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Pometimo najprej pred svojim pragom



Za dober in predvsem uspešen posel je med drugim potrebna tudi izdatna 
mera kreativnosti. Kako nekaj ustvariti. S tem namenom v Bisnode na 
poseben način spodbujamo poslovno mreženje: z rednimi dogodki Bussiness 
Speed Networking. 

Brezplačna in vsem zainteresiranim dostopna organizirana srečanja so naš 
način, kako krepiti perspektivna in varna poslovna partnerstva za boljše 
zdravje našega gospodarstva. 

Razlogi, zakaj slednje v Sloveniji ni v najboljši kondiciji, ne tičijo samo v krizi. 
Aktualna analiza Bisnode na 12. strani je spet zelo zgovorna: ´kreativnost´ je 
včasih usmerjena v to, kako poslovati mimo pravil. Nizek dobiček zna 
prikazati večina podjetij ne glede na dejanske prihodke, brez obdavčitve 
poslovno leto sklenejo tudi podjetja s prihodki čez milijon evrov,  nekatera pa 
poslujejo celo brez odprtega transakcijskega računa. Na vprašanje, kako 
javna objava seznama t.i. slamnatih podjetij preprečuje morebitne zlorabe 
davčne zakonodaje, v.d. generalnega direktorja DURS-a Tomaž Perše 
odgovarja: »Namen objave slednjega seznama je predvsem zagotoviti pravno 
varnost ostalim zavezancem, ki bi utegnili poslovati s tako družbo. V prvi vrsti 
pa je na strani zavezancev, da so pri poslovanju previdni in da podjetja, s 
katerimi sklepajo posle, preverijo.«

Preden torej krivdo za ovire in težave v gospodarstvu pripišemo državi, 
pometimo najprej pred svojim pragom – naj gre kreativnost rajši v prodorne in 

etične poslovne rešitve ter pertnerstva!

UVODNIK

Pometimo najprej pred svojim pragom

A good and above all a successful business also requires substantial creativity. How to create something. For this 
purpose, Bisnode promotes business networking in a special way: through regular Business Speed Networking 
events. 

Free meetings, open to all interested parties, is how we strengthen promising and safe business partnerships to 
improve the health of our economy. 

The reasons for the Slovenian economy's less-than-good condition do not lie in the crisis alone. The latest Bisnode 
analysis on page 12 is once again very revealing: 'creativity' sometimes focuses on how to by-pass rules in doing 
business. Most companies know how to show a low income regardless of the income actually generated, some 
companies with an income of as much as over 1 million euros avoid paying tax at the end of the business year and 
some operate without even having an open transaction account. In response to the question concerning how 
publishing the list of so-called shell companies prevents the potential abuse of tax legislation, Tomaž Perše, the acting 
Director General of the Tax Administration of the Republic of Slovenia, answered: “The main purpose of publishing the 
list is to provide legal certainty to other liable persons who might be doing business with such a company. However, 
liable persons should themselves exercise caution in doing business and check the companies they do business 
with”.

Before we place the blame for the obstacles and difficulties in the economy on the state, we should put our own house 
in order first – creativity should instead be directed at breakthrough and ethical business solutions and partnerships!

Let's put our own house in order first

Maria Anselmi,
generalna direktorica / Managing Director
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4 November 2012Želite zmanjšati tveganje svojega poslovanja?

Gibanje bruto domačega proizvoda (BDP) 
Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne 
ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo 
neke države v enem letu.

Grafikon prikazuje vrednost BDP-ja v Sloveniji po četrtletjih za obdobje dveh let. Podatki so merjeni na podlagi 
temeljnih agregatov nacionalnih računov v tekočih cenah in niso prilagojeni na vpliv sezone in število delovnih dni. 

Po skromni
gospodarski rasti

v zadnjih dveh letih
za leto 2012 pričakujemo

ponovno krčenje gospodarske
aktivnosti

 za -2,0 odstotka.

Vir: UMAR

vir: www.stat.si
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V spodnji tabeli prikazujemo sedem izbranih kazalcev mesečnega poslovnega utripa za zadnje tri mesece. Z 
indeksom je predstavljeno gibanje kazalcev glede na predhodni mesec ter glede na isti mesec predhodnega leta.
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Medletna inflacija
se je septembra

v primerjavi z avgustom
zvišala za

0,6 odstotne
točke – na

3,7 odstotka.

