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LOGIČNE KONTROLE ZA RAZISKOVANJE NR-IOT-GD 

(gospodarske družbe) za leto 2014 

 

 

1. AOP 1001 = AOP 1002 + AOP 1003 + AOP 1004; samodejno se izračuna vsota, 

poročevalci ne vpisujejo podatka AOP 1001 

 

2. AOP 1002 = AOP 110 iz letnih poročil; podatek se prevzame iz letnih poročil 

 

3. AOP 1003 = AOP 123 iz letnih poročil; podatek se prevzame iz letnih poročil 

 

4. AOP 1004 = AOP 124 iz letnih poročil; podatek se prevzame iz letnih poročil 

 

5. AOP 2001 stolpec1 >= 01.1 

AOP 2001 stolpec1 <= 99.0 

oz. AOP 2001 stolpec1 mora biti v seznamu šifer CPA/SKD; sicer težka napaka 

 

6. AOP 2001 stolpec2 + AOP 2002 stolpec2 = AOP 1001; sicer težka napaka 

 

7. AOP 3001 = AOP 2002 stolpec2; sicer težka napaka 

 

8. AOP 3001 = AOP 3002 + AOP 3013; samodejno se izračuna vsota, poročevalci ne 

vpisujejo podatka AOP 3001 

 

9. AOP 3002 = AOP 3003 + AOP 3004 +……+ AOP 3012; samodejno se izračuna 

vsota, poročevalci ne vpisujejo podatka AOP 3002 

 

10. AOP 3013 = AOP 3014 + AOP 3015 +……+ AOP 3061; samodejno se izračuna 

vsota, poročevalci ne vpisujejo podatka AOP 3013 

 

11. AOP 3036 + AOP 3044 >= AOP 113 iz letnih poročil; sicer težka napaka 

 

12. AOP 3062 <= AOP 1001; sicer težka napaka 

 

13. AOP 3063 <= AOP 1001; sicer težka napaka 

 

14. AOP 4001 = AOP 4002 + AOP 4003 +......+ AOP 4009 = AOP 130 iz letnih poročil; 

sicer težka napaka; samodejno se izračuna vsota in primerja s podatkom iz letnih 

poročil; poročevalci ne vpisujejo podatka AOP 4001 
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15. AOP 4010 = AOP 4011 + AOP 4012 +......+ AOP 4020 = AOP 134 iz letnih poročil; 

sicer težka napaka; samodejno se izračuna vsota in primerja s podatkom iz letnih 

poročil; poročevalci ne vpisujejo podatka AOP 4010 

 

16. AOP 4021 = AOP 4022 + AOP 4023 +...…+ AOP 4026 = AOP 150 iz letnih 

poročil; sicer težka napaka; samodejno se izračuna vsota in primerja s podatkom iz 

letnih poročil; poročevalci ne vpisujejo podatka AOP 4021 

 

17. AOP 4002 + AOP 4003 = AOP 131 iz letnih poročil; sicer težka napaka 

 

18. AOP 4004 = AOP 132 iz letnih poročil; podatek se prevzame iz letnih poročil 

 

19. AOP 4012 = AOP 135 iz letnih poročil; podatek se prevzame iz letnih poročil 

 

20. AOP 4014 = AOP 136 iz letnih poročil; podatek se prevzame iz letnih poročil 

 

21. AOP 4015 = AOP 137 iz letnih poročil; podatek se prevzame iz letnih poročil 

 

22. AOP 4028 <= AOP 4010; sicer težka napaka 

 

23. AOP 5001 stolpec1 = AOP 4001; sicer težka napaka 

 

24. AOP 5001 stolpec1 = AOP 5002 stolpec1 + AOP 5003 stolpec1 +......+ AOP 5141 

stolpec1; samodejno se izračuna vsota, poročevalci ne vpisujejo podatka AOP 5001 

stolpec1 

 

25. AOP 5001 stolpec2 = AOP 6005; sicer težka napaka 

 

26. AOP 5001 stolpec2 = AOP 5002 stolpec2 + AOP 5003 stolpec2 +……+ AOP 5141 

stopec2; samodejno se izračuna vsota, poročevalci ne vpisujejo podatka AOP 5001 

stolpec2 

 

27. AOP 5009 stolpec1 + AOP 5010 stolpec1 + AOP 5011 stolpec1 + AOP 5012 

stolpec1 + AOP 5051 stolpec1 + AOP 5052 stolpec1 + AOP 5053 stolpec1 + AOP 

5054 stolpec1 + AOP 5055 stolpec1 + AOP 5056 stolpec1 + AOP 5125 stolpec1 + 

AOP 5126 stolpec1 + AOP 5127 stolpec1 = AOP 4004 razen v SKD 6, 19 in 20 kjer 

>= AOP 4004 

(odstopanje + - 5 %); 

sicer (težka) napaka (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

28. AOP 5047 stolpec1 + AOP 5048 stolpec1 + AOP 5049 stolpec1 + AOP 5121 

stolpec1 + AOP 5137 stolpec1 + AOP 5138 stolpec1 >= AOP 4008 

(odstopanje + - 5 %); 

sicer (težka) napaka (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

29. AOP 6001 = AOP 6002 + AOP 6003 +......+ AOP 6078; samodejno se izračuna 

vsota, poročevalci ne vpisujejo podatka AOP 6001 

 

