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(1) Besedilo velja za EGP.
Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno
obdobje.
Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.
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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1197
z dne 30. julija 2020
o določitvi tehničnih specifikacij in ureditev v skladu z Uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega
parlamenta in Sveta o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na
področju poslovne statistike
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni
statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike (1) ter zlasti člena 7(1), člena 9(2), člena
10(5), člena 10(6), člena 17(6) in člena 18(1) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Z Uredbo (EU) 2019/2152 je bil določen skupni pravni okvir za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske poslovne
statistike.

(2)

Osnovni element takega skupnega okvira je okvir za evropske poslovne registre za statistične namene, ki z
zagotavljanjem usklajene podlage vzorčenja omogoča organizacijo in usklajevanje statističnega raziskovanja.

(3)

Natančno je treba določiti zahteve po podatkih za pripravo poslovne statistike, da bi se zagotovili podatki,
primerljivi med državami članicami, in dosegla harmonizacija na vseh področjih poslovne statistike.

(4)

Za evropsko poslovno statistiko bi se moralo uporabljati načelo ekonomskega lastništva, kot je opisano v Uredbi
(EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2). To načelo bi bilo treba čim bolj izvajati, pri tem pa
upoštevati utemeljene potrebe uporabnikov, razpoložljivost podatkov ter posledične stroške in bremena, če to
ni v nasprotju z načeli in nameni nekaterih poslovnih statistik, določenih v tej uredbi.

(5)

Za natančno določitev zahtev po podatkih je treba opredeliti glavne industrijske skupine (Main Industrial Grou
pings (MIG)) in druge posebne agregate oznak NACE.

(6)

Opredeliti je treba glavne spremenljivke in koncepte za poslovno statistiko, da bi se pridobili podatki, primerljivi
med državami članicami, in dosegla harmonizacija na vseh področjih poslovne statistike.

(7)

Za zmanjšanje bremena za podjetja in na podlagi načela sorazmernosti je treba zahteve po podatkih poenostaviti
ob upoštevanju velikosti in pomembnosti gospodarstev držav članic.

(1) UL L 327, 17.12.2019, str. 1.
(2) Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih
računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).
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(8)

Določiti je treba posebne določbe, ki se bodo uporabljale za podatke za vsebino „mednarodna trgovina z blagom“
in trgovino po značilnostih podjetij ter za področje „kratkoročna poslovna statistika“.

(9)

Vse večja gospodarska globalizacija prinaša izzive za sedanjo pripravo evropske poslovne statistike. Zaradi zbiranja
podatkov od multinacionalnih skupin podjetij je okvir za evropske statistične poslovne registre podlaga za izbolj
šanje številnih statistik, povezanih z globalizacijo. Nekatere od navedenih statistik zajemajo celotno gospodarstvo,
zaradi česar mora okvir za evropske statistične poslovne registre zajemati vse sektorje gospodarstva.

(10)

Potrebne so informacije o nadzornih povezavah med pravnimi enotami, da se opredelijo skupine podjetij, pravilno
razmejijo podjetja, izdelajo profili velikih in kompleksnih enot ter preučijo tržne koncentracije. Z informacijami o
skupinah podjetij se izboljšuje kakovost nacionalnih statističnih poslovnih registrov. Te informacije se lahko
uporabijo za zmanjšanje tveganja razkritja zaupnih podatkov. Podatki o skupini podjetij se lahko uporabijo za
raziskovanja o skupini in lahko zmanjšajo breme poročanja.

(11)

Določiti je treba obliko podatkov, ukrepe v zvezi z njihovo varnostjo in zaupnostjo ter postopek za posredovanje
podatkov o posameznih enotah Komisiji (Eurostatu) in za posredovanje podatkov o multinacionalnih skupinah
podjetij nazaj nacionalnim statističnim organom.

(12)

Izmenjava zaupnih podatkov za statistične namene med Komisijo in nacionalnimi centralnimi bankami ter med
Komisijo in Evropsko centralno banko bi morala pomagati zagotoviti kakovost informacij o multinacionalnih
skupinah podjetij v Uniji. Zato je treba določiti obliko podatkov, ukrepe v zvezi z njihovo varnostjo in zaupnostjo
ter postopek za posredovanje takih zaupnih podatkov nacionalnim centralnim bankam in Evropski centralni banki.

