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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
RAČUNOVODSTVO
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, Bolgarija, Belgija, 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.

69.20.1

Finančna revizija

3.2.

69.20.2

Računovodske storitve

69.20.21,
3.2.1. 69.20.22,
69.20.23

Računovodsko pregledovanje, priprava finančnih poročil in knjigovodske
storitve

%

3.2.2. 69.20.24

Obračunavanje plač

%

3.2.3. 69.20.29

Druge računovodske storitve

%

SKUPAJ
3.3.

69.20.3

Davčno svetovanje

3.4.

69.20.4

Storitve prisilne uprave in stečajev
Drugi prihodki od prodaje storitev (prosimo, izberite storitev iz šifranta CPA ter navedite
znesek)

3.5.
3.5.1.

Šifra CPA

3.5.2.

Šifra CPA

3.5.3.

Šifra CPA

4.

2

100 %

Čas potreben za izpolnitev vprašalnika (v minutah)
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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. Finančna revizija. Sem spada:
- storitve v povezavi s pregledovanjem računovodskih (knjigovodskih) vknjižb in drugih spremljajočih evidenc podjetja zaradi
dajanja mnenj o tem, ali finančno poročilo organizacije predstavlja dejansko stanje in rezultate poslovanja v določenem
časovnem obdobju in ali je v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli.
3.2. Računovodske storitve
3.2.1. Računovodsko pregledovanje. Sem spada:
- storitve v povezavi s pregledovanjem letnih in vmesnih finančnih poročil in ostalih računovodskih informacij. Področje
pregledovanja je ožje kot pri reviziji, zagotovljena stopnja zanesljivosti pa je nižja;
- bilančna analiza ipd.
Priprava finančnih poročil. Sem spada:
- storitve v povezavi s primerjanjem finančnih poročil na podlagi informacij strank. Ni zagotovljeno, da so končna poročila
natančna;
- storitve v povezavi s pripravo vračila poslovnih davkov, če so opravljene skupaj s pripravo finančnega poročila za
posamezno plačilo
- sestavljanje poročil prihodkov, bilanc ipd.
Knjigovodske storitve. Sem spada:
- knjigovodske storitve, kot so uvrščanje in knjiženje poslovnih transakcij v knjigovodske knjige v denarni ali drugi merski enoti.
3.2.2. Obračunavanje plač. Sem štejemo storitve v povezavi s sestavljanjem plačilnih list in glavne knjige.
3.2.3. Druge računovodske storitve. Sem spada:
- druge računovodske storitve, kot so dajanje ocen, storitve v povezavi s pripravo predhodnih poročil ipd.
3.3. Davčno svetovanje, vključno s pripravami davčnih prijav. Sem štejemo:
- svetovanje pravnim in fizičnim osebam v zvezi z davčnimi obveznostmi;
- sestavljanje finančnih poročil ali dokumentov, ki jih je treba predložiti davčnim organom, če je bilo to zahtevano, in
zagovarjanje le-teh;
- pomoč podjetjem pri davčnem načrtovanju in kontroli ter priprava z zakoni predpisane dokumentacije.
3.4. Storitve prisilne uprave in stečajev. Sem spada:
- svetovanje in pomoč vodstvu nesolventnega podjetja ter storitve stečajnih upraviteljev.
3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. 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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