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1 IZDANI RAČUNI 

1.1 IZDAJATELJ RAČUNA JE ZAVEZANEC ZA DDV 
 

1.1.1 Računi izdani zavezancem za ddv morajo po 82. členu ZDDV-1  
vsebovati naslednje postavke: 

1. datum izdaje računa;  

2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;  

3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero je davčni zavezanec dobavil blago ali storitev;  

4. identifikacijsko številko za DDV kupca oziroma naročnika, pod katero je kupec ali naročnik 
prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo blaga v 
skladu s 46. členom tega zakona;  

5. ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca ali naročnika;  

6. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev;  

7. datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je bila storitev opravljena oziroma 
končana, ali datum, ko je bilo opravljeno predplačilo iz 4. in 5. točke prvega odstavka 81. 
člena tega zakona, če se ta datum lahko določi in je različen od datuma izdaje računa;  

8. davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se 
nanaša oprostitev, ceno na enoto brez DDV ter kakršnakoli znižanja cen in popuste, ki niso 
vključeni v ceno na enoto;  

9. stopnjo DDV;  

10. znesek DDV, razen v primerih, kjer se uporablja posebna ureditev, za katero ta zakon ta 
podatek izključuje;  

11. v primeru oprostitve DDV ali, če je plačnik DDV kupec ali naročnik, veljavno določbo 
Šeste direktive Sveta 77/388/EGS ali ustrezni člen tega zakona ali drugo sklicevanje, ki kaže 
na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV ali predmet obrnjene davčne 
obveznosti;  
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Najpogostejše klavzule v zvezi z oprostitvami in obrnjeno davčno obveznostjo po ZDDV-1 
 

Zap. 
št. 

Vsebina Določba od 1. januarju 2013 

po ZDDV-1 (1) po Direktivi (2) 

v SLO v ANG (3) 

1 2 3 4 5 

1. Nepremičnine 

1.1. Storitve, povezane z ne- premičninami, 
zunaj Slovenije 

DDV ni obračunan po 27. 
členu ZDDV-1 (kraj 
storitve zunaj Slovenije) 

Obdavčljivo po kraju 
storitve - člen 47 
Direktive 

VAT is accounted 
by the place of 
supply under 
Article 47 of 
Directive 

1.2. Posredovanje pri nepremičninah zunaj 
Slovenije, razen posredovanja v zvezi z 
nastanitvijo 

DDV ni obračunan 27. 
členu ZDDV-1 (kraj 
storitve zunaj Slovenije) 

Obdavčljivo po kraju 
storitve - člen 47 
Direktive 

VAT is accounted 
by the place of 
supply under 
Article 47 of 
Directive 

1.3. Promet starih objektov Oproščeno DDV po 7. 
točki 44. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 135(1)(j) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 135(1)(j) of 
Directive 

1.4. Promet zemljišč, razen stavbnih Oproščeno DDV po 8. 
točki 44. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 135(1)(k) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 135(1)(k) 
of Directive 

1.5. Najem nepremičnin v Slo- veniji Oproščeno DDV po 2. 
točki 44. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 135(1)(l) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 135(1)(l) of 
Directive 

2. Promet blaga v EU 

2.1. Dobava blaga v EU: Oproščeno DDV po 1. 
točki 46. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 138(1) Direktive 

VAT exempt under 
Article 138(1) of 
Directive 

 - dobave novih prevoznih sredstev v EU Oproščeno DDV po 2. 
točki 46. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 138(2)(a) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 138(2)(a) 
of Directive 

 - dobave trošarinskih izdelkov Oproščeno DDV po 3. 
točki 46. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 138(2)(b) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 138(2)(b) 
of Directive 

 - prenosi blaga v druge države EU 
(interna listina) 

Oproščeno DDV po 4. 
točki 46. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 138(2)(c) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 138(2)(c) 
of Directive 

2.2. Dobava blaga pri tristranskem poslu: / / / 

 Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena 
ZDDV-1 

Oproščeno DDV po členu 
138(1) Direktive 

VAT exempt under 
Article 138(1) of 
Directive 

 

 - zavezanec s slovensko ID-številko je 
drugi v verigi 

Oproščeno DDV po 1. 
točki 46. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 138(1) Direktive - 
tristranska dobava 

VAT exempt under 
Article 138(1) of 
Directive - 
Triangular 
Transaction 
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2.3. Dodelave/popravila blaga zavezanca iz 
držav članic EU 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po 1.odst.25. 
člena ZDDV-1 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po členu 44 
Direktive 

Reverse Charge - 
VAT exempt under 
Article 44 
Directive 

3. Prevoz blaga v EU in s tretjimi državami 

3.1. Prevozne storitve v EU za naročnika, ki 
ima ID-številko druge države, kot je kraj 
glavne storitve: 

/ / / 

 - prevozi blaga po EU ali izven EU 
opravljenim tujim zavezancem 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po 1.odst.25. 
člena ZDDV-1 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po členu 44 
Direktive 

Reverse Charge - 
VAT exempt under 
Article 44 of 
Directive 

 - prevozi blaga iz Slovenije v tretjo 
državo, opravljen slovenskim 
zavezancem in nezavezancem, povezan z 
izvozom 

Oproščeno DDV po prvem 
odstavku 52. člena ZDDV-
1 

Oproščeno DDV po 
členu 146(1) Direktive 
ZDDV-1 

VAT exempt under 
Article 146(1) of 
Directive 

 - prevozi blaga zunaj EU opravljen 
slovenskim zavezancem in povezan z 
uvozom 

Oproščeno DDV po prvem 
odstavku 50. člena ZDDV-
1 

Oproščeno DDV po 
členu 144 Direktive 
ZDDV-1 

VAT exempt under 
Article 144 of 
Directive 

3.2. Prevozne storitve opravljene 
nezavezancem znotraj EU - kraj začetka 
prevoza ni Slovenija 

DDV ni obračunan po 3. 
odstavku 28. člena ZDDV-
1 

Obdavčljivo po kraju 
začetka prevoza - člen 
50 Direktive 

Taxable by the 
place of departure 
under Article 50 of 
Directive 

3.3. Prevozne storitve opravljene 
nezavezancem po tretjih državah 

DDV ni obračunan po 2. 
odstavku 28. člena ZDDV-
1 

Obdavčljivo po kraju 
storitve - člen 49 
Direktive 

Taxable by the 
place of supply 
under Article 49 of 
Directive 

4. Storitve svetovalcev in storitve po 25. členu ZDDV-1 

/ Storitev za naročnika tujega davčnega 
zavezanca 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po 1.odst.25. 
člena ZDDV-1 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po členu 44 
Direktive 2006/112/ES 

Reverse Charge - 
VAT exempt under 
Article 44 
Direktive 
2006/112/ES 

5. Promet blaga in z njim povezanih storitev s tretjimi državami 

5.1. Izvoz blaga: / / / 

 - blago odpelje iz Slovenije prodajalec Oproščeno DDV po točki 
a) prvega odstavka 52. 
člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 146(1)(a) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 146(1)(a) 
of Directive 

 - blago odpelje iz Slovenije kupec Oproščeno DDV po točki 
a) prvega odstavka 52. 
člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 146(1)(a) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 146(1)(a) 
of Directive 

5.2. Uvoz blaga v EU, oproščen DDV zaradi 
nadaljnje dobave v drugo državo EU 
(carinski postopek 42) 

Oproščeno DDV po 
drugem odstavku 50. 
člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 143 Direktive 

VAT exempt under 
Article 143 of 
Directive 

5.3. Dodelave/popravila blaga, če se blago po 
opravljeni storitvi odpelje iz Slovenije 
izven EU (tretje države) 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po 1.odst.25. 
člena ZDDV-1 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po členu 44 
Direktive 

Reverse Charge - 
VAT exempt under 
Article 44 
Direktive 

5.4. Storitve zastopnikov in posrednikov Oproščeno DDV po 
odstavku (1) 55. člena 

Oproščeno DDV po 
členu 153 Direktive 

VAT exempt under 
Article 153 of 
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ZDDV-1 Directive 

5.5. Druge oprostitve 

/ - oskrbovanje z gorivom in drugo 
oskrbovanje: a) plovil za prevoz potnikov, 
komercialno, ribiško dejavnost na 
odprtem morju b) plovil za reševanje in 
pomoč na morju c) vojaških plovil 