(13)

Z Uredbo (EU) 2019/2152 je vzpostavljena izmenjava zaupnih podatkov o izvozu blaga znotraj Unije med
državami članicami. Podrobneje je treba določiti statistične podatkovne elemente, ki se izmenjujejo, in seznam
statističnih podatkovnih elementov, ki se izmenjujejo za posebno blago ali gibanja. Države članice lahko poeno
stavijo informacije, ki jih je treba predložiti, če taka poenostavitev ne škodi kakovosti statistike. Določiti je treba
pogoje za tako poenostavitev.

(14)

Za zagotovitev usklajenega izvajanja izmenjave podatkov je treba natančno določiti ureditev za njihovo zbiranje in
obdelavo ter ureditev za uporabo vsaj 95-odstotne stopnje zajetja. Da bi lahko nacionalni statistični organ države
uvoza izmenjane statistične informacije uporabil za pripravo statistike o uvozu blaga znotraj Unije, je potrebna
tudi izmenjava metapodatkov. Za zagotovitev usklajenega izvajanja v vseh državah članicah je treba natančno
določiti metapodatke, relevantne za uporabo izmenjanih podatkov o izvozu blaga znotraj Unije pri pripravi
statistike, ter časovni načrt za posredovanje statističnih informacij in pomembnih metapodatkov. Določiti je
treba obliko podatkov, ukrepe v zvezi z njihovo varnostjo in zaupnostjo ter postopek za izmenjavo zaupnih
podatkov.

(15)

Uporaba enotnih standardov za izmenjavo in posredovanje podatkov in metapodatkov za statistiko, zajeto z
Uredbo (EU) 2019/2152, bistveno prispeva k vključevanju poslovnih procesov v evropsko poslovno statistiko.

(16)

Mednarodna pobuda za izmenjavo statističnih podatkov in metapodatkov (Statistical Data and Metadata Exchange
(SDMX)) o statističnih in tehničnih standardih za izmenjavo in souporabo podatkov in metapodatkov zagotavlja
standarde za izmenjavo in izkazovanje uradne statistike. Kjer je ustrezno, bi bilo zato treba uporabljati potrebne
opredelitve strukture podatkov, oblikovane v skladu s pobudo SDMX.

(17)

Komisija (Eurostat) bi morala na svojem spletišču dati na voljo dokumentacijo v zvezi s strukturami podatkov,
vključno z opredelitvami struktur podatkov SDMX, in zagotoviti smernice o njihovem izvajanju, zlasti v zvezi s
tehničnim formatom, ki ga je treba uporabiti.
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(18)

Države članice bi morale predložiti standardna poročila o metapodatkih in kakovosti za nacionalne statistične
poslovne registre in vso poslovno statistiko v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2019/2152. Treba je torej opredeliti
ureditev za navedena poročila in njihovo periodičnost.

(19)

Ukrepi iz te uredbe bi morali nadomestiti ukrepe iz Uredbe Komisije (ES) št. 586/2001 (3), Uredbe Komisije (ES)
št. 912/2004 (4), Uredbe Komisije (ES) št. 1982/2004 (5), Uredbe Komisije (ES) št. 1503/2006 (6), Uredbe Komisije
(ES) št. 657/2007 (7), Uredbe Komisije (ES) št. 364/2008 (8), Uredbe Komisije (ES) št. 472/2008 (9), Uredbe Komi
sije (ES) št. 192/2009 (10), Uredbe Komisije (ES) št. 250/2009 (11), Uredbe Komisije (ES) št. 251/2009 (12), Uredbe
Komisije (ES) št. 834/2009 (13), Uredbe Komisije (EU) št. 92/2010 (14), Uredbe Komisije (EU) št. 113/2010 (15),
Uredbe Komisije (EU) št. 275/2010 (16), Uredbe Komisije (EU) št. 1097/2010 (17), Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 995/2012 (18) in Uredbe Komisije (EU) št. 1106/2012 (19). Navedene uredbe bi bilo treba razveljaviti.

