STOR/M
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001)
Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 75/2016)
Sporočanje podatkov je obvezno.

Vprašalnik za statistično raziskovanje

Poslovne in druge storitvene dejavnosti

Pomoč in informacije:


porocanje.surs@gov.si



080 18 48 (pon.–čet.: 9.00–15.30,
pet.: 9.00–14.30)

http://www.stat.si/StatWeb/vprasanja

Prosimo, izpolnite vprašalnik s podatki za opazovani mesec in ga najpozneje do 20. v naslednjem mesecu
pošljite na naslov: Statistični urad RS, p. p. 3570, 1001 Ljubljana
Zahvaljujemo se vam, da s svojimi podatki prispevate h kakovosti uradnih statističnih podatkov.
Rezultate tega raziskovanja in druge statistične podatke in kazalnike boste našli na spletni strani www.stat.si.

Vpišite opazovani mesec:

2017

Vpišite mesec s številko

Sklop A
A1

A2

Ali je podjetje v opazovanem mesecu poslovalo?
1

Da

nadaljujte pri

B1

2

Ne

nadaljujte pri

A2

Sklop B

Zakaj podjetje ni poslovalo?
1

Ker je začasno prenehalo opravljati dejavnost.

2

Ker še ni začelo poslovati.

3

Ker je prenehalo poslovati.

Sklop B
B1

Poslovanje podjetja

nadaljujte pri

C1

Sklop C

Prihodek (brez davka na dodano vrednost)

Vpišite podatek o prihodku v opazovanem mesecu (v EUR, brez centov):

.

.

Če ob koncu roka, določenega za sporočanje zahtevanih
podatkov še nimate na voljo natančnih vrednosti, podatke
ocenite in vpišite oceno.

EUR

Prihodek od prodaje je znesek, ki ga je podjetje zaračunalo v opazovanem mesecu za prodano blago ali opravljene
storitve, ne glede na to, iz katere dejavnosti izvira.
Vključuje vse stroške in druge obremenitve, zaračunane kupcu, tudi če so na računih prikazani posebej (razvoj računalniških
programov, licenc, namestitev, itd.).
Ne vključuje zneskov, zbranih v korist tretjih oseb, kot so davek na dodano vrednost in druge dajatve (trošarine, koncesijske
dajatve, itd.) ter prodaje osnovnih sredstev, drugih izrednih prihodkov in prihodkov od financiranja. Znižanja cen in popuste
je treba odšteti.

S162

1

B2

Če se je podatek o prihodku, ki ste nam ga sporočili na vprašalniku za prejšnji mesec, spremenil, vas
prosimo, da sedaj vpišete pravilen podatek (v EUR, brez centov).
Vpišite celotno številčno vrednost, ne le razliko do pravilne vrednosti.

.

Sklop C
C1

Podatki o izpolnjevanju vprašalnika

Opombe
-

C2

EUR

.

Vpišite po potrebi svoje opombe, ki bi nam lahko pomagale pravilno razumeti posamezne podatke, ki ste jih vpisali.
Pojasnite tudi morebitne večje razlike med podatki za ta opazovani mesec in podatki za prejšnji opazovani mesec.

Podatki o osebi, ki je izpolnjevala ta vprašalnik
Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Ime

Priimek

E-naslov

Datum

Telefon

.

.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.
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