
 

PRILOGA I: vsebina in oblika sporočila s podatki o računu 
 
Vsi zneski so v EUR 

Indeks Ime elementa Uporaba/opis elementa Obvezen 
podatek 
DA/NE 

Tip podatka Zaloga vrednosti 

Glava sporočila 

R_1.0 + Identifikator sporočila Enkratni identifikator sporočila. 
Vsako sporočilo mora imeti enkratno identifikacijsko oznako.  
Enako velja tudi pri pošiljanju sporočila, ki se zaradi napake 
pošilja ponovno.  
 

DA Text Min36, Max 36 

R_2.0 + Datum in čas pošiljanja Datum in čas pošiljanja sporočila. 
LLLL-MM-DDTUU:MM:SS 

DA Date Time  
 

Račun 

R_3.0 + Račun – elektronska naprava Vpišejo se podatki o računu, ki je izdan z uporabo elektronske 
naprave. 

DA, če je 
račun izdan 
preko 
elektronske 
naprave 

  

R_3.1 ++ Davčna številka zavezanca Vpiše se davčna številka zavezanca, ki je izdal račun.  DA Text Min8, Max8 

R_3.2 ++Datum in čas izdaje računa Vpiše se datum in čas izdaje računa, ki je naveden na računu. 
 
Podatek se vpiše v formatu LLLL-MM-DDTUU:MM:SS. 

DA Date Time  

R_3.3 ++ Način dodelitve številke računa Vpiše se oznaka načina dodeljevanja številk računom: 
C – centralno na nivoju poslovnega prostora 
B – po posamezni elektronski napravi (blagajna) 
 
Oznaka pojasnjuje na kakšen način se računom dodeljujejo 
številke.  
Številke računov se lahko dodeljujejo centralno na nivoju 
poslovnega prostora ali posamično na elektronski napravi za 
izdajanje računov. 

DA Text Min1, Max1 



 

R_3.4 ++ Številka računa Vpiše se številka izdanega računa. 
 
Vpiše se tudi številka dokumenta, ki spreminja prvotni račun 
(dobropis, storno,…) v primeru izvajanja postopka potrjevanja 
naknadne spremembe podatkov na računu, ki spreminja 
prvoten račun in se nanj nedvoumno nanaša. 
 
Številka računa je sestavljena iz treh delov:  
- Oznaka poslovnega prostora 
- Oznaka elektronske naprave za izdajanje računov 
- Zaporedna številka računa 
  
Številka računa se na računu navede v naslednji obliki: 
 
oznaka poslovnega prostora-oznaka elektronske naprave-
zaporedna številka računa 
 
Primer: TRGOVINA1-BLAG2-1234 
 
Podatki se vpisujejo ločeno. 

DA   

R_3.4.1 +++ Oznaka poslovnega prostora Vsebuje lahko samo črke in številke: 0-9, a-z, A-Z. DA Text Min1, Max20 

R_3.4.2 +++ Oznaka elektronske naprave Vsebuje lahko samo črke in številke: 0-9, a-z, A-Z. DA Text Min1, Max20 

R_3.4.3 +++ Zaporedna številka računa Vsebuje lahko samo številke 0-9. Niso dovoljene vodilne 
ničle. 

DA Text Min1, Max20 

R_3.5 ++ Davčna številka oziroma 
identifikacijska oznaka za namene 
DDV kupca 

Vpiše se davčna številka oziroma identifikacijska številka za 
namene DDV kupca oziroma naročnika v primeru, ko so ti 
podatki v skladu z davčnimi predpisi navedeni na računu. 
Podatek se vpiše, če je naveden na računu. 

DA, če so 
podatki 
navedeni na 
računu 

Text Min1, Max20 

R_3.6 ++ Vrednost računa Vnese se skupni znesek računa. Vpiše se znesek računa 
skupaj z DDV in ostalimi davki/dajatvami, zmanjšan za 
zneske popustov. 
Decimalno ločilo je pika. 

DA Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_3.7 ++ Znesek povračil Vpiše se znesek povračil na računu, ki se priznajo kupcu (npr. 
na podlagi dobropisa za vračilo embalaže).  
Podatek se vpiše le, če na računu obstajajo povračila.  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če 
obstajajo 
povračila 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_3.8 ++ Vrednost za plačilo 
 

Vpiše se znesek računa za plačilo.  
Decimalno ločilo je pika. 

