
 

 

 

 

 

 

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja 

primeri s komentarji knjiženj po SRS 

1/2020 

 

 

 

 

 

 

VERLAG DASHÖFER, založba, d.o.o. 

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana 

tel.: 01/434 55 90 • faks: 01/434 55 94 

  



Kazalo vsebine 
 

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja ................................................................. 1 

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov .................................................................................. 2 

ČASOVNE RAZMEJITVE ........................................................................................................................ 2 

Časovne razmejitve pri najemih nepremičnin ................................................................................. 2 

DDV v prejetih računih .................................................................................................................... 3 

Prodaja enonamenskih in večnamenskih kuponov v svojem imenu za dobaviteljev račun 
(komisijska prodaja) ........................................................................................................................ 4 

Primeri pasivnih časovnih razmejitev .............................................................................................. 4 

Opredmetena osnovna sredstva pridobljena s spodbudo (subvencija) .......................................... 4 

Pasivne časovne razmejitve za obresti ............................................................................................ 5 

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški regresa za letni dopust ...................................................... 5 

Vnaprej vračunani stroški za neizkoriščen dopust .......................................................................... 5 

KAPITAL................................................................................................................................................ 6 

Obdavčitev prodaje lastnega poslovnega deleža ............................................................................ 6 

Pojasnila h knjiženju obdavčitve prodaje lastnega poslovnega deleža ........................................... 7 

Obdavčitev prodaje lastnega poslovnega deleža v enoosebni družbi ............................................ 8 

Pojasnila h knjiženju obdavčitve prodaje lastnega poslovnega deleža v enoosebni družbi ........... 8 

Obdavčitev naknadnih vplačil družbenikov ..................................................................................... 9 

Pojasnila h knjiženju obdavčitve naknadnih vplačil družbenikov .................................................... 9 

Obdavčitev naknadnega vplačila družbeniku, ki ga ni vplačal....................................................... 10 

Pojasnila h knjiženju obdavčitve naknadnega vplačila družbeniku, ki ga ni vplačal ..................... 11 

Pokrivanje davčne izgube iz preteklih let ...................................................................................... 11 

Omejitev uveljavljanja izgube iz preteklih let pri samostojnem podjetniku ................................. 12 

Odloženi davki in pokrivanje izgube v d.o.o. ................................................................................. 12 

Pojasnila h knjiženju pokrivanja izgube iz preteklih let ................................................................. 13 

TERJATVE ........................................................................................................................................... 14 

Plačilo kupcev pri spletni prodaji preko platforme Pay Pal ........................................................... 14 

Pojasnila h knjiženju Pay Pal .......................................................................................................... 14 

PRIHODKI ........................................................................................................................................... 15 

Prikaz nekaterih novosti pripoznavanja prihodkov iz pogodb s kupci po SRS 15 s pomočjo 
primerov za podjetja, ki se ukvarjajo z gradbeništvom ................................................................. 15 

Prikaz nekaterih novosti pripoznavanja prihodkov iz pogodb s kupci po SRS 15 s pomočjo 
primerov za podjetja, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo ....................................................... 24 



Kontrolni seznam za preverjanje postavk računovodskega izkaza ................................................ 29 

Kontrolni seznam za preverjanje bilančne postavke – Časovne razmejitve SRS 11 ...................... 29 

Kontrolni seznam za preverjanje postavke iz izkaza poslovnega izida – Prihodki (nov SRS 15 – 
Prihodki, z začetkom uporabe z dne 1. 1. 2019) ........................................................................... 32 

Kontrolni seznam za preverjanje bilančne postavke – Opredmetena osnovna sredstva (v najemu)
 ....................................................................................................................................................... 41 

Razkritja ..................................................................................................................................... 50 

RAZKRITJE PODJETIJ, KI SO ZAVEZANA REVIZIJI, ZA LETO 2019 ........................................................ 50 

Novi računovodski standardi in sprememba računovodskih usmeritev za najeme ...................... 50 

Novi računovodski standardi in sprememba računovodskih usmeritev za pripoznavanje 
prihodkov....................................................................................................................................... 51 

Prihodki od prodaje ....................................................................................................................... 52 

Pogojne terjatve ali pogojne obveznosti in zaveze ....................................................................... 54 

V primerih uporabljeni konti ....................................................................................................... 56 

 

  



Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja 1/2020 

 
 

 5 

Zap. št.  Opis  Konto  V breme  V dobro  

1.  Pripoznanje spodbude       

  - oprema, poštena vrednost  040 10.000   

  - dolgoročne pasivne časovne razmejitve  966   10.000 

2.  Obračun amortizacije        

  - amortizacija  432 2.500   

  - popravek vrednosti opreme  050   2.500 

  - dolgoročne pasivne časovne razmejitve 966 2.500   

  - drugi prihodki  768   2.500 

 

Če bi organizacija prejela zemljišče z obvezo, da na njem zgradi poslovno stavbo, oblikovane 

dolgoročne pasivne časovne razmejitve pripozna v poslovnem izidu v dobi koristnosti zgradbe. Če 

nima obveze, prejeti znesek spodbude takoj pripozna kot prihodek.  

