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Spletna stran Finančne uprave RS www.fu.gov.si rubrika  

  “Davčne blagajne in VKR”. 

 

 

 

 

Odgovori na najpogostejša vprašanja zavezancev na spletni 

strani FURS:    

Finančna uprava RS > Nadzor > Davčne blagajne in vezane 

knjige računov (VKR,  

 

 

Informacije „davčne blagajne“ 

http://www.fu.gov.si/
http://www.fu.gov.si/
http://www.fu.gov.si/
http://www.fu.gov.si/
http://www.fu.gov.si/
http://www.fu.gov.si/
http://www.fu.gov.si/nadzor/
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Zakon o davčnem potrjevanju računov ZDavPR 

 Zakon objavljen v Uradnem listu št. 57/2015, 31. 7. 2015 

 Pravilnik o izvajanju ZDavPR objavljen v Uradnem listu 60/2015, 

14. 8. 2015 in  75/2015,  8. 10. 2015, 90/2015 27.11. 2015 

 

 

 

 

 
 

 Sistem davčnih blagajn  v obliki postopka davčnega potrjevanja 

računa pri FURS v postopku izdaje računa pri gotovinskem 

poslovanju  

 

 

 

 

 

 

od 1. 12. 2015 

že mogoče račune pošiljati v davčno potrjevanje - ne 

obvezno 

od 2. 1 2016 do 

31.12. 2017 

obvezna uporaba davčnih blagajn = prehodno obdobje:  

DVA načina izdaje računov pri gotovinskem poslovanju 

 

od 1. 1. 2018 

obvezna izdaja in potrjevanje računov pri gotovinskem 

poslovanju z uporabo elektronske naprave za izdajo 

računov in izpisom EOR na računu. 
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Zakon o davčnem potrjevanju računov 
vključitev v sistem 

 

 

 

 

 

Od 1. 12. 2015 do 19. 01. 2016 do 07:30 Število 

Št. zavezancev, ki so prevzeli namenska digitalna potrdila 44.380 

Št. prevzetih namenskih digitalnih potrdil 57.064 

Št. zavezancev, ki so davčno potrdili račune 33.640 

Št. davčno potrjenih računov 65.757.179 

Št. davčno potrjenih računov 19. 01. do 07:30 96.238 
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POSTOPEK  - pošiljanje podatkov po ZDavPR 

1. Pošiljanje podatkov (Priloga II pravilnika) o poslovnih 

prostorih 

2. Postopek potrjevanja računov (Priloga I pravilnika) = 

pošiljanje podatkov o računu (ne vseh, ki so na računu) tudi 

spremembe računov 
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ZDavPR – prehodno obdobje 

 

 

 

 

 

Dva načina izdaje računov:  

 z uporabo elektronske naprave za izdajo računov ter 

s potrditvijo računa v času njegove izdaje - pridobitev 

EOR = izpisana na vsakem izdanem računu (izjeme)  

kupec bo lahko takoj preveril ali je bil račun potrjen; 

 z uporabo vezane knjige računov (VKR) in 

naknadnim  pošiljanjem podatkov o tako izdanih računih 

v 10 delovnih dneh od dneva izdaje računa prek 

elektronske povezave  kupec bo lahko preveril ali je 

bil račun prijavljen FURS po preteku roka za potrditev. 

! Način mora zavezanec določiti z internim aktom. 

! V istem poslovnem prostoru ne bo mogel uporabljati 

obeh načinov hkrati. 
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IZKLJUČNO za elektronsko podpisovanje podatkov v postopku 

elektronske izmenjave podatkov o računih in podatkov o poslovnih 

prostorih ter za izračun zaščitne oznake izdajatelja računa (ZOI).  

Glasi na zavezanca – na poslovni subjekt, so za zavezance 

brezplačna. 

Zavezanec samostojno odloča o POTREBNEM ŠTEVILU 

namenskih digitalnih potrdil za izvajanje postopka potrjevanja 

računov: 

• pridobi lahko več potrdil ali uporablja kopije potrdil.  

• potrdila so lahko nameščena na posamezni elektronski napravi 

ali centralno. 