Pod a in b - Oproščeno 
DDV po točki a) 53. člena 
ZDDV-1 Pod c - 
Oproščeno DDV po točki 
b) 53. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 148(a) Direktive 

VAT exempt under 
Article 148(a) of 
Directive 

 - dobave, vzdrževanje, zakup ... plovil iz 
podtočk a) in b) (odslej plovila) 

Oproščeno DDV po točki 
c) 53. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 148(c) Direktive 

VAT exempt under 
Article 148(c) of 
Directive 

 - dobave, vzdrževanje ... zrakoplovov za 
mednarodni zračni prevoz (odslej 
zrakoplovi) 

Oproščeno DDV po točki 
f) 53. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 148(f) Direktive 

VAT exempt under 
Article 148(f) of 
Directive 

 - dobave blaga za oskrbo zrakoplovov Oproščeno DDV po točki 
e) 53. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 148(e) Direktive 

VAT exempt under 
Article 148(e) of 
Directive 

 - storitve neposredno za plovila in njihov 
tovor 

Oproščeno DDV po točki 
d) 53. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 148(d) Direktive 

VAT exempt under 
Article 148(d) of 
Directive 

 - storitve neposredno za zrakoplove in 
njihov tovor 

Oproščeno DDV po točki 
g) 53. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 148(g) Direktive 

VAT exempt under 
Article 148(g) of 
Directive 

 - oprostitve v okviru diplomatskih in 
konzularnih odnosov 

Oproščeno DDV po točki 
a) ali b) odstavka (1) 54. 
člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 151(1)(a ali b) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 151(1)(a or 
b) of Directive 

/ - oprostitve dobav blaga in storitev silam 
NATO 

Oproščeno DDV po točki 
c) ali d) odstavka (1) 54. 
člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 151(1)(c ali d) 
Direktive o DDV 

VAT exempt under 
Article 151(1)(c or 
d) of VAT 
Directive 

 - oprostitve dobav zlata centralnim 
bankam 

Oproščeno DDV po točki 
e) odstavka (1) 54. člena 
ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 152 Direktive 

VAT exempt under 
Article 152 of 
Directive 

 - oprostitve, povezane z dobavami za 
človeko ljubne organizacije 

Oproščeno DDV po točki 
c) odstavka (1) 52. člena 
ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 146(1)(c) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 146(1)(c) 
of Directive 

6. Prevozne in z njimi povezane storitve pri prometu blaga s tretjimi državami 

6.1. Storitve (prevozne, špediterske ...), 
povezane z izvozom 

Oproščeno DDV po točki 
e) prvega odstavka 52. 
člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 146(1)(e) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 146(1)(e) 
of Directive 

6.2. Storitve (prevozne, špediterske ...), 
povezane z uvozom blaga in vključene v 
davčno osnovo pri carinjenju 

Oproščeno DDV po 2. 
točki prvega odstavka 50. 
člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 144 Direktive 

VAT exempt under 
Article 144 of 
Directive 

7. Posebnosti pri prometu blaga 

7.1. Storitve in dobave v carinskih postopkih Oproščeno DDV po 57. 
členu ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 156(1)(a ... c), 
159 ali 160 (1)(a) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 156(1)(a ... 
c), 159 or 160 
(1)(a) of Directive 

7.2. Storitve povezane z dobavami v davčnih 
skladiščih 

Oproščeno DDV po 
četrtem in petem 
odstavku 58. člena ZDDV-

Oproščeno DDV po 
členu 160 (1)(a) ali (b) 

VAT exempt under 
Article 160 (1)(a) 
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1 Direktive or (b) of Directive 

7.3. Promet blaga samo v tretjih državah DDV ni obračunan po 
prvem odstavku 20. 
Člena ZDDV-1 

Obdavčljivo po kraju 
dobave blaga po členu 
32 DIrektive 

Taxable by the 
origin of supply 
under Article 32 of 
Directive 

7.4. Dobava plina, elektrike in energije za 
ogrevanje ali hlajenje v drugo državo 
članico EU ali tretjo državo 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po 22. členu 
ZDDV-1 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po členih 38 
in 39 Direktive 

Reverse Charge - 
VAT exempt under 
Article 38 and 39 
of Directive 

8. Prevoz potnikov / / / 

/ - zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 28. 
členu ZDDV-1 

Obdavčljivo po kraju 
prevozne storitve - člen 
48 Direktive 

VAT is accounted 
by the place of 
supply under 
Article 48 of 
Directive 

/ - v mednarodnem zračnem, železniškem 
in pomorskem prometu 

Oproščeno DDV po 
odstavku (2) 49. člena 
ZDDV-1 

Oproščeno obračuna 
DDV po členu 389 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 389 of 
Directive 

9. Restavracijske storitve in catering 

/ Restavracijske storitve in storitve 
cateringa, ki se opravijo na krovu ladij, 
zrakoplovov ali na vlakih med prevozom 
potnikov v Sloveniji, vendar se ne začnejo 
v Sloveniji 

DDV ni obračunan po 
30.a členu ZDDV-1 

Obdavčljivo po kraju 
storitve - člen 57 
Direktive 

VAT is accounted 
by the place of 
supply under 
Article 57 of 
Directive 

/ Ostale restavracijske storitve in storitve 
cateringa 

DDV ni obračunan po 30. 
členu ZDDV-1 

Obdavčljivo po kraju 
storitve - člen 55 
Direktive 

VAT is accounted 
by the place of 
supply under 
Article 55 of 
Directive 

10. Pomožne prevozne storitve 

/ opravljene tujim davčnim zavezancem Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po prvem 
odstavku 25. člena ZDDV-
1 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po členu 44 
Direktive 

Reverse Charge - 
VAT is not 
deducted unde 
Article 44 of 
Directive 

/ opravljene nezavezancem, če so 
dejansko opravljene zunaj Slovenije 

DDV ni obračunan po 
prvnem odstavku 
29.člena ZDDV-1 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po členu 44 
Direktive 

Reverse Charge - 
VAT is not 
deducted unde 
Article 44 of 
Directive 

11. Storitve s področja kulture, umetnosti, znanosti in športa idr. po 29. členu ZDDV-1 

/ opravljene tujim davčnim zavezancem 
brez vstopnine ne glede kje so izvedene 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po prvem 
odstavku 25. člena ZDDV-
1 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po členu 44 
Direktive 

Reverse Charge - 
VAT is not 
deducted unde 
Article 44 of 
Directive 

/ opravljene tujim davčnim zavezancem z 
vstopnino (kraj storitve ni Slovenija) 

DDV ni obračunan po 
prvem odstavku 29. členu 
ZDDV-1 

Obdavčljivo po kraju 
storitve - člen 53 
Direktive 

VAT is accounted 
by the place of 
supply under 
Article 53 of 
Directive 
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/ opravljene nezavezancem DDV ni obračunan po 
drugem odstavku 29. 
člena ZDDV-1 

Obdavčljivo po kraju 
storitve - člen 54(1) 
Direktive 

VAT is accounted 
by the place of 
supply under 
Article 54 of 
Directive 

12. Cenitve in delo na premičninah 

/ opravljene tujim davčnim zavezancem Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po prvem 
odstavku 25. člena ZDDV-
1 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po členu 44 
Direktive 

Reverse Charge - 
VAT is not 
deducted unde 
Article 44 of 
Directive 

/ opravljene nezavezancem zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 
tretjem odstavku 29. 
člena ZDDV-1 

Obdavčljivo po kraju 
storitve - člen 54(2) 
Direktive 

VAT is accounted 
by the place of 
supply under 
Article 54(2) of 
Directive 

13. Najem prevoznih sredstev 

/ dolgoročni najem tujim zavezancem Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po prvem 
odstavku 25. člena ZDDV-
1 

Obrnjena davčna 
obveznost - DDV ni 
obračunan po členu 44 
Direktive 

Reverse Charge - 
VAT is not 
deducted unde 
Article 44 of 
Directive 

/ dolgoročni najem tujim nezavezancem 
(razen najema čolna za razvedrilo) 