(3) Uredba Komisije (ES) št. 586/2001 z dne 26. marca 2001 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih
kazalcih v zvezi z opredelitvijo Glavnih industrijskih skupin – (MIGS) (UL L 86, 27.3.2001, str. 11).
(4) Uredba Komisije (ES) št. 912/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3924/91 o uvedbi raziskovanja o
industrijski proizvodnji na ravni Skupnosti (UL L 163, 30.4.2004, str. 71).
(5) Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004 z dne 18. novembra 2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi uredb
Komisije (ES) št. 1901/2000 in (EGS) št. 3590/92 (UL L 343, 19.11.2004, str. 3).
(6) Uredba Komisije (ES) št. 1503/2006 z dne 28. septembra 2006 o izvajanju in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o
kratkoročnih statističnih kazalcih v zvezi z opredelitvijo spremenljivk, seznamom spremenljivk in pogostostjo zbiranja podatkov
(UL L 281, 12.10.2006, str. 15).
(7) Uredba Komisije (ES) št. 657/2007 z dne 14. junija 2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih
kazalcih glede vzpostavitve evropskih vzorčnih načrtov (UL L 155, 15.6.2007, str. 7).
(8) Uredba Komisije (ES) št. 364/2008 z dne 23. aprila 2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 716/2007 Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi s tehnično obliko za pošiljanje statistike tujih povezanih podjetij in odstopanji, ki se odobrijo državam članicam (UL L 112,
24.4.2008, str. 14).
(9) Uredba Komisije (ES) št. 472/2008 z dne 29. maja 2008 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih
kazalcih glede prvega baznega leta, ki se uporabi za časovne vrste v NACE Rev. 2, za časovne vrste pred letom 2009, ki se pošljejo v
skladu z NACE Rev. 2, glede ravni podrobnosti, oblike, prvega obdobja opazovanja in obdobja opazovanja (UL L 140, 30.5.2008,
str. 5).
(10) Uredba Komisije (ES) št. 192/2009 z dne 11. marca 2009 o izvedbi Uredbe (ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene glede izmenjave zaupnih podatkov med Komisijo (Eurostat)
in državami članicami (UL L 67, 12.3.2009, str. 14).
(11) Uredba Komisije (ES) št. 250/2009 z dne 11. marca 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
glede opredelitev karakteristik, tehničnega formata za prenos podatkov, dvojnih zahtev za poročanje za NACE Rev. 1.1 in NACE
Rev. 2 ter dovoljenih odstopanjih za strukturno statistiko podjetij (UL L 86, 31.3.2009, str. 1).
(12) Uredba Komisije (ES) št. 251/2009 z dne 11. marca 2009 o izvedbi in spremembi Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta
in Sveta glede serije podatkov za pripravo strukturne statistike podjetij in prilagoditev, potrebnih po reviziji statistične klasifikacije
proizvodov po dejavnosti (CPA) (UL L 86, 31.3.2009, str. 170).
(13) Uredba Komisije (ES) št. 834/2009 z dne 11. septembra 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 716/2007 Evropskega parlamenta in Sveta
o statistiki Skupnosti o strukturi in dejavnosti tujih povezanih podjetij v zvezi s poročili o kakovosti (UL L 241, 12.9.2009, str. 3).
(14) Uredba Komisije (EU) št. 92/2010 z dne 2. februarja 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o
statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi z izmenjavo podatkov med carinskimi organi in nacionalnimi
statističnimi organi, pripravo statistik ter oceno kakovosti (UL L 31, 3.2.2010, str. 4).
15
( ) Uredba Komisije (EU) št. 113/2010 z dne 9. februarja 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o
statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi z zajetjem trgovanja, opredelitvijo podatkov, pripravo statistike
blagovne menjave glede na značilnosti podjetij in glede na valuto računa ter posebnim blagom ali gibanji (UL L 37, 10.2.2010,
str. 1).
(16) Uredba Komisije (EU) št. 275/2010 z dne 30. marca 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
glede meril za ovrednotenje kakovosti strukturne statistike podjetij (UL L 86, 1.4.2010, str. 1).
(17) Uredba Komisije (EU) št. 1097/2010 z dne 26. novembra 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene glede izmenjave zaupnih podatkov med Komisijo
(Eurostat) in centralnimi bankami (UL L 312, 27.11.2010, str. 1).
(18) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 995/2012 z dne 26. oktobra 2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Odločbe Evropskega
parlamenta in Sveta št. 1608/2003/ES o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o znanosti in tehnologiji (UL L 299, 27.10.2012,
str. 18).
(19) Uredba Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj
