
Pri novem številčenju za potrebe davčnega potrjevanja bo program številčil račune po sistemu LL00000 - kjer znaka 

LL predstavljata zadnji dve števki letnice. Le-ta se nahaja v spodnjem delu izdanega računa, oznaki prostora ter 

naprave ostaneta enaki. 

V svoje pravilnike vnesite tekst, ki je vezan  na spremembe prikaza oznake (številčenja) računa za potrebe davčnega 

potrjevanja. (… program številči račune po sistemu LL00000 - kjer znaka LL predstavljata zadnji dve števki letnice …) 

Tekst vezan na oznake prostora ter naprav ostane enak v kolikor tu nimate sprememb. Dopolnitev pravilnika stopi 

v veljavo v trenutku ko ste nadgradili programsko opremo. 

 

Strankam predlagamo, da ob prvih knjiženjih naredijo nekaj naključnih preverb in sicer: 

- Izpis dvojnika POS računa in preverijo identičnost z originalom; 

- Preverijo podatke o poslanih in davčno potrjenih računih v programu POS-TAX; 

- Izpis dvojnika izdanega računa (faktura) in preverijo identičnost z originalom; 
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S spremenjenim načinom številčenja računov je pomembna ustrezna programska nastavitev, ki mora biti skladna z 

opredeljenim internim aktom. Primer nastavitve navajamo v nadaljevanju. 

 

• En poslovni prostor z oznako »PP«. 

• Dve elektronski napravi:  
o POS blagajna 1 z oznako »001« 
o Fakturiranje 1 z oznako »FAKT« 

 

Številčenje po posameznem poslovnem prostoru – oznaka »C« v nastavitvah programov – številčenje v POS-TAXu 

je izvedeno na način: 

PP 

PP-001-LL000001 

PP-FAKT-LL000002 

PP-FAKT-LL000003 

PP-001-LL000004 

itd… 

 

Številčenje po posamezni elektronski napravi – oznaka »B« v nastavitvah programov – številčenje v POS-TAXu je 

izvedeno na način: 

PP 

PP-001-LL000001 PP-FAKT-LL000001 

PP-001-LL000002 PP-FAKT-LL000002 

itd… itd… 

 

Nastavitev se preveri in uredi v vsakem programu in za vsako uporabniško ime posebej. Npr. v Fakturiranju 

(Nastavitve à Lastnosti fakturiranja à zavihek Davčno potrjevanje računov) in POS blagajni (Matični podatki à Splošni 

parametri programa à zavihek Davčno potrjevanje računov): 

 

   
 

Uporabljen način številčenja je viden tudi pri vsakem računu v POS-TAXu (na desni strani, okno Podrobnosti). 

 

 


