VAŠA SPOROČILA

Lažja pot do podatkov
tujih podjetij
Evropska komisija je junija vzpostavila Sistem povezovanja poslovnih registrov (BRIS), ki transparentno omogoča dostop
do informacij o družbah, registriranih v EU. V Sloveniji dostop do platforme zagotavlja AJPES.
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Evropska komisija je v prvih dneh junija
dosegla pomemben mejnik pri zagotavljanju transparentnega poslovnega okolja. Vzpostavili so Sistem povezovanja
poslovnih registrov (Business Registers
Interconnection System – BRIS), ki zagotavlja dostop do informacij o družbah,
registriranih v državah članicah, in prvič
omogoča elektronsko komunikacijo med
vsemi poslovnimi registri v EU, ki bodo
izmenjevali informacije v zvezi s tujimi
podružnicami in čezmejnimi združitvami družb preko portala e-pravosodje.
Tehnično izvedbo povezave do osnovne
platforme je po pooblastilu resornih ministrstev za Slovenijo izvedla nacionalna
kontaktna točka Agencija za javnopravne
evidence in storitve (AJPES). Omenjeni
sistem pomembno prispeva k še večji dostopnosti do podatkov vseh pravnih subjektov v EU, pri čemer je še vedno mogoče dostopati do vsebinsko različnega
nabora podatkov tudi preko portala AJPES oz. združenja mreže Evropskih poslovnih registrov (EBR), katerega mreža
omogoča dostop do podatkov več kot 22
milijonov poslovnih subjektov EU.

Največ vpogledov v Register
transakcijskih računov
Dostop do podatkov tujih poslovnih subjektov je le ena izmed dejavnosti upravljanja registrov in izvajanja registrskih
dejavnosti v AJPES. Na področju registrske dejavnosti na svojih 12 izpostavah v
državi, točkah VEM, AJPES izvede preko
80 % registracij gospodarskih družb in
več kot 54 % registracij samostojnih podjetnikov. Poleg centralne baze podatkov, tj.
Poslovnega registra Slovenije (PRS), AJPES upravlja tudi vrsto drugih registrov.
Med temi največ vpogledov evidentiramo

Oglasno sporočilo AJPES

v Registru transakcijskih računov (RTR)
in v Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP), kjer
je možno iskanje tako po premičnini kot
po zastavitelju. Namenskim uporabnikom je na voljo tudi dostop do podatkov
preko spletnega servisa, ki je vzpostavljen
še za sedem drugih registrov.
Da bi zmanjševali administrativna bremena, bo AJPES konec leta vzpostavil Register nastanitvenih enot (RNO), kamor
se bodo vpisali vsi stanodajalci, ki bodo
preko nove spletne aplikacije podatke o
gostu poročali le enkrat. Ostali organi –
policija, statistični urad in občine – bodo
te podatke zajemali in uporabili za svoje
obračunske in statistične namene. Z vidika zagotavljanja večje pravne varnosti
bo AJPES vzpostavil Register dejanskih

obletnici svojega obstoja na področju ene
najstarejših svojih aktivnosti, tj. zbiranja,
obdelave in objave letnih poročil, beleži
že več kot 93 % elektronsko predloženih

Sistem BRIS je prvi, ki omogoča elektronsko komunikacijo med
vsemi poslovnimi registri v EU.
lastnikov (RDL), kamor bodo lastniki po
direktivi o preprečevanju pranja denarja
sporočali podatke o osebi, ki igra ključno
vlogo pri obvladovanju delovanja poslovnega subjekta. Prav tako AJPES aktivno
sodeluje z organizacijo za globalni identifikator (GLEIF), kjer akreditira za pridobitev statusa lokalnega registratorja
globalnih identifikatorjev LEI ter pri izmenjavi dobrih poslovnih praks aktivno
sodeluje z drugimi registrskimi organi v
evropskem prostoru.

93 % letnih poročil je oddanih
elektronsko
Zavzemanje za zmanjševanje administrativnih bremen je ena izmed strateških ciljev AJPES, kjer AJPES ob 15.

letnih poročil; prav tako so v zadnjem
letu s sodelovanjem z ekonomsko stroko
poenotili bilančne sheme in poenostavili
podlage za predložitev letnih poročil.
Na podlagi izvirnih in ažurnih podatkov
ter primerljive metodologije bonitetnih
hiš Standards&Poor, Fitch ter Moody's
je AJPES prepoznan tudi po zanesljivih
bonitetnih ocenah; izvajanje obveznega
in prostovoljnega pobota pa je bilo tudi
v tujini prepoznano kot primer dobre
prakse uravnavanja likvidnosti malih
in srednjih podjetij. V letu 2017 bomo
posodobili tudi analitično orodje Fi=Po,
namenjeno samostojnemu analiziranju
poslovnih partnerjev.
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