(UL L 328, 28.11.2012, str. 7).
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Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Zahteve po podatkih
Podatkovni elementi za podvsebine iz člena 7(1) Uredbe (EU) 2019/2152 so določeni v Prilogi I k tej uredbi.
Člen 2
Glavne industrijske skupine in posebni agregati
Glavne industrijske skupine (MIG) in drugi posebni agregati dejavnosti iz nomenklature gospodarskih dejavnosti (NACE)
in proizvodov iz klasifikacije proizvodov po dejavnosti (CPA), ki se uporabljajo za razčlenitve, zahtevane v skladu s
členom 7(1)(d) Uredbe (EU) 2019/2152, so določeni v Prilogi II k tej uredbi.
Člen 3
Poenostavitve
Poenostavitve iz člena 7(1) Uredbe (EU) 2019/2152 so določene v Prilogi III k tej uredbi.
Člen 4
Tehnične opredelitve
1.
Tehnične opredelitve spremenljivk in drugih elementov podatkovnih nizov iz člena 7(1) Uredbe (EU) 2019/2152 so
določene v Prilogi IV k tej uredbi.
2.
Tehnične opredelitve v zvezi z evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom so določene v Prilogi V k tej
uredbi.
3.
Tehnične opredelitve v zvezi z evropsko statistiko o mednarodni trgovini s storitvami so določene v Prilogi VI k tej
uredbi.
Člen 5
Tehnične specifikacije za evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom, vključno s trgovino z blagom po
značilnostih podjetij
Tehnične specifikacije za evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom, vključno s trgovino z blagom po značilno
stih podjetij, iz člena 7(1)(j) Uredbe (EU) 2019/2152 in z njo povezane opredelitve v skladu s členom 7(1) navedene
uredbe so določene v Prilogi V k tej uredbi. Zahteve po podatkih v zvezi z evropsko statistiko o mednarodni trgovini z
blagom so določene v preglednici 16 in preglednicah 34 do 37 v delu B Priloge I k tej uredbi.
Člen 6
Opredelitve in razčlenitve za evropsko statistiko o mednarodni trgovini s storitvami po značilnostih podjetij in
mednarodnem opravljanju storitev
Opredelitve spremenljivk in razčlenitve za evropsko statistiko o mednarodni trgovini s storitvami po značilnostih podjetij
in mednarodnem opravljanju storitev so določene v Prilogi VI k tej uredbi. Zahteve po podatkih v zvezi z evropsko
statistiko o mednarodni trgovini s storitvami po značilnostih podjetij in mednarodnem opravljanju storitev so določene v
preglednicah 17 in 38 v delu B Priloge I k tej uredbi.
Člen 7
Uteževanje in sprememba baznega leta za področje „kratkoročna poslovna statistika“
Uteževanje in sprememba baznega leta za področje „kratkoročna poslovna statistika“ iz člena 7(1)(i) Uredbe (EU)
2019/2152 sta določena v Prilogi VII k tej uredbi. V navedeni prilogi so določene tudi prehodne ureditve v zvezi z
zahtevami po podatkih za področje, opredeljeno v preglednicah 1 do 9 v delu B Priloge I k tej uredbi.
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Člen 8
Spremenljivke, povezane s podvsebinami za evropski okvir za statistične poslovne registre
V skladu s členom 9(2) Uredbe (EU) 2019/2152 so spremenljivke, povezane s podvsebinami registrov za evropski okvir
za statistične poslovne registre, določene v Prilogi VIII k tej uredbi.
Člen 9
Tehnične specifikacije za izmenjavo zaupnih podatkov za namene evropskega okvira za statistične poslovne
registre
V skladu s členom 10(5) Uredbe (EU) 2019/2152 so tehnične podrobnosti spremenljivk iz Priloge IV k navedeni uredbi
določene v Prilogi VIII k tej uredbi. Poleg tega so v skladu s členom 10(6) Uredbe (EU) 2019/2152 v Prilogi IX k tej
uredbi določeni oblika podatkov ter ukrepi v zvezi z varnostjo in zaupnostjo za izmenjavo zaupnih podatkov za namene
evropskega okvira za statistične poslovne registre.
Člen 10
Postopek in specifikacije za posredovanje podatkov in metapodatkov
1.
Podatki in metapodatki, ki se na podlagi te uredbe posredujejo Komisiji (Eurostatu), se izmenjujejo v elektronski
obliki ter posredujejo ali naložijo prek njene enotne vstopne točke za podatke in, kjer je ustrezno, metapodatke.
2.
Države članice dajo Komisiji (Eurostatu) na voljo podatke in metapodatke, ki se zahtevajo na podlagi te uredbe, pri
čemer uporabijo standarde za izmenjavo statističnih podatkov in metapodatkov, ki jih določi Komisija (Eurostat).
3.
Zaupni podatki in metapodatki se posredujejo prek varnih omrežij, ki jih uporablja Komisija (Eurostat), ali varnega
oddaljenega dostopa v skladu s standardi za izmenjavo, ki jih določi Komisija (Eurostat).
4.
Države članice bi morale standarde za izmenjavo izvajati v skladu s smernicami za izvajanje, ki jih zagotovi
Komisija (Eurostat).
5.