Obdobje veljave namenskega digitalnega potrdila za davčne 

blagajne je 5 let. 

 

 

NAMENSKO DIGITALNO POTRDILO za davčne blagajne 
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• ZAHTEVEK za dodelitev namenskega digitalnega potrdila vloži 

zavezanec elektronsko preko portala eDavki (Vloga: »DPR-

PridobitevDP«, »DPR-PreklicDP«) 

• Na podlagi vloženega zahtevka prejme zavezanec v osebni predal 

na portalu eDavki avtorizacijsko kodo in referenčno številko, s 

katerima prevzame namensko digitalno potrdilo na portalu za 

prevzem namenskih digitalnih potrdil za davčne blagajne Ministrstva 

za javno upravo (pridobitev cca. 20 minut). 

 

1. ZAHTEVEK 
2. Avtorizacijska koda  

in referenčna številka 
3. PREVZEM  

namenskega digitalnega potrdila 

Vloga  Osebni predal  Portal  

MJU 

NAMENSKO DIGITALNO POTRDILO za davčne blagajne 
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INTERNI AKT (obvezen) 

ZAVEZANEC 

 naredi popis poslovnih prostorov in dodeli oznake poslovnim 

prostorom, predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih številk 

računov  zapiše v internem aktu.  

 mora interni akt sprejeti pred začetkom izdaje računov.  

 interni akt predloži v morebitnem postopku nadzora na zahtevo 

davčnega organa. 

VZORCI internih aktov (nekaj primerov) so objavljeni na spletnih 

straneh Finančna uprava RS > Nadzor > Davčne blagajne in 

vezane knjige računov (VKR) pod rubriko OBRAZCI 

http://www.fu.gov.si/
http://www.fu.gov.si/nadzor/
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INTERNI AKT – primer (1 poslovni prostor, 1 elektronska naprava) 

1. Popis poslovnih  

prostorov 

 

2. Oznake  

elektronskih naprav 

ali  

zapis, „v poslovnem prostoru računi izdajajo preko VKR“  

 

3. Zaporedne številke računov si vsako  

koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra,  

sledijo v neprekinjenem zaporedju,  

od zaporedne številke 1 do »n« 
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Poslovni prostor zavezanca 
 • je vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem zavezanec stalno, 

občasno ali začasno izdaja račune za dobave blaga ali storitev pri 

GOTOVINSKEM  poslovanju; 

• NEPREMIČEN poslovni prostor se lahko šteje del ali več ločenih delov 

nepremičnega prostora, v katerih se opravlja različna dejavnost;  

• PREMIČEN prostor je vsak premičen objekt 

ali elektronska naprava za izdajo računov. 

Elektronska naprava za izdajo računov se kot 

poslovni prostor zavezanca šteje v primerih, ko 

se račun ne izda v okviru premičnega objekta;  

Je tudi vsak nepremičen ali premičen prostor,  

v katerem se izdajajo računi z uporabo  

vezane knjige računov. 
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1. POPIS 

poslovnih 

prostorov  

2. določitev 

OZNAK poslovnim 

prostorom v 

internem aktu 

3. POŠILJANJE 

podatkov o 

poslovnih 

prostorih 

4. pošiljanje 

podatkov o 

računih 

   ! OZNAKE !          lasten program ali  

  pomembno         MINI BLAGAJNA 

                           pri številčenju  

                 računov 

 

Zavezanec mora davčnemu organu sporočiti podatke O VSEH 

SPREMEMBAH podatkov o poslovnih prostorih (pred začetkom 

uporabe spremenjenih podatkov).  

!! Elektronsko posredovati podatke o poslovnem prostoru 

  podpisano z namenskim digitalnim potrdilom  

    

Poslovni prostor – pošiljanje podatkov 
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Poslovni prostor - pošiljanje podatkov 

 

 

 

Izdaja računov v NEPREMIČNEM 

poslovnem prostoru 

Izdaja računov v PREMIČNEM poslovnem 

prostoru 

- identifikacijsko oznako stavbe ali 

dela stavbe, kjer se nahaja 

poslovni prostor, kakor je 

določena v registru nepremičnin 

(številka k.o., številka stavbe in 

številka dela stavbe - GURS) 

- naslov poslovnega prostora 

zavezanca 

vrsto poslovnega prostora  

A - premičen objekt (prevozno sredstvo, 

premična stojnica),  

B - objekt na stalni lokaciji (stojnica na 

tržnici, kiosk),  

C - posamezna elektronska naprava oz. 

