Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001)
Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 183/2021)
Sporočanje podatkov je obvezno.

Vprašalnik za statistično raziskovanje

Četrtletno poslovanje poslovnih
subjektov, 2022

Matična številka
Naziv in sedež

Oseba, odgovorna za sporočene podatke:
Telefonska številka osebe, ki izpolnjuje vprašalnik:

1. četrtletje: 1. 1.–31. 3. 2022
3. četrtletje: 1. 1.–30. 9. 2022
4. četrtletje: 1. 1.–31. 12. 2022

R

Elektronski naslov osebe, ki izpolnjuje vprašalnik:

Podatke sporočite za:
2. četrtletje: 1. 1.–30. 6. 2022

. četrtletje

POSLOVNI SUBJEKT

POSL-P/ČL

EC

Vpišite opazovano četrtletje:

PREBERITE!
Vzorec vprašalnika vam je
namenjen le za informacijo,
katere podatke zbiramo pri tem
raziskovanju.
Poročevalske enote prosimo, da
podatke vpišejo v E-vprašalnik,
ki je na voljo na portalu AJPES:
http://www.ajpes.si/

Status opazovane enote (prosimo, izberite status iz spodnjega šifranta)

(Šifrant: 10 – Vnos podatkov, 40 – Poročevalska enota ne posluje, 41 – Stečaj, likvidacija, 42 – Enota, brisana iz Poslovnega registra Slovenije, 50 – Enota v času opazovanja
miruje, 71 – Združitev, 72 – Razdružitev, 73 – Pripojitev)

O

Matične številke pravnih naslednikov (za statuse 71, 72, 73):

Elektronsko poročanje prek spletnega portala AJPES

VZ

Roki za poročanje:
prvo četrtletje 2022: 10. 4.–30. 4. 2022
drugo četrtletje 2022: 10. 7.–31. 7. 2022
tretje četrtletje 2022: 10. 10.–31. 10. 2022
četrto četrtletje 2022: 10. 1.–31. 1. 2023

Pomoč in informacije:
Če pri izpolnjevanju vprašalnika potrebujete dodatna pojasnila o
vsebini vprašalnika, nam pišite na porocanje.surs@gov.si ali
nas pokličite po tel. ((01) 2340 526 (SURS).
Za tehnično pomoč se obrnite na uslužbence pristojne
izpostave AJPES (iz seznama, objavljenega na spletni strani
raziskovanja).

Namen raziskovanja
S statističnim vprašalnikom POSL-P/ČL spremljamo premoženjsko-finančni položaj in poslovni izid poslovnih subjektov. Hkrati
zbiramo osnovne vrednostne podatke za četrtletno ocenjevanje tekočega gospodarskega gibanja in s tem bruto domačega
proizvoda, ki je eden najpomembnejših kazalnikov ekonomske aktivnosti države. Gre za pomembne podatke, ki so podlaga za
ukrepe tekoče ekonomske politike. Raziskovanje je vzorčno; v vzorec je vključenih do 5.000 poslovnih subjektov (gospodarskih
družb, podružnic tujih podjetij in zadrug) v Sloveniji.
Obveznost sporočanja podatkov
Sporočanje zahtevanih podatkov Statističnemu uradu RS za to statistično raziskovanje je obvezno, in sicer na podlagi določil
Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in Letnega programa statističnih raziskovanj za 2022 (Uradni list
RS, št. 183/2021). Neizpolnjevanje te obveznosti pomeni kršitev določil, zapisanih v omenjenih predpisih.
Zaupnost podatkov
Vsi podatki, ki se zberejo s tem vprašalnikom, spadajo med zaupne, zato so skrbno varovani, uporabljajo pa se samo za statistične
namene, tj. za zagotavljanje in izkazovanje zbirnih podatkov o množičnih pojavih – v skladu z Zakonom o državni statistiki. Ta v 50.
členu določa, da smejo biti statistični podatki objavljeni samo v agregatni obliki, torej samo v obliki združenih podatkov (npr. kot
povprečja, vsote, deleži), da iz njih ni mogoče prepoznati podjetja, na katero se podatki nanašajo. Izjemoma se smejo ti podatki
objaviti tudi posamično, če podjetje prej pisno izrazi, da se strinja s takim načinom objave svojih podatkov.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

