Tržaška cesta 16

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Na podlagi 9. točke četrtega odstavka 19. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07; v
nadaljnjem besedilu: Sklep o ustanovitvi AJPES) izdajam

CENIK BONITETNIH IN DRUGIH TRŽNIH STORITEV
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem cenikom se določajo cene storitev, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) opravlja kot gospodarsko dejavnost v
skladu z drugim odstavkom 71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP,
58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU) in 8. členom Sklepa o ustanovitvi
AJPES.
Cenik vsebuje cene storitev bonitetne dejavnosti in cene storitve večstranskega pobota
medsebojnih obveznosti med poslovnimi subjekti.
II.

BONITETNE STORITVE
2. člen

AJPES zaračunava storitve iz prejšnjega člena tega cenika po naslednjih cenah:
Zap.
št.

Storitev

Osnova za
obračun

Cena brez
DDV v EUR

Rok plačila

1. BONITETNE INFORMACIJE Z BONITETNIMI OCENAMI PO MODELU S.BON AJPES
1.1

1.2

S.BON-1 – Bonitetna informacija z bonitetno
oceno po modelu S.BON AJPES za:
- gospodarske družbe
- samostojne podjetnike
- zadruge
- zasebne zavode
eS.BON – Bonitetna informacija z bonitetno
oceno po modelu S.BON AJPES, dostopna
prek spletnega portala AJPES, za:
- gospodarske družbe
- samostojne podjetnike
- zadruge

1 informacija

54,10

Pred opravljeno
storitvijo

1 informacija

36,97

Pred začetkom
uporabe storitve

Zap.
št.

Osnova za
obračun

Storitev

Cena brez
DDV v EUR

Rok plačila

1.3

S.BON-1/P – Podrobnejša bonitetna
informacija z bonitetno oceno po modelu
S.BON AJPES za:
- gospodarske družbe
- zadruge

1 informacija

59,02

Pred opravljeno
storitvijo

1.4

S.BON-1/IN – Bonitetna informacija z
bonitetno oceno po modelu S.BON AJPES
za gospodarske družbe v tujem jeziku
(angleški, nemški, italijanski, madžarski,
hrvaški)

1 informacija

77,87

Pred opravljeno
storitvijo

1.5

S.BON-1/K – Bonitetna informacija z
bonitetno oceno skupine po modelu S.BON
AJPES

1 informacija

59,02

Pred opravljeno
storitvijo

2. DRUGE BONITETNE INFORMACIJE
2.1

BON-2 – Informacija o tekoči plačilni
sposobnosti za:
- pravne osebe
- samostojne podjetnike

1 informacija

16,39

Pred opravljeno
storitvijo

2.2

BON-2 – Informacija o tekoči plačilni
sposobnosti v tujem jeziku (angleški,
hrvaški) za:
- pravne osebe
- samostojne podjetnike

1 informacija

20,49

Pred opravljeno
storitvijo

2.3

BON-1/Z – Boniteta poslovanja pravne
osebe javnega prava ali pravne osebe
zasebnega prava

1 informacija

28,69

Pred opravljeno
storitvijo

2.4

Podrobnejša analiza poslovanja poslovnega
subjekta s pojasnilom pripisane bonitetne
ocene

1 analiza

293,44

Pred opravljeno
storitvijo

2.5

Individualna presoja pomembnih dejstev za
pripis bonitetne ocene na zahtevo
poslovnega subjekta

1 vloga

49,10

Pred opravljeno
storitvijo

3. člen
Naročniki lahko naročijo posamezno bonitetno informacijo eS.BON ali izberejo paketno
storitev. V tem primeru se cena določi glede na število bonitetnih informacij v izbranem
paketu, s popusti, določenimi v preglednici:

Zap.št.

eS.BON –
paketna storitev

Cena brez
popusta v EUR
brez DDV

Popust

Cena brez DDV v EUR

1.2.1

eS.BON paket 5 enot

184,85

2%

181,15

1.2.2

eS.BON paket 10 enot

369,70

3%

358,61

1.2.3

eS.BON paket 20 enot

739,40

5%

702,43

1.2.4

eS.BON paket 50 enot

1.848,50

15 %

1.571,22

1.2.5

eS.BON paket 100 enot

3.697,00

20 %

2.957,60

1.2.6

eS.BON paket 150 enot

5.545,50

25 %

4.159,12
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Ob naročilu večjega števila enot bonitetnih informacij eS.BON se lahko AJPES z naročniki
dogovori o dodatnih popustih, skladno s pogoji, ki so enaki za vse vrste naročnikov.

