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1.0 PLAČEVANJE OBVEZNIH DAJATEV
FURS je na podlagi 19. točke 11. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14)
pristojen za opravljanje računovodskih in finančnih nalog pri pobiranju obveznih dajatev in
drugih denarnih nedavčnih obveznosti (v nadaljevanju: obvezne dajatve). FURS je davčni
organ, ki pri pobiranju dajatev postopa v skladu z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list
RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami). Pobrane
dajatve so prihodek ene od blagajn javnega financiranja ali proračuna EU.
Zavezanci za obvezne dajatve in druge JFP so pravne osebe, fizične osebe in fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost. Svoje obveznosti zavezanci plačujejo na podračune, ki so odprti v sistemih
enotnih zakladniških računov države in občin pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike
Slovenije za javna plačila (UJP).
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v
nadaljevanju: ZJF) in Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06-UPB3, 131/06ZBan-1, 102/07 in 126/07-ZFPPIPP; v nadaljevanju: ZPlaP) predpisujeta, da so računi
proračuna države in občin odprti pri Banki Slovenije, kot podračuni v sistemu Enotnega
zakladniškega računa države in Enotnih zakladniških računov občin (v nadaljevanju: EZR
države in EZR občin). ZJF določa, da so računi za plačevanje prispevkov iz naslova obveznega
dela zavarovanja ZPIZ in ZZZS odprti kot podračuni v sistemu EZR države.
Podračuni za plačevanje obveznih dajatev so predpisani s Pravilnikom o podračunih ter načinu
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10 z
vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik o podračunih). Pravilnik o
podračunih je izdal minister, pristojen za finance, na podlagi 61. člena ZJF, drugega odstavka
91. člena ZDavP-2 in drugega odstavka 73. člena ZPlaP.
Evidenco prometa na podračunih v sistemu EZR države in EZR občin vodi UJP, ki dnevno
razporeja vplačana sredstva iz podračunov v sistemu EZR države in EZR občin na podračune
prejemnikov: državni proračun, občinski proračuni, ZPIZ in ZZZS.
Za vplačevanje dajatev ima FURS odprte naslednje vrste podračunov:







prehodne davčne podračune (PDP) za štiri blagajne javnega financiranja in prehodni
1
carinski podračun (PCP) za prejemnika proračun države (oznaki podračunov 888 in 999) :
zbirne prehodne podračune, ki pripadajo več prejemnikom (oznaka podračuna 844;
prihodek se po vnaprej znanem deležu razdeli na več prejemnikov),
prehodne podračune (oznaki podračuna 845 in 846; za ustrezno razporeditev sredstev
prejemnikom iz teh podračunov je potrebno najprej izvesti zapiranje terjatev s plačili; npr.
sredstva plačana po sklepih o izvršbi),
vplačilne podračune za nekatere vrste dajatev, ki so prihodek občinskih proračunov (oznake
podračuna od 401 naprej),
depozitne podračune (oznaka podračuna 695 npr. pologi za zavarovanje plačil in oznaka
podračuna 600 npr. vplačana sredstva iz naslova mednarodne izvršbe, varščine, kupnine,
itd.),
posebne namenske transakcijske račune (PNTR, npr. začasno zasežena gotovina v
različnih denarnih valutah).

Za pravilno plačevanje davkov morajo zavezanci poleg zneska na plačilnem nalogu izpolniti vse
potrebne podatke v referenci za prejemnika sredstev.
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Gre za oznake od šestega do osmega mesta v številki podračuna.
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FURS je pristojna za pobiranje uvoznih in izvoznih dajatev ter drugih dajatev, ki se pobirajo pri
uvozu in izvozu. Med uvozne in izvozne dajatve v skladu s 4. členom Carinskega zakonika
sodijo:
- carine in druge dajatve, ki imajo enak učinek kot carine (izravnalne in protidampinške
dajatve), ki se plačujejo pri uvozu in izvozu blaga,
- uvozne in izvozne dajatve, uvedene v okviru skupne kmetijske politike ali posebnih
ureditev, ki veljajo za določeno blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih dajatev.
Z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost so uvozne in izvozne dajatve postale izvirni prihodek
Unije. FURS je podobno kot druge evropske carinske uprave prevzela pristojnost pobiranja
izvirnih prihodkov Unije. Evropski uniji pripada 75-odstotni delež knjiženih oziroma pobranih
dajatev iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev, ostalih 25 % pa ostane državi članici za
pokrivanja stroškov v zvezi s pobiranjem teh dajatev. Poleg uvoznih in izvoznih dajatev sodijo
med tradicionalna lastna sredstva Unije tudi dajatve na sladkor.
Poleg uvoznih in izvoznih dajatev pobira FURS tudi druge dajatve, ki se pobirajo pri uvozu in
izvozu; to so predvsem davek na dodano vrednost od uvoženega blaga, trošarine, okoljske
dajatve, davek na nova motorna vozila. V vseh zakonih o obdavčenju, povezanih z navedenimi
dajatvami, je določeno, da se v primeru, ko se pobirajo pri uvozu, pobirajo na enak način kot
uvozne dajatve.
Za podrobnejši opis plačevanja carinskih dajatev, trošarin in okolijskih dajatev kliknite na:
Plačevanje carinskega dolga in prejemanje obvestil o dolgu
Plačevanje trošarin
Plačevanje okolijskih dajatev