DA Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 



 

R_3.9 ++ Vrednost osnove po davkih in 
dajatvah, po davčnih zavezancih 
 
 
 

Vpiše se vrednost osnov po vrsti davka ali dajatve, razdeljeno 
po davčnih stopnjah, in pripadajoči davek ali dajatev, vrednost 
dobav na podlagi posebnih ureditev, dobav pri katerih je 
plačnik DDV kupec blaga ali naročnik storitve, oproščenih 
dobav in neobdavčljivih dobav, ločeno po davčnih številkah 
davčnih zavezancev. 

DA   

R_3.9.1 +++ Davčna številka davčnega 
zavezanca 

Vpiše se davčna številka davčnega zavezanca, v imenu in za 
račun katerega je bil izdan račun, če je račun izdan v tujem 
imenu in za tuj račun oziroma če je račun izdal prejemnik 
računa v imenu in za račun dobavitelja. Če račun ni bil izdan v 
tujem imenu in za tuj račun, se podatek ne vpisuje. 

DA, če je  
račun izdan  
v tujem imenu  
in za tuj račun 

Text Min8, Max8 

R_3.9.2 +++ DDV Vpišejo se podatki o DDV. 
Podatek se posreduje le, če račun vsebuje znesek 
obračunanega DDV.  
Podatek je sestavljen iz davčne stopnje, davčne osnove in 
zneska davka. 
Za davčne stopnje lahko obstaja seznam davčnih stopenj pri 
davčnemu organu. 

DA, če obstaja 
davek 

  

R_3.9.21 ++++ Davčna stopnja Vrednost davčne stopnje.  
Decimalno ločilo je pika.  
 

DA, če obstaja 
davek 

Decimal 
Number 

Številk: max 5 
Decimalk: max 2 

R_3.9.22 ++++ Davčna osnova Znesek davčne osnove (po zmanjšanju za popuste).  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če obstaja 
davek 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_3.9.23 ++++ Davek Znesek davka.  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če obstaja 
davek 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_3.9.3 +++ Pavšalno nadomestilo Vpišejo se podatki o pavšalnem nadomestilu. 
Podatek se posreduje le, če račun vsebuje znesek 
obračunanega pavšalnega nadomestila.  
Podatek je sestavljen iz stopnje, osnove in zneska 
pavšalnega nadomestila. 

DA, če obstaja 
pavšalno 
nadomestilo 

  

R_3.9.31 ++++ Stopnja pavšalnega nadomestila Vrednost stopnje pavšalnega nadomestila.  
Decimalno ločilo je pika.  
 

DA, če obstaja 
pavšalno 
nadomestilo 

Decimal 
Number 

Številk: max 5 
Decimalk: max 2 



 

R_3.9.32 ++++ Osnova za obračun pavšalnega 
nadomestila 

Osnova oziroma vrednost od katere se obračuna znesek 
pavšalnega nadomestila (po zmanjšanju za popuste).  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če obstaja 
pavšalno 
nadomestilo 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_3.9.33 ++++ Znesek pavšalnega nadomestila Znesek pavšalnega nadomestila.  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če obstaja 
pavšalno 
nadomestilo 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_3.9.4 +++ Ostali davki/dajatve Vpiše se skupni znesek ostalih davkov oziroma dajatev (razen 
DDV), ki so na računu. 
Podatek se vpisuje le, če račun vsebuje davke oziroma 
dajatve, ki niso DDV. 
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če obstaja 
davek/dajatev 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_3.9.5 +++ Vrednost oproščenih dobav  Skupna vrednost dobav blaga ali storitev na računu, ki so v 
skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost oproščene 
plačila DDV (po zmanjšanju za popuste).  
Podatek se vpiše le, če na računu obstaja znesek oproščenih 
dobav. 
Decimalno ločilo je pika.  

