OBVESTILO MAJHNIM SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM
Spoštovani!

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2015, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz
letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko. Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot
priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na FURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno
navesti.
Rok za predložitev letnih poročil za državno statistiko in za javno objavo je do 31.3.2016.
Način predložitve
Način predložitve letnih poročil je podrobneje določen v Navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov
gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov.
Letna poročila predložite izključno prek spletnega portala AJPES. Podatke lahko vnesete neposredno v spletno
aplikacijo ali pa jih uvozite kot XML datoteko. XML datoteko kreirate iz Excel preglednice, objavljene na spletnem
portalu.
Predložitev letnega poročila lahko potrdite na dva načina:
 s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP)
ali
 z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga
posredujte pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
POMEMBNO!
Letno poročilo lahko elektronsko podpiše zakoniti zastopnik, ki ima veljavno KDP evidentirano v Evidenci digitalnih
potrdil (EDP) ali od njega pooblaščena oseba, ki ima veljavno KDP in pooblastilo evidentirano v sistemu Pooblastil
AJPES.
V primeru, da imate veljavno KDP in niste zakoniti zastopnik ter nimate pooblastila za oddajo letnega poročila na
AJPES, je potrebno za elektronski podpis letnega poročila pripraviti pooblastilo v sistemu Pooblastil. Podrobnejša
navodila o elektronskem podpisovanju so objavljena na spletnem portalu AJPES v rubriki OSTALE
VSEBINE=>Elektronsko podpisovanje pod naslovom Elektronsko podpisovanje letnih poročil.
Podrobnejše informacije so vam na voljo v izpostavah AJPES in na spletni strani Letna poročila > Podjetniki >
Predpisi.
Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih
odhodkov (normiranci), niso zavezani za predložitev letnega poročila in javno objavo na spletnem portalu AJPES. V
primeru, da želijo njegovo javno objavo se zanjo dogovorijo s pristojno izpostavo AJPES.
Nadomestilo za stroške javne objave
Letno poročilo, predloženo za javno objavo, AJPES objavi na svojem spletnem portalu. Po opravljeni storitvi javne
objave letnega poročila morate plačati nadomestilo določeno s Tarifo, na podlagi računa posredovanega s strani
AJPES.
Podrobnejše informacije so vam na voljo na spletni strani Letna poročila > Podjetniki > Nadomestila stroškov javne
objave LP.
AJPES je s 1.1.2015 pričel izdajati tudi elektronske račune. Vsem poslovnim subjektom, ki so ali še bodo poslali
soglasje za prejemanje elektronskih računov bo AJPES poslal elektronske račune prek Uprave RS za javna plačila
(UJP) v spletno banko ali na elektronski naslov. Vsem ostalim bodo računi na voljo v papirni obliki. Podrobnejše
informacije o elektronskih računih so vam na voljo na spletni strani eRacuni.