Vir: Bilten banke
Slovenije

Septembra
je inflacija v območju

evra znašala

2,7 odstotka.

Vir: Eurostat

November 2012

Spodnji grafikon prikazuje mesečno stopnjo inflacije v Sloveniji in EU v zadnjih dvanajstih mesecih.

Želite biti obveščeni o vseh javnih razpisih v Sloveniji in EU?

vir: www.stat.si

Primerjava inflacije v Sloveniji in EU

vir: www.eurostat.com
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Septembra 2012
se je zaposlilo

oziroma samozaposlilo

5.524 brezposelnih oseb,

kar je 38,2 odstotka več
kot avgusta.

Vir: ZRSZ

November 2012Potrebujete kakovostne podatke za hitro odločanje? - BONITETNA POROČILA 

Septembra
je bila brezposelnost

med mladimi (starost do 25)
v območju evra

22,8-odstotna – približno
za eno odstotno točko

več kot avgusta.

Vir: Eurostat

vir: www.stat.si

vir: www.eurostat.si
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Po začasnih
podatkih je Slovenija

v prvih osmih mesecih
leta 2012 izvozila

0,9 odstotka več,
uvozila pa

0,4 odstotka manj
blaga kot v enakem

obdobju lani.

Vir: SURS
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Do konca
septembra 2012

se je v Sloveniji ustanovilo

13.174
gospodarskih subjektov,

kar je 700 manj kot
v enakem obdobju lani.

November 2012

Izbrisanih
gospodarskih subjektov

pa je bilo septembra

letos  11.089,
kar je v primerjavi

z lanskim za

417 več.

Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se 
izvaja gospodarska dejavnost.  Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

Iščete nove poslovne partnerje iz Slovenije?

vir: www.gvin.com

vir: www.gvin.com
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V septembru 2012
je bilo v Sloveniji oklicanih

 49 novih insolvenčnih
postopkov proti pravnim osebam

– slabih 9 odstotkov manj
kot avgusta in slabih

20 odstotkov manj
kot v enakem
obdobju lani.

November 2012 Želite sprejemati boljše poslovne odločitve?

vir: www.gvin.com

vir: www.gvin.com
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12 Ste med podjetij, ki se ponašajo z boniteto odličnosti?

'Kreativna anatomija'
slovenskega gospodarstva

V tokratni izdaji Biltena analiziramo 'kreativno anatomijo' slovenskega gospodarstva. Na vprašanje, kaj vse se skriva 
v slovenskem gospodarstvu, smo namreč našli nekaj precej zanimivih odgovorov. 

Izkazalo se je, da občutno prevladuje dejavnost posredništva, natančneje na področjih trgovine, strokovnega 
svetovanja ter gradbeništva, kjer je bilo oktobra letos registriranih kar 49,2 odstotka vseh slovenskih podjetij. Po 
obliki dejavnosti pa smo gospodarstvo samostojnih podjetnikov, saj je bilo teh registriranih kar 56 odstotkov. Še 
vedno prisegamo na domači kapital, precej izstopajoča pa je značilnost 'kreativnosti': nizek dobiček zna prikazati 
večina podjetij ne glede na dejanske prihodke, brez obdavčitve znajo poslovno leto skleniti tudi podjetja s prihodki 
čez milijon evrov, nekateri pa zmorejo prihodke prikazati celo brez odprtega transakcijskega računa.

Brez dobička nekateri s prihodki čez milijon

Leto 2011 je ne glede na izkazane prihodke kar 29,2 odstotka podjetij zaključilo brez dobička ali z izgubo. Med 
podjetji, ki so izkazala dobiček, je bilo kar 25,4 odstotkov takih, ki so izkazala dobiček nižji od 1000 evrov, dobiček 
nad 10.000 evri pa jih je izkazalo le 20 odstotkov.

Pozitiven kapital kar brez prihodkov

Iz podatkov iz leta 2011 smo ugotovili tudi, da obstaja 2,5 odstotka takih podjetij, ki niso ustvarila prihodka, a so 
imela pozitiven kapital. Iz tega bi lahko sklepali, da gre za podjetja v zapiranju ali da so na začetku svoje poslovne 
poti. Toda med njimi najdemo tudi skoraj 4 odstotke aktivnih starejših podjetij z izkazanim rastočim kapitalom nad 
100.000 evri, a kljub temu niso beležili prihodkov. 

