VLOGA ZA VPIS V REGISTER PODJETIJ Z VISOKO DODANO VREDNOSTJO
NAZIV PODJETJA (identičen zapis, kot je v Poslovnem registru Slovenije):

NASLOV PODJETJA (Ulica, številka, poštna številka, pošta):

KONTAKTNA OSEBA: _________________________________________________________________

KONTAKTNA TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA: _________________________________________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________________________________________________

ZAVEZANEC ZA DDV: DA □ NE □

REGISTRIRANA DEJAVNOST PO STANDARDNI KLASIFIKACIJI DEJAVNOSTI:

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V REGISTER:
POGOJ
Pogoji so podrobno opisani v navodilih – točka 1-6

Podatki podjetja

Mejne vrednosti
Veljajo na dan oddaje vloge

Povprečna vrednost v
RS 2018: 44.415

1 Dodana vrednost na zaposlenega

EUR / zaposlenega
Vir: AJPES

2

Število zaposlenih na dan ________
(datum oddaje vloge)

20 zaposlenih oseb
ali več

Priloge
Izkaz
poslovnega
uspeha ( v kolikor ni
javno objavljen – do
1.6. tekočega leta,
za preteklo leto)
/
Izkaz
poslovnega
uspeha ( v kolikor ni
javno objavljen – do
1.6. tekočega leta,
za preteklo leto)

3 Prihodki od prodaje

1 mio EUR ali več

4 Datum ustanovitve podjetja

3 leta ali več

/

NE

/

NE

/

5 Likvidacija ali stečaj podjetja
6 Neporavnane davčne obveznosti

□
□
□
□

DA
NE
DA
NE

ODGOVORNA OSEBA PODJETJA: _______________________________________________________

PODPIS ODGOVORNE OSEBE: __________________________________________________________

Žig podjetja: ________________________________________________________________________

Navodila za izpolnitev pogojev:
AD1. Dodana vrednost na zaposlenega: mora biti 50 % višja od slovenskega povprečja v preteklem
letu ali vsaj 25 % nad slovenskim povprečjem, v kolikor je hkrati letna rast števila zaposlenih vsaj
10 %. – Podjetje samo izračuna in vpiše podatek o dodani vrednosti na zaposlenega pod točko 1.
Podatek mora biti iz zadnje dosegljive bilance, ki jo je podjetje oddalo in je javno objavljena na
AJPES. V kolikor bilanca še ni objavljena na AJPES, mora podjetje bilanco priložiti kot prilogo v
obliki, ko jo je oddalo na AJPES.
IZRAČUN DODANE VREDNOSTI:
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (postavka 1. v izkazu poslovnega izida AJPES)
+ SPREMEMBE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE (postavka 2.
v
izkazu poslovnega izida AJPES)
+ USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE (postavka 3. v izkazu poslovnega izida
AJPES)
+ DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (postavka 4. v izkazu poslovnega izida AJPES)
- Stroški blaga, materiala in storitev (postavka 5. v izkazu poslovnega izida AJPES)
- Drugi poslovni odhodki (postavka 8. v izkazu poslovnega izida AJPES)
= DODANA VREDNOST PODJETJA
IZRAČUN DODANE VREDNOSTI NA ZAPOSLENEGA:
DODANA VREDNOST PODJETJA / POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR
V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (postavka 20. v izkazu poslovnega izida AJPES) = DODANA
VREDNOST NA ZAPOSLENEGA
KONTROLA SKLADA: Sklad preveri izračunane in vpisane podatke v javno objavljenih bilancah
AJPES na dan 31.12. preteklega leta od 1.6. tekočega leta naprej. V kolikor podjetje odda vlogo
za vpis v register pred 1.6., mora kot dokazilo priložiti bilance v obliki, kot jih je oddalo na AJPES.
AD 2. Število zaposlenih: mora biti 20 ali več. Podjetje vpiše datum za katerega vpisuje število
zaposlenih in število zaposlenih pod točko 2.
KONTROLA SKLADA: Sklad preveri število zaposlenih oseb za poln delovni čas in njihovo viljučitev
v obvezna socialna zavarovanja preko ZZZS.
AD 3. Prihodki od prodaje: morajo biti najmanj 1 mio EUR. Podjetje vpiše podatek o prihodkih od
prodaje za preteklo leto oz. iz zadnje javno dostopnega Izkaza poslovnega izida objavljene na
AJPES (postavka 1. v izkazu poslovnega izida AJPES) pod točko 3.
KONTROLA SKLADA: Sklad preveri izračunane in vpisane podatke v javno objavljenih bilancah
AJPES na dan 31.12. preteklega leta od 1.6. tekočega leta naprej. V kolikor podjetje odda vlogo
za vpis v register pred 1.6., mora kot dokazilo priložiti bilance v obliki, kot jih je oddalo na AJPES.

AD 4. Datum ustanovitve / ustrezna registracija v PRS: podjetje mora biti ustanovljeno vsaj 3 leta,
torej mora biti na dan oddaje vloge staro 36 mesecev ali več. Podjetje vpiše datum vpisa v
Poslovni register Slovenije pod točko 4.
KONTROLA SKLADA: Sklad preveri datum ustanovitve podjetja v Poslovnem registru Slovenije v
javno objavljenem registru na strani AJPES.

AD 5. Podjetje ni v postopku likvidacije ali stečaja: Podjetje pod točko 5 s križcem označi pred DA ali
NE svoje stanje glede postopka likvidacije ali stečaja.
KONTROLA SKLADA: SPS podatek preveri v uradnih objavah AJPES ali bazi podatkov GVIN
(plačljiva storitev, kjer so vidni podatki o likvidacijah in stečajih podjetij).

AD 6. Za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih šestih mesecev predlaga obračune
davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti. Podjetje pot točko 5 s
križcem pred DA ali NE označi svoje stanje glede dohodkov iz delovnih razmerij in davčnih
odtegljajev za obdobje zadnjih šestih mesecev ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih
mesecev, ter neporavnanih zapadlih davčnih obveznostih.
KONTROLA SKLADA: SPS podatke preveri s pridobitvijo potrdila s strani pristojnega urada FURS.