2.0 NAČIN PLAČEVANJA DAVKOV
Davki in prispevki so prihodek štirih blagajn javnega financiranja, zato je FURS nadzornik za
plačevanje na prehodne davčne podračune (PDP), ki so odprti za posamezno blagajno javnega
financiranja (oznaka podračuna 888):





PDP – proračun države
PDP – ZPIZ
PDP – ZZZS
212 PDP – občine

01100-8881000030
01100-8882000003
01100-8883000073
01EZR-888OBČ00kk

Zavezanci plačujete svoje davčne obveznosti na način, ki vam omogoča, da lahko vse
davčne obveznosti, ki pripadajo posameznemu prejemniku (proračunu države ZPIZ, ZZZS,
občini), plačate v enem znesku. To pomeni, da čeprav gre za različne vrste dajatev in
prispevkov, imate možnost izpolniti samo en plačilni nalog:




za vse dajatve, ki pripadajo državi,
za plačilo vseh vrst prispevkov za zdravstveno zavarovanje,
za vse prispevke, ki pripadajo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

To v praksi pomeni, da v primeru, ko plačujete davčne obveznosti iz naslova plač – REK
obrazci, to lahko storite s tremi plačilnimi nalogi, kot kaže primer:
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Nalog za plačilo obveznosti, ki pripadajo državi:
Akontacija dohodnine + prispevki za zaposlovanje + prispevki za starševsko varstvo =
na PDP proračun države SI56 011008881000030, plačilo v skupnem znesku,
referenca SI19 DŠ-99996. Pokrivajo se starejše zapadle obveznosti znotraj PDP
proračuna države.



Nalog za plačilo obveznosti, ki pripadajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije:
Prispevki za zdravstveno varstvo + poškodbe pri delu = PDP ZZZS
SI56 011008883000073, referenca: SI19 DŠ-99996.



Nalog za plačilo obveznosti, ki pripadajo Zavodu za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije:
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: PDP ZPIZ SI56 011008882000003,
referenca: SI19 DŠ-99996

Druga možnost je, da obveznosti poravnate tako, da navedete točno določeno šifro obvezne
dajatve v okviru posameznega prejemnika, kar storite v primeru, če želite, da se s plačilom
pokriva točno določena dajatev znotraj posameznega PDP prejemnika (za ta namen za
določitev pravilne reference na plačilnem nalogu uporabite tabelo PDP s šiframi obveznih
dajatev). V praksi to pomeni, da boste za primer plačila davčnih obveznosti pri izplačilu plače
(REK) morali izpolniti minimalno 10 plačilnih nalogov.

2.1 IZPOLNJEVANJE PLAČILNEGA NALOGA (UNIVERZALNI PLAČILNI
NALOG UPN)
Pravilno izpolnjeno plačilni nalog je pogoj za pravilno evidentiranje plačil v knjigovodski evidenci
posameznega zavezanca. Podatek v polju referenca pri prejemniku (referenca v dobro) nosi
informacijo o plačniku obvezne dajatve in o vrsti dajatve in brez teh podatkov prejeto plačilo
ostane neidentificirano, saj ga ni mogoče pravilno knjižiti na kartico zavezanca. Pomembno pri
vpisovanju reference v dobro pri plačevanju davkov je tudi vpisovanje modela pred številko
reference. Poleg modela 19, ki je najbolj splošen, se za plačila davčnih obveznosti uporablja še
model 12 (OCR koda, praviloma pri odločbah o odmeri, ki jih izda FURS) in model 21 (plačila na
podlagi sklepov o izvršbi, glob in odobrenih obročnih plačil). V nadaljevanju sta prikazana
modela 19 in 21 plačevanja in ključni podatki v referenci za prejemnika, ki morajo biti izpolnjeni:
Model 19


davčna številka (podatek P1), ki pomeni plačnika davka in je obvezen podatek,



šifra obvezne dajatve (podatek P2), ki pomeni vse davke znotraj PDP, vrsto davka ali
skupino davkov in je obvezen podatek.