DA, če 
obstajajo 
takšne dobave 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_3.9.6 +++ Vrednost dobav po 76.a členu 
Zakona o davku na dodano vrednost 

Vrednost dobav, za katere je v skladu s 76.a členom Zakona  
o davku na dodano vrednost prejemnik blaga ali storitev 
plačnik DDV - obrnjena davčna obveznost (po zmanjšanju za 
popuste). 
Podatek se vpiše le, če na računu obstajajo takšne dobave. 
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če 
obstajajo 
takšne dobave 
 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_3.9.7 +++ Vrednost neobdavčljivih dobav Vrednost neobdavčljivih dobav blaga ali storitev na računu 
(po zmanjšanju za popuste). Podatek se vpiše le, če na 
računu obstaja vrednost dobav, ki v skladu z Zakonom o 
davku na dodano vrednost niso predmet DDV. 
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če 
obstajajo 
takšne dobave 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_3.9.8 +++ Vrednost dobav, ki se nanaša na 
posebne ureditve 

Vrednost dobav, za katere se uporablja posebna ureditev, po 
kateri se obdavčuje razlika v ceni, in sicer posebna ureditev 
za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine (101. 
člen Zakona o davku na dodano vrednost). Vpiše se tudi 
vrednost dobav, za katere se obračunava in plačuje DDV po 
posebni ureditvi za potovalne agencije (97. člen Zakona o 
davku na dodano vrednost). Vpiše se znesek, ki je zmanjšan 
za popuste.  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če 
obstajajo 
takšne dobave 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_3.10 ++ Davčna številka osebe (operaterja) 
na elektronski napravi 

Vpiše še davčna številka fizične osebe (operaterja), ki izda 
račun z uporabo elektronske naprave za izdajanje računov.  

DA, če ima 
oseba 

Text Min8, Max8 



 

V primeru izdaje računa preko samopostrežnih elektronskih 
naprav oziroma ko se račun izda brez prisotnosti fizične 
osebe, se vpiše davčna številka zavezanca.  
 
Če oseba nima slovenske davčne številke, se podatek ne 
vpisuje. 

slovensko 
davčno 
številko 

R_3.11 ++  Oseba (operater) na elektronski 
napravi nima slovenske davčne 
številke 

Vpiše se true, če fizična oseba (operater), ki izda račun z 
uporabo elektronske naprave, nima slovenske davčne 
številke, drugače false (1 - true, 0 – false). 
 

DA, če oseba 
nima 
slovenske 
davčne 
številke 

Boolean  

R_3.12 ++ Zaščitna oznaka izdajatelja računa Vpiše se zaščitna oznaka izdajatelja računa. 
Zaščitna oznaka je sestavljena iz 32 znakov  
v heksadecimalnem formatu. 
 
Primer: 8202f0f963e37a2258b034cf8ae7bbc1 

DA Text Min32, Max32 

R_3.13 ++ Oznaka naknadnega posredovanja 
računa 

Naknadno posredovani račun je račun, ki je bil izdan brez 
enkratne identifikacijske oznake računa – EOR  (npr. zaradi 
prekinitve elektronske povezave z davčnim organom). 
Vpiše se true, če je račun naknadno posredovan davčnemu 
organu, drugače false (1 – true, 0 – false). 

DA, če se 
račun 
posreduje 
naknadno 

Boolean  

R_3.14 ++ Številka računa, ki se spreminja  Vpiše se številka prvotnega računa v primeru naknadne 
spremembe podatkov na prvotnem računu, če je bil prvoten 
račun izdan preko elektronske naprave.  
 
Zavezanec izvaja postopek potrjevanja računov tudi za vse 
naknadne spremembe podatkov na računu, ki spreminjajo 
prvoten račun in se nanj nedvoumno nanašajo.  
 
Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim preko 
elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
preko elektronske naprave. 
 
Za vpis številke računa, ki se spreminja, veljajo enaka pravila 
kot pri vpisu številke računa. Številka računa je sestavljena iz 
treh delov:  
 
- Oznaka poslovnega prostora 
- Oznaka elektronske naprave za izdajanje računov 

DA, če se 
spreminja 
prvoten račun, 
ki je bil izdan 
preko 
elektronske 
naprave 

  



 

- Zaporedna številka računa 
  
Številka računa se na računu navede v naslednji obliki: 
 
oznaka poslovnega prostora-oznaka elektronske naprave-
zaporedna številka računa 
 
Primer: TRGOVINA1-BLAG2-1234 
 
Podatki se vpisujejo ločeno. 

