Registracija poslovnih prostorov za davčno blagajno HELIOS

Vnos podatkov za poslovni prostor.
V meniju 1.1.7 – prijava poslovnega prostora na Furs, je potrebno vnesti vse vaše
poslovne prostore.
Za vnos novega poslovnega prostora pritisnite tipko PLUS (zgoraj desno) in
vnesite vse vaše poslovne prostore. Polja, ki jih je potrebno vnesti so označena
rdeče. Ostala polja pustite prazna.
Oznaka poslovnega prostora mora biti zabeležena v internem aktu. Primere
imate navedene v internem aktu.
Primeri oznak za poslovni prostor: P1, T1, MB1, LJ1, TRG1,
Neprimerne oznake poslovnega prostora: LJUBLJANA1, PE MARIBOR 1: oznake
so predolge in številčenje računov bo nepregledno.

Ko dokončate z vnosom enega poslovnega prostora in želite vnesti naslednjega,
ponovno pritisnite tipko PLUS in ponovite postopek.
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Prijava poslovnega prostora na furs.
Tipke Prijava poslovnega prostora še ne pritiskajte, dokler ne boste imeli
nameščenega certifikata, kar bo možno od 1.12.2015 dalje, ker FURS produkcijsko okolje za pošiljanje še ni na voljo. Za namestitev certifikat boste
prejeli ločena navodila.

Priprava internega akta – zaporedne številke si sledijo v
zaporedju po vsakem poslovnem prostoru.
V internem aktu je potrebno poimenovati davčne blagajne in opisati način
beleženje zaporedne številke računa. Pripravili smo osnutek internega akta, ki je
izdelan na podlagi številčenja. Predlagamo beleženje po centralni elektronski
napravi, na ta način se izognemo morebitnim težavam, ko nameščamo nove
računalnike za obstoječe in sistemsko gledano je to preglednejša rešitev, ker
imamo eno enotno številčenje znotraj poslovne enote, vsak računalnik znotraj
enote pa ima isto številko – centralne elektronske naprave – strežnika.

Primer internega akta, ki ga lahko uporabite.
V internem aktu popravite podatke na svoje podjetje, navedite vaše poslovne
enote in njihove podatke, izpolnite oznake poslovnih prostorov in popravite
primer številčenja z vašimi poslovnimi prostori. Oznaka elektronske naprave naj
ostane 1.
Eden ali več poslovnih prostorov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po
centralni elektronski napravi (strežniku) v poslovnem prostoru zavezanca
V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS,
št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana, davčna številka
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12345678, direktor Sergej Podpornik sprejema

INTERNI AKT o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za
dodeljevanje zaporednih številk računov
1. člen
S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter
predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12,
1000 Ljubljana, davčna številka 12345678.
2. člen

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami
iz registra nepremičnin:
3. člen
Oznake elektronskih naprav, preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:

Oznaka
poslovnega
prostora

Naslov poslovnega
prostora

LJ

Nova ulica 12, 1000
Ljubljana

MB

CE

Številka
katastrske
občine

Številka
stavbe

Številka
dela
stavbe

6798

145

1

Ob reki 34, 2000
Maribor

4786

566

67

Gosposka ulica 4, 3000
Celje

2108

25

34
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Kot elektronske naprave so označene posamezne centralne elektronske naprave (strežniki) v poslovnih
prostorih. Programska oprema za izdajanje računov je nameščena centralno na strežnikih. Na strežnike
so povezani računalniki - blagajne preko katerih se v poslovnem prostoru izdajajo računi.

Oznaka
poslovnega
prostora

Oznaka
elektronske
naprave

LJ

1

MB

1

CE

1
4. člen

Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v
neprekinjenem zaporedju, od zaporedne številke 1 do »n«, po elektronski napravi (strežniku) za izdajo
računov v poslovnem prostoru.
Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele:

LJ

MB

CE

LJ-1-1

MB-1-1

CE-1-1

LJ-1-2

MB-1-2

CE-1-2

LJ-1-3

MB-1-3

CE-1-3

LJ-1-4

MB-1-4

CE-1-4

itd…

itd…

itd…

5. člen

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016.
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Ljubljana, dne 31. 10. 2015

Direktor družbe:
Sergej Podpornik
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