1

S413

Tabela 1. Podatki iz bilance stanja

Priporočeni
konti

v EUR (brez centov)
Sporočeni podatki
po stanju na dan
dd. mm. llll
(nove podatke vpišite:
Stanje na dan
Oznaka za AOP iz
- če so nastale
dd. mm. llll
spremembe ali
letnih poročil*

Postavka

- če podatkov za
predhodno četrtletje niste
sporočili)**

1
II. Zaloge (035 + 036 + 037 + 038 + 039)

034

1. Material

035

2. Nedokončana proizvodnja

036

61, 63

3. Proizvodi

037

65, 66

4. Trgovsko blago

038

del 13

5. Predujmi za zaloge

039

60

EC

30, 31, 32

2

*Navedene oznake za AOP so prevzete iz obrazca Bilanca stanja za sporočanje letnih poročil AJPES-u.

** Vpišite nove podatke:
- če se podatki, ki ste jih sporočili po stanju na navedeni dan, bistveno razlikujejo od prave vrednosti ali
- če podatkov po stanju na navedeni dan še niste sporočili.

Tabela 2. Podatki iz izkaza poslovnega izida

v EUR (brez centov)

Priporočeni
konti

Oznaka za AOP iz
letnih poročil*

R

Postavka

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111 + 115 + 118)

111

del 76

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU

115

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU

118

O

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu

60,61,63

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

60,61,63

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

123

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

124

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)

126

G. POSLOVNI ODHODKI (128 + 139 + 144 + 148)

127

79

VZ

del 76
del 76

del 70
40
41
47

43,72

Podatki za obdobje od
1. 1. llll do dd. mm. llll

nastale spremembe)

1

2

110

del 76
del 76

Sporočeni podatki
za obdobje od
1. 1. llll do dd. mm. llll
(nove podatke vpišite, če so

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129 + 130 + 134)

128

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

129

2. Stroški porabljenega materiala

130

3. Stroški storitev

134

II. Stroški dela

139

III. Odpisi vrednosti

144

43

- Od tega: Amortizacija

145

44,48

IV. Drugi poslovni odhodki

148

48

- Od tega: Drugi stroški

150

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126–127)

151

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127– 126)

152

*Navedene oznake za AOP so prevzete iz obrazca Podatki iz izkaza poslovnega izida za sporočanje letnih poročil AJPES-u.
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Tabela 3. Investicije v osnovna sredstva in naložbene nepremičnine

Oznaka
za AOP

Postavka

v EUR (brez centov)
Sporočeni podatki za
Sporočeni podatki za
Nabava
obdobje
Nabava
obdobje od
novih osnovnih
od 1. 1. llll
1. 1. llll do dd. mm. llll rabljenih osnovnih
sredstev
do dd. mm. llll
sredstev
(nabava rabljenih
v obdobju od 1. 1. llll
(nabava novih
v obdobju od
osnovnih
sredstev)
do dd. mm. llll
osnovnih sredstev)
(če so nastale spremembe, 1. 1. llll do dd. mm. llll

(če so nastale spremembe,
vpišite nove podatke)

vpišite nove podatke)

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA
(301 + 309 + 310)

300

Zemljišča

301

Licence, patenti, blagovne znamke in koncesije
(licence za programsko opremo vključite pod Drugo)

309

Drugo

310

Tabela 4. Drugi podatki

2

3

4

EC

1

v EUR (brez centov)

Postavka

Oznaka za AOP

Sporočeni podatki za
obdobje od
1. 1. llll do dd. mm. llll

(če so nastale spremembe,
vpišite nove podatke)

Podatki za obdobje od
1. 1. llll do dd. mm. llll

1

Prihodki od udeležbe pri dobičku

2

403
408

R

Razdeljeni dobički

Tabela 5. Letni dodatek (za obdobje 1. 1.–31. 12. 2022)

Oznaka za AOP

Postavka

O

Prihodki od najemnin od zemljišč in gozdov

401

Prihodki od najemnin od lastnih stanovanj

402

Prihodki od udeležbe pri dobičku – dividende

404

Prihodki od udeležbe pri dobičku – drugo

405

Odhodki za najemnine za zemljišča in gozdove

407

VZ

Vrednost v EUR
(brez centov)