R_3.14.1 +++ Oznaka poslovnega prostora Vsebuje lahko samo črke in številke: 0-9, a-z, A-Z. DA, če se 
spreminja 
prvoten račun, 
ki je bil izdan 
preko 
elektronske 
naprave  

Text Min1, Max20 

R_3.14.2 +++ Oznaka elektronske naprave Vsebuje lahko samo črke in številke: 0-9, a-z, A-Z. DA, če se 
spreminja 
prvoten račun, 
ki je bil izdan 
preko 
elektronske 
naprave 

Text Min1, Max20 

R_3.14.3 +++ Zaporedna številka računa Vsebuje lahko samo številke 0-9. Niso dovoljene vodilne 
ničle. 
 

DA, če se 
spreminja 
prvoten račun, 
ki je bil izdan 
preko 
elektronske 
naprave 

Text Min1, Max20 

R_3.15 ++ Datum in čas izdaje računa, ki se 
spreminja 

Vpiše se datum in čas izdaje prvotnega računa v primeru 
naknadne spremembe podatkov na prvotnem računu, če je bil 
prvoten račun izdan preko elektronske naprave. 

Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim preko 
elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
preko elektronske naprave. 

Podatek se vpiše v formatu LLLL-MM-DDTUU:MM:SS.  

NE Date Time  



 

R_3.16 ++ Številka računa iz vezane knjige 
računov, ki se spreminja 

Vpiše se številka izdanega računa iz vezane knjige računov, 
ki se spreminja, če je bil prvoten račun izdan iz vezane knjige 
računov. 
 
Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim preko 
elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
iz vezane knjige računov. 

DA, če se 
spreminja 
prvoten račun 
iz vezane 
knjige računov  

Text Min1, Max20 

R_3.17 ++ Številka seta računa iz vezane 
knjige računov, ki se spreminja 
 

Vpiše se številka posameznega obrazca računa (seta) 
izdanega iz vezane knjige računov, ki se spreminja, če je bil 
prvoten račun izdan iz vezane knjige računov. 
 
Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim preko 
elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
iz vezane knjige računov. 

DA, če se 
spreminja 
prvoten račun 
iz vezane 
knjige računov 

Text Min2, Max2 

R_3.18 ++ Serijska številka vezane knjige 
računov iz katere je bil izdan račun, ki 
se spreminja 

Vpiše se serijska številka vezane knjige računov iz katere je 
bil izdan račun, ki se spreminja, če je bil prvoten račun izdan 
iz vezane knjige računov. 
 
Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim preko 
elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
iz vezane knjige računov. 

DA, če se 
spreminja 
prvoten račun 
iz vezane 
knjige računov 

Text Min12, Max12 

R_3.19 ++ Datum izdaje računa iz vezane 
knjige računov, ki se spreminja 

Vpiše se datum izdaje prvotnega računa iz vezane knjige 
računov, ki se spreminja, če je bil prvoten račun izdan iz 
vezane knjige računov. 
 
Podatek se vpiše v formatu LLLL-MM-DD. 
 
Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim preko 
elektronske naprave, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
iz vezane knjige računov. 

NE Date   

R_3.20 ++ Ostalo Vpišejo se morebitne druge oznake, ki podrobneje 
pojasnjujejo zapise v zvezi z vsebino izdanih računov in 
njihove spremembe  
 

NE Text Min1, Max1000 

R_4.0 + Račun – vezana knjiga računov Vpišejo se podatki o računu, ki je izdan iz vezane knjige 
računov in je naknadno posredovan v potrditev davčnemu 
organu. 

DA, če je 
račun izdan iz 
vezane knjige 
računov 

  



 

R_4.1 ++ Davčna številka zavezanca Vpiše se davčna številka zavezanca, ki je izdal račun.  DA Text Min8, Max8 

R_4.2 ++Datum izdaje računa Vpiše se datum izdaje računa, ki je naveden na računu. 
 
Podatek se vpiše v formatu LLLL-MM-DD. 

