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PRAVNI PODLAGI

Glavni podlagi:

 Zakon o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR – Ur.l.RS, 57/15

 Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov –
PZDavPR – Ur.l.RS, 60/15 in 75/15

Ostale podlage:

 ZDDV-1, ZGD, ZDavP



Pojem „gotovina“ po ZDavPR

Plačilo z gotovino:
 bankovci in kovanci in drugi načini plačila, ki niso neposredno 

nakazila na transakcijski račun (plačilne, kreditne kartice, čeki, 
vrednostni boni, Moneta, plačilo poštarju po povzetju ali s poštno 
nakaznico in drugi podobni načini plačila)

Ni plačilo z gotovino:

 neposredna nakazila na transakcijski račun in ostala plačila, ki so 
opravljena prek ponudnika plačilnih storitev – banke, hranilnice, 
pošte, PayPal



ZAVEZANCI po ZDavPR

Kumulativni pogoji: 

Ne glede na to, če niso izpolnjeni vsi kumulativni pogoji, prodajalec 
lahko davčno potrdi račun.

Zavezanost se ugotavlja za vsak račun posebej.

Morajo voditi poslovne 
knjige in evidence 

(po davčnih ali nedavčnih 
predpisih)

Morajo izdati račun za 
dobavo blaga ali storitev

po ZDDV-1

Račun je bil plačan z 
gotovino



Kdo mora voditi knjige? (1/3)
(izpolnjen mora biti vsaj en pogoj)

 osebe, ki morajo vodit poslovne knjige po »nedavčnih predpisih« 
- ZGD, statusni predpisi (društva, zasebno pravo, javne službe), 
zakon o računovodstvu

 osebe, ki morajo vodit poslovne knjige in evidence po davčnih 
predpisih (zasebniki, normirani s.p.), izjema so kmetje OKGD pod 
posebnimi pogoji

 zavezanci vodenja knjig po DDV zakonodaji



Izdaja računa po ZDDV-1 (2/3)

Zavezanec je vsaka oseba, ki neodvisno opravlja 
dejavnost, z izjemami:

a) zavarovalne in pozavarovalne transakcije in oproščene 
finančne transakcije, če so opravljene DZ v drugi državi 
članici, če so v tej državi oproščene



Izdaja računa po ZDDV-1 (2/3)

b) za dobave blaga in storitev v okviru OKGD, ob pogojih:
 da KG ni identificirano za DDV in,

– se davčna osnova od dohodka iz dejavnosti ugotavlja na podlagi 
katastrskega dohodka ali pavšalne ocene dohodka na panj, 

– katastrski dohodek vseh članov tega KG za zadnje koledarsko leto pa 
ne presega 7.500 €

 da dobavo opravi neposredno končnemu potrošniku ali za lastno rabo v 
okviru KG

 da gre za dobave lastnega blaga in storitev OKGD

c) Oproščene finančne storitve, za katere se računi 
izdajajo množično



Račun je plačan z gotovino (3/3)

Plačilo z gotovino:
 bankovci in kovanci in drugi načini plačila, ki niso neposredno 

nakazila na transakcijski račun (plačilne, kreditne kartice, čeki, 
vrednostni boni, Moneta, plačilo poštarju po povzetju ali s poštno 
nakaznico in drugi podobni načini plačila)

Ni plačilo z gotovino:

 neposredna nakazila na transakcijski račun in ostala plačila, ki so 
opravljena prek ponudnika plačilnih storitev – banke, hranilnice, 
pošte, PayPal



IZJEME za DavPR po ZDavPR

• davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji in opravljajo dobave 
blaga na daljavo končnim potrošnikom v Slovenijo,

• davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji in opravljajo dobave 
digitalnih storitev osebam, ki niso davčni zavezanci,

• davčni zavezanci, ki kontinuirano dobavljajo blago in storitve 
naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in 
paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter v 
telekomunikacijski dejavnosti, na podlagi sklenjene pogodbe o 
dobavi med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer so določeni 
pogoji (sklenjena pogodba, množično pošiljanje, avtomatska obdelava podatkov 

itd.)



PRIPRAVA na davčne blagajne

1. Priprava namenskega digitalnega potrdila
 brezplačno na podlagi vloge preko portala eDavki

 prevzem na spletni strani MJU

 za namene izmenjave podatkov o računih in o poslovnih prostorih s Fursom

 priporočamo čimprejšnjo namestitev namenskega digitalnega potrdila

2. Posredovanje podatkov o poslovnih prostorih
• pred prvim pošiljanjem računa v potrditev

• elektronsko pošiljanje

• obveznost sporočanja podatkov o vseh spremembah pred začetkom uporabe 
spremenjenih podatkov

3. Vsebina gotovinskega računa



VSEBINA računa

 podatki, predpisani z ZDDV-1,  

 dodatno pa še 

o čas izdaje računa (uro in minute);

o oznako fizične osebe, ki izda račun (če se izda prek samopostrežnih naprav, se 
vpiše davčna številka zavezanca) – davčna številka FO se posreduje samo na Furs

o enkratno EOR in

o zaščitno oznako izdajatelja računa

o podatek, če izdajamo račun v tujem imenu in na tuj račun - zavezanec mora poleg 
svoje davčne številke navesti tudi davčno številko davčnega zavezanca, v imenu in 
na račun katerega je bil izdan račun.

o če nosilec DDK ni nosilec KG – podatki nosilca KG

o podatki po ZGD.