Razdeljeni dobički – dividende

409

Razdeljeni dobički – drugo

410

Štipendije dijakom in študentom

411

Odhodki za denarne kazni in stroške sodnih taks

412

Plačila za najem delovne sile (brez plačil za pogodbe o delu in brez plačil za avtorske pogodbe)

501

Plačila podizvajalcem

502

Letna najemnina v 2022 za poslovne najeme sredstev, ki jih imate pripoznane kot pravice do uporabe

503

Čisti prihodki od prodaje iz glavne dejavnosti

504

Koliko časa ste porabili (vi osebno in druge osebe) za pripravo podatkov in izpolnitev vprašalnika?
Prosimo, upoštevajte čas, porabljen za branje navodil, zbiranje informacij, pripravo podatkov in za sámo izpolnjevanje vprašalnika.
minut
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Navodila za izpolnjevanje vprašalnika
Splošna navodila za vse tabele
Prosimo, da pred izpolnjevanjem preberete navodila.
Podatke prikažite v evrih, zaokroženo in brez decimalk.
Če pri posameznem zahtevanem podatku nimate na voljo natančnih vrednosti, podatek ocenite in vpišite oceno.
Obdobja, na katera se bodo nanašali podatki, ki jih boste sporočali, so naslednja: prvo četrtletje: 1. 1.–31. 3.; drugo četrtletje: 1. 1.–
30. 6.; tretje četrtletje: 1. 1.–30. 9; četrto četrtletje: 1. 1.–31. 12. Ta obdobja morate upoštevati tudi poročevalci, pri katerih se
poslovno leto razlikuje od koledarskega leta. Če pri izpolnjevanju vprašalnika ugotovite, da se podatek, ki ste ga sporočili za
predhodno obdobje, bistveno razlikuje od prave vrednosti, vpišite pravilno vrednost, tj. celotno vrednost, ne le razlike do prave
vrednosti. Pri izpolnjevanju podatkov za prvo četrtletje vnos popravkov za predhodno četrtletje ni mogoč. Če ste knjižili popravke že
sporočenih podatkov za preteklo četrtletje, podatke za preteklo četrtletje ustrezno popravite.
Podatke v stolpcu 1 tabele 1 (podatki iz bilance stanja) vpišite tudi, če podatkov po stanju na navedeni dan še niste
sporočali (npr. novi poročevalci).

Tabela 1: Podatki iz bilance stanja in
Tabela 2: Podatki iz izkaza poslovnega izida

EC

Vprašalnik vsebuje pet tabel; tabele od 1 do 4 boste izpolnili v vsakem četrtletju, tabelo 5 pa samo v zadnjem četrtletju:
- Tabela 1: Podatki iz bilance stanja
- Tabela 2: Podatki iz izkaza poslovnega izida
- Tabela 3: Investicije v osnovna sredstva in naložbene nepremičnine
- Tabela 4: Drugi podatki
- Tabela 5: Letni dodatek (ti podatki se sporočajo samo ob sporočanju podatkov za zadnje četrtletje leta).

Tabeli vsebujeta postavke iz poenotenih obrazcev bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki jih izpolnjujete za statistični namen v
okviru letnih poročil AJPES-u:
- oznake za AOP v tabelah so enake oznakam v poenotenih obrazcih AJPES;
- priporočeni konti v tabelah so iz predpisanega Enotnega kontnega okvira, ki ga je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo.

R

Večina družb in zadrug izdeluje računovodske obračune za lastne potrebe tudi med letom. Zaradi sporočanja podatkov v tabelah
1 in 2 pa poročevalcem ni treba v svojem knjigovodstvu opravljati knjiženj, za katera Slovenski računovodski standardi določajo, da
se praviloma opravijo na koncu poslovnega leta (prevrednotovanje prihodkov oziroma odhodkov).
Postavke v tabeli 1 (stolpec 2) prikažite po stanju na zadnji dan poročevalskega obdobja (prvo četrtletje: 31. 3.; drugo četrtletje: 30. 6.;
tretje četrtletje: 30. 9.; četrto četrtletje: 31. 12.). Navedena obdobja upoštevajte, tudi če se poslovno leto razlikuje od koledarskega leta.
Postavke v tabeli 2 (stolpec 2) prikažite za obdobje od začetka leta do konca poročevalskega obdobja (januar–marec, januar–junij,
januar–september, januar–december). Navedena obdobja upoštevajte, tudi če se vaše poslovno leto razlikuje od koledarskega leta.

