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Vprašanje 1: Kateri predpisi določajo vsebino, obliko in način izpisa
podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju? (22. 6. 2016)
Ureditev je predpisana v osmem in devetem odstavku 38. člena Zakona o davčnem postopku ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 –
ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15). V osmem odstavku 38. člena ZDavP-2 je določeno, da
zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske
naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje,
dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v
napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.
Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih
podatkov, če je do takih sprememb prišlo. V skladu z devetim odstavkom 38. člena ZDavP-2
proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske
naprave ali informacijskega sistema zavezancem za davek ne sme zagotoviti ali omogočiti
uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki v
trenutku prodaje, predaje v uporabo ali namestitve omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje,
razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje
katerega koli zapisa, shranjenega v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, brez
hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.
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. 35/13, 42/13 – popr., 57/13 in 18/16), ki je izdan na podlagi enajstega odstavka 38.
člena ZDavP-2.

Vprašanje 2: Kaj predpisuje Pravilnik o zahtevah za računalniške
programe
in
elektronske
naprave,
upravljanje
in
delovanje
informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev
podatkov? (22. 6. 2016)
V Pravilniku 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. 35/13, 42/13 – popr., 57/13 in 18/16 - v nadaljevanju Pravilnik) so podrobneje
predpisane zahteve za računalniške programe in elektronske naprave za izvajanje osmega in
devetega odstavka 38. člena ZDavP-2.
Pravilnik določa, da mora računalniški program ali elektronska naprava, ki jo zavezanec za
davek uporablja za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju oziroma za hrambo teh
računov, zagotavljati hrambo izvornih podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju (v
nadaljnjem besedilu: računi) in njihove poznejše spremembe.
V skladu s 4. členom Pravilnika mora zavezanec za davek na zahtevo davčnega organa v
postopku davčnega nadzora predložiti izpis podatkov o izdanih računih v urejenih strukturiranih
računalniških datotekah v vsebini, obliki in na način, določen v prilogi Pravilnika. Podatki se
zapišejo v strukturirane računalniške datoteke v formatu ASCII, in sicer IZPIS RAČUNI
GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT. Uporabi se kodna stran CP 1250.
Ločilo med posameznimi polji (stolpci) je podpičje. Prazno polje ne vsebuje nobenega znaka.
Zadnje polje (stolpec) je zaključeno s podpičjem. Vsak zapis končujeta dva posebna kontrolna
znaka CR in LF.
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V datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT se vpisujejo zbirni podatki o izdanih računih za prodajo
blaga in storitev in njihovih poznejših spremembah. Posamezna datoteka izpisa zbirnih
podatkov o izdanih računih zajema posamezno koledarsko leto. Če zavezanec za davek na
zahtevo davčnega organa predlaga izpis zbirnih podatkov o izdanih računih v tekočem
koledarskem letu, datoteka zajema izpis podatkov do dneva, ko je bila podana zahteva. V prvi
vrstici izpisa zbirnih podatkov o izdanih računih so navedena imena posameznih polj (razvidna
iz tabelaričnega prikaza – krajše ime polja).
V datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT se vpisujejo podatki o količini, vrsti in vrednosti
posameznih postavk na izdanih računih in njihovih poznejših spremembah. Posamezna
datoteka izpisa postavk na izdanih računih zajema posamezno koledarsko leto. Če zavezanec
za davek na zahtevo davčnega organa predlaga izpis podatkov o postavkah na računih v
tekočem koledarskem letu, datoteka zajema izpis podatkov do dneva, ko je bila podana
zahteva. V prvi vrstici izpisa postavk na izdanih računih morajo biti navedena imena
posameznih polj (razvidna iz tabelaričnega prikaza – krajše ime polja).
Podatki se zapišejo na standardne računalniške diskete velikosti 3.5in (1,44 MB) ali na
standardne zgoščenke (CD) kapacitete 700 MB ali na standardne zgoščenke (DVD) kapacitete
4,7 GB. Ne glede na navedeno lahko zavezanec za davek posreduje podatke tudi na drugih
nosilcih podatkov, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi ustrezni podatki, predpisani s tem
pravilnikom. Na ovojnici nosilca podatkov je čitljivo izpisano:
naziv in davčna številka zavezanca za davek;
vrsta izpisa podatkov;
obdobje izpisa podatkov;
število zapisov v vsaki datoteki;
izračunane zgoščene vrednosti podatkov v vsaki datoteki po algoritmih MD5 (32 znakov
v heksadecimalnem formatu) in SHA-1 (40 znakov v heksadecimalnem formatu).
Podatki se osebno predložijo uradni osebi davčnega organa, ki opravlja davčni nadzor. Izpis
podatkov je potrebno predložiti v treh delovnih dneh po prejemu zahteve davčnega organa (5.
člen Pravilnika).
V 6. členu Pravilnika je za zavezance za davek, ki za izdajanje računov uporabljajo elektronske
naprave, ki zaradi tehničnih lastnosti ne omogočajo izdelave izpisa podatkov v vsebini, obliki in
na način, določen v prilogi pravilnika (npr. klasične elektronske registrske blagajne) predpisana
možnost drugačnega načina predložitve podatkov. Ti zavezanci davčnemu organu v skladu s 6.
členom Pravilnika predložijo izpis podatkov o izdanih računih, ki vsebuje vse podatke, ki so
navedeni na izvorno izdanih računih, in vse poznejše spremembe teh podatkov. Podatki se
zapišejo v strukturirane računalniške datoteke v standardni obliki z imenom
IZPIS_REG_BLAG.TXT, v formatu ASCII. Če elektronska naprava zaradi tehničnih lastnosti ne
omogoča takšnega izpisa podatkov, se podatki predložijo v obliki izpisa kontrolnega traku
registrske blagajne na papirju.
Oprema mora izpolnjevati navedene zahteve od vključno 01.07.2013 dalje.
Nadzor nad upoštevanjem določb osmega in devetega odstavka 38. člena ZDavP-2 izvaja
davčni organ v postopkih inšpekcijskega nadzora.
Šteje se, da računalniški program ali elektronska naprava izpolnjuje zahteve iz osmega oziroma
devetega odstavka 38. člena ZDavP-2, če računalniški program ali elektronska naprava, ki jo
zavezanec za davek uporablja za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju oziroma za
hrambo teh računov, zagotavlja hrambo ter izpis podatkov o izdanih računih in njihovih
poznejših spremembah v skladu s Pravilnikom. Davčni zavezanci morajo davčnemu organu v
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postopku nadzora predložiti izpis podatkov v vsebini, obliki in na način, ki je določen v
Pravilniku.
Dne 4. 3. 2016 je bil v Uradnem listu RS, št. 18/16, objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o
zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje
informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov, ki začne
veljati 1. 7. 2016 (v nadaljevanju Pravilnik o spremembi Pravilnika).
S Pravilnikom o spremembi Pravilnika se spreminja priloga, ki določa vsebino, obliko in način
izpisa podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju. Vsebina izpisa podatkov o
izdanih računih pri gotovinskem poslovanju (datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT) se je dopolnila in uskladila s podatki o izdanih računih, ki se
pošiljajo v davčno potrjevanje v skladu z določili Zakona o davčnem potrjevanju računov –
ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15). Dodana je tudi obveznost izračuna zgoščenih vrednosti
posamezne datoteke z izpisom podatkov (HASH), s čimer je zagotovljena celovitost podatkov.
Zgoščene vrednosti se izračunavajo po algoritmih MD5 in SHA-1. Izračunane zgoščene
vrednosti datotek se skupaj z datotekami predajo uradni osebi davčnega organa, ki opravlja
davčni nadzor.
Izpisi podatkov o izdanih računih se od 1. 7. 2016 dalje predložijo v vsebini, obliki in na način, ki
je določen z (novim) Pravilnikom o spremembi Pravilnika.