Šifra obvezne dajatve v polju P2, ki pomeni vse davke znotraj PDP, je določena za primere, ko
zavezanec za davek plačuje vse zapadle davke znotraj PDP. S plačilom se pokrivajo
najstarejše obveznosti.
Šifra obvezne dajatve v P2, ki pomeni posamezen davek, je določena za primere, ko zavezanec
za davek plačuje posamezen davek.
Šifra obvezne dajatve, ki pomeni skupino davkov v P2 podatku, je določena za primere, ko
zavezanec za davek plačuje po enem davčnem obračunu različne davke, ki pripadajo isti
javnofinančni blagajni (npr. davek in dve vrsti prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo na
PDP države po REK obrazcu).
Podatek P3 se za potrebe plačevanja davkov ne uporablja.
5

Seznam podračunov za plačevanje davkov in prispevkov
Primeri načina plačevanja z modelom 19, ko zavezanec želi plačati:


davek od dohodka pravnih oseb in davek na dodano vrednost skupaj na enem
plačilnem
nalogu.
Sredstva
bo
nakazal
na
PDP
proračun
države
SI56011008881000030 v referenci pa bo izpolnil model 19, svojo davčno številko in
oznako P2 za vse davke, torej SI19 DŠ-99996. V primeru, da bo imel zavezanec
starejše zapadle obveznosti na drugih davkih v okviru proračuna države, se bodo s
plačilom pokrivale najstarejše obveznosti.



vse prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sredstva bo nakazal na PDP
ZPIZ SI56011008882000003,v referenci pa bo izpolnil model 19, svojo davčno številko
in oznako P2 za vse prispevke ZPIZ, torej SI19 DŠ-99996 ali tudi lahko SI19 DŠ-44008.
V primeru, da bo imel zavezanec starejše zapadle obveznosti na prispevkih v okviru
proračuna ZPIZ, se bodo s plačilom pokrivale najstarejše obveznosti.



davek na dodano vrednost. Navedena obveznost se plačuje na PDP proračun države
SI56011008881000030, v referenci bo poleg modela 19 izpolnil svojo davčno številko in
oznako P2 za davek na dodano vrednost, torej referenca je: SI19 DŠ-62006. V tem
primeru se bo pokrivala najstarejša zapadla obveznost iz naslova davka na dodano
vrednost.



obveznost po obrazcu REK (skupina davkov)
Akontacija dohodnine, prispevki za zaposlovanje in prispevki za starševsko varstvo se
plačujejo na PDP proračun države SI56011008881000030. Navedene obveznosti se
lahko poravnajo v skupnem znesku, z oznako P2 za vse davke 99996, torej SI19 DŠ99996. Pokrivajo se starejše zapadle obveznosti znotraj proračuna države.
ali posamično
Akontacija dohodnine: SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-40002
Prispevki za zaposlovanje: SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-42005
Prispevki za starševsko varstvo: SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-43001.
Prispevki za zdravstveno varstvo in poškodbe pri delu: PDP ZZZS
SI56 011008883000073, referenca: SI19 DŠ-45004.
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: PDP ZPIZ
SI56 011008882000003, referenca: SI19 DŠ-44008.

Pri takem načinu plačevanja se bodo najprej pokrivale najstarejše zapadle obveznosti znotraj
posamezne vrste davka.
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Model 21


davčna številka (podatek P1), ki pomeni plačnika davka in je obvezen podatek,



številka upravnega akta (podatek P2), ki jo določi nadzornik FURS in jo zavezanec
ob plačilu davka obvezno vpiše na plačilni nalog.