Države članice predložijo zaupne podatke v skladu z veljavnimi določbami Unije o posredovanju zaupnih podatkov.

Zaupni podatki se pošljejo s pravo vrednostjo in oznako, da so podatki zaupni.
Države članice zagotovijo vse ravni agregiranja razčlenitev, kot so opredeljene v preglednicah v delu B Priloge I,
posredovani podatki pa vsebujejo, kjer je to ustrezno, vse oznake primarne in sekundarne zaupnosti v skladu s pravili
o zaupnosti, veljavnimi na nacionalni ravni.
6.
Razen če ni drugače določeno, se denarni podatki izrazijo v enotah nacionalne valute (tj. države članice euroob
močja jih sporočijo v eurih). Države članice, ki pristopijo k euroobmočju, letne denarne podatke v letu svojega pristopa
sporočijo v eurih. Za sporočanje medletnih denarnih podatkov države, ki pristopijo k euroobmočju, uporabijo nacionalno
valuto, ki se uporablja za referenčno obdobje.
7.
Če se podatki, ki so že bili posredovani Komisiji (Eurostatu), revidirajo, države članice revidirane podatke posre
dujejo najpozneje do njihovega izkazovanja na nacionalni ravni ali, če se na nacionalni ravni ne izkazujejo, najpozneje en
mesec po tem, ko so bili dani na voljo nacionalnemu statističnemu organu.
Člen 11
Poročila o kakovosti in metapodatkih
1.
Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo letna poročila o kakovosti in metapodatkih za statistične poslovne
registre, pri čemer uporabljajo standarde ESS za poročanje o metapodatkih in kakovosti.
2.
Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo poročila o metapodatkih za poslovno statistiko, ki se posredujejo s
periodičnostjo iz člena 17(4) Uredbe (EU) 2019/2152, najpozneje dva meseca po zadnjem roku za posredovanje
podatkov za statistiko, zajeto s poročilom.
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3.
Države članice v ustrezno utemeljenih primerih Komisiji (Eurostatu) predložijo dodatna poročila o kakovosti, ki
vsebujejo podrobnejše informacije o kakovosti, potrebne za oceno kakovosti poslovne statistike, posredovane v skladu z
Uredbo (EU) 2019/2152, v roku, o katerem se države članice dogovorijo s Komisijo (Eurostatom).
4.
Za vsebino „uporaba IKT in e-trgovanje“ so roki za poročanje o kakovosti in metapodatkih določeni v ločenem
izvedbenem aktu.
5.
Za strukturo in vsebino poročil o kakovosti in metapodatkih je treba uporabljati zadnje standarde evropskega
statističnega sistema (ESS).
6.
Poleg standardnega poročanja o kakovosti in metapodatkih države članice v ustrezno utemeljenih primerih Komisiji
(Eurostatu) na njeno (njegovo) zahtevo predložijo dopolnilne informacije o metapodatkih in kakovosti, potrebne za oceno
kakovosti poslovne statistike, vključno s popravki predhodno predloženih informacij, kjer je to ustrezno.
Člen 12
Razveljavitev
1.
Uredbe (ES) št. 912/2004, (ES) št. 364/2008, (ES) št. 192/2009, (ES) št. 250/2009, (ES) št. 251/2009, (ES)
št. 834/2009, (EU) št. 275/2010 in (EU) št. 1097/2010 ter Izvedbena uredba (EU) št. 995/2012 se razveljavijo s
1. januarjem 2021.
2.
Uredbe (ES) št. 1982/2004, (EU) št. 92/2010, (EU) št. 113/2010 in (EU) št. 1106/2012 se razveljavijo s 1. januarjem
2022.
3.
Uredbe (ES) št. 586/2001, (ES) št. 1503/2006, (ES) št. 657/2007 in (ES) št. 472/2008 se razveljavijo s 1. januarjem
2024.
4.
Odstavki 1 do 3 ne vplivajo na obveznosti, določene v navedenih uredbah v zvezi s posredovanjem podatkov in
metapodatkov, vključno s poročili o kakovosti, glede referenčnih obdobij, ki so v celoti ali delno pred zadevnimi datumi
iz navedenih odstavkov.
5.