DDV ni obračunan po 
drugem odstavku 30.b 
členu ZDDV-1 

Obdavčljivo po kraju 
bivališča najemnika - 
člen 56(2) Direktive 

VAT is accounted 
by the place of 
costumer under 
Article 56(2) of 
Directive 

/ dolgoročni najem tujim nezavezancem za 
razvedrilo 

DDV ni obračunan po 
tretjem odstavku 30.b 
členu ZDDV-1 

Obdavčljivo po kraju 
izročitve - člen 56 (2) 
Direktive 

VAT is accounted 
by the place of 
disposal under 
Article 56(2) of 
Directive 

/ kratkoročni najem in prevozno sredstvo 
dano na razpolago zunaj Slovenije 

DDV ni obračunan prvem 
odstavku 30.b členu 
ZDDV-1 

Obdavčljivo po kraju 
izročitve - člen 56 (1) 
Direktive 

VAT is accounted 
by the place of 
disposal under 
Article 56(1) of 
Directive 

14. Dejavnosti v javnem interesu 

/ - opravljajo jih osebe, naštete v ZDDV-1 Oproščeno DDV po prvem 
odstavku 42. člena ZDDV-
1 

Oproščeno DDV po 
členu 132 (1)(a ... q) 
Direktive o DDV 

VAT exempt under 
Article 132 (1) (a 
... q) of VAT 
Directive 

 - opravljajo jih druge osebe, neprofitno Oproščeno DDV po 43. 
členu ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 133 Direktive 

VAT exempt under 
Article 133 of 
Directive 

15. Druge oprostitve 

15.1. Zavarovalniške in pozavarovalniške 
storitve 

Oproščeno DDV po 1. 
točki 44. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 135(1)(a) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 135(1)(a) 
of Directive 

15.2. Dobava blaga, za katero ni bilo pravice 
do vstopnega DDV, v Sloveniji 

Oproščeno DDV po 3. 
točki 44. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 136 Direktive 

VAT exempt under 
Article 136 of 
Directive 
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15.3. Finančne storitve Oproščeno DDV po 4. (a 
... f) točki 44. člena 
ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 135(1)(b ... g) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 135(1)(b ... 
g) of Directive 

15.4. Dobave poštnih in drugih znamk Oproščeno DDV po 5. 
točki 44. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 135(1)(h) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 135(1)(h) 
of Directive 

15.5 Igre na srečo Oproščeno DDV po 6. 
točki 44. člena ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 135(1)(i) 
Direktive 

VAT exempt under 
Article 135(1)(i) of 
Directive 

16. Posebne ureditve 

16.1. Mali davčni zavezanci DDV ni obračunan po 94. 
členu ZDDV-1 

DDV ni obračunan po 
členu 287 Direktive 

VAT exempt under 
Article 287 of 
Directive 

16.2. Transakcije iz 76.a člena ZDDV-1 
opravljene oz. dobavljene davčnim 
zavezancem identeficiranim za namene 
DDV v Sloveniji 

Obrnjena davčna 
obveznost po 76.a členu 
ZDDV-1 

Obrnjena davčna 
obveznost po členu 199 
Direktive 

Reverse Charge 
under Article 199 
of Directive 

16.3. Potovalna agencija / / / 

 - potovanja po EU Posebna ureditev - 
potovalna agencija 

Posebna ureditev - 
potovalna agencija 

Special regulation 
- travel agency 

 - potovanja po tretjih državah Oproščeno DDV po 99. 
členu ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členu 309 Direktive 

Vat exempt under 
Article 309 of 
Directive 

16.4. Promet rabljenega blaga, tudi vozil: / / / 

 - v Sloveniji Posebna ureditev - 
rabljeno blago 

Posebna ureditev - 
rabljeno blago 

Special regulation 
- reused goods 

 - dobava v drugo državo EU: a) opravi jo 
oseba, ki ni preprodajalka in ki je imela 
pravico do vstopnega DDV b) opravi jo 
preprodaja- lec, ki obračunava DDV od 
razlike v ceni c) opravi jo oseba, ki ni 
imela pravice do odbit ka vstopnega DDV 
- izvoz v tretje države 

Posebna ureditev - 
rabljeno blago 

Posebna ureditev - 
rabljeno blago 

Special regulation 
- reused goods 

16.5. Dobava in posredovanje investicijskega 
zlata 

Oproščeno DDV po 
119.členu ZDDV-1 

Oproščeno DDV po 
členih 346 in 347 
Direktive 

VAT exempt under 
Articles 346 and 
347 of Directive 

17. Drugo 

17.1. Samofakturiranje Samofakturiranje po 
tretjem odstavku 81. 
člena ZDDV-1 

Samofakturiranje po 
členu 224 Directive 

Self-billing under 
Article 224 of 
Directive 

17.2. Prefakturiranje (v imenu in za račun 
naročnika) 

DDV ni obračunan po 
točki c šestega odstavka 
36. člena ZDDV-1 

DDV ni obračunan po 
členu 79(c) direktive 

Non taxable 
transaction under 
Article 79(c) of 
Directive 

17.3. Zamudne obresti, odškodnine DDV ni obračunan po 13. 
členu Pravilnika o 
izvajanju ZDDV-1 

- - 
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Primer izdanega računa zavezancu za DDV 

 
RAČUN 

 
Ime podjetja 
 
Naslov podjetja 

Poštna številka in kraj 

Telefon: (07) 555 55 55   

Faks: (07) 555 55 55 

E-pošta: nekdo@example.com 

ID številka za DDV: SI 12345678 

 

PREJEMNIK: 

Ime podjetja 

Poštna številka in kraj 

Telefon: (07) 555 55 55   

Faks: (07) 555 55 55 

E-pošta: nekdo@example.com 

ID številka za DDV: SI 12345678 

 

Zap. št. Opis Količina EM Cena Stopnja DDV Znesek brez DDV 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Stopnja DDV Davčna osnova Znesek davka Vrednost z DDV 

9,50%    

22,0%    

Skupaj    

 

 ZA PLAČILO:  0,00 € 
 

Prosimo, da se pri plačilu sklicujete na št.: 44-44-44-44 

Datum opravljene dobave blaga oz.opravljene storitve:  01.01.2010 

 

Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni od dneva izstavitve računa. Pri reklamaciji navedite 

številko in datum računa. 

V primeru neupravičene reklamacije zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti. 

                                        Žig in podpis                               Odgovorna oseba: 

                                                                                               Ime in priimek 

 
Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega vložka _______________, 

Srg______________, osn. kapital:______________, identifikacijska številka ________________, matična 

številka _____________, transakcijski račun:______________________ 

ŠTEVILKA RAČUNA: 1000 

DATUM: 15. november 2004 

KRAJ IZDAJE: _____________ 

Datum plačila:_______________ 



 

10 

 

Primer računa po 76.a členu ZDDV-1 –OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST 

 

 
 

   Gradbeništvo 

   XY d.o.o. 
    Prelog, Krožna pot 62,  

   1230 Domžale  

   Gsm:    

   Tel.:                 , Faks:  

    

      
Ident.št. za 
DDV  

         

Številka kupca       

Naziv kupca    RAČUN   
Naslov kupca    Datum 4.1.2010 

      Kraj Prelog 

Pošta, kraj    Rok plačila 12.1.2010 

     Način plačila Plačilni nalog 

Ident.št.kupca    TR račun   

         

Datum opravljene storitve od       

Zap.št.  Opis Količina EM Cena   DDV Znesek brez DDV 

1 
gradbene storitve na 
poslovnem  1,00  10.000,00   0,00% 10.000,00 € 

 objektu v _________       

        

        

                

 Skupaj brez DDV     10.000,00 
76.a člen 
ZDDV-1 DDV 22,00% od osnove 10.000,00   2.200,00 

 DDV 9,50% od osnove         

 SKUPAJ ZA PLAČILO     10.000,00 € 

         

Pri plačilu se sklicujte na številko računa.     

         

DDV je prikazan oz obračunan na računu, vendar ni plačan na podlagi 76.a člena ZDDV-1.  
Plačnik DDV je naročnik v skladu z 76.a členom ZDDV-1.  
Obrnjena davčna obveznost.    

         

                                                                                                                                                            Odgovorna oseba: 

 

Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni od dneva izstavitve računa. Pri reklamaciji navedite 

številko in datum računa. 

V primeru neupravičene reklamacije zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti. 

 
Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega vložka _______________, 

Srg______________, osn. kapital:______________, identifikacijska številka ________________, matična 

številka _____________, transakcijski račun:______________________ 
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1.1.2 Računi izdani končnim potrošnikom morajo po 83. členu ZDDV-1 
vsebovati naslednje postavke: 

1. datum izdaje;  

2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;  

3. ime in naslov davčnega zavezanca in identifikacijsko številko za DDV, pod katero je opravil 
dobavo blaga ali storitev;  

4. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev;  

5. prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vključenim DDV ter  

6. znesek vračunanega DDV.  