VZ

O

Tabela 3: Investicije v osnovna sredstva in naložbene nepremičnine
Postavke v tabeli 3 (stolpca 2 in 4) prikažite za obdobje od začetka leta do konca poročevalskega obdobja (januar–marec, januar–
junij, januar–september oziroma januar–december). Navedena obdobja upoštevajte, tudi če se vaše poslovno leto razlikuje od
koledarskega leta. V stolpcu 2 prikažite nabave novih osnovnih sredstev, v stolpcu 4 pa nabave rabljenih osnovnih sredstev.
Vrednost investicij v osnovna sredstva obsega: nakupe (fizično ustvarjenih) lastnih sredstev, posodobitve, rekonstrukcije in
prenove na že obstoječih osnovnih sredstvih (tudi na najemnih), lastno gradnjo, pridobitev brez plačila in nabavno vrednost
osnovnih sredstev v finančnem najemu oz. lizingu ter naložbene nepremičnine. Osnovnega sredstva, ki ste ga imeli v lasti in ste ga
prodali, kasneje pa ste ga najeli s finančnim najemom oz. lizingom, ne prikazujte med investicijami. V tej tabeli ne upoštevajte
sredstev, pridobljenih s poslovnim najemom.
Nabave osnovnih sredstev v posameznem obdobju prikažite ne glede na to, ali ste jih v tem obdobju tudi plačali. Prikažite tudi
investicije v teku (v gradnji oziroma izdelavi). V tabeli 3 ne prikazujte prodaj osnovnih sredstev.
Vrednost nabav prikažite po nabavni ceni, kot je izmerjena po računovodskih predpisih. Vpišite le nabavno vrednost; če se kasneje
opravi slabitev, se ta ne prikaže v tabeli 3.
V postavki Zemljišča (301) v stolpcu 2 prikažite vrednosti nabav zemljišč v poročevalskem obdobju. Ta postavka zajema tudi
stavbno pravico.
V postavki 309 prikažite nabavo licenc, patentov, blagovnih znamk in koncesij razen licenc za programsko opremo (softver).
Postavka Drugo (310) vsebuje:

a) zgradbe in objekte; tukaj prikažite vrednost ustvarjenih investicij v zgradbe, objekte in poslovne prostore. Prikažite tudi vrednost
investicij v naložbene nepremičnine ter vrednost investicijskih popravil in rekonstrukcij objektov. Vrednost ustvarjenih investicij
zajema dela in nabave, opravljene v poročevalskem obdobju, ter dela in nabave, opravljeni, a še ne plačane v poročevalskem
obdobju. Če gradite nov objekt, zgradbo ali poslovni prostor za svoje potrebe v lastni režiji, prikažite vrednost opravljenih
gradbenih del, ki ste jih v tem obdobju opravili sami, in vrednost opravljenih gradbenih del, ki so jih v tem obdobju opravili drugi
izvajalci. V postavko vključite tudi vrednost vse opreme, ki jo je v objekt vgradil izvajalec (električna napeljava, vodovodna
napeljava, dvigala, naprave za centralno kurjavo ipd.);
b) transportno opremo ter drugo opremo in stroje; tukaj prikažite vrednost ustvarjenih investicij v transportno opremo ali drugo
opremo in stroje, vključno z investicijskim vzdrževanjem le-teh (upoštevajte definicijo ustvarjenih investicij, podano na začetku
pojasnil k tabeli 3). Transportna sredstva so avtomobili, tovornjaki, vlačilci, prikolice, druga vozila in plovila, drugi stroji in oprema
pa zajemajo energetske stroje in naprave, delovne stroje in naprave, pisarniško opremo in stroje za obdelavo podatkov (npr.
računalnike), notranjo in drugo opremo. Vključite tudi:
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-