Sklicevanja na razveljavljene akte se štejejo za sklicevanja na to uredbo.
Člen 13
Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. januarja 2021.
Vendar pa se preglednice 16 in 34 do 37 iz Priloge I ter Priloga V uporabljajo od 1. januarja 2022.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 30. julija 2020
Za Komisijo
Predsednik
Ursula VON DER LEYEN
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PRILOGA I

Podatkovni elementi, ki jih je treba posredovati za podvsebine
Del A. Spremenljivke

SL

Področje 1. Kratkoročna poslovna statistika
Vsa kratkoročna poslovna statistika, razen statistike za podvsebino „uvozne cene“ (preglednica 4) in vsebino „nepremičnine“ (preglednica 9), se nanaša na dejavnosti rezidenčnih statističnih
enot.
Vsebine

Vsebina 1.1 Populacija podjetij

Vsebina 1.3 Cene

1

Spremenljivke

demografski dogodki podjetij (ste 1
čaji, registracije)

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v
preglednicah iz dela B

registracije

preglednica 1

2

stečaji

preglednica 1

zaposlovanje

1

število zaposlenih in samozaposlenih oseb

preglednica 2

2

opravljene delovne ure

1

opravljene delovne ure zaposlenih

preglednica 3

3

stroški dela

1

plače

preglednica 3

1

uvozne cene

1

uvozne cene

preglednica 4

2

uvozne cene (euroobmočje)

preglednica 4

3

uvozne cene (zunaj euroobmočja)

preglednica 4

1

cene pri proizvajalcih

preglednica 5

2

cene pri proizvajalcih na domačem trgu

preglednica 5

3

cene pri proizvajalcih na tujem trgu

preglednica 5

4

cene pri proizvajalcih na tujem trgu (euroobmočje)

preglednica 5

5

cene pri proizvajalcih na tujem trgu (zunaj euroobmočja) preglednica 5

2

cene pri proizvajalcih
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Vsebina 1.2 Vložki delovne sile