 Če davčni zavezanec opravlja dobavo blaga ali storitev po različnih davčnih stopnjah, 
mora prodajno vrednost z vključenim DDV izkazati ločeno po davčnih stopnjah in 
izkazati ločeno tudi vrednost DDV.  

 Če davčni zavezanec opravi dobavo blaga oziroma storitev, za katero je predpisana 
oprostitev plačila DDV, se mora na računu sklicevati na veljavno določbo Šeste 
direktive Sveta 77/388/EGS, ustrezni člen tega zakona ali drug sklic, ki kaže na to, da 
je dobava blaga ali storitev oproščena plačila DDV.  

 Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko prejemnik blaga oziroma storitev, ki ni 
zavezanec za DDV, zahteva, da mu davčni zavezanec izda račun v skladu z 82. členom 
tega zakona, če prejemnik potrebuje tak račun zaradi uveljavljanja ugodnosti v skladu 
s tem zakonom (na primer po 54. členu tega zakona). 
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Primer izdanega računa končnemu potrošniku 

 

RAČUN 

Ime podjetja 
 
Naslov podjetja 

Poštna številka in kraj 

Telefon: (07) 555 55 55   

Faks: (07) 555 55 55 

E-pošta: nekdo@example.com 

ID številka za DDV: SI 12345678 

 

PREJEMNIK: 

 

Zap. št. Opis Količina EM Cena Stopnja DDV Znesek z DDV 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                          
Stopnja DDV Davčna osnova Znesek davka Vrednost z DDV 

9,50%    

22,0%    

Skupaj    

 

ZA PLAČILO: _____________________ 

 

 

 

Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni od dneva izstavitve računa. Pri reklamaciji navedite 

številko in datum računa. 

V primeru neupravičene reklamacije zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti. 
 

 

 

 

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega vložka _______________, 

Srg______________, osn. kapital:______________, identifikacijska številka ________________, matična 

številka _____________, transakcijski račun:______________________ 

ŠTEVILKA RAČUNA: 1000 

DATUM: 15. november 2004 

KRAJ IZDAJE: ___________ 

Datum dobave blaga:________ 
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1.2 IZDAJATELJ RAČUNA NI ZAVEZANEC ZA DDV 

 

 Primer izdanega računa 

 

RAČUN 

Ime podjetja 
 
Naslov podjetja 

Poštna številka in kraj 

Telefon: (07) 555 55 55   

Faks: (07) 555 55 55 

E-pošta: nekdo@example.com 

Davčna številka: 12345678 

 

PREJEMNIK: 

 

Zap. št. Opis Količina EM Cena Vrednost blaga 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                           

ZA PLAČILO: _________________________ 

 

DDV ni obračunan po 1.točki 94.člena ZDDV-1. Nismo zavezanci za DDV. 

 

Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni od dneva izstavitve računa. Pri reklamaciji navedite 

številko in datum računa. 

V primeru neupravičene reklamacije zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti. 
 

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega vložka _______________, 

Srg______________, osn. kapital:______________, identifikacijska številka ________________, matična 

številka _____________, transakcijski račun:______________________ 

ali 

Samostojni podjetnik je vpisan v poslovni register Slovenije samostojnega podjetnika posameznika dne 

___________ pod zap.št.__________ davčna številka __________, matična številka: ____________, 

transakcijski račun________________________ odprt pri ____________________. 

ŠTEVILKA RAČUNA: 1000 

DATUM: 15. november 2004 

KRAJ IZDAJE: ___________ 

Datum dobave blaga:________ 
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1.3 NAMEN IZDAJE RAČUNA 

 

Račun izdamo z namenom prodaje blaga, proizvodov, materiala ali storitev, kateri je podlaga 
za knjiženje nastalega prihodka od prodaje. 

 

1.4 KROŽENJE – NATANČNI ROKI PRENOSOV 
 

1. Račun izdamo na dan opravljene dobave blaga ali storitve. 

V roku 1 dne od izdaje računa ga pošljemo kupcu. Račun se izpiše v treh (3) izvodih:  

- enega dobi kupec z priloženo dobavnico (katera je podpisana z strani kupca), če jo 
imamo 
- drugega računovodstvo z priložen dobavnico in naročilnico, če jo imamo 
- tretjega pa domači arhiv 

 
2. Računi morajo biti oštevilčeni z zaporednimi številkami (katere se začnejo z 1 za vsako 

poslovno leto) in si morajo slediti kronološko (1.1. do 31.12.) 

 

1.5 ODGOVORNA OSEBA  
 

Na računu mora biti napisana: 

-  odgovorna oseba za sestavljanje, ki je lahko trgovec (prodajalec), direktor ali 
računovodja in 
- odgovorna oseba za podpis listine, ki je lahko direktor oziroma druga pooblaščena 
oseba. 
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2 PREJETI RAČUNI 

 

2.1 PREJEMNIK RAČUNA JE ZAVEZANEC ZA DDV 

 
Prejemnik računa preveri: 

- ali račun vsebuje vse elemente, kateri so našteti v 82.členu ZDDV-1, če račun dobi 
od zavezanca za ddv (glej v priročniku pod zap.1.1.a)  
- ali je dobavitelj registriran za namene ddv (preverimo bonitete podjetja, če prvič 
poslujemo z njimi) 
- ali so na računu zaračunane storitve in dobave blaga, katere smo naročili oz. so nam 
dobavili 
- ali je dobavitelj registriran za ddv – dobavitelj se mora identificirati z potrdilom od 
Dursa, da je registriran za ddv oz. to lahko preverimo na internetni strani 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN 
 

2.2 PREJEMNIK RAČUNA NI ZAVEZANEC ZA DDV 

 
Prejemnik računa preveri: 

- ali so na računu zaračunane storitve in dobave blaga, katere smo naročili oz. so nam 
dobavili 

 

Podjetja, ki niso zavezanci za ddv, lahko prejemajo račune izstavljene tudi po 83. členu ZDDV-
1 (glej v priročniku po zap. 1.2) saj njim predstavlja strošek storitve oz. materiala vrednost z 
ddv. 
 

2.3 NAMEN PREJEMA RAČUNA 

 
Prejeti račun je podlaga za knjiženje stroškov nabav materiala, storitev, osnovnih sredstev 
ipd. 
 

2.4 KROŽENJE – NATANČNI ROKI PRENOSOV 
 

Na prejeti račun je potrebno OBVEZNO napisati DATUM PREJEMA RAČUNA, saj je ta 
merodajen za nastanek pravice do odbitka vstopnega ddv (seveda, če smo zavezanci za ddv). 
Kontrola prejetega računa se izvrši najkasneje v roku 3 dni od prejema računa. 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
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2.5 ODGOVORNA OSEBA  

- Prejeti račun je potrebno likvidirati (podpisati), kar pomeni, da je prejeti račun 
verodostojna knjigovodska listina in podlaga za knjiženje. Račun likvidira direktor oz. 
druga pooblaščena oseba.  

 
- Na računu je potrebno označiti za kakšen strošek gre (zaloga-blago,material ali 

strošek-storitve,drugi material,.. ali osnovno sredstvo)  
 

- Računu je potrebno priložiti naročilnico, dobavnico, prevzemnico materiala ipd. 

 

- Če je račun izdan v tujem jeziku, je potrebno na račun napisati v prevod v slovenščini. 

 

 

 
Predlagam izdelavo štampiljke:   

 
Namen izdatka A) Strošek            B) Zaloga 

C) Osnovna sredstva 

Datum prejema  
LIKVIDIRAL  
 
Pri nakupu osnovnega sredstva je potrebno dopisati: 

- datum, ko je osnovno sredstvo usposobljeno za uporabo 

- predvidena življenjska doba osnovnega sredstva 

- preostala vrednost osnovnega sredstva (pri večjih osnovnih sredstvih, kot so npr. 
nepremičnine, tovorna vozila, osebna vozila, stroji večje vrednosti ipd) 

 
Osnovna sredstva (opredmetena in neopredmetena), so sredstva, ki se uporabljajo pri 
ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev in se bodo po pričakovanju uporabljalo več kot 
eno leto. 

Drobni inventar so sredstva, ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju 
storitev in se bodo po pričakovanju uporabljalo manj kot eno leto. 
 
