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 Priprava na davčno potrjevanje 

Pred pričetkom postopka si prosimo pripravite naslednjo datoteko in podatke:  

 Digitalno potrdilo (datoteka s končnico .p12) in geslo zanj. 

 Podatke o poslovnem prostoru (št. katastrske občine, št. stavbe, št. dela stavbe in davčna 

številka izdajatelja). 

 Podatke o zaposlenih (davčna številka vsakega Shopsy uporabnika).  

Opremljanje zaposlenih z davčnimi številkami 

Zopet se prijavite v Shopsy poslovodstvo (moj.shopsy.si) 

 

V Shopsy poslovodstvu 
morate pri vsakem 
uporabniku dodati njegovo 
davčno številko (Nastavitve-> 
Uporabniki). 
Po zaključku na blagajni s 
sinhronizacijo posodobite 
podatke, po tem bodo 
uporabniki opremljeni tudi z 

davčno številko. 

 

Odprite Shopsy blagajno.  

  

Z dvojnim klikom na datoteko 
s končnico .p12 pričnete 

proces uvoza. 
 
Na prvih dveh ekranih pustite 
izbrano možnost in 
nadaljujete. 

  

Na tretjem ekranu vpišete 
geslo in nadaljujete. 

 
Na četrtem ekranu samo 
nadaljujete. 

 

 

Na petem ekranu zaključite 

postopek. 
 
Na šestem ekranu potrdite, da 

želite namestiti ta certifikat. 
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 Prijava poslovnega prostora na blagajni   

(Glavni menu-> Davčno potrjevanje računov-> Prijava poslovnega prostora) 

 Vsaka poslovna enota v Shopsyu mora biti prijavljena kot poslovni prostor na FURS-u. 

 Prijava se tehnično izvede preko blagajne (na katerikoli blagajni, ki je prijavljena na davčno 

potrjevanje).  

 Prijava se za eno poslovno enoto izvede samo enkrat (ne za vsako blagajno te poslovne enote) 

in sicer lahko neposredno na spletni strani FURS-a ali preko nastavitve "Prijava prostora" v 

menuju "Davčno potrjevanje", ki je del glavnega menuja Shopsy blagajne.  

Odprite Shopsy blagajno (Splošni menu-> Nastavitve-> Fiskalizacija). 

 

Tukaj odkljukajte, da 
želite uporabljati davčno 
potrjevanje (do konca leta 

ni obvezno). 
 

Vpišite davčno številko 
podjetja. 

  

Kliknite Prijavi nov objekt 
in odprl se bo obrazec za 
prijavo. 

 
Šifra poslovnega prostora 
mora biti enaka kodi 
poslovne enote v Shopsyu 
(preverite v Shopsy 

poslovodstvu). 

Preizkus povezave s FURS-om 

 

Preverite ali povezava s FURS-
om deluje. 
Glavni menu-> Davčno 

potrjevanje računov-> Test 
FURS. 
Natisnete lahko QR kodo in 

preizkusite zvezo med vašo 
blagajno in FURS-ovim 
strežnikom. 

 

Čestitamo! 

 
Če ste vse postopke izvedli 
pravilno, lahko izdelate račun, 

kot je levi primer davčno 
potrjenega računa. 

Tak račun je prijavljen na FURS 
in ga zato stornirajte. Tega 

seveda ne počnite 
prepogosto….  
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