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Vsem PGD in PIGD v GZ Žalec 
 
 
Zadeva: DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV – informacija 
 

Verjetno nam bo vsem leto 2016 prineslo veliko dobrega. Ne smemo pa pozabiti na 
spremembe v zakonodaji.  

Na podlagi Zakona o davčnem potrjevanju računov smo zavezanci za davčno potrjevanje 
računov od 1.1.2016 tudi gasilske zveze in prostovoljna gasilska društva, če izdajamo račune 
za opravljeno storitev ali dobavo blaga in so le-ti plačani v gotovini.  

Gasilska zveza Žalec na podlagi posvetovanja z več strokovnjaki svetuje prostovoljnim 
gasilskim društvom, da naj ne hitijo z nabavo davčnih blagajn, saj bo med 1.1.2016 in 
31.12.2017 prehodno obdobje, v katerem bodo poleg davčnih blagajn za potrjevanje 
računov možne še druge rešitve. Za prejem članarine oziroma prostovoljnih prispevkov v 
gotovini npr. davčno potrjevanje ni potrebno. 

Sistem davčnega potrjevanja računov morajo prostovoljna gasilska društva in zveze urediti 
pred izdajo prvega gotovinskega računa (torej ni nujno s 1.1.2016). V primeru, da PGD 
pristopi k davčnemu potrjevanju računov, mora na občnem zboru oz. drugem organu 
društva (odvisno od določil v vašem statutu) sprejeti interni akt. Ker se občni zbori 
približujejo in če nameravate v letu 2016 organizirati prireditev ali izvajati dejavnost, kjer 
boste prejemali gotovino, vam priporočamo, da ta akt sprejmete. 

V prilogi vam posredujemo nekaj dokumentacije z zvezi z novo zakonodajo, med drugim tudi  
Zakon o davčnem potrjevanju računov ter primer internega akta. 

Več o zakonodaji in rešitvah glede davčnega potrjevanja računov boste lahko izvedeli na 
posvetu, ki ga bomo za vsa gasilska društva organizirali v torek, 19. januarja 2016. Na 
posvet smo povabili računovodkinjo GZ Slovenije g. Suzano Kralj, ki ima točne informacije 
in bo odgovorila na vsa vaša vprašanja. Vabilo za posvet vam bomo še poslali. 

 
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«. 
 
Blagajnik GZ Žalec:                   Predsednik GZ Žalec: 
Rafael HRUSTEL l.r.                              Edvard KUGLER 

mailto:gasilska.zveza.zalec@siol.net
http://www.gz-zalec.org/