Osnovna sredstva, ki so  vredna manj kot 500,00 eur, se lahko štejejo za drobni inventar (ne 
glede na dobo uporabe). 
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3 IZDANI DOBROPISI, IZDANI BREMEPISI 

3.1 IZDAJATELJ DBP OZ. BMP JE ZAVEZANEC ZA DDV 

Izdani dobropisi in bremepisi morajo biti izdani v skladu z 82. členom ZDDV-1 (glej v 
priročniku pod zap. 1.1) 

 
Primer dobropisa: 

 
IZDAJATELJ DBP 
FIRMA D.O.O. 
 
ID ŠTEVILKA: SI12345678                                                                      Kraj, 1.1.2012 
 
 
PREJEMNIK DBP 
KUPEC D.O.O. 
 
ID ŠTEVILKA: SI87654321 

 
                              Dobropis št. ___ 
 
Na podlagi reklamacije vam izstavljamo dobropis po računu št. ___________ z dne 
________________  v višini  1.200,00 eur in na tej podlagi popravljamo znesek 
obračunanega DDV: 
  
1. zmanjšanje vrednosti blaga brez DDV                                1.000,00 eur 
 
2. davčna osnova pred popravkom                                         10.000,00 eur 
 
3. znesek DDV pred popravkom                                               2.000,00 eur 
 
4. davčna osnova po zmanjšanju                                              9.000,00 eur 
 
5. znesek DDV od zmanjšane davčne osnove                          1.800,00 eur 
 
6. razlika za katero se popravi obračunani DDV                      200,00 eur 
 
 
Skladno z določili 39. člena ZDDV-1 vas obveščamo, da za izkazani DDV na tem dobropisu 
nimate pravice do odbitka DDV. 

                                            Podpis in žig 
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3.2 IZDAJATELJ DBP IN BMP NI ZAVEZANEC ZA DDV 

 
Primer dobropisa: 

 
IZDAJATELJ DBP 
FIRMA D.O.O. 
 
DAVČNA ŠTEVILKA: 12345678                                                                      Kraj, 1.1.1234 
 
 
PREJEMNIK DBP 
KUPEC D.O.O. 
 
ID ŠTEVILKA: SI87654321 

 
 
                              Dobropis št. ___ 
 
 
 
Na podlagi reklamacije vam izstavljamo dobropis po računu št. ___________ z dne 
________________  v višini  1.000,00 eur  
 
 
DDV ni obračunan po 1.točki 94.člena ZDDV-1. 
 

 
 

                                                                     Podpis in žig 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Priloga dobropisu je reklamacijski zapisnik.  
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3.3 NAMEN IZDAJE DOBROPISA ALI BREMEPISA 

Dobropisi oziroma bremepisi se izdajajo z namenom upoštevanja reklamacij kupcev 
(dobropisi) oziroma naših reklamacij dobaviteljem (bremepisi) za previsoko zaračunane 
storitev oziroma blago ipd. 
 
Obračunani ddv si lahko zmanjšamo šele, ko smo prejeli od kupca potrjen dobropis z 
datumom popravka vstopnega ddv. 
 

3.4 KROŽENJE – NATANČNI ROKI PRENOSOV 
 
Izdaja dobropisa in bremepisa je potrebno po določilih ZDDV-1 in ga je potrebno poslati 
kupcu v roku 1 dne od dneva izdaje.  

 

3.5 ODGOVORNA OSEBA  

 
Na dobropisu oz. bremepisu mora biti napisana: 

- odgovorna oseba za sestavljanje, ki je lahko direktor ali računovodja in 

- odgovorna oseba za podpis listine, ki je lahko direktor oziroma druga pooblaščena 
oseba. 
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4 RAČUN ZA PREJETO PREDPLAČILO (AVANSNI RAČUN) 

4.1 PLAČNIK PREDPLAČILA JE ZAVEZANEC ZA DDV 

Račun za prejeto predplačilo je potrebno izstaviti, če smo prejeli plačilo: 

- za še ne opravljene storitve oz. 

- ne dobavljeno blago.  

Račun mora vsebovati vse sestavine po 82. členu ZDDV-1 (glej 1.1.a) 

 

RAČUN  
za prejeto predplačilo 

 
Ime podjetja 
 
Naslov podjetja 

Poštna številka in kraj 

Telefon: (07) 555 55 55   

Faks: (07) 555 55 55 

E-pošta: nekdo@example.com 

ID številka za DDV: SI 12345678 

 

PREJEMNIK: 

Ime podjetja 

Poštna številka in kraj 

Telefon: (07) 555 55 55   

Faks: (07) 555 55 55 

E-pošta: nekdo@example.com 

ID številka za DDV: SI 12345678 

 

Zap. št. Opis Količina EM Cena Stopnja DDV Znesek brez DDV 

1 material 83,33 kos 10 22% 819,67 

       

       

 
Stopnja DDV Davčna osnova Znesek davka Vrednost z DDV 

9,50%    

22,00% 819,67 180,33 1.000,00 

Skupaj    

 

PLAČANO:  1.000,00 € 
 

Plačilo prejeli dne: ________________ 

Predviden datum opravljene dobava blaga oz. opravljene storitve: ______________ 

 

 

                                        Žig in podpis                               Odgovorna oseba: 

                                                                                               Ime in priimek 

 
Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega vložka _______________, 

Srg______________, osn. kapital:______________, identifikacijska številka ________________, matična  

številka _____________, transakcijski račun:______________________ 

ŠTEVILKA RAČUNA: 1000 

DATUM: 2. november 2013 

KRAJ IZDAJE: _____________ 

Datum plačila:_______________ 
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Izdaja računa z upoštevanim predplačilom 

 

RAČUN 

 
Ime podjetja 
 
Naslov podjetja 

Poštna številka in kraj 

Telefon: (07) 555 55 55   

Faks: (07) 555 55 55 

E-pošta: nekdo@example.com 

ID številka za DDV: SI 12345678 

 

PREJEMNIK: 

Ime podjetja 

Poštna številka in kraj 

Telefon: (07) 555 55 55   

Faks: (07) 555 55 55 

E-pošta: nekdo@example.com 

ID številka za DDV: SI 12345678 

 

Zap. št. Opis Količina EM Cena Stopnja DDV Znesek brez DDV 

1 material 100 kos 10 22% 1.000,00 

       

       

       

       

 
Stopnja DDV Davčna osnova Znesek davka Vrednost z DDV 

9,50%    

22,00% 1.000,00 220,00 1.220,00 
Skupaj 1.000,00 220,00 1.220,00 

 

Že plačano po predračunu dne ________                                            1.000,00 

Avansni račun št._______ z dne _________ 

Osnova 819,67 eur  DDV 22% 180,33 eur  

 ZA PLAČILO:  220,00 € 
 

Prosimo, da se pri plačilu sklicujete na št.: 44-44-44-44 

Datum opravljene dobave blaga oz.opravljene storitve:  10.11.2013 

 

Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni od dneva izstavitve računa. Pri reklamaciji navedite 

številko in datum računa. 

V primeru neupravičene reklamacije zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti. 

 

                                        Žig in podpis                               Odgovorna oseba: 

                                                                                               Ime in priimek 

 
 

 

 

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega vložka _______________, 

Srg______________, osn. kapital:______________, identifikacijska številka ________________, matična 

številka _____________, transakcijski račun:______________________ 

 

ŠTEVILKA RAČUNA: 1000 

DATUM: 15. november 2013 

KRAJ IZDAJE: _____________ 

Datum plačila:_______________ 
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4.2 PLAČNIK PREDPLAČILA NI ZAVEZANEC ZA DDV (FIZIČNA OSEBA) 

V kolikor dobimo predplačilo od fizične oseba ali pravne osebe, ki ni zavezanec za ddv, 
napišemo računu za prejeto predplačilo, vendar ga ni potrebno poslati stranki. 
 

4.3 NAMEN IZDAJE RAČUNA ZA PREJETO PREDPLAČILO 

Račun izstavimo za namene obračuna ddv. Od zneska prejetega plačila obračunamo ddv 
odvisno od stopnje ddv, obračunane za storitve oz. blago, za katerega smo prejeli plačilo.  

Od plačila obračunamo ddv po preračunani stopnji: 

- 22%  = 18,0328%   npr. 2.500,00 (prejeti plačilo) x 18,0328% = 450,82 (22% ddv) 
- 9,5% = 8,6758%   npr.2.500,00 (prejeto plačilo) x 8.6758% = 216,90 (9,5% ddv) 

 

4.4 KROŽENJE – NATANČNI ROKI PRENOSOV 

Račun se izda na dan prejetega plačila oz. najkasneje zadnji dan obračunskega obdobja. 
Račun se v roku 1 dneva pošlje plačniku. 
 