VKR 

 

- datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo 

- podatek o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske opreme za izdajanje  

računov, 

- podatek o zaprtju poslovnega prostora, če gre za trajno zaprtje, 
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Gotovinsko poslovanje 

 

»plačilo z gotovino« je plačilo z  

• BANKOVCI IN KOVANCI, ki so v obtoku kot plačilno 

sredstvo,  

• plačila s PLAČILNO ALI KREDITNO KARTICO, 

ČEKOM in drugi podobni načini plačila (POSLOVNA 

KARTICA),  

• drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na 

transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, 

:  

 NI račun plačan gotovinsko, če kupec plača  

• z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) oz. 

položnico neposredno pri ponudniku plačilnih 

storitev (banka, pošta)  

• preko PayPal sistem, sistem Moneta 

• plačano s kompenzacijo oz. pobotom 
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Gotovinsko poslovanje 

 računi za opravljeno dobavo, ki so delno plačani gotovinsko; 

 računi, ki so naknadno plačani gotovinsko (delno ali v celoti) 

 računi izdani za plačilo na transakcijski račun, a ga kupec  

    pozneje plača z gotovino  

- pri dobavitelju (blagajna, trgovski potnik) ali  

- pri zastopniku za prevzem plačil (ko ni ponudnik plačilnih 

storitev po ZPlaSS) 
 

• račun plačan po povzetju z gotovino (dostavna služba),  

• plačilo po poštni nakaznici,  

• računi plačani pri občinskih blagajnah 

 

 

ZAVEZANCI LAHKO POŠILJAJO V POTRJEVANJE   

VSE RAČUNE  (NE LE GOTOVINSKO PLAČANE) 
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Račun – davčno potrjevanje 

»Račun« je račun pri gotovinskem poslovanju, izdan za dobavo 

blaga ali storitev, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino.  

 

Kot račun se šteje tudi vsak račun za prejeto predplačilo, preden je 

dobava blaga ali storitev opravljena. 

 

 Hranjenje:  

! Čeprav bodo podatki o izdanih računih poslani na FURS !   

- hraniti kopije vseh izdanih računov v skladu z 86.čl. ZDDV-1,  

- po 38. čl. ZDavP-2 ( elektronsko obdelovanje podatkov – hranit 

izvorne podatke in vseh naknadnih sprememb) in  

 

! ZDavPR hranjenje naknadno pridobljenih potrdil o dodelitvi EOR. 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

 Račun - rok za izdajo po ZDavPR 

 za opravljeno dobavo blaga ali storitev pri gotovinskem 

poslovanju  

 najpozneje, ko je  

1. dobava opravljena IN  

2. prejeto plačilo z gotovino. 

 

 Izjema - SKUPNI RAČUN  - v petih dneh po poteku meseca, v 

katerem je bila opravljena dobava blaga ali storitev, če je bila 

dobava opravljena davčnemu zavezancu v zvezi z 

opravljanjem dejavnosti prevoza potnikov ali blaga. 
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Elektronska naprava – davčne blagajne 

 »elektronska naprava za izdajo računov« je elektronska 

naprava z nameščeno programsko opremo, ki je v skladu z 38. 