transportno ter drugo opremo in stroje, ki ste jih v opazovanem obdobju pridobili na podlagi finančnega lizinga,
transportno ter drugo opremo in stroje, ki ste jih nabavili z namenom, da jih boste dali v poslovni najem drugim,
transportno ter drugo opremo in stroje, proizvedene v lastni režiji za svoje potrebe,
vrednost popravil poškodovane opreme;

c) druga opredmetena osnovna sredstva; tukaj prikažite vrednosti nabav večletnih nasadov, osnovne črede, vlaganj v
opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti in vrednost nabav drugih opredmetenih osnovnih sredstev (npr. vrednostnih
predmetov, kupljenih zaradi ohranitve vrednosti, kot so umetnine, dragi kamni, nemonetarno zlato ipd.) (knjiženje na kontih 043
in 045);
d) programsko opremo (softver), kupljeno in lastno razvito (razvito z lastnim znanjem); tukaj prikažite vrednost nabav
računalniške programske opreme in vrednost računalniške programske opreme, ki ste jo razvili sami za svojo uporabo. Ta, ki ste
jo razvili sami za svoje potrebe, naj bo vrednotena po stroških, potrebnih za njen razvoj do uporabe v proizvodnem procesu. V
postavko vključite tudi vrednost licenc za programsko opremo;
e) študije, projekte in druga neopredmetena osnovna sredstva; tukaj prikažite vrednost nabav študij, projektov
znanstvenoraziskovalnih del, investicijskih elaboratov ipd. ter izvirnih književnih del in drugih originalov (izvirnikov na področju
filma, glasbe kot podlage za film, televizijske programe, glasbene in športne prireditve).

EC

Tabela 4: Drugi podatki
Postavke v tabeli 4 (stolpec 2) prikažite za obdobje od začetka leta do konca poročevalskega obdobja (januar–marec, januar–junij,
januar–september, januar–december). Navedena obdobja upoštevajte, tudi če se vaše poslovno leto razlikuje od koledarskega leta.
V stolpec 2 vpišite znesek:
- prihodkov od udeležbe pri dobičku (403) in
- razdeljenih dobičkov (408) v bruto znesku, ki ste jih plačali lastnikom ali ki so jih vaši lastniki odtegnili iz podjetja.
Pri določitvi četrtletja upoštevajte datum sklepa.
Tabela 5: Letni dodatek
Tabela 5 je letni dodatek k četrtletnemu vprašalniku za celo opazovano leto. To tabelo izpolnjujete samo enkrat letno.

V postavko Prihodki od najemnin od zemljišč in gozdov (401) vpišite znesek prihodkov od najemnin od zemljišč in gozdov.
V postavko Prihodki od najemnin od lastnih stanovanj (402) vpišite le znesek prihodkov od lastnih stanovanj, in ne od lastnih
parkirnih hiš, ter le znesek prihodkov od lastnih stanovanj, ki se dajejo v najem fizičnim osebam, ki bivajo v teh stanovanjih.

R

Postavki Prihodki od udeležbe pri dobičku – dividende (404) in Prihodki od udeležbe pri dobičku – drugo (405) sta dela
postavke Prihodki od udeležbe pri dobičku iz tabele 4 (AOP 403). V vrstico Prihodki od udeležbe v dobičku – dividende (404)
vpišite znesek udeležbe pri dobičku, prejet v obliki dividend. V vrstico Prihodki od udeležbe v dobičku – drugo (405) vpišite
preostali prejeti znesek od udeležbe pri dobičku.
V postavko Odhodki za najemnine za zemljišča in gozdove (407) vpišite znesek odhodkov za najemnine za zemljišča in gozdove
(če so na zemljiščih tudi objekti, vpišite le najemnino za zemljišče; če te ni mogoče izločiti, pustite prazno).