Vprašanje 3: Kakšne so zagrožene globe za kršitelje? (22. 6. 2016)
Kazenske določbe za kršenje določil osmega in devetega odstavka 38. člena ZDavP-2 so
predpisane v 398.a členu ZDavP-2 (Hujši davčni prekrški pri elektronski obdelavi podatkov).
Globe za posameznike znašajo od 2.000 do 5.000 evrov, za samostojne podjetnike in
posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, od 3.000 do 50.000 evrov, za pravne osebe
od 4.000 do 75.000 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 10.000 do
125.000 evrov. Predpisane globe za odgovorne osebe znašajo od 800 do 10.000 evrov.

Vprašanje 4: Primer vpisa podatkov o računu v datoteke IZPIS RAČUNI
GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT. (22. 6. 2016)
Podatki o izdanem računu so naslednji:
Številka računa: TRG2-TABLICA-115; Datum izdaje: 2.1.2016, Čas izdaje: 12:15:00;
Način dodelitve številke računa: C – centralno na nivoju poslovnega prostora
2 KOS x ARTIKEL_1: cena blaga na enoto mere z DDV = 12,50 EUR; stopnja DDV=22%;
3 KOS x ARTIKEL_2: cena blaga na enoto mere z DDV = 24,00 EUR; stopnja DDV=22%;
SKUPAJ vrednost računa z DDV: 97,00 EUR
SKUPAJ vrednost DDV 22%: 17,49 EUR
Račun je plačan z gotovino – z bankovci in kovanci.
Račun je izdala oseba z oznako TRGOVEC1 z davčno številko 44444444.
V datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT se vpiše:
V polje št. 1 se vpiše davčna številka zavezanca za davek, ki je izdal račun.
V polje št. 2 se vpiše datum izdaje računa: 20160102.
V polje št. 3 se vpiše čas izdaje računa: 12:15:00.
V polje številka 4 se vpiše način dodelitve številke računa: C.
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V polje št. 5 se vpiše številka računa – oznaka poslovnega prostora: TRG2.
V polje št. 6 se vpiše številka računa – oznaka elektronske naprave: TABLICA.
V polje št. 7 se vpiše številka računa – zaporedna številka računa: 115.
V polje št. 10 se vpiše vrednost računa skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za morebitne
zneske popustov: 97,00.
V polje št. 12 se vpiše vrednost za plačilo: 97,00.
V polje št. 13 »Znesek plačila z bankovci in kovanci« se vpiše: 97,00.
V polje št. 19 se vpiše osnova za DDV 22%: 79,51.
V polje št. 20 se vpiše obračunan DDV 22%: 17,49.
V polje št. 28 se vpiše oznaka osebe (operaterja) na elektronski napravi, ki je izdala račun:
TRGOVEC1.
V polje št. 29 se vpiše davčna številka osebe (operaterja) na elektronski napravi, ki je izdala
račun: 44444444
V polje št. 30 se vpiše ZOI oznaka računa.
V polje št. 31 se vpiše EOR oznaka računa.
V datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT se vpiše:
Prvi zapis:
V polje št. 1 se vpiše davčna številka zavezanca za davek, ki je izdal račun.
V polje št. 2 se vpiše datum izdaje računa: 20160102.
V polje št. 3 se vpiše čas izdaje računa: 12:15:00.
V polje št. 4 se vpiše številka računa – oznaka poslovnega prostora: TRG2.
V polje št. 5 se vpiše številka računa – oznaka elektronske naprave: TABLICA.
V polje št. 6 se vpiše številka računa – zaporedna številka računa: 115.
V polje št. 8 se vpiše šifra blaga.
V polje št. 9 se vpiše naziv blaga: ARTIKEL_1.
V polje št. 10 se vpiše količina blaga: 2,00.
V polje št. 11 se vpiše enota mere blaga: KOS.
V polje št. 12 se vpiše cena blaga na enoto mere, skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za
zneske popustov: 12,50.
V polje št. 13 se vpiše vrednost postavke skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za zneske
popustov: 25,00.
V polje št. 15 se vpiše obračunan DDV po stopnji 22% preračunan na vrednost postavke: 4,51.
Drugi zapis:
V polje št. 1 se vpiše davčna številka zavezanca za davek, ki je izdal račun.
V polje št. 2 se vpiše datum izdaje računa: 20160102.
V polje št. 3 se vpiše čas izdaje računa: 12:15:00.
V polje št. 4 se vpiše številka računa – oznaka poslovnega prostora: TRG2.
V polje št. 5 se vpiše številka računa – oznaka elektronske naprave: TABLICA.
V polje št. 6 se vpiše številka računa – zaporedna številka računa: 115.
V polje št. 8 se vpiše šifra blaga.
V polje št. 9 se vpiše naziv blaga: ARTIKEL_2.
V polje št. 10 se vpiše količina blaga: 3,00.
V polje št. 11 se vpiše enota mere blaga: KOS.
V polje št. 12 se vpiše cena blaga na enoto mere, skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za
zneske popustov: 24,00.
V polje št. 13 se vpiše vrednost postavke skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za zneske
popustov: 72,00.
V polje št. 15 se vpiše obračunan DDV po stopnji 22%, preračunan na vrednost postavke:
12,98.

Vprašanje 5: Kako se v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT vpisujejo podatki o računih, ki so bili izdani pred
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začetkom veljavnosti Zakona o davčnem potrjevanju računov? (22. 6.
2016)
Izpisi podatkov o izdanih računih se od 1. 7. 2016 dalje predložijo v vsebini, obliki in na način, ki
je določen v novi prilogi Pravilnika o spremembi Pravilnika. V novi vsebini, obliki in na način se
od 1. 7. 2016 dalje predložijo tudi izpisi podatkov o računih, ki so bili izdani pred 1. 7. 2016, pri
čemer se za te račune podatkov, ki so bili s Pravilnikom o spremembi pravilnika predpisani na
novo (EOR, ZOI, operaterji,…), ne vpisuje (velja za račune izdane pred uveljavitvijo ZDavPR)
oziroma jih ni treba vpisovati (velja za račune izdane od uveljavitve ZDavPR do 30. 6. 2016).
Polja ostanejo prazna.

Vprašanje 6: Kako se v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT vpiše podatek o številki računa, ki je bil izdan
pred začetkom veljavnosti Zakona o davčnem potrjevanju računov? (22. 6.
2016)
Podatek o številki računa, ki je bil izdan pred začetkom veljavnosti Zakona o davčnem
potrjevanju računov, in nima tro-delne številke računa, se od 1. 7. 2016 dalje vpiše v polje
»Številka računa – Zaporedna številka računa« (Racst zap). Vpiše se celotna številka »starega«
računa, četudi le-te ne sestavljajo samo številke. Smiselno enako se v nove datoteke vpisuje
tudi podatek o oznaki poslovne enote in oznaki elektronske naprave. Podatek o oznaki
poslovne enote, ki se je v starih datotekah vpisoval v polje »Oznaka poslovne enote« (PE id),
se v nove datoteke vpiše v polje »Številka računa - Oznaka poslovnega prostora« (Racst pp).
Oznaka elektronske naprave, ki se je v starih datotekah vpisovala v polje »Oznaka elektronske
naprave (blagajne)« (Blag id), se v nove datoteke vpiše v polje »Številka računa – zaporedna
številka računa« (Racst en).