členom ZDavP-2: ne sme omogočati brisanje, prilagajanje, 

popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje 

ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, 

shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe 

izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb) 

 možnost vzpostavitve elektronske povezave (internetno oziroma 

GPRS) z informacijskim sistemom  

FURS in  

 možnost podpisovanja sporočil z  

namenskim digitalnim  potrdilom. 
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Elektronska naprava - Programska oprema 

 ne bo smela omogočati izdaje nepotrjenih ali nepravilno potrjenih 

računov in  

 na kopiji računa izdani na zahtevo kupca bo potrebno ob številki 

računa izpisati »KOPIJA « in navesti zaporedno številko kopije; 

 računalniški program, elektronska naprava ali informacijski 

sistem mora zagotoviti izpis podatkov o vseh izdanih kopijah 

računov, na katerem je razviden čas izdaje posamezne kopije 

Odgovornost proizvajalca - dobavitelja - vzdrževalca 

računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega 

sistema za izdajo računov ne sme zavezancem zagotoviti ali 

omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave 

ali informacijskega sistema, ki omogoča izdajo računov in kopij 

računov v nasprotju z ZDavPR, mora s programsko opremo 

zagotoviti izpis vseh izdanih kopij računov in zahtevanih podatkov  

 hujši prekršek! 
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Račun - podatki na računu (izpis) 

1) Splošno: Vsi, ki so obvezni že po ZDDV-1 in  ZDavP-2 … 

 Računi, za katere ni obveznosti davčne potrditve in se tudi ne 

potrjujejo - negotovinski računi 

 Računi izdani z uporabo vezane knjige računov – VKR … Pravilnik 

o vsebini, obliki in načinu potrjevanja VKR (Ur.l. RS, št. 2/15)  

2)  NOVO! Računi izdani iz elektronske naprave, ki se davčno 

potrdijo morajo imeti tudi podatke po ZDavPR 

1. čas – ura in minuta - izdaje računa 

2. oznaka fizične osebe, ki izda račun iz elektronske naprave, 

3. posebnost pri številčenju računov – 3-delna številka računa 

4. Zaščitna oznaka izdajatelja računa = ZOI 

5. Enotna identifikacijska oznaka računa = EOR …. pri računih, ki 

so davčno potrjeni ob njegovi izdaji  

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7195
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Univerzalen predpisan obrazec – podatki na računu morajo biti v 

skladu s predpisi, ki določajo vsebino računa 

Podatki na računu iz VKR 
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EOR 

 
ZOI 

 

Številka 

računa 

 

Čas 

izdaje 

računa 

 

Oznaka 

fizične osebe, 

ki izda račun 

 

Podatki na računu iz elektronske naprave, ki 
se davčno potrdi 
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Podatki na računu ZDavPR 

OZNAKA FIZIČNE OSEBE, 

ki izda račun z uporabo 

elektronske naprave: 

• določi jo zavezanec 

• jo mora povezati, z davčno 

številko te osebe (ne na 

izpisu računa).  

• davčno številko posreduje v 

okviru podatkov o računu (za 

vsak račun, ko se račun pošlje 

davčnemu organu v 

potrjevanje). 

 

 

DAVČNA ŠTEVILKA FURS 

URA IN MINUTA izdaje računa 
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Sestavljena je iz 32 znakov. Posamezni znaki 

so številke od 0 do 9 in male črke a-f.  

 

Znaki so navedeni v petih skupinah, ki so 

ločene z vezajem, v obliki zapisa 8-4-4-4-12. 

Primer:   

EOR: 56dcaf93-933a-497d-b864-40ba1e8f4fa2 

 

!! Enkratna identifikacijska oznaka računa 

(EOR) ni številka računa. 

 

 je oznaka, ki se programsko ustvarja v 

informacijskem sistemu FURS na podlagi 

določenega niza podatkov  in je potrdilo, da je 

bil  izdani račun prijavljen davčnemu organu; 

Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR)  
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Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) 

je unikatna oznaka, s katero je izdani račun 
povezan z zavezancem za izvajanje 
postopka potrjevanja računov in je podatek 
za ugotavljanje pristnosti izvora računa.  

Po posebnem algoritmu je izračunana iz 
podatkov na računu in namenskega 
digitalnega potrdila za davčne blagajne. 

Sestavljena je iz 32 znakov (posamezni 
znaki so številke 0-9 in male črke a-f).  