Pri plačevanju po sklepu o davčni izvršbi se nakazilo sredstev po sklepu nakaže na Prehodni
podračun MF DURS, in sicer SI56011008460501635.
Primer: zavezanec za davek želi plačati po sklepu o davčni izvršbi davek od dohodka pravnih
oseb. Sredstva bo nakazal na Prehodni podračun MF FURS SI56011008460501635 v referenci
pa bo izpolnil model 21, svojo davčno številko in oznako P2, ki v modelu 21 predstavlja številko
izdanega sklepa, torej referenca: SI21 DŠ-1234567891
Primer: zavezanec za davek želi plačati po odločbi o obročnem plačilu 1. Obrok za prispevke
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sredstva bo nakazal na PDP ZPIZ
SI56011008882000003,v referenci bo izpolnil model 21, svojo davčno številko in oznako P2, ki
v modelu 21 predstavlja številko izdane odločbe, torej referenca: SI21 DŠ-173456781111

Model 12
Uporaba modela 12 je predvidena skupaj z OCR zapisom. Predvidena je le na predizpolnjenih
plačilnih nalogih, ki jih izda FURS skupaj z odločbo o odmeri davčne obveznosti.
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davčna številka (podatek P1), ki pomeni plačnika davka in je obvezen podatek,



šifra obvezne dajatve (podatek P2), ki pomeni vse davke znotraj PDP, vrsto davka ali
skupino davkov in je obvezen podatek.

Primer: zavezanec za davek želi plačati dohodnino po IID. Navedena obveznost se plačuje na
PDP proračun države SI56011008881000030, v referenci bo poleg modela 12 izpolnil svojo
davčno številko in oznako P2 za letni poračun dohodnine , torej referenca je: SI12 DŠ-85006. V
tem primeru se bo pokrivala najstarejša zapadla obveznost iz naslova letnega poračuna
dohodnine.

2.2 POMEN PODRAČUNA IN REFERENCE NA PLAČILNEM NALOGU
V primerih, ko zavezanec za plačilo davčne obveznosti sam izpolni plačilni nalog, mora biti pri
izpolnjevanju podatkov v polja, namenjena podatku o podračunu in referenci pri prejemniku na
plačilnem nalogu, posebej pozoren. Posledica napačno izpolnjenega polja o podračunu ali
referenci v plačilnem nalogu je, da je tako plačilo neidentificirano in ne zapira obveznosti, ki jih
je zavezanec želel plačati, bodisi, ker ni zadosti podatkov o plačniku ali o vrsti obveznosti, ki jo
plačnik želi plačati. V primeru pomote pri vpisovanju davčne številke pa se lahko zgodi, da bo
plačilo knjiženo na napačnega zavezanca.
V primerih, ko zavezanec poravnava svojo obveznost na podlagi prejete odločbe o odmeri,
opomina oziroma drugega upravnega akta, naj svoj dolg poravna na tisti vplačilni račun, ki je
naveden v upravnem aktu, saj le pravilno izvedeno plačilo pokrije obveznost.
V primeru napačnih plačilnih inštrukcij, ostaja davčna obveznost neporavnana, dokler se plačilo
ne preknjiži na pravilni vplačilni davčni podračun.
UPORABA REFERENCE SI19 DŠ-99996 PRI PLAČEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI
Uporaba reference SI19 DŠ-99996 omogoča, da z enim plačilnim nalogom poravnamo vse
davke v okviru posameznega prejemnika sredstev. S tem, ko zavezanec v plačilni nalog vpiše
to referenco, prostovoljno dopusti, da se s plačilom pokrivajo najstarejše davčne obveznosti po
datumu zapadlosti. Če zavezanec želi pokrivati točno določene davčne obveznosti, ne
svetujemo uporabe splošnega sklica 99996, pač pa naj za vsako vrsto davka pripravi svoj
plačilni nalog in v podatek referenca vpiše šifro tipa davka (P2), ki ga želi plačati.
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Primer uporabe reference pri prejemniku, ko zavezanec želi plačati akontacijo davka od
dohodka pravnih oseb (DDPO):
SI56011008881000030 SI19 DŠ-99996 SE NE PRIPOROČA; v primeru, da so pri zavezancu
evidentirane tudi druge še neplačane davčne obveznosti, bo plačilo pokrivalo po starosti najprej
te, oziroma če davčna obveznost še ni evidentirana ali zapadla, bo SISTEM PREJETO
PLAČILO OBRAVNAVAL KOT PREPLAČILO IN GA EVIDENTIRAL na prvi odprti konto davka
(CA) znotraj prehodnega davčnega podračuna. Ta način vplačila torej ne zagotavlja, da bo
plačilo evidentirano NA KONTO DAVKA (CA) akontacije DDPO.
SI56011008881000030 SI19 DŠ-80004 SE PRIPOROČA; na ta način je zagotovljeno, da bo
plačilo evidentirano na DDPO.
Priporočamo, da referenci na obrazcih OPSVL (Obračun prispevkov za socialno varnost
lastnikov podjetij) in OPSVZ (Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnikov) 19 DŠ99996, za skupno plačilo prispevkov za zaposlovanje in prispevkov za starševsko varstvo ločite
in spremenite v referenci:
- 19 DŠ - 43001 za plačilo prispevkov za starševsko varstvo,
- 19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.

