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Kontrole datumov obveznosti prijavljenih obvezni in prostovoljni pobot od 4. kroga obveznega pobota dalje (V3.2)

ZapSt

Tip obveznosti- 1,2,3

(TO)

Datum računa

(DR)

Datum začetka 

teka plačilnega 

roka (datum 

zapadlosti)

(DZ)

Datum nastanka 

zamude

(DNZ)

Datum pobota 

(DP) Kontrola Opomba

1 1 X X Obvezni

Datum začetka teka plačilnega roka ni obvezen, 

če pa je naveden mora ustrezati kontrolam v 

nadaljevanju

2 2, 3 X X X Neobvezni

Pri prostovoljnem pobotu noben datum ni 

obvezen, če pa so datumi navedeni morajo 

ustrezati kontrolam v nadaljevanju. Pri tipu 

prostovoljnega pobota (tip = 2) datum nastanka 

zamude dejansko ne obstaja, če pa ga navedejo, 

ker imajo morda tako pripravljene računalniške 

programe tega ne zavračamo kot napako.

3 1,2,3 DR DP DR < DP

4 1,2,3 DZ DNZ DZ < DNZ

Datum začetka teka plačilnega roka (če obstaja) 

mora biti vedno manjši od datuma nastanka 

zamude

5 1,2,3 DZ DP DZ < = DP Datum začetka teka plačilnega roka (če obstaja) 

mora biti manjši ali enak  datumu pobota 

6 1,2,3 DNZ DP DNZ <= (DP + 1 leto)
Kontrola se izvaja zaradi občasno evidentno 

napačno vpisanih letnic v datumih

7 1,3 DNZ DP DNZ <= DP

Ker gre za prijavo zapadlih obveznosti mora biti 

datum nastanka zamude manjši ali enak datumu 

pobota

8 2 DNZ DP DNZ > DP

Ker gre za prijavo nezapadlih obveznosti datum 

nastanka zamude pri prostovoljnem pobotu (tip = 

2) praviloma ni naveden, ker dejansko ne obstaja. 

Če je datum vseeno naveden mora biti kasnejši 

kot datum pobota.

Dodaten podatek o številki (oznaki) računa je obvezen pri obveznem pobotu (tip=1) in neobvezen pri prostovoljnem pobotu (tip=2/3). Za prostovoljni pobot velja isto pravilo, kot je navedeno pod 

točko 2 za datume v tabeli. Če je vsaj eden od dodatnih podatkov naveden morajo vsi dodatni podati ustrezati kontrolam, če nobeden od dodatnih podatkov ni naveden pa se kontrole ne izvajajo.
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