
 

Članek 4/2020 

                                  eVročanje za podjetnike 

eVročanje pomeni vročanje po elektronski poti prek informacijskega sistema Finančne 

uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: portal eDavki). Zavezanec za 

vstop v portal eDavki potrebuje potrebno programsko in strojno opremo ter 

kvalificirano digitalno potrdilo. eVročanje pomeni sodoben način vročanja 

dokumentov zavezancem za davek, v njihov osebni profil v portalu eDavki. Vsi 

poslovni subjekti že uporabljajo portal eDavki za oddajo obračunov davkov, zato je 

smiselna njegova uporaba tudi v obratni smeri – za prejemanje dokumentov. 

Od 1. januarja 2016 je tako v skladu z Zakonom o davčnem postopku v veljavi 

obvezno elektronsko vročanje za pravne osebe, samostojne podjetnike, posameznike 

in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Med fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 

in niso registrirane kot samostojni podjetniki sodijo tudi: samostojni novinarji, 

samostojni kulturni delavci, odvetniki, zasebni raziskovalci in ostali samozaposleni, ki 

nimajo registrirane dejavnosti kot samostojni podjetniki, npr. sobodajalci, 

samozaložniki, osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, osebe, ki 

opravljajo drugo kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter tudi nosilci za osnovno 

kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, če davčno osnovo od te dejavnosti 

ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in ne z upoštevanjem katastrskega 

dohodka, torej t.i. poslovni subjekti. 

Finančna uprava dokument, ki ga eVroča odloži v zavezančev profil v portalu eDavki. 

Hkrati se kreira informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu, ki se 

prav tako posreduje v zavezančev profil v portalu eDavkiz obrazcem eVrocanje-Obv 

(eVrocanje obvestilo). Če je zavezanec z obrazcem eVročanje-POS sporočil tudi svoj 

elektronski naslov (npr. gmail, hotmail, itd. )in ga potrdil, se mu informativno 

sporočilo posreduje tudi na elektronski naslov. Zavezanec lahko  sporoči  več  

elektronskih  naslovov,  kamor  želi  prejemati  informativna  sporočila.  Če zavezanec 

elektronskega naslova ne sporoči, prevzame nase odgovornost, da bo redno vstopal v 

portal eDavki in pregledoval prejete dokumente, ker v nasprotnem primeru, se lahko 

zgodi, da zaradi preteka roka, nastanejo za zavezanca negativne posledice. 

Zavezanec si lahko določi tudi pooblaščenca za vročanje, tako da izpolni obrazec 

Vročanje-PE. Obrazec odda v papirni obliki na pristojni finančni urad ali v elektronski 

obliki prek portala eDavki. V tem primeru se vsi dokumenti namesto zavezancu, 

vročajo pooblaščencu za vročanje. Če je zavezanec del sistema eVročanja, bo 

finančna uprava dokument, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu, odložila v 

osebni profil zavezanca v portal eDavki, kjer ga bo pooblaščenec lahko prevzel z 

uporabo digitalnega potrdila. To pomeni, da morajo imeti pooblaščenci za vročanje 

potrebno programsko in strojno opremo za vstop v portal eDavki, sicer dokumenta ne 

morejo prevzeti in nastane fikcija vročitve. 



 

Zavezanec si lahko določi pooblaščenca za vročanje z različnim obsegom pooblastila: 

• splošno pooblastilo za vročanje, 

• pooblastilo za določeno skupino (davki in prispevki, trošarine in okoljske 

dajatve, računovodska obvestila, postopki izvršbe, postopki inšpekcije, ostali 

dokumenti), 

• pooblastilo za določeno podskupino (vsaka od zgoraj naštetih skupin ima svoje 

podskupine dokumentov), 

• pooblastilo za določeno zadevo. 

 

Prejemnik dokumenta (podpisnik vročilnice) je zavezanec ali njegov pooblaščenec za 

vročanje v postopkih, ki se vodijo pri Finančni upravi RS. Vročilnico lahko podpiše 

samo zavezanec (ob pogoju, da ni določil pooblaščenca za vročanje) oziroma 

pooblaščenec za vročanje. Če je oseba, ki lahko podpiše vročilnico PO ali FOD, za 

prevzem dokumenta prek portala eDavki potrebuje tudi ustrezno EDP pravico 

(notranje pooblastilo za delo z obrazci iz skupine eVročanje). 

 

eDavki omogočajo vstop z naslednjimi digitalnimi potrdili: SIGOV, SIGEN 

(izdajatelj Ministrstvo za javno upravo), NLB CA (izdajatelj NLB d.d., Ljubljana), 

POSTARCA (izdajatelj Pošta Slovenije d.  o. o., Maribor) in HALCOM (izdajatelj 

Halcom d.d., Ljubljana). 

 

 

 

VIR: Spletna stran FURS 

Tine Novak, svetovalec SPOT svetovanje Pomurje (Razvojni center Murska Sobota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 «Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva 

za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija 



 

 


