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Testiranje športnikov - stališče glede ustreznega dokumentiranja in
evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige sodelujočihstališče glede
ustreznega dokumentiranja in evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne
knjige sodelujočih

Na podlagi dogovora na webinarju, ki smo ga imeli dne 19. 2. 2021, vam v nadaljevanju posredujemo
naše stališče glede dokumentiranja in evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige sodelujočih
v zvezi z ukrepom izplačila pomoči za testiranje športnikov.
Pravi naslov za to vprašanje je Slovenski inštitut za revizijo, ki je pooblaščen za tolmačenje Slovenskih
računovodskih standardov.
Dokumentiranje poslovnih dogodkov:
- Zveza bo s klubom sklenila Sporazum o financiranju upravičenih stroškov,
- Klub bo na podlagi sporazuma pripravil obdobni (npr. mesečni) Zahtevek kluba za
financiranje upravičenih stroškov, kateremu bo priložil kopije dokazil o upravičenih
stroških,
- Zveza bo na podlagi obdobnih Zahtevkov klubov pripravila obdobni Zahtevek zveze in na
podlagi njega vložila izjavo preko eDavkov.
Evidentiranje v poslovne knjige Kluba:
- Klub bo na podlagi Zahtevka za sofinanciranje upravičenih stroškov pripoznal terjatev do
Zveze oz. Države in prihodke iz naslova dotacij,
- Ob prejemu denarnih sredstev bo Klub pripoznal povečanje stanja na TRR in zaprl terjatev
do Zveze oz. Države.
Evidentiranje v poslovne knjige Zveze:
- Zveza bo na podlagi prejetega Zahtevka s strani kluba pripoznala kratkoročne terjatve iz
poslovanja za tuj račun in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun,
- Zahtevke klubov bo združila v svoj Zahtevek in ga posredovala v obliki Izjave na FURS
ter na tej podlagi pripoznala terjatev do Države in zaprla kratkoročne terjatve iz poslovanja
za tuj račun,
- Ob prejemu denarnih sredstev bo Zveza pripoznala povečanje stanja na TRR in zaprla
terjatev do Države,
- Ob nakazilu denarnih sredstev Klubu bo zaprla obveznosti iz poslovanja za tuj račun in
evidentirala zmanjšanje denarnih sredstev na TRR.
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Predpostavka je, da Zveza ne more zaprositi za denarna sredstva, če prej nima zahtevka Kluba, kar
pomeni, da iz tega naslova denar ne more ostati Zvezi, ampak se v celoti prenakaže Klubom.
Dokazilo o upravičenih stroških je račun. Po DDV zakonodaji mora vsak davčni zavezanec zagotoviti,
da je za opravljeno dobavo izdan račun.
Če klub/društvo naroča v svojem imenu za svoj račun, mu bo dobavitelj (izvajalec testiranja ali
dobavitelj hitrih testov, PCR testov) za opravljeno dobavo izdal račun. Zahtevek, s katerim klub/društvo
od zveze zahteva samo povračilo stroškov, ni račun po DDV zakonodaji.
Če zveza pri naročanju deluje v imenu in za račun klubov/društev, bo dobavitelj za opravljeno storitev
izdal račun zvezi, na računu pa mora biti razvidno delovanje Zveze v imenu in za račun kluba. Zveza
tako prejeti račun vodi v svojem knjigovodstvu na prehodnih postavkah. Dokument, s katerim
zveza društvu/klubu pošlje račun dobavitelja za dobavo (ga priloži v prilogi), v takem primeru ni račun
po DDV zakonodaji, in se pri zvezi ne vpisuje v DDV evidence.
S spoštovanjem,
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