
E-RAČUNI
E-RAČUNI OD 1.1.2015 DALJE

MAG. ZLATKA ILEŠIČ



KAJ JE E RAČUN
ELEKTRONSKI RAČUN (ZDDV-1G)                                ERAČUN (Pravilnik o standardih in pogojih 

izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri upravi RS za javna 

plačila). 

 račun za opravljeno storitev ali dobavljeno blago;

 izdan v standardizirani elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s   

predpisi, ki enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki;

 izdajatelj: proračunski uporabnik, pravna oseba ali fizična oseba;

 prilaga je lahko v PDF obliki;

 e-oblika velja tudi za zahtevke;

 v polje vrsta dokumenta se vpiše oznaka 382 (prejemnik prepozna zahtevek).

 račun v PDF obliki, ki ga pošljemo po elektronski poti, NI E-RAČUN!



ZAKONSKA PODLAGA

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)

Slovenski Računovodski standardi

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike (ZOPSPU-A)

Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in 
izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (UJP) (SPREMEMBE!)



E-RAČUN
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske    

uporabnike:

◦ 1.1.2015 proračunski uporabniki obvezno prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v 
elektronski obliki

◦ Proračunski uporabniki morajo od 1.1.2015 obvezno izdajati e-račun, če je prejemnik  proračunski 
uporabnik

◦ ZOPSPU (v 31.členu predvidena globa)

◦ Kaj to pomeni za gospodarstvo?

◦ Register posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=316

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=127

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=316
http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=127


E-RAČUN
1. Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov

◦ 1.člen (2): Ta pravilnik se ne uporablja za račune, zahtevke za plačilo, račune za nadomestilo, poročila, 
obračunske liste, dobropise, bremepise in druge spremljajoče obračunske dokumente, ki jih ZZZ SLO in 
zavarovalnicam, ki opravljajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pošiljajo bolnišnice, zdravstveni 
domovi, lekarne, zasebniki, v delu, ki se nanaša na izvajanje koncesijske pogodbe, zdravilišča, dobavitelji 
medicinskih pripomočkov in drugi izvajalci zdravstvenih storitev, ki opravljajo storitve v breme 
obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

DOPOLNITEV:

o 1.člen (3): Ne glede na prejšnji odstavek morajo bolnišnice, zdravstveni domovi, lekarne, zasebniki, v 
delu, ki se nanaša na izvajanje koncesijske pogodbe, zdravilišča, dobavitelji medicinskih pripomočkov in 
drugi izvajalci zdravstvenih storitev, ki opravljajo storitve v breme obveznega in dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja ZZZ SLO in zavarovalnicam pošiljati tudi zbirne račune v obliki e-Računa, ki je 
v skladu s tem pravilnikom.



ZA KOGA VELJA
ZA OBMOČJE RS PREJEMNIK RAČUNA

IZDAJATELJ RAČUNA PRORAČUNSKI UPORABNIK GOSPODARSTVO (in ostali)

PRORAČUNSKI UPORABNIK e-račun
Lahko e-račun

Lahko papirnati račun

GOSPODARSTVO (in ostali) e-račun



ZA KOGA VELJA

Zakon velja na ozemlju SLO:

◦ Domače pravne in fizične osebe

◦ Tuje pravne in fizične osebe, ki opravijo storitev ali dobavo na ozemlju RS, če 
imajo sedež ali stalno poslovno enoto (podružnico) na ozemlju RS.

Lahko se tudi s tujcem dogovorimo za izmenjavo e-računov.



OD KDAJ E-RAČUNI
Datum 1.1.2015 je vezan na datum prejema računa:

Proračunski uporabniki morajo od 1.1.2015 prejemati račune v e-obliki;

Ni pomemben datum izdaje in ni pomembno obdobje!

PRIMER:

X s.o.o. izda PU račun z datumom 30.12.2014, datum opravljene storitve 20.12.2014.

- če bo račun prejeto 1.1. 2015 mora biti v e-obliki

- če bo prejet 31.12.2014 ga PU lahko sprejme tudi v papirnati obliki.



