
 

 Stran: 1. 

Brisanje, popravljanje in razveljavljanje vknjižb v 
Dvostavnem knjigovodstvu 

  

10. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu (Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012) in velja od  

1.1.2013, spreminja  38. člen Zakona o davčnem postopku, ki pravi:  
  

»Zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki 

omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno 

koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe 

izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov 

in vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo.  

  

Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali 

informacijskega sistema ne sme zavezancem za davek zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega 

programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki v trenutku prodaje, predaje v uporabo ali 

namestitve omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje 

ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v informacijskem sistemu, napravi 

ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.«  

  
  

Kršitev zgoraj navedenega se obravnava kot posebno hud davčni prekršek; globe za organizacijo, ki krši ta 
predpis (kot uporabnik ali kot proizvajalec takega programa) znašajo od 3.000 EUR do 250.000 EUR, za 
odgovorne osebe v organizaciji pa od 1.500 EUR do  
10.000 EUR.  
  
  
Podrobnejši pravilnik na katere zapise oz. obdelave se ta predpis nanaša, je še v pripravi in vas bomo 

seznanili takoj ko bo uradno objavljen. Torej se boste še vnaprej posluževali popravkov vknjižb v skladu s 

SRS 22.20 (2006):  Razveljavitev knjižbe (storno) se opravi v poslovnih knjigah tako, da se napačna knjižba 

na isti strani konta najprej izniči z enakim zneskom, nato pa se knjiži pravilni znesek na pravih kontih (da se 

doseže pravilen promet na ustreznih kontih.  

 

 

 

Šempeter pri Gorici, 21. 03. 2019       SAOP d.o.o. 


