
ZAUPNO

IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA: ……….…….………………………..…………. Matična številka:

………………………………………………………………………………………….. Davčna številka:

SEDEŽ : ……………………….………………………………………………………. Statusna sprememba:
Matična številka pred

………………………………………………………………………………………….. statusno spremembo:

v EUR (brez centov)

1 2 3

A. ISTI PRIHODKI OD PRODAJE 
NEREZIDENTOM (279+280) 278

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov na tujem trgu 279

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje storitev na tujem trgu 280

B. POSLOVNI ODHODKI DO NEREZIDENTOV 
(282+284) 281

del 41 1. Stroški storitev, opravljenih s strani nerezidentov 282

del 411 - Od tega: transportne storitve, opravljene s strani 
nerezidentov 283

del 47 2. Stroški dela, plačani za nerezidente 284

V  …………………, dne…..……… Oseba, odgovorna za Vodja družbe oz.
 sestavljanje bilance: podjetnika:

                                                                                ……. ………………….. …………………..

PRILOGA 2D

DODATNI PODATKI K PODATKOM IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
 -  DO TUJINE

  v obdobju od 1.1. do 31.12.............…

Obrazec je v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in Letnim programom statističnih raziskovanj 
predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju z Banko Slovenije.

Znesek
Tekočega leta Prejšnjega leta

4 5

Priporočeni konto Postavka Oznaka
za AOP

Opombe:
1. Rezidenti Republike Slovenije so:

 - gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost;

 - podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;

2. Konti iz Kontnega načrta za gospodarske družbe in zadruge (Slovenski inštitut za revizijo, januar 2006) so pri
     posameznih postavkah vpisani, da bi družbam pomagali pri sestavitvi obrazca 
     »Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine v obdobju od 1.1. do 31.12. ......"

3. Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine potrebuje Banka Slovenije 
     pri sestavi in kontroli plačilne bilance.

Vse druge osebe so nerezidenti. (2. člen Zakona o deviznem poslovanju, Uradni list RS, št. 23/99, 35/01, 76/03 in 110/03)

 - samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem
   oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
 - fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
 - fizične osebe, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja, izdanega za najmanj 6 mesecev, 
   razen tujih državljanov, zaposlenih na diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter njihovih družinskih članov
 - diplomatska, konzularna in druga predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki se financirajo iz proračuna, ter
   slovenski državljani, zaposleni na teh predstavništvih in njihovi družinski člani.




