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ZADEVA:  Predlog Zakona o davčnem potrjevanju računov – predlog za 
obravnavo - Popravek gradiva št. 1.

1.   Navedba gradiva, ki se popravlja:

Predlog Zakona o davčnem potrjevanju računov – predlog za obravnavo

2.   Besedilo popravka:

Vsebinske spremembe v predlogu zakona so bile narejene v naslednjih členih:

- v drugem odstavku 4. člena se je po dodatni uskladitvi z Ministrstvom za javno upravo 
določilo, da namensko digitalno potrdilo izda ministrstvo, ki je pristojno za javno 
upravo. 

- v 11. členu sta bila dodana nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»(4) Zavezanec, ki uporablja vezano knjigo računov na podlagi prvega odstavka 
tega člena, mora davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke 
o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov, v desetih delovnih dneh od 
dneva izdaje računa.

(5) Za obveznost potrjevanja računov po tem členu se smiselno uporabljajo 
določbe 4., 8. in 10. člena tega zakona.«.

- v 12. členu je bil spremenjen drugi odstavek in dodan nov tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Kupec blaga oziroma prejemnik storitve mora prevzeti račun in ga zadržati 
neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti 
pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja 
tržno inšpekcijo.

(3) Kupec blaga oziroma prejemnik storitve mora v primeru dobave blaga 
oziroma izvajanja storitve pri v prostorih kupca oziroma prejemnika prevzeti in 
zadržati račun do poteka garancijske dobe in ga na zahtevo predložiti 
pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa.«.



- v 25. členu je bil spremenjen drugi odstavek, in sicer je namesto roka petih delovnih 
dni od dneva izdaje računa, določen rok deset delovnih dni od dneva izdaje računa. 

- v 26. členu je bil dodan nov drugi odstavek, ki določa, da se 11. člen zakona prične 
uporabljati 1. januarja 2018.

Poleg navedenih sprememb je bilo v celotnem tekstu narejenih tudi nekaj redakcijskih 
in nomotehničnih uskladitev, in sicer v 3., 4., 7., 8., 15. in 19. členu. 

3.   Priloga:

Čistopis vladnega gradiva.

Z lepimi pozdravi,

dr. Dušan Mramor
      minister
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