54,8 odstotka vseh podjetij v Sloveniji je v letu 2011 poslovalo brez zaposlenih. Po pričakovanjih med temi podjetji 
prevladujejo samostojni podjetniki z 72,6 odstotka, ki  ustvarijo 3,7 odstotka vseh prihodkov slovenskega 
gospodarstva. A vendar je kar 5 odstotkov podjetij, ki nimajo zaposlenega nobenega zaposlenega, ustvarijo pa več 
kot 100.000 evrov prihodkov - med njimi jih je 267 celo z milijonom ali več prihodkov.

Vir: www. bisnode.si Vir: www. bisnode.si

November 2012
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17 podjetij
ustvarilo več kot

milijon prihodkov,
a so zaradi prikazanega 

milijona odhodkov
beležila poslovni izid

brez dobička –
in brez obdavčitve.
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Odstotki podjetij po izkazanem poslovnem izidu in dobičku v 2011
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13November 2012 Želite dostop do poslovnih informacij znotraj vašega sistema? - REŠITVE PO MERI

Podjetja
v davčnih oazah,

ki niso davčni zavezanci,
so leta 2011 ustvarila

0,7 odstotka prihodkov
slovenskega gospodarstva
in upravljala s prav takim
odstotkom v slovenskem

gospodarstvu
registriranega

kapitala.

 1 Davčna oaza je država, ozemeljski teritorij ali otok, ki ima ohlapno zakonodajo in je slepa za kriminalno poreklo denarja, ki prihaja v banke različnega porekla in ustanoviteljev.
Za opredelitev davčne oaze smo uporabili seznam držav, ki jih je IMF prepoznal kot offshore finančne centre.

Poslovati se da tudi brez transakcijskega računa

Med bolj zanimivi ugotovitvami pa je tudi podatek, da kar 8,9 odstotka vseh registriranih podjetij, ustanovljenih pred 
letom 2012, posluje brez odprtega transakcijskega računa. Med temi prevladujejo gradbena podjetja, sledijo pa 
podjetja iz trgovinske in predelovalne industrije. 

Tuj kapital še vedno bolj izjema kot pravilo

V slovenskem gospodarstvu prevladuje domači kapital. Tuji ali mešani kapital smo
oktobra letošnjega leta zabeležili samo pri 8,3 odstotka podjetij. Med slednjimi jih je
največ registriranih v dejavnosti trgovine – skoraj 28 odstotkov, 22 odstotkov v 
dejavnosti gradbeništva in 10 odstotkov v dejavnosti strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti. Po državi porekla kapitala največ podjetij beleži srbski, 
bosanski in italijanski kapital. 

254 podjetij s tujim ali mešanim kapitalom pa izvira iz tako imenovanih 
davčnih  oaz¹. Gre za gospodarske družbe, med katerimi je kar 29,3 
odstotka takšnih, ki niso davčni zavezanci. 25 odstotkov slednjih deluje v 
dejavnosti strokovne, znanstvene in tehnične storitve, skoraj 15 odstotkov v 
dejavnosti trgovine in manj kot 12 odstotkov v dejavnosti gradbeništva.

Odstotek podjetij, ki so registrirana v državah, 

ki jih je IMF prepoznal kot offahore finančne centre

Ciper: 59,8%

ostale države:
16,8%

Liechtenstein:
11,7%

Deviško
otočje (VB):
5,1%

Sejšeli:
5,9%

Odstotek podjetij, ki so v oktobru 2012 poslovala brez odprtega TRR-ja

Vir: www. bisnode.si

trgovina
vzdrževanje
in popravila
motornih
vozil: 15,0%

predelovalne
dejavnosti:
13,6%

ostale
dejavnosti:
55,2%

gradbeništvo:
16,3%

Imeli
odprte
TRR-je:
91,10%

Niso imeli
odprt noben
TRR: 8,9%

Registrirana podjetja brez odprtega TTR po dejavnostih

Vir: www. bisnode.si

Poreklo kapitala

Tuj kapital:
5,6%

Mešani kapital:
1,7%

Domači kapital;
9,7%

Vir: www. bisnode.si Vir: www. bisnode.si
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Skrbimo za pravno varnost zavezancev –
a lastna previdnost ni nikoli odveč

pogovor s Tomažem Peršetom,
v.d. generalnega direktorja DURS

Lestvice slamnatih podjetij: zakaj? Čemu so namenjene?
Davčna uprava RS ima na svoji spletni strani med drugim objavljena tudi dva 
seznama zavezancev, ki jim je bila po uradni dolžnosti preklicana 
identifikacija za namene DDV. 