ŠTEVILČENJE računov

KR – B1 – 1234

oznaka poslovnega oznaka blagajne zaporedna številka računa

prostora

Pred začetkom izdaje računov – sprejem internega akta:

– Pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov,

– Popis poslovnih prostorov zavezanca

– Dodelitev oznak poslovnim prostorom

– Je na razpolago ob morebitnem postopku davčnega nadzora 

– Furs je objavil vzorce internih aktov na svoji spletni strani

– Za arhiviranje izdanih računov odgovarja izdajatelj



Naknadno potrjevanje računa

Če zavezanec pričakuje, da bodo izdani računi plačani na transakcijski račun, pa so 
nekateri kasneje plačani z gotovino, mora vsakemu takemu računu zavezanec že ob 
izdaji računa 

• dodeliti številko v skladu z ZDavPR v predpisani obliki, pa tudi

• čas izdaje računa,

• oznako fizične osebe, ki izda račun in

• EOR.



POSEBNOSTI - avtomati 

PRODAJA IZ AVTOMATOV:

a) BLAGO:

• ker se prodane količine ugotavljajo s popisom enkrat mesečno, 

• izdaja računa ni predpisana, 

• če pa se davčni zavezanec kljub navedeni izjemi odloči za izdajanje računov za 
dobavo iz avtomata, pa  tako izdani računi niso predmet DavPR.

b) STORITVE:

• izdaja računa je obvezna, vendar je lahko brez EOR 

• zavezanec mora podatke o računu poslati davčnemu organu v desetih delovnih 
dneh od dneva izdaje računa

• davčni organ poslanim podatkom o računu dodeli EOR in jo pošlje zavezancu kot 
potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov o izdanem računu.



POSEBNOSTI – kmetje in DDK

Fizične osebe, lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, s skupnimi dohodki OKGD do 
200 €

• fizična oseba, ki opravlja OKGD in ima v lasti ali uporabi kmetijska in gozdna 
zemljišča, vendar skupni dohodki njenega gospodinjstva iz OKGD ne dosegajo 200 €
katastrskega dohodka, se ne šteje za kmečko gospodinjstvo

• načeloma se ne šteje za opravljanje dejavnosti, zato ni zavezanka za izdajo računov, 
ko prodaja samo sezonske viške svojih pridelkov

• šteje se, da opravlja dejavnost – kadar
– trajno in redno prideluje oziroma prodaja svoje pridelke (in pri tem ne gre nujno le za pridelke, ki bi bili 

obdavčeni v okviru OKGD) ali 

– celo (pre)prodaja tuje pridelke, 

se mora 

– registrirati z vpisom v ustrezni register npr. kot s.p., d.o.o. 

– ker pa se šteje, da opravlja dejavnost, je dolžna voditi poslovne knjige, izdajati račune in jih potrjevat, v 
kolikor so plačani z gotovino



POSEBNOSTI – kmetje in DDK

Kmetje s KD do 7.500 €, ki niso identificirani za DDV in so obdavčeni pavšalno po KD

Izdaja računov v okviru OKGD po ZDDV-1 ni obvezna pod pogoji, da dobavo blaga ali 
storitev

• opravi davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV (oproščen po 
drugem odstavku 94. člena ZDDV-1) in je: 

• iz OKGD obdavčen pavšalno po katastrskem dohodku, torej dohodek iz OKGD ne 
ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov in 

• katastrski dohodek vseh članov tega kmečkega gospodinjstva za zadnje 
koledarsko leto ne presega 7.500 eurov, 

• opravi jo neposredno končnemu potrošniku, npr. neposredna prodaja na domu, 
prodaja od vrat do vrat, neposredna prodaja na premičnih stojnicah, na tržnicah 
ali za lastno rabo v okviru kmečkega gospodinjstva davčnega zavezanca; 

• gre za dobave blaga in storitev v okviru OKGD davčnega zavezanca. 



POSEBNOSTI – kmetje in DDK

Kmet, ki opravlja dejavnost:

• za dohodek iz dejavnosti se šteje dohodek OKGD, ki se ugotavlja 

– na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali

– na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

• morajo vodit knjige, torej

• če izdajo račune za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve, ki so plačani v 
gotovini, so zavezani za DavPR.

Dopolnilna dejavnost na kmetiji:

• ne glede na to, če se dohodek OKGD ne šteje za dohodek iz dejavnosti, ker je 
kmečko gospodinjstvo obdavčeno po katastrskem dohodku

• se šteje dopolnilna dejavnost na kmetiji za opravljanje dejavnosti in s tem je 
obvezna vodit evidence in izdajat račune.