4.5 ODGOVORNA OSEBA  

Na računu mora biti napisana: 

- odgovorna oseba za sestavljanje, ki je lahko trgovec (prodajalec), direktor ali 
računovodja in 

- odgovorna oseba za podpis listine, ki je lahko direktor oziroma druga pooblaščena 
oseba. 
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5 BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE 

5.1 BLAGAJNIŠKI PREJEMEK 

Blagajniški prejemek se napiše ob vsakem prilivu gotovine v blagajno. To je lahko: 

- dvig gotovine iz transakcijskega računa 

- plačilo izdanih računov v gotovini 

- vračilo preveč izplačane akontacije potnih stroškov ipd. 

 
FIRMA D.O.O.                                                           BLAGAJNIŠKI PREJEMEK 
                                                                                     Številka:  1 
                                                                                     Datum: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vplačnik :    KUPEC D.O.O. 
 
je vplača znesek  :   200,00 eur 
 
z besedami :  dvesto eur 00/100 
 
________________________________________________________________________ 
Zaradi                                    dokument                 konto                           znesek 
 
PL.RAČUNA ŠT.120                1/08                        1200                            200,00 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Prejel blagajnik                  Overil                        Vplačal 
_______________                _______________     _____________________ 
 

 

Do višine 420,00 eur lahko račune plačujemo z gotovino (enako velja tudi ko stranke 
plačujejo nam). 
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5.2 BLAGAJNIŠKI IZDATEK 

Blagajniški izdatek napišemo ob vsakem odlivu gotovine iz blagajne. To je lahko: 

- polog gotovine na transakcijski račun 

- plačilo prejetih računov z gotovino 

- plačila kmetijskih pridelkov,  izdelkov male obrti in odkup odpadnih surovin od 
fizičnih oseb do višine 125,00 

 

FIRMA D.O.O.                                                           BLAGAJNIŠKI IZDATEK 
                                                                                     Številka:  1 
                                                                                     Datum: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prejemik :    FIRMA D.O.O.-transakcijski račun 
 
je prejel znesek  :   200,00 eur 
 
z besedami :  dvesto eur 00/100 
 
________________________________________________________________________ 
Zaradi                                    dokument                 konto                           znesek 
 
Polog gotovine na TRR                1/08                       1090                            200,00 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Izplačal blagajnik                  Overil                       Prejel 
_______________                _______________     _____________________ 

 
5.3 BLAGAJNIŠKI DNEVNIK 

Blagajniški dnevnik izkazuje poleg (dnevnih) seštevkov prejemkov in izdatkov tudi začetno 
saldo (ki se mora ujemati s končnim saldom prejšnjega dnevnika) in seveda končni saldo. 
 

BLAGAJNIŠKI DNEVNIK Z DNE  ________________  ŠT. ___________ 

Zap.št.  temeljnica    vsebina                    vplačila  izplačila                           konto 

                                                                                                               V breme        v dobro 

    1          1              plačilo računa 120        200,00                                                        1200 

    2          1              polog gotovine na trr                     200,00               1090 

                                    Promet                      200,00       200,00 

                                  Prenos stanja                0                   0        Nova stanje 

                                                                      200,00        200,00 
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5.4 KROŽENJE – NATANČNI ROKI PRENOSOV 

a. Listine se sestavijo istega dne, kot nastane poslovni dogodek ter jih je potrebno, 
najkasneje naslednji dan, oddati računovodji. 
 
 
b. Blagajniški prejemek se sestavi v treh izvodih katerega prejmi: 

- prvi izvod kupec 
- drugi računovodja 
- tretji arhiv 

 
c. Podjetje s sklepom določi višino blagajniškega maksimuma na podlagi izkušenj oz. 
predvidevan. Blagajniški maksimum je višina gotovine, ki je lahko v blagajni ob koncu 
delavnega dne in se uporablja za plačevanje prejetih računov. 
 
 
Točki c. in d. ne veljata za samostojne podjetnike, zato jim tudi ni potrebno voditi 
blagajniškega dnevnika. 
 
 

5.5 ODGOVORNA OSEBA  

Blagajniške listine podpišejo blagajnik, računovodja (overovitelj) in vplačnik oz.prejemnik. 
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6 MATERIALNO POSLOVANJE 

6.1 KAJ JE MATERIAL ? 

Material so: 

- potroški neposrednega material (porabljen material za proizvode)    
- pomožni material,  
- energija,  
- nadomestni deli in material za vzdrževanje osnovnih sredstev,  
- drobni inventar,  
- pisarniški material in strokovna literatura ter  
- drugi material 
- material, na katerega se nanašajo posredni proizvajalni stroški ter 
- posredni stroški nabavljanja, prodajanja in splošnih služb 

 
Material, ki se pred uporabo ne zadržuje v zalogah, se praviloma izkazujejo v dejanskih 
zneskih ob nabavi materiala.  
 

6.2 MATERIALNO KNJIGOVODSTVO 

Material, ki pa se zadržuje v zalogah, je vrednoten odvisno od izbrane metode. Poznamo več 
vrst metod: 

- metoda tehtanih povprečnih cen 
- metoda drsečih povprečnih cen 
- metoda zaporednih cen (fifo) 
- metoda stalnih cen 

 
Najpogosteje se uporablja metoda zaporednih cen (fifo-prvi not,prvi ven), kar pomeni, da 
material, ki smo ga prvega kupili, ga tudi prvega prodamo. 
 
Za material in blago je potrebno voditi materialno knjigovodstvo, katero se vodi na sedežu 
podjetja. Materialno knjigovodstvo se vodi po vrsti materiala. Za vsak material se vodi 
količina prejema in količina izdaje. 
 
Materialna kartica: 

Vrsta materiala________________________________ 

Zap. 
Št. 

Datum  
pridobitve 

dobavitelj Št. 
dokumenta 

emc Količnina 
dobave 

Količina  
porabe 

Nabava 
cena 

vrednost 

1 03-1-2017 Kupec 
d.o.o. 

123/17 kos 100  200 20.000 

2 07-1-2017 Kupec 
d.o.o. 

255/17 kos 200  210 42.000 

3 15-1-2017 XY d.o.o. 20/17 kos  100 
50 

200 
210 

-20.000 
-10.500 

                  Zaloga     na dan    15.1.2017                          150                                210         = 31.500     
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6.3 PROIZVODNJA 

Proizvodnja je ustvarjanje poslovnih učinkov, to je proizvodov ali nedokončane proizvodnje, 
ki postopoma prehaja v izdelke. 
 
Proizvodnjo vrednotimo lahko po: 

- metodi zožene lastne cene, ki zajema neposredne materialne stroške in stroške 
storitve, neposredne stroške dela, splošne proizvajalne stroške ter splošne stroške 
nakupa, uprave in prodaje 

- metodi proizvajalnih stroškov, ki zajemajo neposredne materialne stroške in stroške 
storitev, neposredne stroške dela in splošne proizvajalne stroške 

- metodi spremenljivih stroškov, ki zajemajo neposredne materialne stroške in stroške 
storitev, neposredne stroške dela, spremenljivi del proizvajalnih stroškov ter 
spremenljivi del stroškov nakupa, uprave in prodaje. 

 
Najpogosteje se uporablja metoda proizvajalnih stroškov. 
 
Tudi za proizvodnjo je potrebno voditi materialno knjigovodstvo, ki se vodi na sedežu 
podjetja.  
 
Potrebno je določiti normative za porabo materiala in storitev (npr. koliko katerega 
materiala porabimo za izdelavo določenega izdelka ter koliko stroškov (energije,dela ipd.) je 
potrebno za izdelava izdelka) saj to predstavlja nabavno ceno proizvoda.  
 

6.4 MATERIALNE LISTINE 

Materialne listine so dobavnice, prevzemnice ter primopredajni zapisnik.  
 
To niso knjigovodske listine, vendar samo priloge izdanim in prejetim računov, s katerimi 
dokazujemo, da je bilo blago prevzeto oz. dobavljeno.  
 
