Pojasnilo Združenja bank Slovenije glede osebnih
računov, ki se uporabljajo tudi za poslovno dejavnost
Skladno z zakonom mora podjetnik ali posameznik, ki opravlja dejavnost, obvestiti
banko, da osebni račun uporablja za poslovne namene.
Ponudba različnih vrst plačilnih računov je v domeni poslovne politike vsake posamezne
banke oziroma hranilnice (v nadaljevanju banke). Nekatere od njih imajo v svoji ponudbi tudi
t.i. osebni račun, ki se lahko uporablja tudi za poslovni namen, vendar ne vse, zato se lahko
zgodi, da vam banka ne bo mogla odpreti računa, ki bi ga lahko uporabljali tudi za poslovni
namen.
S spremembo Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in
plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) se je razširil Register TRR in sicer se je pri osebnih računih
dodalo polje uporabnik ter matična številka. Ta razširitev omogoča poročanje osebnega
računa, ki se uporablja za poslovne namene in je javno objavljen v Registru TRR z oznako
»A«. V primeru, da se kot podjetnik odločite za en (skupni) račun, se morate zavedati, da:




bo vaš račun javno objavljen na spletni strani AJPES (enako kot poslovni račun),
boste zasebne transakcije razkrili računovodskemu servisu in Finančni upravi RS,
boste lahko v banki uporabljali le produkte, ki so namenjeni fizičnim osebam.

Skladno z zakonom mora podjetnik ali posameznik, ki opravlja dejavnost, obvestiti banko, da
osebni račun uporablja za poslovne namene. Za fizične osebe s statusom kmeta, ki so status
pridobile skladno s Zakonom o kmetijskih zemljiščih in fizične osebe, ki opravljajo osebno
dopolnilno delo skladno z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter niso
vpisane v Poslovni register Slovenije pri AJPES, zakonska obveza, da sporočijo bankam, da
transakcijski račun fizične osebe uporabljajo za opravljanje dejavnosti, ne velja.
Ob tem Združenje bank Slovenije izpostavlja prednosti uporabe dveh transakcijskih računov
za podjetnike:




enostavno knjigovodsko ločevanje osebnih in poslovnih izdatkov, ki zmanjšuje delo in
stroške računovodskega servisa,
osebne transakcije ne bodo razkrite Finančni upravi RS,
na spletni strani AJPES je javno objavljen transakcijski račun za poslovno dejavnost,
transakcijski račun za osebne namene pa je predmet varovanja osebnih podatkov.

Kakšen transakcijski račun vam bodo banke kot podjetniku dejansko odprle, je poslovna
odločitev vsake posamezne banke oziroma je predmet dogovora med njo in vami.
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