Vprašanje 7: Ali lahko podatke o računih, ki so bili izdani pred 1. 7. 2016
predložim v vsebini in obliki, ki je bila predpisana za obdobje do 1. 7.
2016? (22. 6. 2016)
Lahko. Za račune, ki so bili izdani pred 1. 7. 2016, v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in
IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT ni treba vpisovati dodatnih podatkov, ki so od 1. 7. 2016 dalje
predpisani s Pravilnikom o spremembi Pravilnika, zato se lahko podatki o teh računih predložijo
v vsebini in obliki, ki je bila predpisana za obdobje do 1. 7. 2016.
Pripominjamo tudi, da glede na to, da je nabor podatkov, ki je predpisan z novim Pravilnikom o
spremembi Pravilnika, obsežnejši kot nabor podatkov za obdobje do 1. 7. 2016, lahko
zavezanec že pred 1. 7. 2016 davčnemu organu predloži podatke v skladu z novim Pravilnikom
o spremembi pravilnika.

Vprašanje 8: Kako se v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT vpisujejo podatki o naknadnih spremembah
računov? (22. 6. 2016)
Vsaka sprememba izvornega izdanega računa se v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT vpiše
v novo vrstico. Če gre pri spremembi za zmanjšanje vrednosti izdanega računa, se v ustrezna
polja vpišejo pripadajoče negativne vrednosti, ki ustrezajo zmanjšanju vrednosti izdanega
računa. Če gre pri spremembi za povečanje vrednosti izdanega računa, se v ustrezna polja
vpišejo pripadajoče pozitivne vrednosti, ki ustrezajo povečanju vrednosti izdanega računa. Če
sprememba ne vpliva na vrednost izdanega računa, se v polja z vrednostmi ne vpisuje ničesar.
Smiselno enako se v datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT vpisujejo tudi spremembe
postavk izvornega računa. Pomembno je, da se pri evidentiranju sprememb računov v
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zneskovna polja vpisujejo le zneski sprememb in ne končne vrednosti zneskov (Če npr. v
datoteki z zbirnimi podatki o izdanih računih IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT seštejemo polje
“Vrednost računa” (Rac vred) moramo kot rezultat dobiti znesek prometa).

Vprašanje 9: Pri izdanih računih znesek popusta prikažemo v skupnem
znesku na koncu računa. Pri izpisu podatkov o izdanih računih se v
datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT, v polje št. 12, vpiše končna cena
blaga oziroma storitve na enoto mere, skupaj z DDV in ostalimi davki,
zmanjšana za zneske popustov. Pri računih pri katerih bo obračunan
popust na celotno vrednost računa bomo morali, za namene priprave
datoteke IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT, ceno na artikel preračunati.
Posledično lahko pride zaradi zaokroževanja do različnih končnih zneskov
računa. Ali je to dopustno? (22. 6. 2016)
V primeru, da popust obračunate na celotno vrednost računa, je treba vrednost le-tega
preračunati na posamezno postavko in v polje zap. št. 12 vpisati vrednost na enoto mere, ki je
zmanjšana za sorazmeren znesek popusta. Razhajanja med zneski postavk v datoteki IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT in skupnimi zneski v datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT, ki bodo v
posledica zaokroževanja, v takšnih primerih ne bo pomenila nepravilnosti.

Vprašanje 10: Ali je s to ureditvijo prepovedano storniranje računov? (22.
6. 2016)
Storniranje računov ni prepovedano, ker je to v določenih primerih popolnoma legitimno dejanje.
Ureditev sankcionira nezakonito spreminjanje oziroma prirejanje vsebine računov brez hrambe
naknadnih sprememb.

Vprašanje 11: Kaj se bo zgodilo v primeru, če bo prodajalec kupcu nekaj
zaračunal narobe (po nesreči)? Bo v tem primeru lahko storniral račun in
mu izdal novega, ali to ne bo več mogoče? Torej, kaj se bo zgodilo v
primerih, pri katerih ne gre za namerno brisanje računov ampak za
napako. Recimo, za podvojeno računanje enega izdelka ali kaj podobnega.
Bo v tem primeru brisanje še dovoljeno? Ali pa recimo, če bo kupcu
pozabil obračunati popust, ki ga sicer oglašuje, pa ga je potrebno vnesti
naknadno, pa je prodajalec na to pozabil v trenutku izdaje računa? Bo to
še dovoljeno in v kakšnih primerih? (22. 6. 2016)
Vsi navedeni popravki bodo še vedno možni, vendar bodo morali biti evidentirani v elektronski
evidenci izdanih računov na blagajni ter v izpisu podatkov, ki ga bo zavezanec predložil v
postopku davčnega nadzora. Računalniški program oziroma elektronska naprava bo moral
hraniti izvorne podatke o izdanih računih in vse kasnejše spremembe teh podatkov.

Vprašanje 12: V letu 2016 sem izdal dobropis. Dobropis spreminja račun
izdan v letu 2015. Ali moram v datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT za leto 2016 vpisati samo dobropis ali tudi račun,
ki ga dobropis spreminja? (22. 6. 2016)
V datoteki za koledarsko leto 2016 se vpiše samo podatke o dobropisu izdanem v letu 2016, pri
čemer pa je treba pri vpisu podatkov o dobropisu v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT v polja
od št. 33 – 37 (oziroma v polja od št. 38 do 41, če se z dobropisom spreminja račun, ki je bil
izdan iz VKR) dodatno vpisati še podatke o številki ter datumu in času izdaje računa izdanega v
letu 2015, ki se je z dobropisom spremenil.
11

Vprašanje 13: V datoteko z zbirnimi podatki o izdanem računu IZPIS
RAČUNI GLAVE.TXT se v polje št. 16 vpiše davčna številka davčnega
zavezanca v imenu in za račun katerega je bil izdan račun. Zanima me,
kako se v polje vpišejo podatki, ko izdamo račun hkrati v imenu dveh ali
več davčnih zavezancev? (22. 6. 2016)
Zavezanec, ki izdaja račune v imenu in za račun večih davčnih zavezancev, vpisuje podatke o
davčnih številkah teh zavezancev v datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT, v polje št. 7
»Davčna številka davčnega zavezanca v imenu in za račun katerega je bila zaračunana
postavka«. Pri posamezni postavki, ki je zaračuna v tujem imenu in za tuj račun, se v polje
vpiše davčna številka davčnega zavezanca v čigar imenu in za račun je bila zaračunana
postavka. Zavezanci, ki izdajajo račune v imenu in za račun večih davčnih zavezancev, ne
vpisujejo davčnih številk teh zavezancev v polje št. 16 v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT.

Vprašanje 14: Ali mora hrambo izvornih podatkov o izdanih računih
zagotavljati elektronska naprava (blagajna) preko katere je bil izdan
račun? Če ja, to pomeni, da moramo hraniti podatke na vsaki blagajni za
celotno predpisano obdobje hrambe? (22. 6. 2016)
V skladu z drugim odstavkom 3. člena Pravilnika so podatki o izdanih računih pri gotovinskem
poslovanju in njihove poznejše spremembe lahko shranjeni v sami elektronski napravi ali na
drugem elektronskem nosilcu podatkov. Hrambe navedenih podatkov zato ni treba zagotavljati
v blagajni, preko katere je bil račun izdan.