Dobavnice morajo biti podpisane s strani kupca (ime in priimek naj bo tudi čitljivo izpisan) in 
prodajalca.  
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7 POTNI NALOGI 

7.1 VRSTE POTNIH NALOG 

Potni nalogi so lahko za: 
- posamično službeno pot, ki traja en dan ali več 
- mesečni obračun – lokalne vožnje 

 
Če potujemo z lastnim vozilom si obračunamo kilometrino in dnevnice največ do višine 
uredbe (če je znesek višji, je potrebno od razlike obračunati boniteto).  
 
V tabeli so trenutno veljavne višine obračunanih dnevnic in kilometrine po uredbi:  

VIŠINA KILOMETRINE IN DNEVNIC OD 1.8.2008   
        

Kilometrina   sl.pot     prevoz na delo  

od 1.1.2007 0,29 eur do 31.7.2008 0,15 eur  

od 1.8.2008 0,37 eur do   0,18 eur  

KILOMETRINA v tujini je ista kot doma.     

       

       

       

DOMAČE DNEVNICE OD 1.8.2008:     

Od 6-8 ur  7,45 eur  od 8-12 ur  10,68 eur  nad 12 ur  21,39 eur   

       

TUJE DNEVNICE (najbolj pogoste)     
od 7.7.2012 
dalje   

AVSTRIJA   44 eur     

BOSNA   32 eur     

ČEŠKA   32 eur     

FRANCIJA   44 eur     

HRVAŠKA   32 eur     

ITALIJA   44 eur     

MADŽARSKA    32 eur     

MAKEDONIJA   32 eur     

NIZOZEMSKA   44 eur     

NORVEŠKA   44 eur     

SRBIJA   32 eur     

VEL.BRITANIJA   44 eur     

NEMČIJA   44 eur     

       

Od 6-8 ur   25% t.dnev.     od 8-14 ur 75%t.dnev. nad 14 ur 100 % t.dnev.  

Če je zagotovljena brezplačna prehrana, pripada delavcu samo 20% dnevnice. 
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Primer potnega naloga za obračun lokalnih voženj: 

 
FIRMA D.O.O.             

        

Potni nalog št.          

           

Delavec                                       zaposlen na delovnem mestu         

           

Stanujoč            

           

Bo odpotoval/la v  ………………………….   vrsta prevoza  osebno vozilo (dopiši katero+reg.št.!!) 

           

Namen potovanja / z nalogo lokalne vožnje       

           

Čas odhoda od                 do                       Potne stroške plača       

           

Predujem v znesku eur……….………….…...…..…………..…..           Direktor:    

           

V      dne         

                  

         

Obračun potnih stroškov      

Čas odhoda Dan in mesec  Ob:           EUR 

Odhod   …………             

Prihod   …………             

Datum Relacija     Obisk pri:   km   

                

                  

                

                  

                 

                  

                 

                  

                  

   Skupaj kilometri:  0 0,37 = 0,00 € 

         

  Ostali stroški:           

                

                

                

V………………………….               

dne:…………………     SKUPNI IZDATKI     0,00 € 

Predlagatelj računa: Prejeto predplačilo       

    dne:     v       

Likvidator - blagajna: Računovodja:     Izplačilo EUR:   

             0,00 € 

    Direktor:         
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Primer potnega naloga za posamično službeno pot: 
 

Nalog za službeno potovanje št. 4/08       Datum: 28.8.2008   

           

Odrejam, da odputuje             

           

Na delovnem mestu             

           

stanujoč          

           

dne        ob   uri   

           

Po nalogu  direktorja             

           

v/na  Salzburg           

           

z nalogo  sejem             

           

Potovanje bo trajalo do do     , to je   dan   

           

Odobravam uporabo (avtomobila, aviona, itd.)   osebni avto      

           

Potne stroške plača           

           

Višina dnevnice      Posebni dodatki 0     

           

Odobravam plačilo predujma v znesku     0     

           

Predujem   0         

       (podpis odredbodajalca) 

prejel dne   0           

       (podpis prejemnika) 

         

                  

RAČUN potnih stroškov  Ime in priimek predlagatelja     

           

    Prebivališče   Gorenjska c.10, 1234 Mengeš   

           

      Odsotnost št.dnevnic vred.dnev. 

Datum odhoda 29.8.2008 ob 7:00 uri dni ur/minut     

              

Datum vrnitve 29.8.2008 ob  24:00 uri 0 17:00 1 55 

           

srednji tečaj BS 0    Obračun dnevnic v valuti  0 

            

      Obračun dnevnic v EUR   55 

Prevozni stroški:         

Mengeš-Salzurg-Mengeš  560 x 0,37   207,2 

           

Drugi stroški: cestnina,tunelnina (6,50+9,50+10,00+6,50)    32,5 

  parkirnina              5 

  vstopnina            10 

       Skupaj   309,7 

           

Predujem prejet dne 0     v znesku   0 

       

Ostane za izplačilo/vračilo 

EUR   309,7 

       (predlagatelj računa)   

V Ljubljani,  1.9.2008         (prejemnik)   



 

 31 

 
Potni nalog je potreben tudi za službeno pot z službenim vozilom. V kolikor potujemo z 
službenim vozilo, si lahko obračunamo samo dnevnice.  
 
Za službena vozila je potrebno voditi evidenco prevoženih kilometrov za vsako vozilo 
posebej.  
 
Evidenca se mora ujemati z števcem prevoženih kilometrov v vozilu. S to evidenco 
dokazujemo, da so bili prevoženi kilometri narejeni za službene namene. 
 
V kolikor vozilo ni samo za službene namene, je potrebno obračunati boniteto delavcu, 
kateri uporablja službeno vozilo za privat, oziroma izločiti stroške, ki nastajajo v vezi z 
službenim vozilom kot davčno nepriznani odhodki (če je to nosilec dejavnosti-s.p.). 

 
Primer evidence: 

 
Vozilo znamke _______________________________ reg.št._____________ 
 
Datum     relacija (kam in zakaj)                           št.kilometrov             št.kilometrov po števcu 
5.1.08     Ljubljana-Kupec d.o.o.-posl.razg.                   40                              10500 
6.1.08     Kranj-XY d.o.o.-dostava blaga                        50                              10550 

 

7.2 ODGOVORNA OSEBA  

Potni nalogi, katerega izda direktor oziroma pooblaščena oseba, so nalogi za izvajanje, s 
katerim se napoti delavce na službeno pot (poslovni razgovori, sejmi, …). 
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8 KADROVSKA EVIDENCA IN PLAČE 

8.1 ZAPOSLITEV DELAVCA 

Ko se odločimo, da bomo zaposlili delavca je potrebno najprej: 

- oddati potrebo po delavcu na obrazcu PD na Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje ali na internetnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si/ 
(od 12.4.2013 dalje ni več obvezno) 

- po potrjeni potrebi po delavcu s strani Zavoda lahko z izbranim kandidatom sklenemo 
pogodbo o zaposlitvi (katera mora biti sklenjena vsaj 8 dni pred začetkom delovnega 
razmerja). 

- Delavca najkasneje na dan začetka delovnega razmerja prijavimo na Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje z obrazcem M1 preko sistema eVem ali na točkah VEM. Na 
vpogled predložimo Pogodbo o zaposlitvi. Kopijo prijave v obvezno zdravstveno 
zavarovanje izročimo delavcu. 

8.2 EVIDENCA PRISOTNOSTI NA DELU 

Za vsakega delavca je potrebno voditi evidenco prisotnosti na delu (redno delo-točni prihod 
na delo in odhod iz dela, dopust, izredni dopust, bolniška, koriščenje ur, porodniška, 
starševski dopust ipd.). Ta evidenca je osnova za podatke za izračun plače. 
 

8.3 KADROVSKA EVIDENCA  

Vsak zaposleni ima svojo kadrovsko mapo, v kateri so odloženi vsi dokumenti v vezi z 
delavcem (prošnja za zaposlitev, kopija spričevala, delavska knjižica (če jo imajo), prijava M1, 
opravljena izobraževanja, zdravniški pregledi,..) 

Ta evidenca se hrani trajno. 

8.4 PLAČA  

Višina plače je odvisna od: 

- osnovne plače (katera mora biti najmanj v višini, katero določa kolektivna pogodba 
dejavnosti) 

- dodatkom na minulo delo 
- ostali dodatki, katere določa Zakon o delavnih razmerjih in Kolektivna pogodba 

dejavnosti 
 
Delavec mora prejeti plačo najmanj v višini minimalne plače (trenutno 804,96 eur bruto), 
medtem ko je potrebno prispevke plačati najmanj od 824,02 eur bruto. 

