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Vaše vprašanje: 

 

»Zaposleni je šel na službeno pot na Hrvaško in plačal cestnino s svojo kreditno kartico. 

Cestnina je bila obračunana v kunah, predložen račun v kunah.  Plačana pa v evrih kot rečeno 

z delavčevo kreditno kartico. Mu povrnemo dejansko plačilo cestnine  v evrih (moral bo 

predložiti nek izpis) ali pa preračunamo kune v evre po referenčnem tečaju banke Slovenije na 

dan plačila. (smo v podjetju različnega  mnenja, zato vas prosim za odgovor in mogoče 

navedbo pravnega temelja).« 

 

 

Odgovor: 

(Skladno s pripravo odgovorov v sodelovanju s programskim partnerjem za davčno področje, 

TZS za pravilnost odgovorov ne odgovarja.) 

 

 

Iz vprašanja izhaja, da ima podjetje v svojih internih aktih urejen način povračil stroškov tudi 

na način, da zaposleni zalaga denar za potne stroške. Podjetje lahko izvaja povračila stroškov 

bodisi preko t.i. akontacij potnih stroškov, ali pa preko obračuna potnih stroškov, kot izhaja iz 

vprašanja. Svetujemo, da se povračila stroškov uredijo v internih aktih na način, da bodo 

pravila povračila vnaprej znana, tudi in predvsem za osebe, ki so napotene na službene poti. 

 

Na podlagi določil Zakona o uvedbi evra, je v R Sloveniji zakonito plačilno sredstvo EURO. 

Podjetje lahko pri poslovanju z državami, ki nimajo uvedenega EURA, izvaja oz. prejema 

plačila v tujih valutah. V kolikor potrebuje podjetje za svoje delovanje tujo valuto, ima lahko, 

skladno z določili internih aktov (npr. Pravilnik o blagajniškem poslovanju), tudi gotovino v tuji 

valuti. 

 

SKLEP: 

V kolikor ima podjetje v internih aktih določen način povračila v tuji valuti, lahko izplačuje 

povračila potnih stroškov tudi v tuji valuti in sicer preko izplačil blagajne v tuji valuti.  

V kolikor pa podjetje izvaja povračila stroškov za poti v državah, ki nimajo uvedenega EURA, 

pa se povračila stroškov morajo preračunavati v EURE. Vsi stroški posameznega službenega 

potovanja se preračunajo v valuto obračuna po referenčnem tečaju, in sicer dnevnice po 

referenčnem tečaju na zadnji dan potovanja, preostali stroški, nastali v tujini, pa po 

referenčnem tečaju na dan nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki 

izkazuje nastali strošek1. 

 
Vir: Povzeto po odgovoru programskega partnerja Taxin d.o.o, maj 2019 

                                                 
1 Glej tudi Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, 

št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12) – uredba velja za javne uslužbence, 

podjetja pa jo uporabljajo tudi za ureditev v internih aktih. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2171
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-1498
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-4040
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1606
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-4355
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3258
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0790
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1313
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2176