OD KDAJ E-RAČUNI
PRIMER:

PU izda račun X d.o.o. za opravljene storitve (račun z DDV) 5.1.2015

- lahko je papirnati račun

- če je e-račun se mora prejemnik strinjati (3.odst.84.čl.ZDDV-1).

PRIMER:

PU izda zahtevek Ministrstvu za december 2014, izda ga 31.12.2014

- e-račun, ker bo prejem 1.1.2015



OD KDAJ E-RAČUNI
PRIMER:

PU izda račun podjetju A d.o.o. za opravljene analize (račun z DDV) 5.1.2015:

- lahko je papirnati račun

- če je e-račun se mora prejemnik strinjati

PRIMER:

PU opravi plačilo blaga ali storitve s plačilno kartico ali gotovino po 1.1.2015. Kako postopa 

izdajatelj računa? 

Izdajatelj postopa tako kot sedaj – to pomeni, da mu ni treba izdati e-računa.



OD KDAJ E-RAČUNI
PRIMER:

Nemško podjetje A GmbH ima podružnico v Ljubljani in podružnica izda račun PU 31.12.2014:

- izdati je potrebno e-Račun

PRIMER:

Tuje podjetje je 100% lastnik slovenskega podjetja X  d.o.o., ki izda PU račun 31.12.2014:

- e-račun, ker bo prejem 1.1.2015

PRIMER:

Če gre PU na izobraževanje in prenočuje v Berlinu, mu hotel izda račun v papirnati obliki.



Zakon o davku na dodano vrednost: 35.a člen določa, da so lahko računi izdani tudi v elektronski 
obliki, če s tem soglaša kupec ali dobavitelj;

Zakon o davčnem postopku: davčni zavezanec, ki računalniško obdeluje podatke, mora na zahtevo 
davčnega organa zagotoviti izpis podatkov na zahtevanih medijih ter dostop do programske in strojne 
opreme, preizkušanje ustreznosti računalniških programov in ustreznosti računalniške obdelave 
podatkov. 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu: Računi v elektronski obliki morajo 
zadostiti zahtevam, navedenim v Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki je 
pod določenimi pogoji izenačil klasično papirno in elektronsko obliko hranjenja.

SRS: SRS (21.9) v drugem odstavku določa, da za verodostojne knjigovodske listine veljajo tudi po 
telekomunikacijskih poteh oziroma pri računalniškem izmenjavanju podatkov dobljena sporočila, 
sestavljena iz knjigovodskih podatkov. Oseba, ki pošilja knjigovodske podatke oziroma jih vnaša v 
računalnik, odgovarja, da so poslani oziroma v računalnik vneseni knjigovodski podatki verodostojni, 
to pa potrdi z elektronskim podpisom. 

ZAKONSKA PODLAGA



e-račun  se enakovredno obravnava s pisnim računom

 veljavnost in  hramba e-računa

 veljavnost e-računa ZAGOTAVLJA DAVČNI ZAVEZANEC SAM s postopki za nadzor poslovanja, ki 
ustvarijo zanesljivo revizijsko sled med računom in opravljeno transakcijo; 

 E-račun se preverja kot eden od dokumentov v poslovnem in računovodskem postopku, ki so 
povezani s transakcijo in jo dokazujejo

NADZOR E-RAČUNOV



»Rast pomeni spremembo in spremembe vsebujejo tveganja, 
stopanje iz znanega v neznano.« 

◦ George Shinn



Hvala za pozornost!



Uporabljeni viri:
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8023/t0514

http://imss.dz-rs.si/imis/b74f06d3358614ca1819.pdf

http://slovenskieracun.si/slo/dogodki/arhiv_dogodkov

http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8022/t0514

http://slovenskieracun.si/slo/domov

http://www.pisrs.si/Pis.web/

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/iz
daja_racunov/elektronski_racuni/

http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8023/t0514
http://imss.dz-rs.si/imis/b74f06d3358614ca1819.pdf
http://slovenskieracun.si/slo/dogodki/arhiv_dogodkov
http://slovenskieracun.si/slo/domov
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/izdaja_racunov/elektronski_racuni/