Podvsebine

Vsebina 1.4 Rezultati in delovanje

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v
preglednicah iz dela B

proizvodnja

1

proizvodnja (obseg)

preglednica 6

2

obseg prodaje

1

obseg prodaje

preglednica 7

3

čisti prihodek od prodaje

1

Čisti prihodek od prodaje (vrednost)

preglednica 8

2

Čisti prihodek od prodaje na domačem trgu (vrednost)

preglednica 8

3

Čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (vrednost)

preglednica 8

4

čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (euroobmočje) preglednica 8
(vrednost)

5

čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (zunaj euroob preglednica 8
močja) (vrednost)

1

gradbena dovoljenja: število stanovanj

preglednica 9

2

gradbena dovoljenja: kvadratni metri

preglednica 9

1

nepremičnine

Uradni list Evropske unije

1
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Vsebina 1.5 Nepremičnine

Spremenljivke
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Podvsebine

Vsebine

Področje 2. Nacionalna poslovna statistika
Razen nacionalne poslovne statistike o podjetjih, ki uvažajo blago, in podjetjih, ki izvažajo blago (preglednica 16), se nacionalna poslovna statistika nanaša na dejavnosti rezidenčnih
statističnih enot. Nacionalna poslovna statistika o podjetjih, ki uvažajo blago, in podjetjih, ki izvažajo blago (preglednica 16), se nanaša na statistično ozemlje države poročevalke, kot je
navedeno v oddelku 4 Priloge V k tej uredbi.
Vsebine

Vsebina 2.1 Populacija podjetij

Podvsebine

1

populacija aktivnih podjetij

Spremenljivke

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v
preglednicah iz dela B

število aktivnih podjetij

preglednice 10, 11 in 14

2

število podjetij z vsaj enim zaposlenim

preglednica 12

3

število podjetij z visoko rastjo

preglednica 13

4

število mladih podjetij z visoko rastjo

preglednica 13

18.8.2020

1

Podvsebine

2

Spremenljivke

demografski dogodki podjetij (roj 1
stva, smrti, preživetja)

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v
preglednicah iz dela B

preglednica 12

2

smrti podjetij

preglednica 12

3

preživetja podjetij

preglednica 12

4

podjetja s prvim zaposlenim

preglednica 12

5

podjetja, ki nimajo več zaposlenih

preglednica 12

6

preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim

preglednica 12

število podjetij pod tujim nadzorom

preglednica 14

SL

rojstva podjetij

18.8.2020

Vsebine

4

populacija
tujih
obvladujočih 1
podjetij in domačih povezanih
podjetij

število tujih obvladujočih podjetij (koncept končne preglednica 15
nadzorne institucionalne enote) in domačih povezanih
podjetij

5

populacija podjetij, ki se ukvarjajo 1
z mednarodno trgovino

število podjetij, ki uvažajo blago

preglednica 16

2

število podjetij, ki izvažajo blago

preglednica 16

1

število zaposlenih in samozaposlenih oseb

preglednice 10, 11 in 14

2

število zaposlenih

preglednici 10 in 11

3

število zaposlenih v ekvivalentih polnega delovnega časa preglednica 10

4

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih z preglednica 12
vsaj enim zaposlenim

5

število zaposlenih v podjetjih z vsaj enim zaposlenim

preglednica 12

6

število zaposlenih v podjetjih z visoko rastjo

preglednica 13

7

število zaposlenih v mladih podjetjih z visoko rastjo

preglednica 13

1

zaposlovanje

podjetij

pod

tujim 1
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Vsebina 2.2 Vložki delovne sile

3

Spremenljivke

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v
preglednicah iz dela B

opravljene delovne ure

1

opravljene delovne ure zaposlenih

preglednici 10 in 11

3

stroški dela

1

odhodki za zaslužke zaposlenih

preglednice 10, 11 in 14

2

plače

preglednici 10 in 11

3

stroški socialnega zavarovanja

preglednici 10 in 11

4

zaposlovanje, povezano z demo 1
grafskimi dogodki podjetij (rojstva,
smrti, preživetja)

SL

2
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Podvsebine

Vsebine

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v novonastalih preglednica 12
podjetjih
število zaposlenih v novonastalih podjetjih

preglednica 12

3

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki preglednica 12
so prenehala poslovati

