
PRILOGA II: vsebina in oblika sporočila s podatki o poslovnem prostoru zavezanca 
 

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

Tip podatka Zaloga vrednosti 

Glava sporočila 

P_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, Max36 

P_2.0 + Datum in čas pošiljanja Datum in čas pošiljanja sporočila. 
LLLL-MM-DDTUU:MM:SS 

Da Date Time  

Poslovni prostor 

P_3.0 + Davčna številka Davčna številka zavezanca, ki izdaja račune DA Text Min8, Max8 

P_4.0 + Oznaka poslovnega prostora Vpiše se oznaka poslovnega prostora v katerem zavezanec izdaja 
račune pri gotovinskem poslovanju.  
Oznaka je lahko sestavljena iz številk in črk 0-9, a-z, A-Z. 
Oznaka mora biti enaka kot tista, ki je navedena na računih. 
Oznaka je enkratna na nivoju zavezanca. 

DA Text Min1, Max20 

P_5.0 + Identifikacijski podatki o 
poslovnem prostoru 

Vpišejo se podatki o nepremičnem ali premičnem poslovnem 
prostoru. 

DA   

P_5.1 ++ Nepremični poslovni prostor Vpišejo se podatki o nepremičnem poslovnem prostoru, če 
zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru. 

DA, če 
zavezanec izdaja 
račune  
v nepremičnem 
poslovnem 
prostoru 

  

P_5.11 +++ Identifikacijska oznaka 
nepremičnine 
 

Vpiše se identifikacijska oznaka stavbe oziroma dela stavbe, kjer se 
nahaja poslovni prostor, kot je določena v registru nepremičnin. 
Oznaka se vpiše, če zavezanec izdaja račune v nepremičnem 
poslovnem prostoru. 

Identifikacijska oznaka nepremičnine je sestavljena iz treh delov: 
- Številka katastrske občine 
- Številka stavbe 
- Številka dela stavbe 

Podatki se vpisujejo ločeno. 

DA   



P_5.111 ++++ Številka katastrske občine  DA Number Številk: max 4 

P_5.112 ++++ Številka stavbe  DA Number Številk: max 5 

P_5.113 ++++ Številka dela stavbe  DA Number Številk: max 4 

P_5.12 +++ Naslov poslovnega prostora Vpiše se naslov poslovnega prostora, če zavezanec izdaja račune v 
nepremičnem poslovnem prostoru. 
Naslov sestavljajo ulica in hišna številka, dodatek k hišni številki, 
naselje, pošta in poštna številka. 

DA 
 

  

P_5.121 ++++ Ulica  DA Text Min1, Max100 

P_5.122 ++++ Hišna številka  DA Text Min1, Max10 

P_5.123 ++++ Dodatek k hišni številki  DA, če obstaja Text Min1, Max10 

P_5.124 ++++ Naselje  DA Text Min1, Max100 

P_5.125 ++++ Pošta  DA Text Min1, Max40 

P_5.126 ++++ Poštna številka  DA Text Min4, Max4 

P_5.2 ++ Premični poslovni prostor Vpiše se vrsta poslovnega prostora, če zavezanec izdaja račune v 
premičnem poslovnem prostoru: 
A – premičen objekt (npr. prevozno sredstvo, premična stojnica) ali 
B – objekt na stalni lokaciji (npr. stojnica na tržnici, kiosk) ali 
C – posamezna elektronska naprava za izdajo računov ali vezana 
knjiga računov v primerih, ko zavezanec ne uporablja drugega 
poslovnega prostora 

Da, če 
zavezanec izdaja 
račune v 
premičnem 
poslovnem 
prostoru 

Text Min1, Max1 

P_6.0 + Datum začetka veljavnosti 
podatkov 

Datum začetka veljavnosti podatkov o poslovnem prostoru, ki se 
posredujejo. 
Podatek se vpiše v obliki: LLLL-MM-DD 

DA Date  

P_7.0 + Zaprtje poslovnega prostora Vpiše se podatek o zaprtju poslovnega prostora, če gre za trajno 
zaprtje. 
Možna je vrednost »Z«. 
Po zaprtju v tem poslovnem prostoru ni več možno izdajati računov 
in računov z oznako tega poslovnega prostora ni več možno 
posredovati davčnemu organu. 

Da, v primeru 
zaprtja 

Text Min1, Max1 

P_8.0 + Proizvajalec ali vzdrževalec 
programske opreme 
 
 

Vpiše se podatek o proizvajalcu  ali vzdrževalcu programske 
opreme za izdajanje računov.  
 
Vpiše se eden od podatkov: 

 Davčna številka pravne ali fizične osebe - proizvajalca ali 
vzdrževalca programske opreme s sedežem v Sloveniji in 

 naziv in naslov proizvajalca ali vzdrževalca programske 
opreme, ki nima sedeža v Sloveniji  

DA   



P_8.1 ++ Davčna številka proizvajalca 
ali vzdrževalca programske 
opreme 

Vpiše se davčna številka pravne ali fizične osebe – proizvajalca ali 
vzdrževalca programske opreme s sedežem v Sloveniji. 
 

DA, če ima 
proizvajalec ali 
vzdrževalec 
sedež v Sloveniji 

Text Min8, Max8 

P_8.2 ++ Naziv in naslov proizvajalca 
ali vzdrževalca programske 
opreme 

Vpiše se naziv in naslov proizvajalca ali vzdrževalca programske 
opreme, ki nima sedeža v Sloveniji. 
 

DA, če 
proizvajalec ali 
vzdrževalec nima 
sedeža v 
Sloveniji 

Text Min1, Max1000 

P_9.0 + Ostalo Vpišejo se morebitne druge oznake, ki podrobneje pojasnjujejo 
zapise v zvezi z vsebino podatkov o poslovnem prostoru  

NE Text Min1, Max1000 

 