 
Na računu je navedena v tekstovni obliki in 
v obliki ene od treh vrst kod  

 

Primer – alfanumeričnega zapisa ZOI: 

ZOI:8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1 
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Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) – koda 

QR kode,     ali       kode PDF 417        ali       več črtnih kod tipa 

                           Code 128 

PRIMERI RAČUNOV 
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Številka računa 

1)  KOT DOSLEJ 

 Računi, za katere ni obveznosti davčne potrditve in se tudi ne potrjujejo - 

negotovinski računi 

 Računi izdani z uporabo vezane knjige računov – VKR  

2)  NOVO! Računi izdani iz elektronske naprave, ki se davčno potrdijo 

morajo imeti številko računa - iz treh delov 

Interni akt - pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju 

- pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov,  

- narediti popis poslovnih prostorov in dodeliti oznake poslovnim 

prostorom 
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Številka računa 
Računa  iz elektronske naprave  davčno potrjevanje 

NOVO! iz treh delov: 

 

  

 

PRIMER: TRGOVINA1-BLAG2-4251  

Zaporedne številke si morajo vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem 

zaporedju  

- po vsakem poslovnem prostoru  (oznaki poslovnega prostora) 

zavezanca ali  

- po elektronski napravi (oznaki elektronske naprave)  za izdajo računov v 

poslovnem prostoru zavezanca 6. odstavek 5. člena ZDavPR.  

 vzorci internih aktov – različne variante 

!EOR in ZOI = oznaki računa, nista številki računa 

oznake poslovnega 

prostora zavezanca 

oznake elektronske 

naprave za izdajo računov 

zaporedne številke 

računa 
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Iz treh delov: 

 PRIMER: TRGOVINA1-BLAG2-4251 

oznake 

poslovnega 

prostora 

zavezanca 

oznake 

elektronske 

naprave za 

izdajo računov 

zaporedne 

številke 

računa 

Številka računa, izdanega z uporabo elektronske naprave, 

ki se davčno potrdi 

ZDavPR določa pravila za dodeljevanje 

zaporednih številk računov (ne za VKR!)  



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

kot doslej 

zaporedna št. seta (je 1 do 50) serijska št. VKR 

Številka računa - VKR 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Postopek  - pošiljanje podatkov o računih 

1. Postopek potrjevanja računov = pošiljanje podatkov o 

računu z uporabo elektronske naprave za izdajo računov  

tudi spremembe računov  EOR na računu 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kateri podatki? Ne vsi.  Priloga I Pravilnika o izvajanju ZDavPR  

 zagotavlja program za izdajo oz. program za poročanje o računih 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Postopek  - pošiljanje podatkov 

2. Postopek potrjevanja računov = pošiljanje podatkov o 

računu…naknadno  

v roku 2 oziroma 10 delovnih dni  

od izdaje oziroma plačila računa glede na razlog  

 

= so primeri pri gotovinskem poslovanju zavezancev, ko 

zavezanec izda račun brez EOR.  

 

!! Račun mora vsebovati vse ostale predpisane podatke:  

• številko računa v 3 delni obliki ____-____-____,  

• ZOI oznako v tekstovni obliki in v obliki kode,  

• oznako operaterja,  

• čas izdaje računa…. 

 

oznake 

poslovnega 

prostora 

zavezanca 

oznake elektronske 

naprave za izdajo 

računov 

zaporedne 

številke račun 
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Postopek  - pošiljanje podatkov 

Računi brez EOR – naknadno pridobljen EOR ROK 

1. računov, izdanih za plačilo na TRR ali  

      če ob izdaji računa ni znan način plačila  

                                   če so nato plačani gotovinsko             poslati 

 

10 

2. računa za opravljene storitve preko avtomatov                     poslati 10 

3. prekinitve elektronske povezave                    vzpostaviti   poslati 2 

 

4. nedelovanja elektronske naprave      VKR  vzpostaviti poslati 2 

5. kjer ni mogoča vzpostavitev 

    elektronske povezave  (od 1.1.2018)   VKR                        poslati 

 

10 

6. računov izdanih z uporabo VKR  

   v prehodnem obdobju                        VKR                        poslati 
                                         (do 31.12.2017) 

 

10 

naknadno 

E

N 

V

K

R 
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Postopek potrjevanja računov – SPREMEMBA RAČUNA 

• Zavezanec mora izvesti postopek potrjevanja računov tudi za vse 

naknadne spremembe podatkov o računu, ki so bile sporočene 

davčnemu organu (storno, dobropisi,..). 