Vprašanje 15: Ali mora izpis podatkov o izdanih računih zagotoviti
elektronska naprava (blagajna), na kateri je bil račun izdan ali lahko izpis
zagotovimo preko katerekoli druge elektronske naprave oz.
informacijskega sistema (npr. iz ločene podatkovne baze v centrali za
izdane račune v poslovalnicah)? (22. 6. 2016)
V 4. členu Pravilnika je predpisana obveznost zavezanca, ki uporablja računalniške programe
ali elektronske naprave, da na zahtevo davčnega organa predloži izpis podatkov o izdanih
računih na način in v obliki, podrobneje določenima v prilogi, ki je sestavni del pravilnika.
Pravilnik tako ne določa, da mora izpis zagotavljati blagajna, preko katere je bil račun izdan, kar
pomeni, da se izpis lahko zagotovi tudi preko druge naprave oziroma sistema.

Vprašanje 16: Ali je potrebno zagotoviti izpis podatkov za vsako
posamezno blagajno posebej ali združeno na nivoju poslovalnic ali na
nivoju celotne družbe? (22. 6. 2016)
Izpis mora zavezanec zagotoviti na podlagi zahteve davčnega organa v postopku davčnega
nadzora, v okviru katerega se tudi določi obseg samega nadzora, torej ali je treba zagotoviti
zbirne podatke za celotno družbe ali podatke za posamezno poslovno enoto ali za posamezno
elektronsko napravo.

Vprašanje 17: Zaradi obsežnosti podatkov ne moremo zagotoviti izpisa
podatkov za celo koledarsko leto v eni datoteki. Kako ravnati v tem
primeru? (22. 6. 2016)
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Če zaradi obsežnosti podatkov ni možno zagotoviti izpisa podatkov za celo koledarsko leto v
eni datoteki, se lahko podatki razdelijo na posamezna obdobja ali posamezne elektronske
naprave ali posamezne poslovne enote, in zapišejo v več datotek.

Vprašanje 18: Smo prodajalec blagajn. Ali lahko pristojni organ opravi
pregled blagajn oziroma poda svoje mnenje o ustreznosti? (22. 6. 2016)
Nadzor nad upoštevanjem določb osmega in devetega odstavka 38. člena ZDavP-2 bo izvajal
davčni organ v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora. Zakonodaja ne predvideva drugih
načinov preverjanja opreme (certificiranje, podaja mnenja o pravilnosti delovanja opreme,…).
Šteje se, da računalniški program ali elektronska naprava izpolnjuje zahteve iz osmega oziroma
devetega odstavka 38. člena ZDavP-2, če računalniški program ali elektronska naprava, ki jo
zavezanec za davek uporablja za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju oziroma za
hrambo teh računov, zagotavlja hrambo ter izpis podatkov o izdanih računih in njihovih
poznejših spremembah v skladu s Pravilnikom.

Vprašanje 19: Ali lahko po 01.07.2013 še uporabljam klasično elektronsko
registrsko blagajno ali jo moram zamenjati za računalniško registrsko
blagajno? (22. 6. 2016)
V primeru, da vaša elektronska registrska blagajna izpolnjuje zahteve, ki so prepisane s
Pravilnikom in z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, jo lahko uporabljate tudi v prihodnje
in je ni treba menjavati z računalniško vodeno registrsko blagajno.
V 6. členu Pravilnika je za zavezance za davek, ki za izdajanje računov uporabljajo elektronske
naprave, ki zaradi tehničnih lastnosti ne omogočajo izdelave izpisa podatkov v vsebini, obliki in
na način, določen v prilogi Pravilnika (npr. klasične elektronske registrske blagajne) predpisana
možnost drugačnega načina predložitve podatkov. Ti zavezanci davčnemu organu v skladu s 6.
členom Pravilnika predložijo izpis podatkov o izdanih računih, ki vsebuje vse podatke, ki so
navedeni na izvorno izdanih računih, in vse poznejše spremembe teh podatkov.
Podatki se zapišejo v strukturirane računalniške datoteke v standardni obliki z imenom
IZPIS_REG_BLAG.TXT, v formatu ASCII. Če elektronska naprava zaradi tehničnih lastnosti ne
omogoča takšnega izpisa podatkov, se podatki predložijo v obliki izpisa kontrolnega traku
registrske blagajne na papirju.

Vprašanje 20: Ali lahko zavezanec predloži izpis podatkov, ki ni v obliki, ki
je določena v prilogi Pravilnika? (22. 6. 2016)
Šteje se, da računalniški program ali elektronska naprava izpolnjuje zahteve iz osmega oziroma
devetega odstavka 38. člena ZDavP-2, če računalniški program ali elektronska naprava, ki jo
zavezanec za davek uporablja za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju oziroma za
hrambo teh računov, zagotavlja hrambo ter izpis podatkov o izdanih računih in njihovih
poznejših spremembah v skladu s Pravilnikom. Davčni zavezanci morajo davčnemu organu v
postopku nadzora predložiti izpis podatkov v vsebini, obliki in na način, ki je določen v
Pravilniku.

Vprašanje 21: Sem razvijalec programske opreme za blagajniško
poslovanje. Kako naj preprečim zlorabo s strani tretje osebe, če bo
stranka uporabila za spreminjanje podatkov program tretje osebe? Ali
sem v takem primeru odgovoren tudi jaz kot proizvajalec programske
opreme? (22. 6. 2016)
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Potencialno zlorabo podatkov s strani tretje osebe lahko kot proizvajalec računalniškega
programa zaščitite do določene mere. Popolna zaščita podatkov pri »odprtih« sistemih, ki so
danes v uporabi, ni možna. Če bo stranka za spreminjanje podatkov uporabila program tretje
osebe, je odgovornost za kršenje določil zakona na strani stranke in tretje osebe.
V postopkih nadzora se bo ugotavljala morebitna povezanost med tretjo osebo in proizvajalcem
programa za blagajniško poslovanje.

Vprašanje 22: Ali so ostale elektronske naprave tudi registrske blagajne?
(22. 6. 2016)
Elektronske naprave so tudi elektronske registrske blagajne, ki se uporabljajo za izdajanje
računov pri gotovinskem poslovanju.

Vprašanje 23: Katera oznaka se uporabi, če je določeno polje v datotekah
IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT ali IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT prazno? (22.
6. 2016)
Prazno polje ne vsebuje nobenega znaka.

Vprašanje 24: Zahteve po vpisu podatkov o obračunanem DDV po 9,5% in
22% na posamezni postavki v datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT so
v nasprotju z ZDDV-1, ki glede poenostavljenih računov določa, da se
navede znesek DDV, ki se plača ali informacije, ki so potrebne za njegov
izračun. (22. 6. 2016)
Izpis podatkov o obračunanem DDV po stopnji 9,5% in 22% na poenostavljenih računih ni
potreben (peta točka 2. odst. 83. člena ZDDV-1). Vendar pa mora davčni zavezanec te podatke
zagotavljati za namene izpolnjevanja obračuna DDV (obračunan DDV je treba ločiti po
stopnjah) in pripravo datotek, ki jih določa že obstoječi Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih
za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za
davek (10. odstavek 38. člena ZDavP-2). Pravilnik ne zahteva, da se vsi ti podatki izpišejo na
računu. Zapisati se morajo le v datoteke s podatki o računih.

