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1.0 Uvod
Ta opis je namenjen zavezancem za plačilo upravne takse in stroškov postopka za izdane
dokumente in upravna dejanja Finančne uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) v
zvezi s prirejanjem iger na srečo na podlagi Zakona o igrah na srečo - ZIS.

2.0 Upravna taksa
Zavezanec za plačilo takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec) je tisti, ki s svojo vlogo uvede
upravni postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti. Taksni
zavezanec mora plačati upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah - ZUT.
Za zahtevo za izdajo upravnega akta mora taksni zavezanec plačati upravno takso po tarifni
številki 1 (za vlogo) in 3 (za odločbo, dovoljenje, soglasje oziroma sklep s katerim se konča
postopek), za pritožbo zoper upravni akt pa takso po tarifni številki 2.
Za dokumente in dejanja v postopkih, ki se uvedejo po uradni dolžnosti, se v postopku, ki ga
vodi FURS na prvi stopnji, ne plača takse.

2.1 Taksni zavezanec na področju prirejanja iger na srečo
Taksni zavezanec na področju prirejanja iger na srečo je:
- prireditelj klasičnih iger na srečo (občasni in trajni),
- koncesionar za igralnico,
- koncesionar za igralni salon,
- institucija za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave,
- druga stranka, ki s svojo vlogo uvede postopek oziroma na zahtevo katere se opravijo
dejanja ali izdajo dokumenti na področju prirejanja iger na srečo,
- stranka zoper katero je FURS začel postopek po uradni dolžnosti (samo za pritožbo).

2.2 Taksna obveznost
Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost. Taksna obveznost nastane:
- za vloge – takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu; če so dane na zapisnik pa takrat,
ko se zapisnik sestavi;
- za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge dokumente – takrat, ko se vloži
zahteva, naj se izdajo;
- za upravna dejanja – takrat, ko se vloži vloga, naj se opravijo.

2.3 Način plačila upravne takse
Pri plačilu upravne takse z univerzalnim plačilnim nalogom UPN taksni zavezanec v rubriki
PREJEMNIK vpiše v polje:

Naziv: MF - FURS

Ulica: Šmartinska cesta 55

Kraj: Ljubljana,

Številka računa: SI56 01100-8881000030,

Referenca: SI19 davčnašt-24007, pri čemer se namesto odebeljenega teksta
davčnašt vpiše lastno osemmestno davčno številko.
V rubriki PLAČNIK taksni zavezanec vpiše v polje:

Koda namena: GOVT

3



Namen: upravna taksa po tar. št. __ (vpiše se tarifna številka, na katero se nanaša
plačilo) za vlogo z dne dd. mm. yyyy.

Fotokopijo potrjenega plačilnega naloga taksni zavezanec priloži k vlogi oziroma ga predloži
Posebnemu finančnemu uradu. V zadevah:
- izdaja dovoljenja za povezavo nadzorno informacijskega sistema v informacijski sistem
nadzornega organa in
- izdaja soglasja k ceniku stroškov ugotavljanja skladnosti igralne naprave, s katero se
izvajajo igre na srečo, s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami
pa jo predloži Generalnemu finančnemu uradu.

3.0 Stroški postopka
V skladu z Uredbo o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo - Uredba mora
stranka v zvezi s postopki na področju prirejanja iger na srečo poleg upravne takse plačati tudi
stroške, ki nastanejo FURS med postopkom ali zaradi postopka, ki se je začel na njeno zahtevo
in stroške postopka, ki ga je FURS začel po uradni dolžnosti in se je za stranko končal
neugodno oziroma se v postopku izkaže, da ga je stranka povzročila s svojim protipravnim
ravnanjem.

3.1 Zavezanec za plačilo stroškov postopka
Zavezanec za plačilo stroškov postopka je:
- prireditelj klasičnih iger na srečo (občasni in trajni),
- koncesionar za igralnico,
- koncesionar za igralni salon,
- druga stranka, ki s svojo vlogo uvede postopek oziroma na zahtevo katere se opravijo
dejanja ali izdajo dokumenti na področju prirejanja iger na srečo,
- stranka zoper katero je FURS začel postopek po uradni dolžnosti, če se je ta postopek
za stranko končal neugodno oziroma se v postopku izkaže, da ga je stranka povzročila
s svojim protipravnim ravnanjem.

3.2 Način plačila stroškov postopka
Stroške po tarifnih številkah iz Uredbe se poravna z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, in
sicer tako, da zavezanec za plačilo stroškov v rubriki PREJEMNIK vpiše v polje:

Naziv: MF - FURS,

Ulica: Šmartinska cesta 55,

Kraj: Ljubljana,

Številka računa: SI56 01100-8881000030,

Referenca: SI19 davčnašt-23000, pri čemer namesto odebeljenega teksta davčnašt –
vpiše lastno osemmestno davčno številko.
V rubriki PLAČNIK zavezanec vpiše v polje:

Koda namena: GOVT

Namen: stroški postopka po tar. št. __ (vpiše se tarifna številka, na katero se nanaša
plačilo) za vlogo z dne dd. mm. yyyy.
Fotokopijo potrjenega plačilnega naloga zavezanec priloži k vlogi oziroma ga predloži
Posebnemu finančnemu uradu. V zadevah izdajanja dovoljenj za povezavo nadzorno
informacijskega sistema v informacijski sistem nadzornega organa pa jo predloži Generalnemu
finančnemu uradu.
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4.0 Informiranje
Zavezanec lahko potrebne informacije o podračunih dobi na spletni strani FURS. Dodatna
pojasnila lahko dobi tudi na Posebnem finančnem uradu, v zadevah iz pristojnosti Generalnega
finančnega urada pa na Generalnem finančnem uradu.

5.0 Veljavnost
Ta opis se uporablja od 1. septembra 2015 dalje.
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