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Poslovni račun v tujini 

 

Poslovni račun je skupna lastnost vseh podjetij, samostojnih podjetnikov ter vseh ostalih 

organizacij v Sloveniji. Med tem ko morajo imeti podjetja ter organizacije vsaj en 

transakcijski račun prek katerega plačujejo ter prejemajo denarna sredstva za posle, ki so 

povezani s podjetjem, za samostojne podjetnike to več ne velja. Decembra 2015 je bila s 

spremembami Zakona o davčnem postopku ukinjena obveznost, ki je samostojnim 

podjetnikom nalagala, da morajo poslovati preko ločenega bančnega računa. S  spremembo je 

bilo s.p.-jem omogočeno, da za svoje poslovanje uporabljajo isti račun, lahko tudi osebni. 

Slednje naj bi podjetnike razbremenilo stroškov vodenja dodatnega, poslovnega bančnega 

računa. 

Samostojni podjetnik tako lahko osebni transakcijski račun, ki ga uporablja kot fizična oseba, 
hkrati uporablja za opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik. Pri tem je v Registru 
transakcijskih računov na spletni strani AJPES na podlagi Akta o vzpostavitvi in vodenju 
registra transakcijskih računov, takšen transakcijski račun s strani bank označen z oznako T. 

V kolikor podjetnik uporablja osebni račun tudi kot račun za opravljanje dejavnosti, mora 
ponudniku plačilnih storitev (banki), ki mu vodi račun, pred pričetkom opravljanja dejavnosti, 
sporočiti, da uporablja ta račun za opravljanje dejavnosti. Ta zahteva velja od 1. julija 2018 
naprej. Podatki o transakcijskih računih podjetnikov se objavijo v Registru transakcijskih 
računov na spletni strani AJPES. Namen registra je zagotoviti centraliziran dostop do podatkov 
o transakcijskih računih posameznega imetnika. 

Kako je pa s transakcijskimi računi, ki jih odprete pri tujih bankah. Osebni račun 
lahko brez zadržkov odprete v tujini, le prijaviti ga morate Finančni upravi Republike Slovenije 
v osmih dneh od odprtja. Veliko posameznikov se zadnje čase spogleduje tudi s spletnimi 
bankami kot so N26 ali Revolut, ki so finančno ugodnejše za sodobne uporabnike internetnih 
storitev, račun pa lahko odprete tudi v številnih drugi bankah v tujini. 

Da se račun pri digitalnem ponudniku kvalificira za banko, mora imeti številko IBAN, 
mednarodno številko bančnega računa za izvajanje čezmejnih plačil in plačil s tretjimi 
državami. Tak račun morate v skladu z davčnimi predpisi tudi prijaviti pri finančni upravi 
(Furs) in tudi AJPES. Kaj morate storiti? 

Ali lahko slovensko podjetje odpre transakcijski račun pri banki v tujini? Slovenska 
zakonodaja takšne prepovedi ne pozna. Zakon o davčnem postopku ne določa izrecno, da 
mora poslovni subjekt odpreti račun pri banki v Republiki Sloveniji, temveč določa le, da mora 
poslovni subjekt odpreti račun, s katerim posluje, tj. transakcijski račun. 

Ne glede na to, ali gre za račun pri spletni ali klasični banki v tujini, morate tega prijaviti Fursu. 
Prav tako morate v osmih dneh prijaviti kakršnekoli druge spremembe podatkov, ki se vodijo v 
davčnem registru in jih Furs ne pridobiva po uradni dolžnosti – tudi datum zaprtja računa v 
tujini. Podatke o računih v Sloveniji dobijo na finančni upravi avtomatično. 

https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/poslovni-racun


 

 

Prijava je enostavna – lahko tudi elektronska prek eDavkov, sicer pa prek pošte kateremukoli 
finančnemu uradu. Poleg vpisa identifikacijskih podatkov v obrazec morate priložiti dokument, 
iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (bančna kartica, pogodba o odprtju 
bančnega računa, lahko tudi zajem slike zaslona, kjer so vidni podatki o lastniku računa), da 
lahko finančni urad preveri pravilnost oziroma točnost podatkov. 

 

Vir: Finance.si 

 

 

Tine Novak, svetovalec 

SPOT svetovanje Pomurje (Razvojni center Murska Sobota) 
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