Vprašanje 25: V evidencah bodo torej davčni zavezanci morali imeti zelo
veliko podatkov, ki se jih vseh ne bo dalo izpisati na računih. Tudi sicer
predvidevamo, da zahteva po vodenju evidenc s temi podatki ne pomeni
hkrati, da bodo ti podatki morali biti tudi na računih, saj takšna zahteva ne
bi bila skladna s predpisi o DDV, ki pri poenostavljenem računu po 83.
členu ZDDV-1 zahtevajo manj podatkov. (22. 6. 2016)
Pravilnik ne predpisuje izpisovanja podatkov na računu temveč le njihovo evidentiranje v
datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT. Vsebino podatkov, ki
morajo biti izpisani na računu, predpisujejo drugi zakoni.

Vprašanje 26: Ali se v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT zapisujejo vse spremembe, ki so bile narejene,
ali samo spremembe med izvorno in zadnjo verzijo računa? Če se
zapisujejo vse spremembe, ali se med seboj primerjajo posamezne
“verzije” računa ali vedno primerjamo tekočo verzijo z izvornim računom?
(22. 6. 2016)
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V datoteke se zapisujejo vse spremembe, ki so bile narejene na izdanem računu. Pri vpisovanju
sprememb se med seboj primerjajo posamezne »verzije« računa. Pri tem se evidentirajo samo
spremembe. Ne primerjamo posameznih verzij računa z izvornim računom (Če npr. v datoteki z
zbirnimi podatki o izdanih računih po posameznih datumih seštejemo polje “Vrednost računa”
(Rac vred), moramo kot rezultat dobiti znesek iztržkov po posameznih dnevih).
POMEMBNO: Za spremembo se šteje, če se je naknadno spremenila vsebina računa, ki je že
bil izdan. Pri spreminjanju računa do njegove izdaje ne gre za spremembe, ki se vpisujejo v
datoteke.

Vprašanje 27: Ali se pri zapisovanju sprememb postavk računa zapišejo
tudi spremembe, ki niso bile narejene neposredno, ampak so nastale kot
spremembe določenega parametra (npr. če se količina zmanjša za 1, ali
zabeležimo tudi, da se je vrednost postavke spremenila za
sprememba_količine x cena na enoto mere, …)? (22. 6. 2016)
Pri zapisovanju sprememb postavk računa se zapišejo tudi spremembe, ki niso bile narejene
neposredno. Če se količina zmanjša za 1, se zabeleži tudi, da se je vrednost postavke
zmanjšala za sprememba_količine x cena_na_enoto_mere in da se je zmanjšal obračunan
DDV,…ipd.
POMEMBNO: Za spremembo se šteje, če se je naknadno spremenila vsebina računa, ki je že
bil izdan. Pri spreminjanju računa do njegove izdaje ne gre za spremembe, ki se vpisujejo v
datoteke.

Vprašanje 28: Ali se kot sprememba zapiše tudi, če je bila kakšna
postavka na računu dodana ali izbrisana? (22. 6. 2016)
Kot sprememba se zapiše tudi, če je bila kakšna postavka na izdanem računu dodana ali
izbrisana.
POMEMBNO: Za spremembo se šteje, če se je naknadno spremenila vsebina računa, ki je že
bil izdan. Pri spreminjanju računa do njegove izdaje ne gre za spremembe, ki se vpisujejo v
datoteke.

Vprašanje 29: Ali se v prvo vrstico datotek IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in
IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT vpišejo nazivi polj ali se začnejo podatki
vpisovati že v prvo vrstico? (22. 6. 2016)
V prvi vrstici datotek IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT so
navedena imena posameznih, ki so razvidna iz tabelaričnega prikaza – krajše ime polja.

Vprašanje 30: Kako se v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT vpišejo podatki o izdanem dobropisu? (22. 6.
2016)
Podatki o izdanem dobropisu se v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI
POSTAVKE.TXT vpišejo na naslednji način:
PRIMER:
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Dne 5.1.2016 ob 13:40:00 je bil izdan dobropis št. TRG1-BLAG1-5555, in sicer za 2 kosa
ARTIKLA_1, ki sta bila zaračunana z računom št. TRG1-BLAG1-1167, z dne 2.1.2016, izdanim
ob 12:15:00. Cena ARTIKLA_1 na enoto mere brez DDV znaša 10 EUR. Stopnja DDV je 22 %.
V datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT se vpiše:
V polje št. 1 se vpiše davčna številka zavezanca za davek, ki je izdal dobropis.
V polje št. 2 se vpiše datum izdaje dobropisa: 20160105.
V polje št. 3 se vpiše čas izdaje dobropisa: 13:40:00.
V polje številka 4 se vpiše način dodelitve številke dobropisa.
V polje št. 5 se vpiše številka dobropisa – oznaka poslovnega prostora: TRG1.
V polje št. 6 se vpiše številka dobropisa – oznaka elektronske naprave: BLAG1.
V polje št. 7 se vpiše številka dobropisa – zaporedna številka dobropisa: 5555.
V polje št. 10 se vpiše vrednost dobropisa skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za zneske
popustov: -24,40.
V polje št. 12 se vpiše vrednost za plačilo: -24,40.
V polje št. 13 »Znesek plačila z bankovci in kovanci« se vpiše -24,00.
V polje št. 19 se vpiše osnova za DDV 22%: -20,00.
V polje št. 20 se vpiše obračunan DDV 22%: -4,40.
V polje št. 28 se vpiše oznaka osebe (operaterja) na elektronski napravi, ki je izdala dobropis.
V polje št. 29 se vpiše davčna številka osebe (operaterja) na elektronski napravi, ki je izdala
dobropis.
V polje št. 30 se vpiše ZOI oznaka dobropisa.
V polje št. 31 se vpiše EOR oznaka dobropisa.
V polje št. 33 se vpiše številka računa – oznaka poslovnega prostora, prvotnega računa, ki se z
dobropisom spreminja: TRG1.
V polje št. 34 se vpiše številka računa – oznaka elektronske naprave, prvotnega računa, ki se z
dobropisom spreminja: BLAG1.
V polje št. 35 se vpiše številka računa – zaporedna številka računa, prvotnega računa, ki se z
dobropisom spreminja: 1167.
V polje št. 36 se vpiše datum izdaje prvotnega računa, ki se z dobropisom spreminja:
20160102.
V polje št. 37 se vpiše čas izdaje prvotnega računa, ki se z dobropisom spreminja: 12:15:00.
V datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT se vpiše:
V polje št. 1 se vpiše davčna številka zavezanca za davek, ki je izdal dobropis.
V polje št. 2 se vpiše datum izdaje dobropisa: 20160105.
V polje št. 3 se vpiše čas izdaje dobropisa: 13:40:00.
V polje št. 4 se vpiše številka dobropisa – oznaka poslovnega prostora: TRG1.
V polje št. 5 se vpiše številka dobropisa – oznaka elektronske naprave: BLAG1.
V polje št. 6 se vpiše številka dobropisa – zaporedna številka dobropisa: 5555.
V polje št. 8 se vpiše šifra blaga.
V polje št. 9 se vpiše naziv blaga: ARTIKEL_1.
V polje št. 10 se vpiše količina blaga: -2,00.
V polje št. 11 se vpiše enota mere blaga: KOS.
V polje št. 12 se vpiše cena blaga na enoto mere, skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za
zneske popustov: 12,20.
V polje št. 13 se vpiše vrednost postavke skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za zneske
popustov: -24,40.
V polje št. 15 se vpiše obračunan DDV po stopnji 22%, preračunan na vrednost postavke: -4,40.