Na prvem seznamu so zavezanci, ki jim je identifikacija za namene DDV 
prenehala zaradi ugotovitve, da ne obstajajo več razlogi za identifikacijo za 
namene DDV. To je v primerih, ko zavezanec ne oddaja DDV obračunov, zato 
zavezanca ni mogoče najti oziroma ne posluje na registriranem naslovu. Na 
drugem seznamu pa so tisti zavezanci, za katere se ugotovi, da obstaja sum 
zlorabe identifikacije za namene DDV oziroma je zavezanec identifikacijo 
uporabljal tako, da je drugim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek 
DDV. Gre za t.i. slamnata podjetja oz. 'missing trader' družbe. 

Namen objave slednjega seznama je predvsem zagotoviti pravno varnost 
ostalim zavezancem v sistemu DDV, ki bi utegnili poslovati s tako družbo. 

Ne glede na objavo pa je v prvi vrsti na strani zavezancev, da so pri 
poslovanju previdni in da podjetja, s katerimi sklepajo posle, preverijo.

Kako komentirate ugotovitve Bisnode analize, da imamo v Sloveniji 
podjetja s pozitivnim, rastočim kapitalom, a brez prihodkov?  
Povečanje kapitala je lahko posledica povečanja katerekoli sestavine kapitala, pri tem pa niso vse sestavine kapitala 
povezane s prihodki. Kapital se lahko na primer poveča na račun vplačil novih vložkov, zaradi vplačil nevpoklicanega 
kapitala ali zaradi presežkov iz prevrednotenj, ki se pripoznajo neposredno v kapitalu in ne v poslovnem izidu. 

Kakršnekoli sklepe o razlogih za povečanje kapitala pri podjetjih, ki ne izkazujejo prihodkov, bi bilo mogoče tako 
oblikovati le na podlagi analize vsakega posamičnega primera. 

Kdaj nameravate razkriti lestvico neplačnikov davka in prispevkov?
Da bomo lahko razkrili dolžnike, mora biti najprej seveda spremenjena zakonodaja. Kolikor mi je znano, naj bi 
sprememba zakona začela veljati v začetku leta 2013. To pa pomeni, da bi bili dolžniki prvič objavljeni v začetku aprila 
2013. 

Ob tem bi dodal, da bo objava seznama dolžnikov in posledično zavedanje, da se lahko znajdeš na seznamu, najbrž 
povečala prostovoljnost in pravočasnost plačevanja davčnih obveznosti. Vendar pa menim, da ključni problem, ki ga 
seznami ne bodo rešili, ostaja plačilna nedisciplina in posledično zelo slaba likvidnost gospodarstva.

Kaj vse spada med DURS-ove ukrepe, da bi bilo takšnih anomalij čim manj?
Davčna uprava mora zagotoviti, da vsi zavezanci za davek izpolnjujejo svoje obveznosti. Od rizičnosti davčnih 
zavezancev pa je odvisno, kakšen pristop bo za dosego tega cilja davčna uprava izbrala. Zavezanci za davek morajo 
namreč zaznati, da ob neizpolnjevanju davčnih obveznosti davčna uprava hitro in učinkovito ukrepa, zato veliko 
pozornost namenjamo hitremu reagiranju na nove oblike davčnih utaj, kar deluje izredno preventivno. Vsekakor pa vsi 
ukrepi davčne uprave stremijo k cilju povečati prostovoljno plačevanje davčnih obveznosti. 