DA Date  

R_4.3 ++ Številka računa Vpiše se številka računa, izdanega iz vezane knjige računov. 
 
Vpiše se tudi številka dokumenta, ki spreminja prvotni račun 
(dobropis, storno, …), v primeru izvajanja postopka 
potrjevanja naknadne spremembe podatkov na računu, ki 
spreminja prvoten račun in se nanj nedvoumno nanaša. 

DA  Text Min1, Max20 

R_4.4 ++ Številka seta računa iz vezane 
knjige računov 
 

Vpiše se številka obrazca računa (seta) iz vezane knjige 
računov. 
 

DA Text Min2, Max2 

R_4.5 ++ Serijska številka vezane knjige 
računov 

Vpiše se serijska številka vezane knjige računov iz katere je 
bil izdan račun. 

DA Text Min12, Max12 

R_4.6 ++ Oznaka poslovnega prostora Vpiše se oznaka poslovnega prostora v katerem je bil izdan 
račun iz vezane knjige računov. 
 
Oznaka poslovnega prostora mora biti enaka oznaki, ki je bila 
posredovana v okviru podatkov o poslovnih prostorih. 
 
Vsebuje lahko samo črke in številke: 0-9, a-z, A-Z. 

DA Text Min1, Max20 

R_4.7 ++ Davčna številka oziroma 
identifikacijska oznaka za namene 
DDV kupca 

Vpiše se davčna številka oziroma identifikacijska številka za 
namene DDV kupca oziroma naročnika v primeru, ko so ti 
podatki v skladu z davčnimi predpisi navedeni na računu. 
Podatek se vpiše, če je naveden na računu. 

DA, če so 
podatki 
navedeni na 
računu 

Text Min1, Max20 

R_4.8 ++ Vrednost računa Vnese se skupni znesek računa. Vpiše se znesek računa 
skupaj z DDV in ostalimi davki/dajatvami, zmanjšan za 
zneske popustov. 
Decimalno ločilo je pika. 

DA Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_4.9 ++ Znesek povračil Vpiše se znesek povračil na računu, ki se priznajo kupcu (npr. 
na podlagi dobropisa za vračilo embalaže).  
Podatek se vpiše le, če na računu obstajajo povračila.  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če 
obstajajo 
povračila 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_4.10 ++ Vrednost za plačilo 
 

Vpiše se znesek računa za plačilo.  
Decimalno ločilo je pika. 

DA Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 



 

R_4.11 ++ Vrednost osnove po davkih in 
dajatvah, po davčnih zavezancih 
 
 
 

Vpiše se vrednost osnov po vrsti davka ali dajatve, razdeljeno 
po davčnih stopnjah, in pripadajoči davek ali dajatev, vrednost 
dobav na podlagi posebnih ureditev, dobav pri katerih je 
plačnik DDV kupec blaga ali naročnik storitve, oproščenih 
dobav in neobdavčljivih dobav, ločeno po davčnih številkah 
davčnih zavezancev. 

DA   

R_4.11.1 +++ Davčna številka davčnega 
zavezanca 

Vpiše se davčna številka davčnega zavezanca, v imenu in za 
račun katerega je bil izdan račun, če je račun izdan v tujem 
imenu in za tuj račun oziroma če je račun izdal prejemnik 
računa v imenu in za račun dobavitelja. Če račun ni bil izdan v 
tujem imenu in za tuj račun, se podatek ne vpisuje. 

DA, če je  
račun izdan v 
tujem imenu in 
za tuj račun 

Text Min8, Max8 

R_4.11.2 +++ DDV Vpišejo se podatki o DDV. 
Podatek se posreduje le, če račun vsebuje znesek 
obračunanega DDV.  
Podatek je sestavljen iz davčne stopnje, davčne osnove in 
zneska davka. 
Za davčne stopnje lahko obstaja seznam davčnih stopenj pri 
davčnemu organu. 

DA, če obstaja 
davek 

  

R_4.11.21 ++++ Davčna stopnja Vrednost davčne stopnje.  
Decimalno ločilo je pika.  