Pasivne časovne razmejitve za obresti  

Organizacija je od druge organizacije prejela posojilo za eno leto. Posojilo bo vrnila v enkratnem 

znesku ob zapadlosti skupaj z obrestmi. Kako knjiži na dan bilance stanja, če od posojilodajalca ni 

prejela obračuna obresti?  

Organizacija obračuna obresti do dneva bilance stanja in knjiži odhodke iz drugih finančnih 
obveznosti kto 743 v breme in vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki kto 290 v dobro. 
 

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški regresa za letni dopust 

Organizacije običajno razmejijo stroške regresa ob začetku leta ter za vračunane stroške regresa 
mesečno sorazmerno bremenijo stroške dela. Najkasneje konec leta stroške dela dodatno 
obremenijo za razliko med vračunanimi in dejanskimi stroški regresa. Ob koncu leta na pasivnih 
časovnih razmejitvah iz tega naslova ne izkazujejo stanja. 
 

Vnaprej vračunani stroški za neizkoriščen dopust 

Neizkoriščeni del letnega dopusta za predhodno leto lahko zaposleni izkoristi do 30. junija 

tekočega leta. Zakonodaja za neizkoriščen dopust ne dopušča denarnega nadomestila (razen 

tistim, ki odidejo), zato zapade brez nadomestila. 
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Na dan bilance stanja organizacija ugotovi, koliko neizkoriščenega dopusta imajo zaposleni, ter na 
podlagi preteklih izkušenj oceni, koliko dopusta bo ostalo neizkoriščenega. Organizacija pripozna 
obveznost za znesek pričakovanega izkoriščenja plačane odsotnosti in vračuna stroške v poslovno 
leto na katero se dopust nanaša (pasivne časovne razmejitve). To običajno stori tako, da 
pričakovano število dopusta pomnoži s povprečnim stroškom plače (oceni obvezo, za katero 
pričakuje, da se bo pojavila). Knjiži druge stroške dela kto 478 v breme in vnaprej vračunane 
stroške oziroma odhodke kto 290 v dobro. 

 

Erika Stražar 

KAPITAL 

Obdavčitev prodaje lastnega poslovnega deleža 

Podjetje je imelo tri družbenike in eden od njih se je odločil izstopiti iz družbe ter prodati svoj 
poslovni delež. Družbeniki so se dogovorili, da bo njegov delež odkupila družba kot lastni poslovni 
delež. Družba je bila ustanovljena v letu 2009, pri čemer je vsak od družbenikov vložil 5.000,00 
evrov. V letu 2020 je družba odkupila lastni poslovni delež od družbenika, ki se je odločil izstopiti iz 
družbe, za znesek 80.000,00 evrov. Kaj je z obdavčitvijo odkupa deleža? 

Davčna osnova: 80.000,00 – 5.000,00 = 75.000,00. Davčna stopnja: 27,5 %. Davek: 20.625,00 evrov 

Stanje kapitalskih postavk na dan 31. 12. 2019: 

Postavka kapitala  Znesek  V breme  V dobro  
osnovni kapital družbenik 1  9011    5.000,00  
osnovni kapital družbenik 2  9012    5.000,00 
osnovni kapital družbenik 3  9013    5.000,00  
preneseni čisti dobiček iz preteklih let  930    200.000,00  
neuporabljeni del čistega dobička poslovnega leta  931    50.000,00  
 

Podjetje je v letu 2020 oblikovalo rezerve za lastne deleže iz prenesenega čistega dobička preteklih 
let. 

Št.  Dok.  Besedilo  Znesek  V breme  V dobro  
1.  TEM  Oblikovanje rezerv za lastne deleže  80.000,00  930  921  
2.  TEM  Odkup lastnega poslovnega deleža  80.000,00 929    
2a. TEM Obveznost do družbenika 59.375,00  285 
2b. TEM Obveznost za davčni odtegljaj 20.625,00  265 
3.  TRR  Plačilo deleža izstopajočemu družbeniku iz 

transakcijskega računa družbe  
80.000,00    110  

3a. TRR Plačilo kupnine družbeniku 59.375,00 285  
3b. TRR Plačilo davčnega odtegljaja 20.625,00 265  
4a.  TEM  Sprememba lastništva družbe – izstop 

družbenika 1  
5.000,00  9011    

4b.  TEM  Sprememba lastništva družbe – vstop družbe 5.000,00    9014  



Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja 1/2020 

 
 

 26 

Primer brezplačne storitve 

Prodajalec motorjev proda kupcu motor za 8.000 evrov in mu podari še dva servisna pregleda, 
vsakega v vrednosti 200 evrov, ki ju kupec lahko izkoristi kadarkoli v naslednjih 18-ih mesecih. 