O

Postavki Razdeljeni dobički – dividende (409) in Razdeljeni dobički – drugo (410) sta del postavke Razdeljeni dobički (AOP
408) iz tabele 4. V vrstico Razdeljeni dobički – dividende (409) vpišite bruto znesek od udeležbe pri dobičku, ki ste ga izplačali v
obliki dividend. V vrstico Razdeljeni dobički – drugo (410) vpišite bruto znesek preostalih razdeljenih dobičkov, ki ste jih izplačali.
Postavko Razdeljeni dobički – v obliki dividend (409) naj izpolnijo le delniške družbe, preostale družbe naj prikažejo celotne zneske
razdeljenega dobička pod postavko Drugo (410).
V postavko Štipendije dijakom in študentom (411) vpišite znesek, namenjen za štipendije dijakom in študentom.

VZ

V postavko Odhodki za denarne kazni in stroške sodnih taks (412) vpišite zneske za plačane denarne kazni in sodne takse
(vpišite zneske denarnih kazni, ki so vam jih naložila sodišča ali drugi sodni organi, ter zneske stroškov sodnih taks, ne vpisujte pa
zneskov odškodnin).
V postavko Plačila za najem delovne sile (501) vpišite znesek plačil (bruto), ki ste jih v opazovanem letu plačali zaposlitvenim
agencijam in podobnim organizacijam (npr. študentskemu servisu) za zagotovitev osebja za omejeno časovno obdobje za
dopolnitev ali za začasno nadomestitev delovne sile. Prikaže se samo plačilo za zagotovitev osebja, ni pa povezano z zagotovitvijo
določene industrijske ali druge neindustrijske storitve (tukaj se npr. ne vpišejo zneski plačil, plačani podizvajalcem, ki naredijo del
proizvodnega procesa oz. projekta). Ta plačila prikazujte na kontu 41; prikazali ste jih tudi v tabeli 2 (AOP 134) kot del stroškov
storitev. Ta podatek ne zajema plačil za pogodbe o delu in plačil za pogodbe o avtorskem delu. Vpišite le znesek stroškov za najem
delovne sile, ne pa npr. stroškov za iskanje primernih zaposlenih.
V postavko Plačila podizvajalcem (502) vpišite znesek stroškov storitev, ki ste jih obračunali tretjim osebam v zameno za
industrijsko blago in storitve, dobavljene kot del podizvajalskega razmerja. Te stroške prikazujete na kontu 41 in ste jih prikazali tudi
v tabeli 2 kot del stroškov storitev (AOP 134).
Dve podjetji sta povezani v podizvajalskem razmerju, kadar sta uresničena dva pogoja:
- podjetje kupec (imenovan tudi glavni izvajalec) sodeluje pri zasnovi izdelka, pri čemer daje podjetju dobavitelju (imenovanemu
tudi podizvajalec) tehnične specifikacije, lahko deloma, in/ali mu ponudi materiale, ki se obdelajo;
- podjetje kupec proda izdelek podizvajalca, lahko takega, kot je bil izdelan, lahko pa kot del kompleksnejšega izdelka, in
prevzame prodajno odgovornost za izdelek.
V postavko Letna najemnina v 2022 za poslovne najeme sredstev, ki jih imate pripoznane kot pravice do uporabe (503),
vpišite letni znesek najemnin za poslovne najeme (NE za finančne najeme) za vse obstoječe pogodbe (ne glede na leto sklenitve),
ki jih imate kot najemnik v skladu z novimi računovodskimi standardi pripoznane kot pravice do uporabe in so razvrščena med
dolgoročna sredstva (opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva ali naložbene nepremičnine). Vpišite znesek teh
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najemnin v letu 2022. Vrednost vključuje nevračljivi del DDV. Ne vključujte najemnin poslovnih najemov, ki jih niste pripoznali kot
pravice do uporabe sredstev. Ne vključujte plačil za finančne najeme.

VZ

O

R

EC

V postavko Čisti prihodki od prodaje iz glavne dejavnosti (504) vpišite čiste prihodke od prodaje, ustvarjene v vaši glavni
dejavnosti. Če opravljate samo to dejavnost, je ta podatek enak podatku v vrstici Čisti prihodki od prodaje (110), če pa poleg te
opravljate še druge dejavnosti, je to del čistih prihodkov od prodaje in je upoštevan v podatku v vrstici Čisti prihodki od prodaje
(110).
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