DA, če obstaja 
davek 

Decimal 
Number 

Številk: max 5 
Decimalk: max 2 

R_4.11.22 ++++ Davčna osnova Znesek davčne osnove (po zmanjšanju za popuste).  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če obstaja 
davek 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_4.11.23 ++++ Davek Znesek davka.  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če obstaja 
davek 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_4.11.3 +++ Pavšalno nadomestilo Vpišejo se podatki o pavšalnem nadomestilu. 
Podatek se posreduje le, če račun vsebuje znesek 
obračunanega pavšalnega nadomestila.  
Podatek je sestavljen iz stopnje, osnove in zneska 
pavšalnega nadomestila. 

DA, če obstaja 
pavšalno 
nadomestilo 

  

R_4.11.31 ++++ Stopnja pavšalnega nadomestila Vrednost stopnje pavšalnega nadomestila.  
Decimalno ločilo je pika.  
 

DA, če obstaja 
pavšalno 
nadomestilo 

Decimal 
Number 

Številk: max 5 
Decimalk: max 2 



 

R_4.11.32 ++++ Osnova za obračun pavšalnega 
nadomestila 

Osnova oziroma vrednost od katere se obračuna znesek 
pavšalnega nadomestila (po zmanjšanju za popuste).  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če obstaja 
pavšalno 
nadomestilo 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_4.11.33 ++++ Znesek pavšalnega nadomestila Znesek pavšalnega nadomestila.  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če obstaja 
pavšalno 
nadomestilo 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_4.11.4 +++ Ostali davki/dajatve Vpiše se skupni znesek ostalih davkov oziroma dajatev (razen 
DDV), ki so na računu. 
Podatek se vpisuje le, če račun vsebuje davke oziroma 
dajatve, ki niso DDV. 
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če obstaja 
davek/dajatev 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_4.11.5 +++ Vrednost oproščenih dobav  Skupna vrednost dobav blaga ali storitev na računu, ki so v 
skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost oproščene 
plačila DDV (po zmanjšanju za popuste).  
Podatek se vpiše le, če na računu obstaja znesek oproščenih 
dobav. 
Decimalno ločilo je pika. 
  

DA, če 
obstajajo 
takšne dobave 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_4.11.6 +++ Vrednost dobav po 76.a členu 
Zakona o davku na dodano vrednost 

Vrednost dobav za katere je v skladu s 76.a členom Zakona  
o davku na dodano vrednost prejemnik blaga ali storitev 
plačnik DDV - obrnjena davčna obveznost (po zmanjšanju za 
popuste). 
Podatek se vpiše le, če na računu obstajajo takšne dobave. 
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če 
obstajajo 
takšne dobave 
 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_4.11.7 +++ Vrednost neobdavčljivih dobav Vrednost neobdavčljivih dobav blaga ali storitev na računu 
(po zmanjšanju za popuste). Podatek se vpiše le, če na 
računu obstaja vrednost dobav, ki v skladu z Zakonom o 
davku na dodano vrednost niso predmet DDV. 
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če 
obstajajo 
takšne dobave 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 

R_4.11.8 +++ Vrednost dobav, ki se nanaša na 
posebne ureditve 

Vrednost dobav, za katere se uporablja posebna ureditev, po 
kateri se obdavčuje razlika v ceni, in sicer posebna ureditev 
za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine 
(101. člen Zakona o davku na dodano vrednost). Vpiše se 
tudi vrednost dobav za katere se obračunava in plačuje DDV 
po posebni ureditvi za potovalne agencije (97. člen Zakona o 
davku na dodano vrednost). Vpiše se znesek, ki je zmanjšan 
za popuste.  
Decimalno ločilo je pika. 

DA, če 
obstajajo 
takšne dobave 

Decimal 
Number 

Številk: max 14 
Decimalk: max 2 



 

R_4.12 ++ Številka računa iz vezane knjige 
računov, ki se spreminja 

Vpiše se številka prvotnega računa iz vezane knjige računov, 
ki se spreminja. 
 
Zavezanec izvaja postopek potrjevanja računov tudi za vse 
naknadne spremembe podatkov na računu, ki spreminjajo 
prvoten račun in se nanj nedvoumno nanašajo.  
 
Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim iz 
vezane knjige računov, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
iz vezane knjige računov. 