Od bruto plače se plačujejo prispevki v višini 22,1 % in dohodnina. Delodajalec pa mora 
plačati še 16,1% prispevkov na bruto plače. 

http://www.ess.gov.si/
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9 REGISTRACIJA PODJETJA (pravna oseba) ALI 
S.P. (fizična oseba, ki opravlja dejavnost) 

9.1  RAZLIKE MED S.P. IN D.O.O. 

Podjetniki se pred začetkom samostojne podjetniške poti znajdejo tudi pred pomembnim 
vprašanjem ali ustanoviti d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo) ali s.p. (samostojni 
podjetnik). 

Odločitveni razlogi so lahko zelo različni in številčni. V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih 
razlik med  d.o.o. in s.p., ki so tudi podlaga za pravilno odločitev. 

  S.P. D.O.O. 

Osebna odgovornost DA (odgovarjate z vsem svojim 
premoženjem) 

NE (odgovarjate le z vloženim 
kapitalom oz. kapitalom 
podjetja) 

Osnovni kapital Ni potreben 7.500 EUR (lahko v denarju ali 
v sredstvih) 

Ustanovitveni stroški Brezplačno  Enostavni postopek: 
brezplačno 
Zahtevni postopek:pri notarju 
po notarski tarifi 

Obdavčitev dobička 16 %, 27 %, 39 % (dohodninska 
lestvica) 

19 % (davek od dohodkov 
pravnih oseb - vedno enaka 
stopnja)  za leto 2017 

Vodenje poslovnih knjig - normirani odhodki (80 %)* ali 
- enostavno knjigovodstvo** 
ali 
- dvostavno knjigovodstvo 

- dvostavno knjigovodstvo 

Pomemben dejavnik odločitve je višina dobička, ki ga pričakujete, saj lahko vidite v 
razpredelnici, da so stopnje obdavčitve dobička med s.p. in gospodarsko družbo zelo 
različne. V primeru, da pričakujete dobiček, preračunajte: koliko davka boste plačali, če ste 
s.p. in obdavčeni po dohodninski lestvici in koliko kot d.o.o., katerega dobiček je vedno 
obdavčen po isti stopnji, to je trenutno 19% za leto 2017.  

Razmislite tudi o tem, koliko odgovornosti ste pripravljeni nositi, saj ste kot s.p. absolutno 
odgovorni in odgovarjate z vsem svojim premoženjem, medtem ko odgovarjate v 
gospodarski družbi le z vloženim kapitalom. Je pa zanimivo tudi to, da lahko kot s.p. 
razpolagate s svojim prisluženim denarjem povsem prosto, nasprotno pa v gospodarski 
družbi, kjer se vaš prislužen denar ne smatra kot 'VAŠ', ampak kot denar podjetja. Zato je, v 
kolikor si ga izplačate v žep, dvakrat obdavčen. Prvič kot dobiček (19%), nato pa še kot 
dobiček, ki je izplačan lastniku v žep (25%). 

http://www.data.si/index.php?PageID=266
http://www.data.si/index.php?PageID=265
http://vem.data.si/pogosta_vprasanja/#4
http://vem.data.si/pogosta_vprasanja/#4
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Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne 
more uveljavljati kot strošek. Na drugi strani d.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu 
le ta predstavlja strošek.        
 

9.2 REGISTRACIJA DEJAVNOSTI 

Na VEM točki (Durs,Ajpes,Obrtna zbornica) je postopek registracije povsem brezplačen. Na 
tej točki se lahko registrirajo enoosebne družbe in samostojni podjetniki. 
 

9.3 AKTIVNOSTI PO REGISTRACIJI 

 odprtje transakcijskega poslovnega računa (svobodna izbira banke) - pazite, saj imajo 
banke zelo različne cene za svoje storitve.  

 pridobitev vseh ustreznih dovoljenj glede na dejavnost (obrtne in obrti podobne 
dejavnosti, trgovine, gostinstvo in turizem, skladišča…).  

 izdelava štampiljke (ni obvezno, vendar je priporočljivo. Vsebina štampiljke ni 
predpisana).  

 opraviti usposabljanje iz Varnosti in zdravja pri delu + ocena tveganja  

 opraviti zdravniški pregled na Medicini dela.  

 izbrati računovodski servis.  

 

9.4 IME, SEDEŽ, DEJAVNOST PODJETJA 

1. IME (FIRMA) PODJETJA 

 
Ime je lahko:  

- v slovenskem jeziku!!  

- v enem izmed mrtvih jezikov (latinščina, esperanto, stara grščina)  

- kratica ali izmišljena beseda, ki v nobenem jeziku ne pomeni ničesar.  

- sestavljeno le iz besed, ki vsebujejo črke slovenske abecede.  

- v tujem jeziku le v primeru, da ga ustanavlja podjetje s tujim imenom in uporabi to 
ime za novoustanovljeno podjetje ali pa fizična oseba, ki uporabi kot ime podjetja 
svoj priimek ali ime, ki je tuje.  

- tuje, če to ime ustreza registriranim (blagovnih in storitvenim) znamkam.  
 
 

http://www.data.si/index.php?PageID=299
http://www.data.si/index.php?PageID=269
http://www.data.si/index.php?PageID=262
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Ime družbe se MORA jasno razlikovati od vseh drugih družb. Če temu ni tako, lahko 
registrski organ zavrne predlog za vpis firme v register, ki se ne razlikuje jasno od že 
registriranih firm v Republiki Sloveniji ter omogoča vložitev tožbe, s katero zahteva opustitev 
firme, njen izbris in odškodnino.  
 
Ime ne sme biti zavajajoče (npr. diskont, specializirano podjetje)!  

 
Obvezne sestavine firme: a) imaginarno ime, b) oznaka predmeta poslovanja (gradbeno 
podjetje, računovodski servis, agencija za kadre ipd.) in c) oznako pravnoorganizacijske 
oblike (s.p., d.o.o., d.n.o. ipd.).  

 

 
2. SEDEŽ PODJETJA 

 
Sedež družbe je samo KRAJ, v katerem se zvečine vodijo posli družbe oziroma, kjer se nahaja 
poslovodstvo podjetja (direktor, uprava, nosilec s.p.,  ipd.).  

 
Poleg sedeža je potrebno določiti tudi poslovni naslov (ulico in hišno številko) v kraju, kjer 
ima podjetje sedež.  
 
Poslovni naslov je lahko:  

- na naslovu vašega stalnega prebivališča  

- na naslovu vašega začasnega prebivališča  

- na naslovu staršev ali prijateljev  

- na naslovu nekega drugega podjetja ipd.  

 
3. POSLOVNI PROSTOR 

 
Imeti poslovni prostor ni obvezno. Postane pa obvezen takrat, ko pričnete v nekem prostoru 
sprejemati stranke ali opravljati hrupno dejavnost.  
 
Ni nujno, da sta poslovni prostor in poslovni naslov na istem mestu, je pa priporočljivo.  
 
Poslovni prostor lahko nekje najamete. Če pa ga želite imeti doma, morate na Upravni enoti 
pridobiti uporabno dovoljenje.  
 

 
4. DEJAVNOSTI PODJETJA 
 

Družba mora ob registraciji (ali kasneje doda / odvzame) registrirati podjetje za vse tiste 
posle, ki jih bo opravljala. Dejavnosti se registrira po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 
(SKD). Za izvajanje nekaterih dejavnosti so določeni pogoji.  

http://www.data.si/index.php?PageID=263
http://www.data.si/index.php?PageID=268
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5. ZASTOPNIKI PODJETJA 
 

Podjetje mora imeti vsaj enega direktorja. 
 

- Poslovodja oziroma direktor družbe - upravičen voditi posle družbe  

- Prokurist družbe - upravičen do zastopanja družbe na podlagi podelitve prokure kot 
posebne oblike pooblastila.  

 

6. OSNOVNI KAPITAL 
 
Osnovni kapital pri d.o.o. je najmanj 7.500,00 eur  (v denarju ali stvarnem vložku). 

 

9.5 KNJIGA SKLEPOV 

Vsaka enoosebna družba in s.p. mora voditi Knjigo sklepov (lahko tudi e-knjigo sklepov), 
katero overovi pri notarju. Vanjo vpisuje sklepe, katere sprejme v vezi z: 
 

- delitvijo dobička (d.o.o.), 

- investicijo večjih vrednosti (naložbene nepremičnine,  

poslovne prostore, …), 

- ipd. 

  

http://www.data.si/index.php?PageID=264