4. člen
Bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES in druge bonitetne informacije so izdelane v
pisni obliki, razen informacije eS.BON, ki jo naročniki dobijo prek spletnega portala AJPES.
Informacija BON-2 o drugem poslovnem subjektu je na voljo na podlagi prejetega soglasja o
uporabi podatkov o prejemkih in o izdatkih ter podatkov o morebitnih dospelih neporavnanih
obveznostih.
Informacijo S.BON-1/P za gospodarske družbe in zadruge lahko prejmejo poslovni subjekti
samo o svojem poslovanju.
5. člen
Naročniki plačajo posamične bonitetne informacije po cenah iz 2., 3. in 6. člena tega cenika
pred opravljeno storitvijo oziroma pred prevzemom informacije.
Z naročniki večjega števila bonitetnih informacij lahko AJPES sklene pogodbo, po kateri
naročniki bonitetne informacije plačajo enkrat na mesec, in sicer v 15 dneh po izstavitvi
računa.
Proračunski uporabniki plačajo zaračunane bonitetne informacije po prevzemu, skladno s
pogoji, ki jih za poravnavanje njihovih obveznosti določa zakon.
Naročniki plačajo posamične bonitetne informacije eS.BON in paketno storitev eS.BON z
elektronskim plačilom.
6. člen
AJPES posreduje tudi bonitetne informacije o poslovnih subjektih iz Hrvaške in Makedonije,
ki jih izdelujeta Financijska agencija (FINA) in Centralen registar na Republika Makedonija
(Centralen registar):
Zap.
št.

Osnova za
obračun

Storitev

Cena brez
DDV v EUR

Rok plačila

1.

BON-HR – Boniteta poslovanja pravne
osebe iz Hrvaške

1 informacija

61,48

Pred opravljeno
storitvijo

2.

BON-MK – Boniteta poslovanja pravne
osebe iz Makedonije

1 informacija

72,95

Pred opravljeno
storitvijo
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III. STORITEV Fi=Po AJPES
7. člen

Zap.
št.

Storitev

Osnova za
obračun

Cena brez
DDV v EUR

Rok plačila

3. Fi=Po AJPES
3.1

Posamični vpogled

1 vpogled

15,00

3.2

Fi=Po AJPES

letna naročnina

285,00

Pred začetkom uporabe (spletno
plačilo)
Pred opravljeno storitvijo

Uporabniki lahko uporabljajo Fi=Po AJPES s plačilom posameznih vpogledov ali na podlagi
letne naročnine.

8. člen
Posamični vpogled pomeni vpogled v podatke o poslovanju izbranega poslovnega subjekta,
vključno z analizo konkurence in primerjav na nivoju dejavnosti, občine, regije ali celotnega
gospodarstva.

9. člen
Naročnina storitve Fi=Po AJPES velja do preklica.
AJPES prizna naročnikom za vsakega nadaljnjega uporabnika 10 % popusta na ceno iz
cenika. Ob naročilu večjega števila dostopov se z naročniki dogovori o dodatnih popustih,
skladno s pogoji, ki so enaki za vse vrste naročnikov.
Ob izvajanju tržnih akcij lahko AJPES naročnikom v času trajanja akcije ponudi dodatne
ugodnosti in popuste.
Naročniki, razen proračunskih uporabnikov, plačajo naročeno storitev po izstavitvi
predračuna oziroma v 15 dneh po izstavitvi računa.
Proračunski uporabniki plačajo AJPES storitve skladno s pogoji, ki jih za poravnavanje
njihovih obveznosti določa zakon.
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IV. PODATKI IZ PODATKOVNIH ZBIRK LETNIH POROČIL
10. člen
Zap.
št.