2.3 PLAČEVANJE OBVEZNIH DAJATEV IZ TUJINE
V primeru, ko stranka ali tuja administracija izvede plačilo iz tujine, navede:
·
naziv in naslov banke (Bank Name and address): Banka Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, SI-1000;
·
številko računa (Account Number): št. podračuna, na katerega se dajatev vplačuje*;
·
SWIFT: BSLJSI2X;
·
IBAN: SI 56 + št. podračuna, na katerega se dajatev vplačuje*;
·
referenco prejemnika (Reference Nb.): določena na obvestilu o nastalem dolgu ali na
upravnem aktu.
*št. podračuna, na katerega se dajatev vplačuje: vpiše se številka ustreznega prehodnega, depozitnega ali vplačilnega
podračuna, na katerega se dajatve vplačujejo. SI - oznaka Republike Slovenije po ISO standardu, 56 - kontrolna
številka za Slovenijo, sledi številka vplačilnega računa, ki se vnese brez praznih prostorov ali vezajev. Od pravilne
uporabe IBAN-a je odvisna hitrost in pravilnost izvršitve plačila.

V skladu s 4. členom Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov se obvezne dajatve plačujejo samo v denarni enoti Republike
Slovenije.

3.0 IZRAVNAVA, POBOT IN VRAČILO
3.1 Izravnava oziroma pobot in vračilo
V primeru, da so na kartici zavezanca hkrati izkazane odprte terjatve in obveznosti za vračilo,
se izvede izravnava oziroma pobot, razlika se vrne zavezancu na račun. Pobot se na FURS
izvede avtomatično pred izvedbo vračila. V primerih, ko se vračilo ne izvede po uradni dolžnosti
(v nadaljevanju je navedeno, v katerih primerih se izvede vračilo po uradni dolžnosti),
zavezanec pa želi s preplačilom pokriti odprte zapadle ali ne zapadle terjatve, ima možnost
predlagati izvedbo izravnave oziroma pobota na obrazcu »Vloga za izvedbo izravnave /
pobota oziroma vračila«. Zavezanec na vlogi lahko zahteva, da se preplačilo, ki še ostane po
izvedenem pobotu oziroma izravnavi, vrne na njegov TRR.
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3.2 Vračilo oziroma preknjižba
Vračilo preveč plačanega davka se izvede po uradni dolžnosti ali na zahtevo zavezanca. Po
uradni dolžnosti se izvede v primeru, kadar je z odločbo ali na podlagi predloženega obračuna
ugotovljeno preplačilo davka, ki presega 10 evrov.
V primeru, da z odločbo ugotovljeno preplačilo ne presega 10 evrov ali kadar gre za preplačilo,
ki je posledica preveč plačanega ali napačno plačanega davka ali v primeru, ko je pri plačilu
navedena napačna referenca prejemnika in je zato plačilo knjiženo na drugega davčnega
zavezanca, se izpolni Vloga za vračilo/preknjižbo preveč ali napačno plačane dajatve pri
davčnem organu .
Zavezancu za davek, ki mu je potekel rok za plačilo drugih davkov, se vrne preveč plačani
davek, zmanjšan za znesek davkov, ki jim je potekel rok za plačilo pri davčnem organu, o
čemer se zavezanca obvesti.
Rok za izvedbo vračila je 30 dni od dneva vročitve odločbe oziroma od dneva predložitve
davčnega obračuna ali prejete vloge zavezanca, razen v primerih, kadar je z zakonom drugače
določeno.
3.3 Pošiljanje vloge za izravnavo/pobot in vračilo oziroma vlogo za vračilo /preknjižbe
Vloga se lahko:
- pošlje na elektronski naslov gfu.uri.fu@gov.si, v zadevo vpiše naslov: »Izravnava/pobot
in vračilo« oziroma »Vračilo/preknjižba« ali
- pošlje pisno vlogo na Generalni finančni urad, Uprava za računovodstvo in izvršbo,
Šmartinska cesta 55, p. p. 302, 1000 Ljubljana ali
- izpolni in preko sistema eDavki kot lasten dokument (NF-LD) odda obrazec
»Izravnava/pobot« ali »Vračilo/preknjižba«.
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