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DAVČNE BLAGAJNE IN POTRJEVANJE RAČUNOV  - Zakon o davčnem 
potrjevanju računov – ZdavPR (Uradni list RS št. 57/2015 velja od 1.8.2015, 
uporablja se od 2.1.2016 
 
Po Zakonu o davčnem potrjevanju računov mora vsak zavezanec: 
1. ki je dolžan voditi poslovne knjige in evidence 
2. ki je dolžan izdati račun za dobavo blaga ali storitev po Zakonu o davku na dodano 
vrednost in 
3.  ki plačilo v celoti ali delno prejme v gotovini 
 opraviti postopek potrditve računa pri Fursu.  
 
Davčno potrjevanje računov bo mogoče že 1.12.2015. 
Od 2.1.2015 do 31.12.2017 je prehodno obdobje, ko je še mogoča uporaba vezane knjige 
računov in naknadna potrditev računov v 10-ih (desetih) delovnih dneh od dneva izdaje. 
Od 1.1.2018 bo mogoča samo uporaba davčne blagajne. 
 
Zakon o davčnem potrjevanju računov določa obvezni rok za izdajo računa, ki mora biti izdan 
najpozneje takrat, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo v gotovini. 
ZDavPR določa izjeme pri potrjevanju računov kot tudi pri določanju roka za izdajo računa. 
 
Kot plačilo z gotovino se šteje: 

- plačilo ali delno plačilo  z bankovci in kovanci 
- drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na TRR 
- plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drugi podobni načini plačila 
- plačilo po povzetju, poštni nakaznici,  
- naknadno plačan račun z gotovino 

 
Za namene davčnega potrjevanja računov bo potrebno imeti davčne blagajne, za manjše 
število računov bo mogoče uporabljati program na eDavkih  »MINI BLAGAJNO«. 
 
Zavezanec se mora najprej odločiti, če bo posloval z gotovino (prejemal gotovinska 
plačila) ali ne. Če gotovinskega poslovanja ne bo opravljal, ne potrebuje davčne blagajne. 
Če bo opravljal gotovinsko poslovanje, mora pred 2.1.2015 izvesti naslednje aktivnosti: 
1. odločitev med davčno blagajno in knjigo vezanih računov, ki omogoča naknadno  potrditev 
računov. Odločitev je potrebno zapisati v internem aktu. 
2.  namensko digitalno potrdilo z veljavnostjo 5-ih let– Za namene potrjevanja računov 
ZdavPR uvaja brezplačno namensko digitalno potrdilo DavPotRac, ki ga zavezanec lahko 
uporablja samo za izmenjavo podatkov o računih in o poslovnih prostorih s Fursom. Vlogo za 
potrdilo se odda prek portala eDavki od novembra 2015 dalje. 
3. sporočanje podatkov o poslovnih prostorih – Pred začetkom izdajanja računov z davčno 
blagajno Fursu bo potrebno Fursu posredovati podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih 
bo zavezanec izdajal gotovinske račune, tudi če jih bo izdajal z uporabo vezane knjige 
računov in sporočati tudi spremembe o poslovnih prostorih. Podatke o poslovnih prostorih je 
potrebno navesti v internem aktu. Poslovni prostor je nepremičen prostor ali premičen 
prostor: del ali več ločenih delov nepremičnega prostora, premičen objekt vezan na 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elektronsko napravo, prevozno sredstvo pri prodaji na terenu, … Oznaka poslovnega 
prostora je lahko sestavljena iz številk in črk in bo sestavni del številke računa. 
 
Enkratna identifikacijska oznaka računa  

- EOR oznaka bo obvezni del računa, ki ga bo prejel kupec (z uporabo knjige vezanih 
računov te oznake na računu ne bo) 

- ZOI oznaka je zaščitna oznaka izdajatelja računa 
 

Številčenje računov 
Številka računa je predpisana. Sestavljena je iz zapisov: oznaka poslovnega prostora, 
oznaka blagajne in zaporedna številka računa. 
 
Naknadno potrjevanje računa  je mogoče: 

- ko davčna blagajna ne bo delovala – v dveh delovnih dnevih 
- ko ne bo elektronske povezave s Furso – v dveh delovnih dnevih, 
- ko bo stranka račun plačala z gotovino naknadno – v desetih delovnih dneh od plačila 
- pri storitvah prek avtomatov – v desetih delovnih dneh od izdaje računa 
- če zavezanec račune potrjuje z uporabo vezane knjige računov – v desetih delovnih 

dneh od dneva izdaje računa.  
 
Hramba računov  
Zavezanec mora račune hraniti 10 let po poteku leta, na katero se račun nanaša, račune, ki 
se nanašajo na nepremičnino, pa 20 let po poteku leta, na katero se nanašajo. 
 
Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora 
(predpisana je sankcija kupca). 
 
Zavezanec bo moral na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in 
izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun. Obvestilo je 
predpisano in vam ga posredujem. 
 
Davčni prekrški in globe 
Globe so velike in so določene glede na težo prekrška in glede na vrsto oz. velikost kršitelja. 
Odgovornost je tudi na dobavitelju računalniškega programa, ki mora biti usklajen z 
določbami tega zakona. 
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