30. AOP 6001 = AOP 4010; sicer težka napaka 
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31. AOP 6023 + AOP 6024 + AOP 6025 + AOP 6026 + AOP 6027 + AOP 6028 + AOP 

6029 + AOP 6030 + AOP 6031 = AOP 4012 ali 

AOP 6023 + AOP 6024 + AOP 6025 + AOP 6026 + AOP 6027 + AOP 6028 + AOP 

6029 + AOP 6030 + AOP 6031 + AOP 6038 + AOP 6032 = AOP 4012 

(odstopanje + - 5 %) 

sicer (težka) napaka; (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

32. AOP 6044 + AOP 6052 >= AOP 4014 

(odstopanje + - 5 %); 

sicer (težka) napaka (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

33. AOP 6072 = AOP 4019; sicer težka napaka 

 

34. če je izpolnjen podatek AOP 4004 in > 0, potem mora biti izpolnjen vsaj en od 

naslednjih podatkov: AOP 5009 stolpec1, AOP 5010 stolpec1, AOP 5011 stolpec1, 

AOP 5012 stolpec1, AOP 5051 stolpec1, AOP 5052 stolpec1, AOP 5053 stolpec1, 

AOP 5054 stolpec1, AOP 5055 stolpec1, AOP 5056 stolpec1, AOP 5125 stolpec1, 

AOP 5126 stolpec1, AOP 5127 stolpec1 in > 0 

sicer težka napaka 

 

35. če je izpolnjen podatek AOP 4008 in > 0, potem mora biti izpolnjen vsaj en od 

naslednjih podatkov: AOP 5047 stolpec1, AOP 5048 stolpec1, AOP 5049 stolpec1, 

AOP 5121 stolpec1, AOP 5137 stolpec1, AOP 5138 stolpec1 in > 0 

sicer (težka) napaka (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

36. če je izpolnjen podatek AOP 4012 in > 0, potem mora biti izpolnjen vsaj en od 

naslednjih podatkov: AOP 6023, AOP 6024, AOP 6025, AOP 6026, AOP 6027, 

AOP 6028, AOP 6029, AOP 6030, AOP 6031 in > 0 

sicer (težka) napaka (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

37. če je izpolnjen podatek AOP 4014 in > 0, potem mora biti izpolnjen vsaj en od 

naslednjih podatkov: AOP 6044, AOP 6052 in > 0 

sicer (težka) napaka (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

38. če je izpolnjen podatek AOP 4015 in > 0, potem mora biti izpolnjen vsaj en od 

naslednjih podatkov: AOP 6023, AOP 6025, AOP 6027, AOP 6029, AOP 6033, 

AOP 6034, AOP 6054, AOP 6070, AOP 6071 in > 0 

sicer (težka) napaka (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

39. če je izpolnjen podatek AOP 4016 in > 0, potem mora biti izpolnjen vsaj en od 

naslednjih podatkov: AOP 6041, AOP 6042, AOP 6043 in > 0 

sicer (težka) napaka (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 
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40. če je izpolnjen podatek AOP 4018 in > 0, potem mora biti izpolnjen vsaj en od 

naslednjih podatkov: AOP 6033, AOP 6034, AOP 6049, AOP 6050, AOP 6074      

in > 0 

sicer (težka) napaka (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

41. če je izpolnjen podatek AOP 4017 in > 0, potem mora biti izpolnjen vsaj en od 

naslednjih podatkov: AOP 6035, AOP 6036, AOP 6039, AOP 6040, od AOP 6045 

do AOP 6050, od AOP 6053 do AOP 6055, AOP 6057, AOP 6059, AOP 6063, 

AOP 6064, od AOP 6067 do AOP 6069 in > 0 

sicer (težka) napaka (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

42. podatek AOP 5141 stolpec1 mora biti <= 3 % od podatka AOP 4001 

sicer težka napaka 

 

43. podatek AOP 6078 mora biti <= 3 % od podatka AOP 4010 

sicer težka napaka 

 

44. podatek AOP 5141 stolpec2 mora biti <= 3 % od podatka AOP 5001 stolpec2 

sicer težka napaka 

 

45. podatek AOP 5125 stolpec1 ali 6008 > 0, 

sicer (težka) napaka; (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

46. podatek AOP 6032 > 0, 

sicer (težka) napaka; (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

47. podatek AOP 6038 > 0, 

sicer (težka) napaka; (če pogoj izjemoma ne more veljati, se mora razlog vpisati v 

opombe in kontaktirati referenta SURS) 

 

48. Če je izpolnjen znesek na AOP 5139 ali AOP 5140 in > 0, potem je vnos opisa 

obvezen, vnos šifre pa je neobvezen. Dovoljene so šifre iz klasifikacije CPA, tudi 2-

mestne šifre CPA, ki imajo na koncu dodano 0, ter šifre od 99.1 do 99.9 

sicer težka napaka 

 

49. Če je izpolnjen znesek na AOP 6075 ali AOP 6076 ali AOP 6077 in > 0, potem je 

vnos opisa obvezen, vnos šifre pa je neobvezen. Dovoljene so šifre iz klasifikacije 

CPA, tudi 2-mestne šifre CPA, ki imajo na koncu dodano 0, ter šifre od 99.1 do 99.9 

sicer težka napaka 

 