• Sporočilo o spremembah podatkov o računu mora vsebovati 

podatek o številki računa, na katerega se spremembe nanašajo. 

 
Prvotni račun Spremenjen račun Indeks podatkov 

iz elektronske naprave iz elektronske naprave (R_3.14 do R_3.15, R_3.20) 

iz elektronske naprave VKR (R_4.16 do R_4.17, R_4.18) 

VKR iz elektronske naprave (R_3.16 do R_3.19, R_3.20) 

VKR VKR (R_4.12 do R_4.15, R_4.18) 
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3. ZDavPR – kupec, obvestilo 

 Obveznost KUPCA blaga oziroma prejemnika 

storitve: mora prevzeti račun, zadržati račun neposredno 

po odhodu iz poslovnega prostora, predložiti račun na 

zahtevo mora pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega 

organa. 

OBVEŠČANJE, OPOZARJANJE IN SEZNANJANJE 

KUPCEV  

 

 

 

 Aplikacija - možnost preverjanja potrjevanja računov pri 

FURS v 30 dneh od dneva izdaje računa tudi prijava „nisem 

prejel računa“ : preko odprtega portala e-Davki in mobilnih naprav 

Aplikacija za mobilne naprave 

                                                       

                                                       

                                                       

https://itunes.apple.com/si/app/preveri-racun/id1070535966?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.gov.furs.cr.mobile.preveriracun
https://www.microsoft.com/sl-si/store/apps/preveri-racun/9nblggh6fd6t
https://itunes.apple.com/si/app/preveri-racun/id1070535966?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.gov.furs.cr.mobile.preveriracun
https://www.microsoft.com/sl-si/store/apps/preveri-racun/9nblggh6fd6t
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FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

3. ZDavPR – kupec, obvestilo 

Obveznost ZAVEZANCA:  

v poslovnem prostoru  na vsaki 

elektronski napravi za 

izdajanje računov ali  na 

drugem vidnem mestu mora  

objaviti obvestilo:  o 

obveznosti izdaje računa in 

izročitve tega kupcu ter  o 

obveznosti kupca, da 

prevzame in zadrži izdani 

račun. 
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MINI BLAGAJNA 
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    Aplikacija  

Program na spletni strani FURS  primeren za zavezance, ki izdajo 

manjše število računov, preko katerega: 

  v potrjevanje pošiljajo podatke o:  

• izdanih računih iz vezane knjige računov ter  

• poslovnih prostorih, v katerih izdajajo račune,  

  če nimajo na razpolago druge programske opreme. 

 lahko izdajajo račune z EOR 

Zavezancem ne bo potrebno nabavljati namenske programske 

opreme za izdajanje in potrjevanje računov. 

Za uporabo programa bo zavezanec potreboval namensko digitalno 

potrdilo za davčne blagajne, računalnik (lahko tablico), tiskalnik in 

internetno povezavo. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
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FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Uporaba vezane knjige računov – VKR 
02.01.2016 do 31.12.2017 – prehodno obdobje 

 Zavezanec tudi potrebuje namensko digitalno potrdilo, saj mora 

tudi davčnemu organu preko elektronske povezave 

 pošiljati podatke: o posameznem računu,  

izdanem iz VKR - v 10 delovnih dneh od dneva izdaje  

računa in tudi  o poslovnem prostoru - pred prvim  

pošiljanjem podatkov o računu. 

 Hraniti kopije računa iz VKR skupaj s potrdilom o naknadni 

pridobitvi EOR. 

