
                                                                                                                                     
Le en transakcijski racun za s. p.

Ajpes opozarja: Podjetnikov javno objavljen transakcijski racun ima lahko le oznako T

S 15.12.2015 zacne veljati novela Zakona o davcnem postopku da bodo lahko imeli samostojni podjetniki le 
en transakcijski racun za s. p. 

V primeru, da bo podjetnik imel samo osebni racun, , da bo 
imela ta vanj celovit vpogled. Poslovne racune banke Fursu razkrivajo po uradni dolžnosti, zato pošiljanje 
podatkov o njem na Furs ni potrebno.

Prav tako mora racunovodja, ki samostojnemu podjetniku vodi poslovne knjige, v njih voditi vse transakcije 
na racunu, ki ga uporablja v poslovne namene. Ce ga bo uporabljal tudi v zasebne namene, bo moral na 
njem voditi tudi vse prihodke in izdatke zasebne narave. To bi lahko povecalo strošek samostojnega 
podjetnika za racunovodenje.

V primeru širitve poslovanja ali potrebe po vecjih izdatkih, pa bi lahko podjetnik naletel tudi na ovire pri 
pridobivanju financiranja za poslovanje pri bankah, saj ni nujno, da bi mu te želele odobriti financiranje za 
poslovanje podjetja na osebnem racunu.

Ceprav bodo lahko imeli samostojni podjetniki od 1. januarja 2016 dalje le en transakcijski racun, to zanje 
še .še .
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je namrec objavila pojasnilo, da bodo namesto 
dveh locenih transakcijskih racunov samostojni podjetniki in zasebniki z dejavnostjo res lahko imeli le en 
transakcijski racun, ki bo poslovni ali zasebni in ga tudi uporabljali v oba namena, vendar pa bo lahko 

.

Podjetnik tako še vedno ne bo mogel za poslovanje uporabljati (cenejšega) osebnega racuna, ki ga banke 
oznacujejo s crko A (osebni racuni) in zanj pri Ajpesu zahtevati javne objave, saj Ajpes tega zaradi 
varovanja osebnih podatkov ne bo storil. »Racun postane javen le takrat, ko spremeni stranka v banki racun 
vrste A (osebni) v racun vrste T (poslovni),« pojasnjujejo na Ajpesu.

Ajpes sicer vodi (RTR) v skladu z dolocili Zakona o placilnih storitvah in 
sistemih (ZPlaSS) ter Akta o vzpostavitvi in vodenju RTR (Akt) , na podlagi podatkov, ki mu jih posredujejo 
banke. V RTR so zbrani tako racuni fizicnih kot pravnih oseb, vendar pa podatki o racunih fizicnih oseb 
(racuni z oznako A) niso javno objavljeni, dostop do njih pa je omejen.

Pogoje odpiranja in vodenja transakcijskih racunov pri bankah dolocajo banke in Banka Slovenije. Pri tem v 
Banki Slovenije pojasnjujejo, da glede odpiranja transakcijskih racunov ni posebnih zakonskih zahtev, 
morajo pa banke racune ustrezno oznaciti v skladu z namenom uporabe. »Ob tem je potrebno upoštevati 
dolocbe prvega odstavka 146. clena ZPlaSS in 4. clena Akta, ki dolocajo, da so podatki o transakcijskih 
racunih samostojnih podjetnikov in zasebnikov, vpisanih v Poslovni register Republike Slovenije, javni in 
brezplacno dostopni preko spletnega portala AJPES,« pojasnjujejo na Banki Slovenije .
V skladu z že omenjenim Aktom 

. Racune, na katerih ni dovolj sredstev za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju, 
Ajpes oznaci s crko R. 

Vir: DATA d.o.o.

POMEMBNO:
ga bo moral sam razkriti Financni upravi RS

ne pomeni nujno manjših stroškovne pomeni nujno manjših stroškov

Ajpes javno objavili le transakcijski racun oznacen z vrsto T – torej poslovni racun

register transakcijskih racunov

Ajpes spremlja tudi podatke o pomanjkanju sredstev na racunih, torej 
o blokadah racunov

Blokade pa so nato javno vidne le, ce je javno objavljen tudi racun

Vsak transakcijski racun gre v register, a le z oznako T je javno viden


