
NOVOSTI  DAVČNE ZAKONODAJE 

 

VEZANA KNJIGA RAČUNOV 

Na finančnem ministrstvu med drugim pripravljajo tudi spremembe Zakona o 

davčnem potrjevanju računov. Cilj le teh je najti administrativno ugodne rešitve 

za male davčne zavezance. S tem namenom na ministrstvu predlagajo, da se 

lahko vezana knjiga računov uporablja tudi po izteku prehodnega obdobja 

oziroma po 31. decembru 2017. 

Od januarja 2016 so v uporabi davčne blagajne, ki so preko spleta povezane s 

centralnim informacijskim sistemom FURS. Ta potrjuje in shranjuje podatke o 

računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. 

Davčno potrjevanje računov omogoča sledljivost in učinkovitost nadzora nad 

izdanimi računi, kar posledično omejuje sivo ekonomijo. 

Na tak način potrjevanja izdanih računov pa niso rabili pristati vsi zavezanci; do 

31. decembra letos namreč še poteka t. i. prehodno obdobje, v katerem se lahko 

zavezanec prosto odloči o tem, ali bo za izdajo računov uporabljal elektronsko 

napravo za izdajo računov z vzpostavljeno elektronsko povezavo s FURS ali 

pa vezano knjigo računov. V tem primeru je moral račune prav tako naknadno 

potrditi, in sicer v največ desetih dneh od izdaje računa prek aplikacije na 

portalu eDavki. 

Predlog ministrstva, ki ga podpira tudi FURS je, da vezana knjiga računov 

ostane v uporabi tudi po izteku prehodnega obdobja. Torej, da jo 

mali podjetniki lahko uporabljajo tudi po koncu letošnjega koledarskega leta. 

Eden izmed razlogov za takšno odločitev je tudi ta, da vezana knjiga računov ni 

razlog za pojav večjih sistemskih nepravilnosti. Takšne so namreč ugotovitve 

FURS na podlagi izvedenih nadzorov. 

Poleg tega pa se bo podaljšal rok za naknadno sporočanje podatkov o 

računih, izdanih iz vezane knjige računov. FURS se bo poročalo enkrat na 

mesec in ne več vsakih deset dni, kot to velja sedaj. 

Potrditev izdanih računov iz vezane knjige računov pri FURS bo potrebno 

opraviti do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil izdan 

račun. Imetnikom tako izdanih računov pa se podaljša čas za spletno 

preverjanje, ali je bil posamezen račun potrjen pri davčnem organu s 30 na 60 

dni od dneva izdaje računa. 

 

NORMIRANI ODHODKI 

Višina normiranih odhodkov ostaja nespremenjena. Trenutno znaša višina 

priznanih normiranih odhodkov 80 % prihodkov. Zakonodajalec je preko 

zakonske norme ustvaril fikcijo, da ima podjetnik s tem, ko ustvari 1.000 EUR 

prihodkov, 800 EUR stroškov. Po formuli »prihodki – odhodki = davčna 

osnova« zaključimo, da znaša davčna osnova pri normirancih 20 % prihodkov, 

kar pomeni, da je njihov prihodek obdavčen z efektivno davčno stopnjo 4%. 
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