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Nepravilnosti pri uporabi vezanih knjig računov 
Globe za kršitelje so zelo visoke, zato ponovno opozarjamo na nove predpise na področju 

gotovinskega poslovanja 
 

Ob podrobnem spremljanju uporabe vezanih knjig računov pri zavezancih, ki poslujejo z 
gotovino, Finančna uprava RS ugotavlja nepravilnosti, kot so izdaja računov iz 
nepotrjenih vezanih knjig računov, izdaja računov iz neveljavnih paragonskih blokov in 
neizdajanje računov. V preteklih tednih so se na tem področju izvajale predvsem 
preventivne aktivnosti, v katerih so bili kršitelji opozorjeni na nepravilnosti in seznanjeni 
s predpisanimi globami za prekrške. Finančna uprava RS bo v prihodnje za omenjene 
kršitve izvajala tudi prekrškovne postopke, zato ponovno opozarjamo na ustrezno 
uporabo vezanih knjig računov. Potrošnike pozivamo, da za vsako blago ali storitev 
zahtevajo in vzamejo račun, fotografijo računa lahko pošljejo tudi Finančni upravi RS. Na 
portalu eDavki je na voljo tudi aplikacija, ki potrošnikom omogoča preverjanje, ali je bil 
račun iz vezane knjige računov pred uporabo dejansko potrjen.  
 
Finančna uprava RS v zadnjih tednih zelo podrobno spremlja uporabo vezanih knjig računov pri 
zavezancih, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju. Izvedenih je bilo 1.100 preventivnih 
obiskov pri zavezancih. Ugotovitve iz nadzorno preventivnih aktivnosti kažejo, da kljub ustrezni 
dostopnosti vezanih knjig računov in intenzivnem informiranju zavezancev, približno 6 % 
zavezancev računov ne izdaja v skladu s spremenjeno zakonodajo. Zavezanci račune izdajajo 
iz vezanih knjig računov, ki predhodno niso potrjene pri Finančni upravi RS, račune izdajajo v 
obliki, ki ni več dovoljena (paragonski bloki) ali pa računov sploh ne izdajajo.   
 
Aktivnosti Finančne uprave RS v zadnjih tednih so bile predvsem preventivne, glavni namen je 
bil informiranje zavezancev o uporabi vezanih knjig računov. Kršitelji so bili tako na nepravilnosti 
neposredno opozorjeni in seznanjeni s predpisanimi globami za prekrške.  
 
Namen uvedbe vezanih knjig računov je ureditev področja gotovinskega poslovanja in 
doseganje večje transparentnosti pri tovrstnem poslovanju. Zavezanci, ki izdajajo račune pri 
gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma 
elektronske naprave, morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne 
vezane knjige računov, ki jo morajo predhodno potrditi pri Finančni upravi RS. Do 9. 4. 2015 je 
23.714 zavezancev potrdilo 49.311 vezanih knjig računov. Vezano knjigo računov morajo pri 
gotovinskem poslovanju uporabljati tudi tisti zavezanci, ki sicer za izdajo računov uporabljajo 
registrske blagajne, in sicer v primeru, ko izdaja računov ni možna zaradi okvare 
računalniškega programa ali elektronske naprave ali zaradi izpada električne energije. 
 
Nepravilnosti pri uporabi vezanih knjig računov so obravnavane kot posebno hud davčni 
prekršek. V primeru neustrezne izdaje računa ali nezagotavljanja izvornih podatkov (in vseh 
poznejših sprememb izvornih podatkov) v vezani knjigi računov, so predpisane globe od 20.000 
do 250.000 EUR.  
 
Zavezanci, ki morajo s Finančno upravo RS pri oddaji davčnih obračunov, napovedi in drugih 
vlog ter obrazcev poslovati preko portala eDavki, morajo tudi potrditev vezanih knjig računov 
izvesti preko portala eDavki. Zavezanci, za katere ni predpisano elektronsko poslovanje s 
Finančno upravo RS (portal eDavki), lahko vezane knjige računov potrdijo tudi osebno v 
finančnem uradu. Obrazci vlog so dostopni v vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne 
uprave RS. Prav tako so na spletni strani dostopne tudi dodatne informacije o uporabi vezanih 
knjig računov, med drugim tudi pogosta vprašanja in odgovori.  

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Medijsko_sredisce/2015/Vloga_za_potrditev_vezane_knjige_racunov_osebno_na_financnem_uradu.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Medijsko_sredisce/2015/Vloga_za_potrditev_vezane_knjige_racunov_osebno_na_financnem_uradu.pdf
http://www.fu.gov.si/mediji/medijsko_sredisce/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2055&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b67d816680cbc710a6daf0cfe1e8087f
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Striktno zahtevanje in jemanje računov s strani vseh potrošnikov je pomemben korak h 
korektnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti, zmanjševanju nelojalne konkurence in 
obvladovanju sive ekonomije. Potrošniki lahko na povezavi eDavki tudi preverijo, ali je bil izdan 
račun iz potrjene vezane knjige računov. Fotografije prejetih računov lahko pošljejo tudi 
Finančni upravi RS na mobilno številko 051 241 241 z MMS sporočilom ali preko elektronskega 
naslova blagajne.fu@gov.si.  
 

Odnosi z javnostmi 
Finančna uprava RS 
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