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8 odgovorov na najbolj
pogosta vprašanja o davčnih
blagajnah

1.

Kdo sploh potrebuje davčno
blagajno?
V sistem obveznega davčnega potrjevanja računov so
vključeni vsi zavezanci, ki izpolnjujejo tri pogoje, in
sicer:
- vodijo poslovne knjige in evidence,
- izdajajo račune za opravljeno dobavo blaga ali storitev in
- prejemajo plačila za izdane račune v gotovini.

2.

Kako se izvaja davčno potrjevanje
računov?
Postopek izdaje in potrjevanja računov je dovoljeno
izvajati na dva načina, in sicer:
- s potrditvijo računa v času njegove izdaje z uporabo elektronske naprave za izdajo računov, pri katerem je na računu izpisana enkratna identiﬁkacijska oznaka računa, ki jo dodeli davčni
organ in mora biti načeloma izpisana na vsakem izdanem
računu (razen v izjemnih primerih, ki so natančno predpisani z
zakonom; prekinitev vzpostavljene elektronske povezave in
nedelovanje elektronske naprave), ali
- z naknadno potrditvijo izdanega računa z uporabo vezane
knjige računov v določenem roku. Zavezanec, ki uporablja
vezano knjigo računov, mora davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo
vezane knjige računov, do desetega dne v mesecu, ki sledi
mesecu, v katerem je bil račun izdan.

3.

Kaj se šteje kot gotovinsko plačilo?
Plačilo v gotovini je vsako plačilo, ki ni neposredno nakazano na transakcijski račun, kot npr. bankovci in kovanci, kreditna/plačilna kartica, ček,
poštna nakaznica, plačila po povzetju, Moneta, razni boni in kuponi,
Bitcoin ipd.
Plačilo v gotovini ni plačilo, ki je neposredno nakazano na transakcijski
račun, kot npr. plačilo preko spletne banke, plačilo s položnico
neposredno pri ponudniku plačilnih storitev (pošte, banke), plačilo z UPN
nalogom, plačilo s Paypal-om ipd.

4.

Katere so minimalne obveznosti v
zvezi z davčnimi blagajnami?
- registracija poslovnega prostora oziroma prodajnega mesta
- pridobitev ustrezne elektronske blagajne z možnostjo internetne povezave ter ustrezno programsko opremo
- določitev oznak vseh oseb, ki bodo poslovale z gotovino (oznaka in davčna številka osebe)
- pridobitev namenskega digitalnega potrdila
- obvestilo o obveznem izstavljanju računov in obveznem prejemanju računov za kupce
- vsaj en izvod potrjene vezane knjige računov v primeru izpada
elektrike ali internetne povezave

5.

Zakaj potrebujem namensko digitalno potrdilo in kako ga pridobim?
Vsi zavezanci, ki bodo izdajali račune in so po zakonu zavezani k davčnem potrjevanju računov (tudi uporabniki vezane knjige računov) potrebujejo pred začetkom gotovinskega poslovanja namensko digitalno potrdilo, saj le na takšen način lahko v informacijski sistem FURS posredovali
podatke o poslovnih prostorih in podatke o izdanih računih. Navodila za
pridobitev najdete tukaj: https://bit.ly/3b2weGv

6.

Kakšen je postopek izdaje računov v
primeru nedelovanja elektronske
naprave za izdajo računov?
V tem primeru mora zavezanec do odprave okvare oziroma do ponovne
vzpostavitve delovanja elektronske naprave račune pri gotovinskem
poslovanju izdajati iz vezane knjige računov. Zavezanec mora poslati
podatke o izdanih računih v največ dveh delovnih dneh, razen v primeru
objektivnih razlogov (primer: okvara pri ponudniku storitve dostopa do
interneta, okvare informacijskega sistema davčnega organa, okvare na
komunikacijskem omrežju zaradi požara, udara strele, žleda in podobno.)

Z veseljem vam bomo v pomoč, če boste pri nakupu davčne
blagajne prišli v dilemo.

7.

Kdaj mora biti izdan račun v primeru
internetne prodaje?
Po zakonu je določen rok izdaje računa, in sicer mora zavezanec izdati
račun najkasneje v trenutku, ko sta izpolnjena dva pogoja, in sicer ko je
prejeto plačilo z gotovino in opravljena dobava blaga oziroma storitve. Pri
internetni prodaji, plačani s strani kupca (končnega potrošnika) z npr.
plačilno/kreditno kartico pred opravljeno dobavo, mora biti torej račun
izdan najkasneje ob dobavi. V praksi bo praviloma izdan račun ob pošiljanju blaga kupcu oziroma ko bo blago odpremljeno. Ko bo izdan račun,
ga je treba potrditi.

8.

Kakšne so obveznosti potrjevanja
računov pri dobropisih in bremepisih?
Dobropis in bremepis k izdanemu računu predstavljata naknadno spremembo »osnovnega« računa, ki jo je prav tako potrebno potrditi pri davčnem organu.
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