 !! Pravočasno poskrbeti za nabavo vezane knjige računov. Pred 

prvo izdajo računa je potrebno vezano knjigo računov potrditi na 

portalu eDavki. 
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ZDavPR – nadzor 

Nadzorni organ - FURS, v ožjem obsegu tudi TIRS 

FURS bo: 

 hranil prejete podatke o računih in dodeljenih EOR v 

informacijskem sistemu 5 let; 

 podatke obdeloval samo za namene preverjanja:  

1) zakonitosti zaposlitve in dela  (prijava v zavarovanje, obseg 

dela, obračunani davkih in prispevki) 

2) nadzora pravilnosti obračuna davkov in prispevkov  

! zasledovati sum kršitev ne izdaje računov  ni izvedeno 

davčno potrjevanje računov  ni prihodkov  ni dajatev… 
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ZDavPR – globe 

. 

 
Kršitelji Davčni prekrški Hujši davčni 

prekrški 
Posebej hudi 

davčni prekrški 

 

srednje ali velike PO  
(po ZGD-1) 

5.000 - 75.000 10.000 - 125.000 do 150.000 

 
ostale PO 2.000 - 50.000 4.000 - 75.000 do 100.000  

 
SP oz. FOD 1.500 - 25.000 3.000 - 50.000 do 75.000  

 

za odgovorne osebe 800 - 5.000 1.200 - 10.000  do 20.000 

Za kršitev je za kupca oziroma prejemnika storitev predvidena globa 40 eurov:  

• če ne bo zadržal računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora  

• če na zahtevo ne bo predložil računa pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega 

organa  

  

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE 

SLOVENIJE SKLEPNO: 
Obveznosti zavezanca – sedem korakov 

1. Pridobiti namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne (tudi 

zavezanci, ki bodo v prehodnem obdobju za izdajo računov 

uporabljali VKR); 

2. Popisati poslovne prostore in sprejeti interni akt  (vzorci 

objavljeni) – pred začetkom izdaje računov - dodelitev oznak 

poslovnim prostorom pravila za dodeljevanje zaporednih številk, 

določi oznake elektronskim napravam in oznake fizičnim 

osebam, ki izdajajo račune (tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR); 

se ne pošilja na FURS, bo potrebno pokazati v nadzoru; 

3. Prilagoditev vsebine računa izdanega iz elektronske naprave – 

številka računa (tri delna), dodatni podatki na računu (EOR, ZOI, 

oznaka fizične osebe, ki izdaja račun, ura in minuta izdaje 

računa); 
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  Obveznosti zavezanca – sedem korakov 

5. Pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju 

sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdaja 

račune, davčnemu organu (tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR – 

preko aplikacije mini blagajne) pri tem uporabljati namensko digitalno 

potrdilo 

6. Izdati račun z EOR (razen, če zakon določa drugače)  

= izvajati postopek potrjevanja računov  

(tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR),  

pri tem uporabljati namensko digitalno potrdilo  

oziroma potrditi račun pri davčnem organu v skladu s ZDavPR 

 

 

 

 

4. Objava obvestila o računu in obveznosti kupca  

    (tudi zavezanci, ki uporabljajo VKR);  
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7. Pri izdaji računov z uporabo elektronske naprave - z napravo, ki  

omogoča elektronsko podpisovanje podatkov o računu in lektronsko  

povezavo za izmenjavo podatkov z davčnim organom; 

Izvajanje postopka potrjevanja računov v primeru  

izpada elektronske povezave – interneta ( izdaja računov brez 

EOR oznake in naknadno pošiljanje računov v potrjevanje) ali  

v primeru okvare elektronske naprave za izdajo računov ( 

uporaba VKR in naknadno potrjevanje računov izdanih iz VKR v 

potrjevanje).  

!! Pravočasno poskrbeti za nabavo vezane knjige računov. Pred 

prvo izdajo računa je potrebno vezano knjigo računov potrditi na 

portalu eDavki. 

 

 

Obveznosti zavezanca – sedem korakov 
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     Hvala za  

    pozornost! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTI – objavljeno na spletni 

strani FURS 

Vprašanja v zvezi z davčnimi blagajnami 

se posredujejo na naslov gfu.fu@gov.si,  

 

Tehnična pomoč namestitev namenskih 

digitalnih potrdil, uporaba MINI 

BLAGAJNE, uporaba aplikacije PREVERI 

RAČUN sd.fu@gov.si 

mailto:gfu.fu@gov.si