Storitev

Osnova za obračun

Cena brez
DDV v EUR

Rok obračuna
oziroma plačila

4. IZBOR PODATKOV IZ PODATKOVNIH ZBIRK REVIDIRANIH, KONSOLIDIRANIH IN DRUGIH LETNIH POROČIL
4.1

Standardni izbor podatkov o gospodarskih
družbah, velikih in srednjih samostojnih
podjetnikih in zadrugah iz letnih poročil,
predloženih v neenotni obliki

Prevzem podatkov vseh
enot z zagotovljenimi
tedenskimi spremembami

4.2.

Nestandardni izbor podatkov o
gospodarskih družbah, velikih in srednjih
samostojnih podjetnikih in zadrugah iz
letnih poročil (delna podatkovna zbirka)

a) stroški dela

16,30

Pred prejemom
podatkov

b) stroški računalniških ur
(na uro)

41,90

Pred prejemom
podatkov

c) izbor poslovnega
subjekta

2,50

Pred prejemom
podatkov

d) izbor podatka

0,15

Pred prejemom
podatkov

(zaračuna se a) in b) ter c) in/ali d) )

13.928,00

Pred prevzemom
podatkov

11. člen
Ob izvajanju tržnih akcij lahko AJPES naročnikom v času trajanja akcije ponudi dodatne
ugodnosti in popuste.

12. člen
Naročnik tretjim osebam ne sme posredovati kopij izvirne podatkovne zbirke ali jim v svojih
proizvodih in storitvah omogočiti izvoza celotnih ali delnih podatkovnih zbirk. AJPES ima
pravico preveriti, ali je naročnik v svojih proizvodih oziroma storitvah to upošteval.

13. člen
Zaračunane storitve plačajo naročniki AJPES pred prejemom podatkov.
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V. SPLETNI SERVIS wsProFi=Po
14. člen
AJPES zaračunava storitve iz 1. člena tega cenika po naslednjih cenah:

Zap.
št.

Osnova
za
obračun

Storitev

Cena brez DDV v EUR
Ožja
shema

Širša
shema

Popust

Cena brez DDV s
popustom
Ožja
Širša
shema
shema

5.1

Paket 200 točk

paket

200,00

300,00

-

200,00

300,00

5.2

Paket 500 točk

paket

500,00

750,00

10 %

450,00

675,00

5.3

Paket 1000 točk

paket

1.000,00

1.500,00

20 %

800,00

1.200,00

5.4

Paket 2000 točk

paket

2.000,00

3.000,00

30%

1.400,00

2.100,00

5.5

Paket 5000 točk

paket

5.000,00

7.500,00

50 %

2.500,00

3.750,00

Prevzem podatkov za 1 poslovni subjekt – eno matično številko – pomeni vrednost 1 točke
za podatke iz letnega poročila poslovnega subjekta oziroma 4 točke za podatke iz letnega
poročila predloženega v neenotni obliki (revidiranega, konsolidiranega ali drugega letnega
poročila) poslovnega subjekta. Vrednost 1 točke za širšo shemo je 1,50 EUR brez DDV, za
ožjo shemo pa 1,00 EUR brez DDV.
15. člen
Zaračunane storitve plačajo naročniki AJPES pred začetkom uporabe paketa.

VI. PROSTOVOLJNI (neobvezni) ePOBOT AJPES

16. člen
AJPES zaračuna storitve večstranskega pobota iz 1. člena tega cenika po naslednjih cenah:
Zap.
št.
6.

Storitve
VEČSTRANSKI POBOT
MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI

Osnova za
obračun

Cena brez DDV v
EUR

Rok plačila

Pobotani znesek

0,80 ‰
Najmanj 1,50

Po opravljeni
storitvi

Storitve prostovoljnega večstranskega pobota ne plačajo dolžniki, ki pobotajo manj kot 50
EUR prijavljenih obveznosti v posameznem krogu večstranskega pobota.

17. člen
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AJPES poslovnim subjektom na podlagi pogodbe zaračunava storitve večstranskega pobota
medsebojnih obveznosti.
AJPES poslovnim subjektom zaračunava storitve iz prejšnjega odstavka mesečno. Naročniki
plačajo račun najkasneje v 15 dneh po datumu izstavitve.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik bonitetnih in drugih tržnih storitev
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve št. 007-23/2017-2, z dne
13. 10. 2017.
19. člen
Ta cenik začne veljati 19. 4. 2018.

Številka: 007-23/2018-1
Datum: 16. 4. 2018
mag. Mojca Kunšek, l.r
direktorica
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