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21. december 2015

Vključuje 2 možnosti:

A) vse vam naredi Microgramm – stran 2
B) vse naredite sami – strani 3 - 13



A) NAVODILA, ČE VAM SKORAJ VSE POSTOPKE NAREDI
MICROGRAMM – CELOTNA NAVODILA SO NA TEJ STRANI 

A1) Na vaši napravi zagotovite internet in TeamviewerQS aplikacijo (vrstni red je pri vas lahko 
drugačen) ali se oglasite na našem sedežu podjetja in nam napravo pustite za 1h.

A2) Plačate predračun za prehod na davčno potrjevanje računov, izpolnete in pošljete pooblastilo za prevzem
namenskega digitalnega potrdila, kar vključuje tudi hrambo v naši varni shrambi za 5 let. Lahko tudi pošljete
referenčno številko za prevzem namenskega digitalnega potrdila ali samo potrdilo na e-mail 
davcne.stevilke@microgramm.si.
A3) Javiti nam morate davčne številke prodajalcev. Prilagamo obrazec, v katerega vpišete imena, priimke, 
davčne številke prodajalcev in oznake, ki se bodo izpisovale na računih. Če teh oznak ne boste napisali, se 
bodo na računih izpisovala imena prodajalcev oz. še prva črka priimka, če bo natakarjev z enakim imenom 
več. Izpolnjen obrazec poslikate in pošljete na e-mail davcne.stevilke@microgramm.si ali pa nam ga pošljete
po pošti na Microgramm d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. 

A4) Natisnete interni akt preko maneger menija 

A5) Po pošti vam bomo poslali nalepko »Vklopi razum, zahtevaj račun!«.
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B) NAVODILA, ČE VSE NAREDITE SAMI – SLEDITE STRANEM 
3-13 

Če se niste odločili, da vam mi naredimo vse potrebno za prehod na davčne blagajne, sledite 8 
točkam: 

B1) Zagotovite internet na vaši napravi in TeamviewerQS, katerega prenesete iz trgovine Play.

V  trgovini Play v iskalnik vpišite »Teamviewer«, izberite Teamviewer QS in pritisnite »Namesti«, 
kot prikazujeta spodnji sliki. (vrstni red je pri vas lahko drugačen)
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B2) a) V kolikor ste že pridobili namensko digitalno potrdilo, preskočite to točko

b) Pridobiti morate namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov. Za 
namenska digitalna potrdila je možno zaprositi že od 15. novembra 2015 naprej. 

Več o tem je objavljeno na tej povezavi: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Novice/20 
15/151030__pooblascanje.pdf 

Namensko digitalno potrdilo lahko pridobite sami ali vaš računovodja. Na dan 18.12.2015 do 13h je
bilo od FURSa prevzetih 23.400 namenskih digitalnih potrdil od približno 80.000, kar pomeni, da 
bo na koncu decembra 2015 tudi za dvig namenskega digitalnega potrdila velika gneča. 
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B3) Potrebovali boste zadnjo verzijo programa SimPOS Lite in ta verzija omogoča davčno 
potrjevanje računov. To preverite v trgovini Play. (Če imate nastavljene posodobitve aplikacij se 
vam bo aplikacijo samodejno posodobila)

V trgovini Play poiščite aplikacijo SimPOS Lite in kliknite »posodobi«, kot kaže slika.
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B4) Prvi zagon posodobljene aplikacije bo od nekaterih zahteval prijavo uporabnikov in vnosu 
davčnih številk. Uporabniki, kateri že imate ustvarjene uporabnike za vaše zaposlene preverite, da 
imate vpisane njihove davčne številke.

Izpolnite zahtevane podatke in pritisnite »Shrani«.
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B5) Pred naslednjim korakom v napravo priklopite USB ključek, na katerem hranite namensko 
digitalno potrdilo. Če imate tablični računalnik ali mobitel, mora podpirati priključitev USB 
ključka, za to pa še potrebujete OTG kabel. Na napravi A762 USB ključek priključite direktno v 
enega izmed USB vhodov.

a) Nadaljujete s prijavo poslovne enote in uvoza namenskega digitalnega potrdila s pritiskom na 
»Glavni meni« in nato s klikom na »Prijava poslovne enote«.

B6) Če uporabljate davčno blagajno kot premični poslovni prostor sledite točki a), drugače 
preskočite točko a) in nadaljujte na točki b)
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a) V kolikor uporabljate davčno blagajno kot premični poslovni prostor (stojnico, kiosk, mobilnik 
na terenu), pritisnite na polje, da se pojavi kljukica. Vnesite oznake poslovnih enot, priporočamo 
samo številke. Nato pritisnite »Prijavi poslovni prostor«.

Ko vnesete vse podatke o poslovni enoti pritisnite »Prijavi poslovni prostor«.

Pritisnite »Ok« in s prijavo poslovne enote ste končali.
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b) Če imate nepremičen poslovni prostor, izpolnite še naslednje podatke. Ko jih vpišete pritisnite še 
na »Prijavi poslovni prostor«.

Pritisnite »Ok« in s prijavo poslovne enote ste končali.
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c)  Nato pa izpolnite še vsa ostala polja. Najprej izpolnite oznako vaše poslovne enote - 
priporočamo samo številke, npr. 1 (pazite, če imate poslovalnic več, vse morajo imeti 
različne številke). Nato vpiše naslov ter podatke iz GURSa, kar prikazuje spodnja slika. Če 
tega podatka nimate, ga lahko dobite na javnem portalu GURS:

http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl 

Vpogled je javen in ne potrebujete nobenega uporabniškega imena in gesla. 

Primer številk iz GURS za poslovni prostor Microgramm d.o.o., katere boste potrebovali pri vpisu 
poslovne enote v SimPOS Lite.
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B7) Izpis internega akta

Izpis internega akta opravite s klikom na „Glavni meni“ in „Natisni interni akt“. Nato vam bo vaša 
naprava natisnila interni akt oziramo vaš prenosni tiskalnik.
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Primer izpisa internega akta:
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B8) Nabaviti morate in na vidno mesto nalepiti nalepko »Vklopi razum, zahtevaj račun!«.
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