POSEBNOSTI – drugo

Strojni krožki:

FURS – vprašanja in odgovori, vprašanje št 124

Imetniki dovoljenja za pavšalno nadomestilo:

• račun za opravljeno dobavo izda kupec blaga oziroma naročnik storitev

• kupec je v primeru gotovinskega plačila zavezan za DavPR (omejitev za plačilo v 
gotovini je  125 €)



POSEBNOSTI za neprofitne organizacije

Društva, zavodi, ustanove, politične stranke, sindikati.

Pri tem ugotoviti, ali gre:

– za obdavčljiv (protidobava oz. protistoritev) ali 

– za neobdavčljiv promet (članarine, ki ne vsebujejo protidobav oz. protistoritev 
in donacije)

Članarine (predpisane v internih aktih):

 ugotoviti,

– kolikšen del je namenjen samemu delovanju društva (na primer za pokrivanje stroškov vodenja društva) –
izdaja računa ni predpisana in

– kolikšen del predstavlja plačilo za dobavo blaga oziroma storitev – izdaja računa je obvezna – v kolikor je 
plačan z gotovino – DavPR

 v izogib nejasnostim DavPR predlagam

– izdamo račune za vse članarine in

– jih vse tudi potrdimo, če so plačani z gotovino oziroma člane napotimo na plačilo na transakcijski račun



POSEBNOSTI za neprofitne organizacije

Donacije članov:
 za delovanje nepridobitne organizacije (poleg članarin)

 višina ni določena v internih aktih

 ni protistoritve oz. protidobave, zato izdaja računa ni obvezna

Plačilo članov:
 za dobavo blaga oziroma storitev

 ker gre za protistoritev oz. protidobavo, zato je izdaja računa obvezna

 DavPR je obvezno, če je račun plačan v gotovini

Prodaja trgovskega blaga in storitev:
 če kupec za plačilo dobi protidobavo ali protistoritev

 preveriti, kako je prodaja trgovskega blaga in storitev urejena v internih aktih – kot dopolnitev v osnovni 
dejavnosti:

– prodaja blaga: spominki, darila, nakit, izdelki lokalnih pridelovalcev

– prodaja storitev: vstopnice za koncerte, izleti ipd

 kar se izdaje računov tiče, veljajo enaka pravila kot za ostale davčne zavezance

 DavPR je obvezno, če je račun plačan v gotovini



POSEBNOSTI za neprofitne organizacije

Darila
 do 20 € - niso predmet DDV,

 izstavitev računa ni potrebna – se ne šteje za dobavo blaga, če se dajejo le občasno in ne istim osebam

Srečke za srečelov
 izdaja računa ni potrebna

 podatki o prodaji se ugotavljajo s popisom

 v skladu z Zakonom o igrah na srečo

Občasna prodaja
 Veselice, sejmi, koncerti in podobne prireditve

 Možna hitra pridobitev namenskega digitalnega potrdila

 Možen najem programov



POSEBNOSTI za neprofitne organizacije
Dobava pare in vode:
 kontinuirana dobava blaga in storitev

 v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in 
odpadki, ter v telekomunikacijski dejavnosti

 potrjevanje računov ni potrebno, pri čemer

– dobavitelj račune izdaja množično, 

– z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov, 

– ločeno od blagajniških mest, 

– periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih, 

– za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga, ter se 

– računi naročniku vročijo preko izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv 
način, 

– plačilo računa pa se izvrši naknadno, po izdaji takšnega računa in ni 

– neposredno povezano s posamezno dobavo blaga oziroma storitev:

– če so kumulativno izpolnjeni vsi pogoji.

Osebno dopolnilno delo:
 vodenje evidenc ni predpisano, zato

 ni predpisano DavPR, tudi če so plačani v gotovini



Na KAJ mora biti POZORNI?

 Čimprej preveriti računalniško opremo – možne težave pri namestitvi programov za DavPR

 Čimprej preveriti internetne povezave – vedno imeti pripravljeno potrjeno VKR

 Čimprej se odločiti za način DavPR
– Izbrati ustrezni program – v prehodnem obdobju lahko tudi s posrednim vnosom

– Pripraviti interne akte

– Pridobiti namensko digitalno potrdilo

– Posredovati podatke o poslovnih prostorih

 Obvezno že v decembru poizkusiti DavPR, če imamo več računov, plačanih v gotovini, za kar 
bi bila uporaba VKR nesmiselna – če imamo manj računov, lahko uveljavljamo prehodno 
obdobje

 Če imamo malo računov, plačanih v gotovini, se lahko odločimo za uporabo VKR z naknadnim 
vnosom izdanih računov v spletno aplikacijo na FURS – rok 10 dni od izdaje računa

 V vsakem primeru pa torej moramo pridobiti namensko digitalno potrdilo - če se  bomo 
domenili s kom drugim, da bo v našem imenu posredoval podatke o izdanih računih na FURS, 
mu moramo posredovat naše namensko digitalno potrdilo



… več informacij na…
FURS: 

http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/?tx_news_pi1
%5Bnews%5D=3123&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash

=6f0e8d1c220dc01aee98f4e2cd1caee3

Naša spletna stran z novičkami:
http://www.vencelj.si/novice

Individualno svetovanje:
pavla.zadnikar@vencelj.si
nezka.zadnikar@vencelj.si
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