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Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001)
Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 93/10)
Posredovanje podatkov je obvezno.

VPRAŠALNIK O POSLOVNIH STORITVAH V LETU 2010
PRAVNE STORITVE
POSLOVNI SUBJEKT
Matična številka
Naziv
Šifra dejavnosti SKD
Zaporedna številka

Status poročevalca (Prosimo, izberite šifro iz šifranta)

Elektronsko poročanje prek spletnega portala AJPES.
Rok za poročanje: 1. 9. – 1. 10. 2011

Pomoč in informacije:
Če bi pri izpolnjevanju vprašalnika potrebovali dodatna
metodološka pojasnila, nas lahko pokličete po tel.
(01) 234 05 26 (SURS).
Za tehnično pomoč pa se lahko obrnete na uslužbence
pristojne izpostave AJPES (iz seznama, objavljenega na
spletni strani raziskovanja).

Namen raziskovanja
Glavni namen raziskovanja je pridobitev statističnih podatkov, potrebnih za boljše razumevanje storitvenega sektorja, kajti ta sektor postaja pri
razvoju modernih gospodarstev vse pomembnejši. Podatke za omenjeno raziskovanje pridobimo z vprašalnikom, in sicer zbiramo podrobnejše
podatke o strukturi proizvodov in strank v nekaterih storitvenih dejavnostih slovenskega gospodarstva. Raziskovanje je vzorčno; v vzorec je
vključenih približno dva tisoč poslovnih subjektov v Sloveniji. Sporočanje zahtevanih podatkov je za te poslovne subjekte obvezno.
Izpolnjevanje vprašalnika
Prosimo, da najprej natančno preberete navodila. Podatke, izražene v denarnih enotah, prikažite v evrih, in sicer zaokroženo in brez decimalk; tudi
podatke, izražene v odstotkih, prikažite brez decimalk. Če pri posameznem zahtevanem podatku ne poznate ali nimate na voljo natančne vrednosti,
jo ocenite in vpišite oceno. V kolikor ste Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložili letno poročilo za
statistične namene, so podatki pod zap. št. 1 (Celotni čisti prihodki od prodaje v letu 2010) že povzeti iz teh poročil.
Rok za sporočanje podatkov
Prosimo, da vprašalnik izpolnite v navedenem roku, saj bomo le tako lahko podatke pravočasno obdelali in izsledke tudi pravočasno objavili, vas pa
nam ne bo treba vznemirjati z neprijetnimi opomini.
Uporaba dobljenih podatkov
Podatki, ki nam jih sporočate, se štejejo za zaupne in smo dolžni varovati njihovo zaupnost v skladu z zakonom, uporabljeni pa bodo le za statistične
namene, torej tako, da bodo upoštevani le v skupnih seštevkih in posamezno podjetje iz podatkov ne bo razpoznavno. Izsledki raziskovanja bodo
objavljeni na naši spletni strani http://www.stat.si in v naši podatkovni bazi SI-STAT (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp - Ekonomsko
področje/Poslovni subjekti/Poslovne storitve).
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

1.

Celotni čisti prihodki od prodaje v letu 2010 (zap. št. 2 + zap. št. 3)

v evrih

(Navedite celotne čiste prihodke od prodaje proizvodov, blaga, materiala in storitev v letu 2010,
in sicer razčlenjene glede na sedež oziroma bivališče strank;
čisti prihodki so prihodki brez davka na dodano vrednost, ki se obračuna pri prodaji proizvodov in storitev.)

1.1.

Celotni čisti prihodki od prodaje glede na sedež oziroma bivališče stranke

1.1.1. V Republiki Sloveniji

%

1.1.2. V državah članicah EU

%

(Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska,
Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska,
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija)

1.1.3. V drugih državah
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Zap.
št.

Šifra
kategorije
CPA

Vrednost v
EUR

Opis oz. naziv kategorije CPA
Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala v letu 2010 (del zap.
št. 1) – prosimo, navedite preostanek prihodkov, ki niso zajeti pod zap. št. 3

2.

Prosimo, izberite proizvod iz šifranta CPA ter navedite znesek.
Šifra CPA

3.

Čisti prihodki od prodaje storitev v letu 2010 (del zap. št. 1)
(Navedite čiste prihodke od prodaje storitev, razčlenjene glede na vrsto storitve; če posamezne
storitve lahko uvrstite v več predlaganih kategorij, vas prosimo, da ocenite delež vsake posamezne
storitve.)
Podrobnejši opisi storitev so na naslednji strani v navodilih.