Prodajno ceno je treba razporediti na obe izvršitveni obvezi, na podlagi njunih relativnih 
samostojnih prodajnih cen: 

Izvršitvena obveza Posamezna prodajna cena % celote Prihodek (tehtano 
povprečje) 

motor 8.000 95 7.620 
2 servisa po 200 evrov 400 5 380 
  8.400 100 8.000 

 

Trgovec prihodke pripozna tako: 

   V breme V dobro 
1. Prodaja motorja    
 prihodek od prodaje motorja  7.620 
 obveznost iz pogodbe (odloženi prihodek)  380 
 denar 8.000  
2. Izvedba prvega 
servisa 

   

 prihodek od prodaje servisne storitve  190 
 obveznost iz pogodbe (odloženi prihodek) 190  
3. Izvedba drugega 
servisa 

   

 prihodek od prodaje servisne storitve  190 
 obveznost iz pogodbe (odloženi prihodek) 190  

 

Če kupec ne bi izkoristil ene ali obeh servisnih storitev, trgovec prenese obveznost iz pogodbe med 

prihodke, ko poteče rok, v katerem ima kupec možnost koristiti izvedbo servisa. 

KUPONI ZA POPUSTE 

V zvezi s kuponi, ki jih kupci prejmejo ob nakupu in omogočajo popust pri bodočem nakupu, v SRS 
najdemo naslednja določila: 

SRS 15.19 Kot samostojno (ločeno) izvršitveno obvezo je treba pripoznati tudi v pogodbi dano 
možnost kupcu za pridobitev dodatnega blaga in/ali storitev, kadar taka možnost predstavlja 
stvarno pravico, ki je kupec ne bi prejel, če ne bi sklenil osnovne pogodbe. 

SRS 15.59 Pogodbena možnost za nakup dodatnega blaga in/ali storitev predstavlja stvarno 
pravico, kadar kupec takšno dodatno blago in/ali storitve lahko pridobi brezplačno ali po ceni, ki je 
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Upoštevanje jamstva pri razporejanju 
transakcije cene (i, ii) 

V dejavnostih trgovine na drobno in 
telekomunikacij dodatno preverite, ali so pri 
oceni jamstva upoštevani zahtevani dejavniki 
(poleg jamčenja, da proizvod izpolnjuje 
dogovorjene specifikacije), kot so: (i) ali se 
jamstvo zahteva v skladu z zakonodajo; (ii) 
obdobje, ki ga zajema jamstvo – daljše kot je 
obdobje kritja, večja je verjetnost, da je 
obljubljeno jamstvo izvršitvena obveza; (iii) 
narava nalog, ki jih podjetje obljublja – če mora 
podjetje opraviti določene naloge za zagotovitev, 
da proizvod izpolnjuje dogovorjene specifikacije, 
takšne naloge verjetno ne povzročijo izvršitvene 
obveze.  

 Preverite, ali je bilo upoštevano zgoraj navedeno 
jamstvo (opredeljena kot izvršitvena obveza) pri 
razporejanju transakcijske cene na proizvod in 
storitev. 

 Preverite, ali je obveznost podjetja za plačilo 
odškodnine, če njegov proizvod povzroči škodo in 
jo zahteva zakon, obračunana v skladu s SRS 10 – 
Rezervacije. 

Spremembe transakcijske cene Preverite, ali je bila transakcijska cena 
spremenjena po začetku sklenitve pogodbe. Ali je 
podjetje razporedilo na izvršitvene obveze v 
pogodbi vse naknadne spremembe transakcijske 
cene na enaki podlagi kot na začetku pogodbe? 
Ali so bili zneski, razporejeni na izpolnjeno 
izvršitveno obvezo, pripoznani kot prihodki ali kot 
zmanjšanje prihodkov v obdobju, v katerem se je 
transakcijska cena spremenila? 

Dodatni stroški za pridobitev in izpolnitev 
pogodbe (ii, iv) 

Na področju telekomunikacij in gradbeništva 
dodatno preverite, ali je bilo za dodatne stroške 
za pridobitev pogodbe s kupcem pripoznano 
sredstvo (Dodatni stroški za pridobitev pogodbe 
so tisti stroški, ki jih ima podjetje s tem, da 
pridobi pogodbo s kupcem, in ki ne bi nastali, če 
pogodbe ne bi pridobilo (na primer prodajna 
provizija).). Pri tem preverite, ali se pričakuje 
povrnitev teh stroškov. 

 Preverite, ali se je pri obravnavi pogodbenih 
stroškov podjetje odločilo za praktično rešitev, v 
skladu s katero lahko podjetje pripozna dodatne 
stroške za pridobitev pogodbe kot odhodke, ko 
nastanejo, če je obdobje amortizacije za sredstvo, 
ki bi ga podjetje sicer pripoznalo, eno leto ali 
manj. 

Razkrivanje prihodkov Preverite, ali je razkritje posameznih postavk 
prihodkov zaradi njihovega obsega, njihove vrste 
ali njihovih posledic pomembno za pojasnitev 


