IZDAJANJE RAČUNOV PO 01.07.2013
Tehnične zahteve za računalniške programe in elektronske naprave, ki se uporabljajo za izdajanje oz. hrambo računov pri
gotovinskem poslovanju so predpisane v osmem in devetem odstavku 38. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2
(Uradni list RS, št. 13/2011-UPB4, 32/2012 in 94/2012). Podrobneje so zahteve za računalniške programe in elektronske
naprave urejene s Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje
informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (Uradni list RS, št. 35/2013 (42/2013
popr.) , ki je izdan na podlagi enajstega odstavka 38. člena ZDavP-2.
Globe za posameznike znašajo od 3.000 do 10.000 evrov, za samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno
opravljajo dejavnost, od 20.000 do 70.000 evrov, za pravne osebe od 50.000 do 150.000 evrov, če pa se pravna oseba po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od
70.000 do 250.000 evrov. Predpisane globe za odgovorne osebe znašajo od 1.500 do 10.000 evrov.
Na spletni strani DURSa si lahko preberete vprašanja in odgovore v zvezi z zahtevami za računalniške programe za
izdajanje računov:
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nove_zahteve_za_racunalniske_programe_za_izdajanje_racunov/vprasanja_in_odgovo
ri_v_zvezi_z_zahtevami_za_racunalniske_programe_za_izdajanje_racunov/
Najpogostejša vprašanja so se nanašala na izdajanje računov v Excelu ali Wordu ter ročno pisanim računov:

13. Ali Pravilnik kakorkoli vpliva na ureditev poslovanja podjetij, ki pri svojem poslovanju uporabljamo
paragonski blok? Določeni manjši zavezanci še vedno uporabljamo navedeni način poslovanja.
Pravilnik ne vpliva na ureditev poslovanja podjetij, ki za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju oziroma za
hrambo teh računov ne uporabljajo računalniških programov ali elektronskih naprav. Zavezanci, ki pri svojem poslovanju
uporabljajo paragonski blok (papirnati), bodo lahko tudi v bodoče opravljali navedeni način poslovanja.
24. Ali račune še lahko pišem v Excelu ali Wordu?
Če zavezanec Word oziroma Excel uporablja le za vnos in izpis podatkov (kot pisalni stroj), brez avtomatizacije opravil in
uporabe izdelanih namenskih aplikacij, ki npr. omogočajo avtomatsko knjiženje, izdelavo in vodenje poročil in evidenc,
implementacijo kontrol, itd., ne moremo govoriti o elektronskem obdelovanju podatkov. V tem primeru določbe 8. in 9.
člena ZDavP-2 in Pravilnika zanj ne veljajo.
V nasprotnem primeru morajo tudi programi za izdajanje računov v Wordu in Excelu izpolnjevati določbe 8. in 9. člena
ZDavP-2 ter Pravilnika.
25. Račune pišem s kemičnim svinčnikom in pisalnim strojem na obrazce DZS. Ali bom lahko po 01.07.2013 še
uporabljal takšen način izdajanja računov?
V konkretnem primeru ne gre za elektronsko obdelavo podatkov, zato določbe 8. in 9. odstavka ZDavP-2 ter Pravilnika za
zavezanca ne veljajo. Zavezanec lahko tudi po 01.07.2013 izdaja račune na takšen način.
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