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s pobotom AJPES

času težav s plačilnimi zmožnostmi si lahko pomagate s
poravnavo medsebojnih obveznosti s pobotom, ki ga že
več desetletij izvaja Agencija RS za javnopravne evidence in
storitve (AJPES).

V

in AJPES. V njem lahko dolžniki prijavijo nedospele denarne
obveznosti, če se pogodbeni stranki o tem pisno dogovorita, ali
dospele denarne obveznosti, ki jih dolžniku ni uspelo pobotati v
obveznem pobotu ali plačati z denarjem.

AJPES izvaja obvezni in prostovoljni večstranski pobot
(multilateralno kompenzacijo), ki poenostavlja poslovanje,
nadomešča delo službe za izterjavo, zmanjšuje stroške
plačilnih storitev in likvidnostne težave podjetij ter ugodno
vpliva na plačilno disciplino gospodarstva. Izvajanje pobota
v Sloveniji je bilo tudi v času zadnje gospodarske krize
(predvsem s strani tujih opazovalcev) prepoznano kot vzoren
primer izvajanja pomoči malim in srednje velikim podjetjem.

Kako deluje pobotanje z ePobotom AJPES?
ePobot AJPES se izvaja tako, da sistem samodejno poišče
najdaljše pobotne verige med poslovnimi subjekti in
optimalne rešitve za pobotanje obveznosti. Varnost storitve
je zagotovljena s sodobno tehnologijo in preverjanjem
identitete uporabnika z uporabo kvalificiranih digitalnih
potrdil. Upošteva vse prijavljene obveznosti do 13. ure na dan
izvedbe, udeleženci pa uspešnost svojega pobota in poročila o
rezultatih preverijo že isti dan v sami aplikaciji.

V pobotu lahko sodelujejo vsi poslovni subjekti vpisani v
Poslovni register Slovenije. Prijava obveznosti v spletno
aplikacijo ePobot AJPES omogoča preprosto zmanjšanje
zadolženosti s povezovanjem podatkov večjega števila dolžnikov,
ki jim, po izkušnjah sodeč, to po običajnih poteh ni uspelo.
Glede na pravila vključevanja v obvezni večstranski pobot, kot
jih določa Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
je neporavnano obveznost v obvezni pobot dolžan prijaviti
dolžnik, ki je v zamudi s plačilom, in sicer le enkrat in v tisti
krog pobota, ki sledi datumu nastanka zamude pri poravnavi
njegovih obveznosti. Prostovoljni večstranski pobot pa
temelji na pogodbenem odnosu med dolžnikom (naročnikom)

Nadomestilo za izvedbo pobota se zaračuna samo v primeru
dejanskega pobotanja obveznosti v višini 0,8 tisočinke
pobotanega zneska ali najmanj 1,50 evra, kar je manj kot
so konkurenčne ponudbe na trgu. Tudi vsem upnikom je
omogočeno preverjanje obveznosti, ki so jih njihovi dolžniki
prijavili v obvezni večstranski pobot.
AJPES bo pobot v naslednjih treh mesecih izvajal dvakrat
mesečno in s tem, v trenutno težkih gospodarskih razmerah
podjetjem omogočil, da bodo lahko hitreje uravnavala svojo
likvidnost in lažje načrtovala prilive za plačilo plač, davkov in
prispevkov, ki jih ne bo mogoče preložiti.

Več udeležencev – več prijavljenih obveznosti – manj zadolženosti.