Vprašanje 31: Kako se v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT vpiše podatke o računu s katerim se stornira
predhodno izdani račun? (22. 6. 2016)
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PRIMER:
Dne 5.1.2016 ob 13:40:00 je bil izdan račun št. TRG2-TABLICA-145 s katerim se je storniral
račun št. TRG2-TABLICA-115, z dne 2.1.2016, izdan ob 12:15:00.
Račun št. TRG2-TABLICA-115, ki se je storniral, ima naslednjo vsebino:
1 KOS x ARTIKEL_3; cena blaga na enoto mere z DDV=12,20 EUR; stopnja DDV=22%;
SKUPAJ vrednost računa z DDV: 12,20 EUR
SKUPAJ vrednost DDV 22%: 2,20 EUR
V datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT se vpiše:
V polje št. 1 se vpiše davčna številka zavezanca za davek, ki je izdal račun (s katerim se
stornira račun).
V polje št. 2 se vpiše datum izdaje računa (s katerim se stornira račun): 20160105.
V polje št. 3 se vpiše čas izdaje računa (s katerim se stornira račun): 13:40:00.
V polje št. 4 se vpiše način dodelitve številke računa (s katerim se stornira račun).
V polje št. 5 se vpiše številka računa – oznaka poslovnega prostora (s katerim se stornira
račun): TRG2.
V polje št. 6 se vpiše številka računa – oznaka elektronske naprave (s katerim se stornira
račun): TABLICA.
V polje št. 7 se vpiše številka računa – zaporedna številka (s katerim se stornira račun): 145.
V polje št. 10 se vpiše vrednost računa (s katerim se stornira račun) skupaj z DDV in ostalimi
davki, zmanjšana za zneske popustov: -12,20.
V polje št. 12 se vpiše vrednost za plačilo (računa s katerim se stornira račun): -12,20.
V polje št. 13 »Znesek plačila z bankovci in kovanci« se vpiše -12,20.
V polje št. 19 se vpiše osnova za DDV 22%: -10,00.
V polje št. 20 se vpiše obračunan DDV 22%: -2,20.
V polje št. 28 se vpiše oznaka osebe (operaterja) na elektronski napravi, ki je izdala račun (s
katerim se stornira račun).
V polje št. 29 se vpiše davčna številka osebe (operaterja) na elektronski napravi, ki je izdala
račun (s katerim se stornira račun)
V polje št. 30 se vpiše ZOI oznaka računa (s katerim se stornira račun).
V polje št. 31 se vpiše EOR oznaka računa (s katerim se stornira račun).
V polje št. 33 se vpiše številka računa – oznaka poslovnega prostora, prvotnega računa, ki se
stornira: TRG2.
V polje št. 34 se vpiše številka računa – oznaka elektronske naprave, prvotnega računa, ki se
stornira spreminja: TABLICA
V polje št. 35 se vpiše številka računa – zaporedna številka računa, prvotnega računa, ki se
stornira: 115.
V polje št. 36 se vpiše datum izdaje prvotnega računa, ki se stornira: 20160102.
V polje št. 37 se vpiše čas izdaje prvotnega računa, ki se stornira: 12:15:00.
V datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT se vpiše:
V polje št. 1 se vpiše davčna številka zavezanca za davek, ki je izdal račun (s katerim se
stornira račun).
V polje št. 2 se vpiše datum izdaje računa (s katerim se stornira račun): 20160105.
V polje št. 3 se vpiše čas izdaje računa (s katerim se stornira račun): 13:40:00.
V polje št. 4 se vpiše številka računa – oznaka poslovnega prostora (s katerim se stornira
račun): TRG2.
V polje št. 5 se vpiše številka računa – oznaka elektronske naprave (s katerim se stornira
račun): TABLICA.
V polje št. 6 se vpiše številka računa – zaporedna številka računa (s katerim se stornira račun):
145.
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V polje št. 8 se vpiše šifra blaga.
V polje št. 9 se vpiše naziv blaga: ARTIKEL_3.
V polje št. 10 se vpiše količina blaga: -1,00.
V polje št. 11 se vpiše enota mere blaga: KOS.
V polje št. 12 se vpiše cena blaga na enoto mere, skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za
zneske popustov: 12,20.
V polje št. 13 se vpiše vrednost postavke skupaj z DDV in ostalimi davki, zmanjšana za zneske
popustov: -12,20.
V polje št. 15 se vpiše obračunan DDV postavke po stopnji 22%, preračunan na vrednost
postavke: -2,20.

Vprašanje 32: Kako se v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT vpišejo
podatki v polja od št. 33 do 37 (podatki o prvotnem računu, ki se
spreminja), če izdamo dobropis, ki spreminja dva ali več prvotno izdanih
računov? (22. 6. 2016)
Če izdani dobropis spreminja dva ali več prvotno izdanih računov, se v datoteko IZPIS RAČUNI
GLAVE.TXT v polja od št. 33 do št. 37 vpiše podatke o enem prvotnem računu, ki se z
dobropisom spreminja. Podatke o vseh prvotnih računih, ki se z dobropisom spreminjajo,
zagotavlja zavezanec v svojem knjigovodstvu.

Vprašanje 33: Ali se v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT vpisujejo samo računi, ki so izdani preko
registrskih blagajn ali vsi računi plačani z gotovino? (22. 6. 2016)
V datoteke se vpisujejo vsi računi, ki so izdani preko računalniških programov oziroma
elektronskih naprav, ki so plačani z gotovino, in ne samo računi, ki so izdani preko registrskih
blagajn.

Vprašanje 34: Zanima me ali računi, izdani za komunalne storitve ali za
dobavo elektrike, katere lahko končni potrošnik poravna preko
transakcijskega računa ali pa jih pride končni potrošnik poravnat na
blagajno naknadno, zapadejo pod ta Pravilnik? V kolikor tovrstni računi
zapadejo pod ta Pravilnik, nas nadalje zanima, kako se obravnavajo ti
računi ob prehodu leta, ker se do plačila računa ne ve, ali bo poravnan z
gotovino ali preko transakcijskega računa. (22. 6. 2016)
Če zavezanec ob izdaji računa ne ve, ali bo le-ta poravnan z gotovino (zavezanec omogoča
gotovinsko plačilo računa na lastnem blagajniškem mestu), se vsi ti računi vpišejo v datoteke
IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT, vendar brez vpisovanja
podatkov o zneskih po načinih plačila v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT – polja 13, 14 in
15.
Za vse takšne račune v datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT naknadno (ko je kateri od računov
plačan) ni potrebno zagotavljati podatkov o načinu plačila. V takem primeru podatke o plačilu
teh računov (način plačila, datum plačila, znesek plačila,…) zavezanec zagotavlja v drugih
knjigovodskih evidencah.
To pravilo velja za vse račune pri katerih zavezanec v trenutku izdaje računa ne ve na kakšen
način bodo plačani, obstaja pa možnost, da bodo plačani z gotovino.

Vprašanje 35: Kaj se vpiše v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE v polja o
načinu plačila (polja št. 13, 14, 15) v primeru izdaje računa za obročno
18

plačevanje? Ali moram v datoteko evidentirati plačila posameznih
obrokov? (22. 6. 2016)
V primeru izdaje računa, ki bo poravnan v dveh ali več obrokih z gotovinskim plačilom, se
znesek računa vpiše v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT v polje 15 – Znesek plačila na drug
način. V datoteko ni potrebno vpisovati plačila posameznih obrokov.

Vprašanje 36: Ali se plačilo z darilnim bonom vpiše v datoteko IZPIS
RAČUNI GLAVE.TXT kot znesek plačila z gotovino? (22. 6. 2016)
Ne. Plačilo z darilnim bonom se v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT vpiše v polje 15 –
Znesek plačila na drug način.