3.1.

69.10.11

Pravno svetovanje in zastopanje v kazenskih zadevah

3.2.

69.10.12

Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju
gospodarskega prava

3.3.

69.10.13

Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju delovnega
prava

3.4.

69.10.14

Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju civilnega
prava

3.5.

69.10.15

Pravne storitve v zvezi s patenti, avtorskimi pravicami in drugimi pravicami
intelektualne lastnine

3.6.

69.10.16

Notarske storitve

3.7.

69.10.17

Arbitraža in mediacija

3.8.

69.10.18

Pravne storitve pri licitacijah

3.9.

69.10.19

Druge pravne storitve

3.10.

Drugi prihodki od prodaje storitev (prosimo, izberite storitev iz šifranta CPA ter navedite znesek)

3.10.1.

Šifra CPA

3.10.2.

Šifra CPA

3.10.3.

Šifra CPA

4.

2

Čas potreben za izpolnitev vprašalnika (v minutah)

0377

SSP/PS 2

1415 2010

Navodila:
2.

Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala v letu 2010
Pomagajte si s shemo klasifikacije proizvodov CPA, ki je priloga vprašalnika. Po klasifikaciji lahko iščete po imenih proizvodov
in storitev in vam bo to lahko v pomoč pri razvrščanju prihodkov.

3.

Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje storitev v letu 2010

3.1. Pravno svetovanje in zastopanje v kazenskih zadevah. Sem štejemo svetovanje, zastopanje, pripravo dokumentacije in
podobne storitve (obramba, iskanje prič, dokazov, izvedencev ipd.), ki se nanašajo na kazensko pravo.
3.2. Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju gospodarskega prava. Gospodarsko pravo obsega naslednja
področja: pravo gospodarskih družb, direktive EU, poroštveno pravo, konkurenčno pravo, pravo s področja potrošniških
kreditov, zaščito podatkov, zakonodajo finančnih storitev, delavsko socialno zavarovanje, zadeve EU in mednarodne zadeve.
3.3. Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju delovnega prava. Delovno pravo obsega zaposlitveno in
enakostno pravo ter korporacijski in javni sektor.
3.4. Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju civilnega prava. Civilno pravo obsega prenos imetja,
družinsko pravo in overitev oporoke, civilno pravno pomoč, upravo in davke.
3.5. Pravne storitve v zvezi s patenti, avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Sem spada:
- storitve pri pripravi, sestavi in potrjevanju patentov in avtorskih pravic: pravne storitve ter svetovanje, izvajanje različnih
preizkusov in preverjanj, potrebnih za pridobitev patenta ali avtorskih pravic.
3.6. Notarske storitve. Sem štejemo:
- potrjevanje in overjanje na katerikoli način, tudi elektronsko, ter pripravo, sestavljanje in izvrševanje notarskih listin;
- sestavljanje sporazumov in pripravo pravnih pogodb, posebno na področju pravnih lastninskih razmerij, trgovinskega
prava, prava gospodarskih družb, družinskega in dednega prava ter mednarodnega zasebnega prava;
- storitve pri vpisu imetja;
- drugo pravno svetovanje in pravna pomoč kot tudi zastopanje na pristojnih sodiščih, registrskih in javnih organih na
področju prostovoljne pravne prakse, posebno v odnosu do izvedbe prej omenjenih pravnih aktov.
3.7. Arbitraža in mediacija
Pomožne storitve, ki vključujejo arbitražo ali posredovanje pri poravnavi spora med delavci in vodstvom, med podjetji ali med
posamezniki.
3.8. Pravne storitve pri licitacijah. Sem spada:
- pravne storitve, povezane z dajanjem premoženja na dražbe, licitacije.
3.9. Druge pravne storitve. Sem spada:
- zastopanje stranke pred nesodnimi pooblaščenimi organi in s tem povezano pravniško delo
- pravno svetovanje in zastopanje med pravdnim postopkom, priprava dokumentacije in podobne storitve, ki vključujejo pravne
postopke
- svetovanje strankam v zvezi z njihovimi pravnimi pravicami in dolžnostmi s področij, ki niso našteta drugje.
3.10.1., 3.10.2., 3.10.3. Drugi prihodki od prodaje storitev. Pomagajte si s shemo klasifikacije proizvodov CPA, ki je priloga
vprašalnika. Po klasifikaciji lahko iščete po imenih proizvodov in storitev in vam bo to lahko v pomoč pri razvrščanju prihodkov.
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