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7 nasvetov pred
nakupom davčne
blagajne

1.

Kaj sploh je davčna blagajna in ali jo
potrebujem?
Davčna blagajna je blagajna, ki omogoča izmenjavo podatkov s FURS strežnikom v
realnem času. V Republiki Sloveniji so davčne blagajne obvezne od 1.1.2016.
Davčna blagajna je programska oprema, ki se lahko namesti na vaše že obstoječe
naprave (tablice, telefoni ali računalniki), tako da nimate visokih stroškov z nakupom
ob uvedbi. V kolikor v vašem podjetju boste ali poslujete z gotovino, priporočamo
nakup davčne blagajne, saj vam prihrani ogromno časa in prinese kar nekaj nepričakovanih koristi.

2.

3.

4.

Ali potrebujem internet?
za uporabo davčnih blagajn potrebujete internetno povezavo in sicer
za potrjevanje računov preko FURS strežnika v realnem času. Uporabite lahko stacionarno internetno povezavo ali mobilno internetno
povezavo (SIM kartica).

Koliko stane davčna blagajna?
V primeru, da že imate tablični računalnik, pametni telefon ali računalnik, vas bo
mesečni najem davčne blagajne stal nekaj več kot 10€. Začetni stroški namestitve se
gibljejo med 30 – 100 €.

Kaj vse potrebujem za uvedbo davčne
blagajne?
Pred uvedbo davčne blagajne je potrebno pripraviti:

Podatke si lahko v
davčno blagajno
vnesemo sami.
“Davčna blagajna
je lahko tako
enostavna!”

-

cenik artiklov,
spisek blagajnikov z davčnimi številkami,
interni akt,
namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov.

5.

Kaj je interni akt?

6.

Kaj je namensko digitalno potrdilo za
davčno potrjevanje računov in kje ga
dobim?

Pred pričetkom davčnega potrjevanja računov, morate sprejeti interni akt. Interni akt je
obrazec, v katerem popišete poslovne prostore. Vzorce internih aktov lahko najdete na
spletnih straneh FURS-a.
Na naši strani https://bit.ly/2F5fazf
imate izdelan primer internega akta,
katerega si lahko prenesete in uredite!

Je namensko digitalno potrdilo za izvajanje davčnega potrjevanja računov. Pridobite
ga preko portala eDavki, kjer je potrebno vložiti elektronski zahtevek za pridobitev
namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov
pod imenom DPR-PridobitevDP.

6.1

Kako pridobim namensko digitalno potrdilo
za davčne blagajne?
6.1.1. Na spletni strani edavki.durs.si izberete: Vstop za registrirane
uporabnike.
V meniju »Dokumenti« pod “Nov dokument” izberete zahtevek
DPR-PridobitevDP in ga elektronsko podpišete. Po vložitvi zahtevka
boste v osebni del portala eDavki prejeli referenčno številko in geslo
za prevzem namenskega certifikata.
6.1.2. Prejeto referenčno številko in geslo nato vnesete v portal za
prevzem namenskega digitalnega potrdila, ki se nahaja na www.taxca.gov.si/prevzem

6.1.2.

6.1.1.

7.

Kako izbrati ponudnika davčne blagajne?
Po obvezni uvedbi davčnih blagajn, je število ponudnikov davčnih blagajn
naglo narastlo. Številka se danes giblje okrog 100 ponudnikov.

Strokovnost ponudnika
Strokovnost ponudnika in storitev, ki jih ponuja je zelo pomembna, saj je s tem tesno
povezana tudi njegova pomoč uporabnikom. Priporočamo, da poiščete specializiranega ponudnika davčnih blagajn.

Pomoč uporabnikom
Pred nakupom zmeraj preverimo pomoč uporabnikom pri izbranem ponudniku. Preverite kdaj nam ponudnik nudi pomoč in na kakšen način.

Kaj nam davčna blagajna nudi
Danes davčne blagajne niso več samo nujno zlo, ampak so pomembno orodje, ki vam
lahko pomaga tudi pri povečanju in pospeševanju prodaje. Zato se pri nakupu osredotočite na izbiro davčne blagajne, ki vam zraven izdaje računov omogoča tudi podporo akcij in orodij za pospeševanje prodaje ali pa povezavo s spletno trgovino, ki je v zadnjem času zelo v porastu.

Z veseljem vam
bomo v pomoč, če
boste pri nakupu
davčne blagajne
prišli v dilemo.

pos
TRONpos, več kot blagajna!
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