Vprašanje 37: V kakšnih primerih se plačilo računa v datoteko IZPIS
RAČUNI GLAVE.TXT evidentira v polje 15 – Znesek plačila na drug način?
(22. 6. 2016)
V primeru plačila računa z darilnimi boni, čeki; v primeru obročnega plačevanja,…

Vprašanje 38: Ali morajo biti v datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT vpisane
tudi morebitne naknadne spremembe pri plačilu računa? (22. 6. 2016)
Podatek o plačilu ne predstavlja neposredno vsebine računa, zato kasnejših sprememb, ki se
nanašajo na plačilo računa, ni potrebno evidentirati.
V datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT se vpiše podatek o znesku oziroma načinu plačila, ki je
realiziran oziroma je znan ob izdaji računa. Kasnejših sprememb pri plačilih oziroma morebitna
naknadna plačila računov ni potrebno vpisovati.
Morebitne kasnejše spremembe pri plačilih se vpišejo le v primeru, če z računalniškim
programom za izdajanje računov evidentirate tudi te spremembe (npr. ob izdaji računa
ugotovite, da ste znesek plačila vpisali narobe in ga popravite GOTOVINA -> PLAČILNA
KARTICA).

Vprašanje 39: Kako lahko popravim, če sem se zmotil pri vnosu zneska
načina plačila? Ali moram v tem primeru prvotni račun stornirati in izdati
novega? (22. 6. 2016)
Ni treba. Znesek načina plačila lahko spremenite ne da bi stornirali prvotni račun (če vam to
omogoča program za blagajniško poslovanje). Sprememba načina plačila brez storniranja
prvotnega računa in izdaje novega se vpiše v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT. Možnih je
več načinov.
PRIMER: Izdan račun št. TRG1-BLAG1-5555 (datum izdaje: 5. 1. 2016, čas izdaje: 13:40:00).
Sprememba »Zneska plačila z bankovci in kovanci« v »Znesek plačila s plačilno kartico«.
Znesek plačila je 100,00 EUR. Sprememba načina plačila se izvede dne 6. 1. 2016 ob
10:11:00.
a)

Evidentiranje spremembe z enim zapisom

V datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT se vpiše:
V polje št. 1 se vpiše davčna številka zavezanca za davek.
V polje št. 2 se vpiše datum izdaje računa: 20160105.
V polje št. 3 se vpiše čas izdaje računa: 13:40:00.
V polje št. 5 se vpiše številka računa – oznaka poslovnega prostora: TRG1.
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V polje št. 6 se vpiše številka računa – oznaka elektronske naprave: BLAG1.
V polje št. 7 se vpiše številka računa – zaporedna številka računa: 5555.
V polje št. 13 »Znesek plačila z bankovci in kovanci« se vpiše negativni znesek: -100,00.
V polje št. 14 »Znesek plačila s plačilno kartico« se vpiše pozitivni znesek: 100,00.
V polje št. 42 se vpiše datum, ko je bila izvedena sprememba načina plačila: 20160106
V polje št. 43 se vpiše čas, ko je bila izvedena sprememba načina plačila: 10:11:00.
V polje št. 44 se vpiše zaporedna številka spremembe računa: 1.
b)

Evidentiranje spremembe z dvema zapisoma

V datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT se vpiše:
Prvi zapis (izvedba stornacije »Zneska plačila z bankovci in kovanci«):
V polje št. 1 se vpiše davčna številka zavezanca za davek.
V polje št. 2 se vpiše datum izdaje računa: 20160105.
V polje št. 3 se vpiše čas izdaje računa: 13:40:00.
V polje št. 5 se vpiše številka računa – oznaka poslovnega prostora: TRG1.
V polje št. 6 se vpiše številka računa – oznaka elektronske naprave: BLAG1.
V polje št. 7 se vpiše številka računa – zaporedna številka računa: 5555.
V polje št. 13 »Znesek plačila z bankovci in kovanci« se vpiše negativni znesek: -100,00.
V polje št. 42 se vpiše datum, ko je bila izvedena sprememba načina plačila: 20160106
V polje št. 43 se vpiše čas, ko je bila izvedena sprememba načina plačila: 10:11:00.
V polje št. 44 se vpiše zaporedna številka spremembe računa: 1.
Drugi zapis (zapis »Zneska plačila s plačilno kartico«)
V polje št. 1 se vpiše davčna številka zavezanca za davek.
V polje št. 2 se vpiše datum izdaje računa: 20160105.
V polje št. 3 se vpiše čas izdaje računa: 13:40:00.
V polje št. 5 se vpiše številka računa – oznaka poslovnega prostora: TRG1.
V polje št. 6 se vpiše številka računa – oznaka elektronske naprave: BLAG1.
V polje št. 7 se vpiše številka računa – zaporedna številka računa: 5555.
V polje št. 14 »Znesek plačila s plačilno kartico« se vpiše pozitivni znesek: 100,00
V polje št. 42 se vpiše datum, ko je bila izvedena sprememba načina plačila: 20160106
V polje št. 43 se vpiše čas, ko je bila izvedena sprememba načina plačila: 10:11:00.
V polje št. 44 se vpiše zaporedna številka spremembe računa: 2.

Vprašanje 40: Kaj se vpisuje v datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT v
polje št. 12 (»Cena blaga oziroma storitve na enoto mere skupaj z DDV in
ostalimi davki, zmanjšana za zneske popustov«)? (22. 6. 2016)
V polje št. 12 »Cena blaga oziroma storitve na enoto mere skupaj z DDV in ostalimi davki,
zmanjšana za zneske popustov« se vpiše končna cena blaga oziroma storitve na enoto mere
skupaj z DDV in morebitnimi drugimi dajatvami, po zmanjšanju za zneske popustov. Pri
popustih se upoštevajo tako popusti na poziciji artikla kot tudi ustrezno preračunani popusti, ki
so dani na celotni znesek računa.

Vprašanje 41: Ali se v datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT v polji št.
14 in 15 (»Obračunan DDV po stopnji 9,5% oziroma 22%) vpisujejo podatki
o obračunanem DDV, ki je preračunan na vrednost postavke ali podatki o
obračunanem DDV, ki je preračunan na ceno blaga oziroma storitve na
enoto mere? (22. 6. 2016)
V datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT se v polji o vrednosti obračunanega DDV (št. 14 in
15) vpisuje vrednost obračunanega DDV, ki je preračunan na vrednost postavke.
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Vprašanje 42: Za storitve ne vpisujemo vedno enote mere. Ali je lahko
polje »Enota mere blaga oziroma storitve« v datoteki IZPIS RAČUNI
POSTAVKE.TXT v takšnem primeru prazno? (22. 6. 2016)
Da.

Vprašanje 43: Ali se v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT v stolpec št. 15
»Znesek plačila na drug način« vpiše tudi plačilo po TRR-ju? (22. 6. 2016)
Ne. V stolpec št. 15 »Znesek plačila na drug način« se vpisujejo le druga gotovinska plačila.

Vprašanje 44: V katero koledarsko leto se vpisujejo npr. izdan račun v letu
2015 in kasnejša sprememba tega računa v letu 2016? (22. 6. 2016)
Podatki o prvotno izdanem računu se vpišejo v letu 2015, podatki o spremembi računa se
vpišejo v letu 2016.

