OBVESTILO GOSPODARSKIM DRUŽBAM IN ZADRUGAM
Spoštovani!
Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2018, 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.
Roki za predložitev
Državna statistika
do 1.4.2019

poenoteni obrazci

Javna objava
nezavezani k reviziji/preiskavi, poslovno leto je enako koledarskemu

do 1.4.2019

nezavezani k reviziji/preiskavi, poslovno leto je različno od koledarskega

v 3 mesecih po koncu poslovnega leta

zavezani k reviziji/preiskavi oziroma konsolidaciji

v 8 mesecih po koncu poslovnega leta

Način predložitve
Način predložitve letnih poročil je podrobneje določen v Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter
drugih podatkov poslovnih subjektov. Letna poročila predložite izključno prek spletnega portala AJPES.
Podatke lahko vnesete neposredno v spletno aplikacijo ali jih uvozite z XML datoteko, ki jo pripravite iz
objavljene Excel preglednice, ali s pomočjo osnovne strukture XML datoteke, objavljene na strani za
razvijalce programske opreme.
Za predložitev podatkov prek spletne aplikacije se morate predhodno:
 brezplačno registrirati in
 vključiti v sistem e-Pooblastil, ki preverja pravice uporabnikov za predložitev.
Podatke prek spletne aplikacije lahko predložite brez priprave pooblastila, če ste zakoniti zastopnik
poslovnega subjekta in imate kvalificirano digitalno potrdilo vpisano v Evidenco digitalnih potrdil (EDP) ter
digitalno potrdilo dodano v profilu uporabnika.
Predložitev letnega poročila lahko potrdite na dva načina:
 s kvalificiranim digitalnim potrdilom (več na elektronsko podpisovanje) ali
 z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanem iz spletne
aplikacije, ki ga posredujte izpostavi AJPES osebno ali pošljite po pošti s povratnico.
Podrobnejše informacije o predložitvi so vam na voljo v izpostavah AJPES in na spletni strani Oddajam ->
Letna in druga poročila.
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
AJPES. Podrobnejše informacije so vam na voljo na spletni strani Nadomestila.
Poslovnim subjektom, ki so že 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.