Delovanje davčne inšpekcije je v zadnjih letih ciljno usmerjeno na področja, za katera ugotavljamo, da je tveganje za 
neizpolnjevanje davčnih obveznosti največje. V sklopu projektov in ciljno usmerjenih nadzorov se osredotočamo na 
vzorce delovanja davčnih zavezancev, davčne inšpektorje pa  usmerjamo v odkrivanje in zmanjševanja obsega 
davčnih utaj. Zaradi optimizacije samega dela stremimo k boljši izrabi človeških virov z izboljšanjem organizacije dela 
ter v specializacijo inšpektorjev za nadzor zavezancev po dejavnosti, vrsti davka in vrsti davčnih utaj. 

Ocenjujem pa, da o učinkovitosti tovrstnega načina dela največ pove podatek, da je bilo še v letu 2009 v inšpekcijskih 
nadzorih ugotovljeno za 80 milijonov evrov dodatnih davčnih obveznosti, leta 2011 pa že za 162 milijonov evrov 
dodatnih obveznosti.

Intervju v celoti:  http://www.bisnode.si/poslovne-informacije/tema-meseca

November 2012Želite imeti hiter in enostaven vpogled v poslovanje partnerjev?

Foto vir: arhiv DURS



Bisnode d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, T: 01 620 2 781, E: info@bisnode.si, www.bisnode.si/aaa 

Certifikat

li
veste, da so v Sloveniji 1,7 % podjetji,

ki se ponašajo z najvišjo oceno Bonitetne odličnosti AAA?

li
veste, da so imetniki certifikata zaupanja vredni

in verodostojni poslovni partnerji?

li
izpolnjujete kriterije Bonitetne odličnosti?

Preverite na tel. številko

01 620 2 866!



Bisnode d.o.o.,
Likozarjeva ulica 3,
1000 Ljubljana
T: 01 620 2 700

01 620 2 708F: 
info@bisnode.siE: 
 www.bisnode.siW:

Podjetja
ACH D.D.
AMZS D. D.
COCA-COLA  HBC SLOVENIJA D.O.O.
DROGA KOLINSKA D. D.
ELEKTRO LJUBLJANA D.D. 
GEOPLIN D.O.O. 
GORENJE D.D.
HELLA SATURNUS SLOVENIJA D.O.O.
HSE D.O.O.
IBM SLOVENIJA D.O.O.
INTEREUROPA D. D.
ISKRATEL, D.O.O.
KNAUF INSULATION D.O.O.,
LEKARNA LJUBLJANA
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D. 
MAVI MARIBOR D.O.O.
MERCATOR D.D.
OMV SLOVENIJA, D.O.O.
PETROL D.D.
PIVKA PERUTNINARSTVO D.D.
PORSCHE SLOVENIJA D.O.O.
POŠTA SLOVENIJE D. O. O.
PRICEWATERHOUSECOOPERS
PRISTOP SKUPINA D.O.O.
SI.MOBIL D.D.
SLOVENSKE ŽELEZNICE D.D.
SPAR SLOVENIJA D.O.O. 
TELEKOM SLOVENIJE D.D. 
ŽITO D.D.

Banke in finančne institucije
ABANKA VIPA D. D.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJE D.D.
BANKA KOPER D. D.
GORENJSKA BANKA D.D.
HYPO BANK D.D. 
KD BANKA D.D.
LJUBLJANSKA BORZA D.D.
NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA D.O.O.
NOVA KBM D.D.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D
POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D.
PROBANKA D.D.
SID BANKA D.D.
SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA d.d. 
SKB BANKA D. D.
S UMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.
VBS LEASING D.O.O.
VOLKSBANK D.D. 
ZAVAROVALNICA GENERALI D.D.
ZAVAROVALNICA MARIBOR D. D.
ZAVAROVALNICA TILIA, D. D.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D. D.

Javne ustanove
DAVČNA UPRAVA RS 
DARS 
GZS – INFOLINK 
EKO SKLAD 
JAPTI
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI
STATISTIČNI URAD RS
TRŽNI INŠPEKTORAT RS
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Tuja predstavništva v Sloveniji
VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE POLJSKE
PREDSTAVNIŠTVO NEMŠKEGA GOSPODARSTVA
VELEPOSLANIŠTVO KRALJEVINE NIZOZEMSKE
AMERIŠKA AMBASADA
FRANCOSKO VELEPOSLANIŠTVO

...in drugi
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