Vprašanje 45: Ali moram vse podatke, ki se vpisujejo v datoteke IZPIS
RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT izpisati tudi na
izdanem računu kupcu? (22. 6. 2016)
Ne. Podatke, ki jih mora vsebovati izdan račun kupcu ne predpisuje ta Pravilnik, temveč drugi
predpisi.

Vprašanje 46: Nisem identificiran za namene DDV. Ali moram izpolnjevati
zahteve, ki so predpisane s Pravilnikom? (22. 6. 2016)
Zahteve se nanašajo na vse zavezance za davek, ki pri izdajanju računov pri gotovinskem
poslovanju uporabljajo računalniške programe ali elektronske naprave, ne glede na dejavnost,
ki jo opravljajo in ne glede na to, ali so identificirani za DDV ali ne.

Vprašanje 47: Za evidentiranje »Količine blaga oziroma storitve«, »Cene
blaga oziroma storitve na enoto mere« ter »Obračunanem DDV po
posamezni postavki« uporabljamo pri izdelavi računa 4 decimalna mesta.
Ali lahko tudi v datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT vpisujemo te
podatke na 4 decimalna mesta natančno? (22. 6. 2016)
Da. Pravilnik določa le minimum zahtevanih podatkov. V datoteko IZPIS RAČUNI
POSTAVKE.TXT v tem primeru vpišite podatke na toliko decimalnih mest natančno kot jih
uporabljate pri izdelavi računa.

Vprašanje 48: V našem podjetju vrednost obračunanega DDV po
posameznem računu izračunamo tako, da najprej seštejemo osnove za
isto DDV stopnjo in šele nato izračunamo vrednost DDV. Zneski iz
datoteke s postavkami se zato ne bodo popolnoma ujemali z zneski iz
datoteke z glavami računov. Ali gre v tem primeru za nepravilnost? (22. 6.
2016)
Ne. Predpisana vsebina izpisa v datoteki IZPIS POSTAVKE RAČUNI.TXT ne pomeni, da
morate spremeniti način izračunavanja vrednosti obračunanega DDV. Razhajanja, ki bodo
posledica zaokroževanja, v takšnih primerih ne bodo pomenila nepravilnosti. Pravilnost
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obračunavanja DDV in vpisovanje v poslovne knjige in evidence se bo presojala na podlagi
podatkov o obračunanem DDV, ki izhaja iz datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT.

Vprašanje 49: Datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI
POSTAVKE.TXT so navadne tekstovne datoteke, ki jih lahko zavezanec
pred posredovanjem davčnemu inšpektorju spremeni z urejevalnikom
besedila. Ali bomo za takšne spremembe avtomatsko odgovarjali
proizvajalci in dobavitelji programske opreme? (22. 6. 2016)
Ne. V primeru, da bo davčni organ pri pregledu datotek IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT ugotovil nepravilnosti, to še ne pomeni, da je za njih odgovoren
proizvajalec oziroma dobavitelj programske opreme. Odgovornost proizvajalca se bo ugotavljala
šele na podlagi ugotovitev forenzičnega pregleda podatkov na trdih diskih oziroma drugih
pomnilniških medijih ter podrobnega pregleda vsebine originalnih podatkovnih baz in analize
delovanja programa za blagajniško delovanje.

Vprašanje 50: Če je bil račun plačan na več načinov (gotovina, kartica in
vrednostni bon) in stranka delno vrne blago in dobi zanj dobropis, je
nemogoče razvrstiti vrnjeni znesek v polja št. 13, 14 in 15 v datoteko IZPIS
RAČUNI GLAVE.TXT. Kako se v tem primeru vpisujejo podatki v polja 13,
14 in 15? (22. 6. 2016)
V datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT se v polja št. 13, 14 in 15 pri izdaji dobropisa vpisujejo
podatki le, če je ob izdaji le-tega tudi dejansko prišlo do npr. vračila gotovine, denarnih bonov,
ipd. V nasprotnem primeru se v polja 13, 14 in 15 ne vpisuje ničesar.

Vprašanje 51: Trgovci prodajajo 2 artikla za ceno enega. Ali se v datoteko
IZPIS RAČUNI POSTAVKE,TXT vpiše samo artikel, ki se plača,
brezplačnega pa ne (ime, šifra, ..)? (22. 6. 2016)
V datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT se vpišejo vsi artikli, ki so navedeni na izdanem
računu. V polje št. 12 se vpiše cena artikla na enoto mere skupaj z DDV in ostalimi davki,
zmanjšana za zneske popustov. V polje 13 se vpiše vrednost postavke skupaj z DDV in ostalimi
davki, zmanjšana za zneske popustov. Enako velja tudi za polja št. 14 in 15, kamor se vpisuje
vrednost obračunanega DDV.

Vprašanje 52: Pod katero vrsto plačila se v datoteko IZPIS RAČUNI
GLAVE.TXT vpiše znesek plačila s kreditno kartico? (22. 6. 2016)
Znesek plačila s kreditno kartico se v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT vpiše v polje št. 14 –
Znesek plačila s plačilno kartico.

Vprašanje 53: Kako v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI
POSTAVKE.TXT vpišem podatke o računih izdanih iz vezane knjige
računov (VKR)? (22. 6. 2016)
V skladu z določili Pravilnika je treba v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI
POSTAVKE.TXT vpisovati samo podatke o izdanih računih, ki so bili izdani preko računalniških
programov oziroma elektronskih naprav.
Če želite, lahko v datoteke vpišete tudi podatke o računih izdanih iz vezane knjige računov,
vendar je treba v tem primeru v datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT dodati polje, s katerim
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boste označili račune, ki so izdani iz vezane knjige računov (npr. v datoteki IZPIS RAČUNI
GLAVE.TXT se doda polje »VKR«. Pri računih izdanih iz vezane knjige računov ima polje
vrednost »D«). Pripominjamo, da mora v takem primeru zavezanec, ob posredovanju datotek s
podatki davčnemu organu, predložiti tudi podatke o morebitnih novih poljih, z opisom njihove
vsebine. Podatek o številki računa izdanega iz vezane knjige računov se vpiše v polje »Številka
računa – Zaporedna številka računa« (Racst zap). Smiselno enako se v datoteke vpisuje tudi
podatek o oznaki poslovnega prostora v katerem je bil izdan račun. Podatek o oznaki
poslovnega prostora se vpiše v polje »Številka računa - Oznaka poslovnega prostora« (Racst
pp).

Vprašanje 54: Ali lahko v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS
RAČUNI POSTAVKE.TXT vpišem podatke o računih, ki so bili plačani z
neposrednim nakazilom na transakcijski račun (niso bili plačani z
gotovino)? Če lahko, na kakšen način se vpišejo podatki o teh računih?
(22. 6. 2016)
V skladu z določili Pravilnika je treba v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI
POSTAVKE.TXT vpisovati samo podatke o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju, ki so
bili izdani preko računalniških programov oziroma elektronskih naprav.
Če želite, lahko v datoteke vpišete tudi podatke o »negotovinskih« računih. V tem primeru je
treba v datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT dodati polje, s katerim boste označili takšne račune
(npr. v datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT se doda novo polje »TRR«. Pri računih, ki niso
plačani z gotovino, ima polje vrednost »D«). Pripominjamo, da mora v takem primeru
zavezanec, ob posredovanju datotek s podatki davčnemu organu, predložiti tudi podatke o
morebitnih novih poljih z opisom njihove vsebine. Podatek o številki takšnega računa (če nima
dodeljene trodelne številke v skladu z ZDavPR) se vpiše v polje »Številka računa – Zaporedna
številka računa« (Racst zap).
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