
 

 Stran: 1. 

Izbira leta pri uvozu e-računov v Knjigo prejetih 
računov 

Ob uvozu prejetih e-računov program določi leto knjige na podlagi zapisanega datuma opravljanja, ki ga 

izdajatelj računa (dobavitelj) navede v xml računu (ne v PDF).  

V določenih primerih izdajatelj navede datum opravljanja samo na PDF sliko računa, ta datum pa ni naveden 

v xml računu.  

Trenutno program deluje na način, kot je prikazano v primerih v tabeli: 

Datum opravljanja, ki je zapisan v xml Avtomatski uvoz v leto knjige 

15.12.2016 2016 

03.01.2017 2017 

Datum ni naveden 2017 

Od 20.12.2016 do 04.01.2017 2017 

  

Če želite, da program uvozi prejete e-račune na drugačen način, lahko to določimo na oknu za uvoz 

eračunov.  

 
 



 

 Stran: 2. 

Preprečitev uvoza v pretekla leta/določitev datuma opravljanja, če v eRačunu manjka:  

 

ta nastavitev ima dve funkcionalnosti, če to polje označimo: 

 

- Če ima račun v xml naveden datum opravljanja storitve, ne želimo pa, da bi takšen račun program 

uvozil v preteklo leto. To funkcionalnost največkrat uporabljamo po zaključku preteklega leta in ne 

želimo, da bi se »tekoči« računi avtomatsko uvažali v pretekla leta (na primer, če gre za »star« račun 

ali če izdajatelj datum opravljanja napačno navede).  

 

- Samo tistim računom, ki nimajo navedenega datuma opravljanja, lahko ta datum sami določimo 

in bodo tako računi uvoženi v leto na podlagi datuma, ki ga vpišemo. Primer: če želimo, da program 

račune, ki nimajo datuma opravljanja storitve uvozi v leto 2016, vpišemo takole (sicer bi jih 

avtomatsko uvozil v leto 2017):  

 

 

 
 

  

Uvoz z izbranim datumom opravljanja: če želimo, da vse račune, ne glede na datum opravljanja, ki je 

naveden v xml računu, program uvozi v izbrano leto. Za uvoz v leto 2016 vpišemo Datum opravljanja v letu 

2016, za uvoz v leto 2017 pa vpišemo Datum opravljanja v letu 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Stran: 3. 

Za lažje razumevanje prikazujemo tabelo, kako uredite nastavitve: 

 

Datum opravljanja, 

ki je zapisan v xml   

Leto knjige, ki jo 

program avtomatsko 

izbere 

Nastavitve, da program uvozi račune v drugo leto, 

kot bi jih avtomatsko 

15.12.2016 2016 2017 

 
03.01.2017 2017 2016 

 
Datum ni naveden 2017 2016 

 
Od 20.12.2016 do 

03.01.2017 

2017 2016 

 
15.12.2016 2016 2017 

 
 

 

 

 

Šempeter pri Gorici, 14. 03. 2019       SAOP d.o.o. 