DA, če se 
spreminja 
prvoten račun 
iz vezane 
knjige računov  

Text Min1, Max20 

R_4.13 ++ Številka seta računa iz vezane 
knjige računov, ki se spreminja 
 

Vpiše se številka posameznega obrazca prvotnega računa 
(seta) izdanega iz vezane knjige računov, ki se spreminja. 
 
Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim iz 
vezane knjige računov, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
iz vezane knjige računov. 

DA, če se 
spreminja 
prvoten račun 
iz vezane 
knjige računov 

Text Min2, Max2 

R_4.14 ++ Serijska številka vezane knjige 
računov iz katere je bil izdan račun, ki 
se spreminja 

Vpiše se serijska številka vezane knjige računov iz katere je 
bil izdan prvotni račun, ki se spreminja. 
 
Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim iz 
vezane knjige računov, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
iz vezane knjige računov. 

DA, če se 
spreminja 
prvoten račun 
iz vezane 
knjige računov 

Text Min12, Max12 

R_4.15 ++ Datum izdaje računa iz vezane 
knjige računov, ki se spreminja 

Vpiše se datum izdaje prvotnega računa iz vezane knjige 
računov, ki se spreminja, če se spreminja prvoten račun izdan 
iz vezane knjige računov. 

Podatek se vpiše v formatu LLLL-MM-DD. 

Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim iz 
vezane knjige računov, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
iz vezane knjige računov. 

NE Date   

R_4.16 ++ Številka računa, izdanega preko 
elektronske naprave, ki se spreminja  

Vpiše se številka prvotnega računa v primeru naknadne 
spremembe podatkov na prvotnem računu, če je bil prvoten 
račun izdan preko elektronske naprave. 
 
Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim iz 
vezane knjige računov, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
preko elektronske naprave. 
 
 

DA, če se 
spreminja 
prvoten račun, 
ki je bil izdan 
preko 
elektronske 
naprave 

  



 

Za vpis številke računa, ki se spreminja, veljajo enaka pravila 
kot pri vpisu številke računa. Številka računa je sestavljena iz 
treh delov:  
 
- Oznaka poslovnega prostora 
- Oznaka elektronske naprave za izdajanje računov 
- Zaporedna številka računa 
  
Številka računa se na računu navede v naslednji obliki: 
 
oznaka poslovnega prostora-oznaka elektronske naprave-
zaporedna številka računa 
 
Primer: TRGOVINA1-BLAG2-1234 
 
Podatki se vpisujejo ločeno. 

R_4.16.1 +++ Oznaka poslovnega prostora Vsebuje lahko samo črke in številke: 0-9, a-z, A-Z. DA, če se 
spreminja 
prvoten račun, 
ki je bil izdan 
preko 
elektronske 
naprave  

Text Min1, Max20 

R_4.16.2 +++ Oznaka elektronske naprave Vsebuje lahko samo črke in številke: 0-9, a-z, A-Z. DA, če se 
spreminja 
prvoten račun, 
ki je bil izdan 
preko 
elektronske 
naprave 

Text Min1, Max20 

R_4.16.3 +++ Zaporedna številka računa Vsebuje lahko samo številke 0-9. Niso dovoljene vodilne 
ničle. 
 

DA, če se 
spreminja 
prvoten račun, 
ki je bil izdan 
preko 
elektronske 
naprave 

Text Min1, Max20 



 

R_4.17 ++ Datum in čas izdaje računa, 
izdanega preko elektronske naprave, ki 
se spreminja 

Vpiše se datum in čas izdaje prvotnega računa v primeru 
naknadne spremembe podatkov na prvotnem računu, če je bil 
prvoten račun izdan preko elektronske naprave. 
 
Podatek se vpiše v primeru, če se z računom, izdanim iz 
vezane knjige računov, spreminja prvoten račun, ki je bil izdan 
preko elektronske naprave. 
 
Podatek se vpiše v formatu LLLL-MM-DDTUU:MM:SS.  

NE Date Time  

R_4.18 ++ Ostalo Vpišejo se morebitne druge oznake, ki podrobneje 
pojasnjujejo zapise v zvezi z vsebino izdanih računov in 
njihove spremembe.  

NE Text Min1, Max1000 

 

 