4

število zaposlenih v podjetjih, ki so prenehala poslovati preglednica 12

5

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih preglednica 12
podjetjih

6

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih preglednica 12
podjetjih, v letu nastanka

7

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih s preglednica 12
prvim zaposlenim

8

število zaposlenih v podjetjih s prvim zaposlenim

9

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki preglednica 12
nimajo več zaposlenih

10

število zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih preglednica 12

Uradni list Evropske unije

2

preglednica 12
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Spremenljivke

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v
preglednicah iz dela B

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih preglednica 12
podjetjih z vsaj enim zaposlenim

12

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih preglednica 12
podjetjih z vsaj enim zaposlenim, v letu nastanka

zaposlovanje v podjetjih pod tujim 1
nadzorom

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih pod preglednica 14
tujim nadzorom

6

zaposlovanje v tujih obvladujočih 1
podjetjih in domačih povezanih
podjetjih

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v tujih obvla preglednica 15
dujočih podjetjih (koncept končne nadzorne institucio
nalne enote) in domačih povezanih podjetjih

7

stroški dela v podjetjih pod tujim 1
nadzorom

odhodki za zaslužke zaposlenih v podjetjih pod tujim preglednica 14
nadzorom

odhodki za raziskave in razvoj

notranji odhodki za raziskave in razvoj

preglednici 14 in 18

osebje za raziskave in razvoj

preglednici 14 in 19

raziskovalci

preglednica 18

Vsebina 2.3 Vložki za raziskave in 1
razvoj
2

1

zaposlovanje za raziskave in razvoj 1
2
odhodki za raziskave in razvoj v 1
podjetjih pod tujim nadzorom

notranji odhodki za raziskave in razvoj v podjetjih pod preglednica 14
tujim nadzorom

4

zaposlovanje za raziskave in razvoj 1
v podjetjih pod tujim nadzorom

osebje za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim preglednica 14
nadzorom

5

javno financiranje
razvoja

in 1

državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj preglednica 20
(GBARD)

2

nacionalno javno financiranje za raziskave in razvoj, ki se preglednica 20
usklajujejo na nadnacionalni ravni

raziskav
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Podvsebine

Vsebine

Vsebina 2.4 Nabave

1

Vsebina 2.5 Rezultati in delovanje

1

nabava blaga in storitev skupaj

preglednice 10, 11 in 14

2

nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo

preglednici 14 in 21

3

odhodki za storitve, ki jih opravijo agencijski delavci

preglednica 21

4

stroški dolgoročnega najema in poslovnega najema

preglednica 21

5

nabava energentov

preglednica 21

6

plačila podizvajalcem

preglednica 21

1

sprememba zalog blaga

preglednica 22

2

sprememba zalog končnih izdelkov in nedokončane preglednica 22
proizvodnje

3

sprememba zalog blaga za nadaljnjo prodajo

preglednica 22

nabava blaga in storitev podjetij 1
pod tujim nadzorom

nabava blaga in storitev podjetij pod tujim nadzorom preglednica 14
skupaj

2

nabava blaga in storitev podjetij pod tujim nadzorom za preglednica 14
nadaljnjo prodajo

4

uvoz podjetij

1

statistična vrednost uvoza podjetij

preglednici 16 in 17

1

čisti prihodek od prodaje

1

čisti prihodek od prodaje

preglednice 10, 11 in 14

2

čisti prihodek od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribo preglednica 24
lova in industrijskih dejavnosti

3

čisti prihodek od prodaje od industrijskih dejavnosti

4

čisti prihodek od prodaje od industrijskih dejavnosti brez preglednica 24
gradnje

5

čisti prihodek od prodaje od gradnje

Uradni list Evropske unije
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sprememba zalog blaga

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v
preglednicah iz dela B

SL

2

nabava blaga in storitev

Spremenljivke
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Podvsebine

Vsebine

preglednica 24

18.8.2020

preglednica 24

Spremenljivke

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v
preglednicah iz dela B

preglednica 24

7

čisti prihodek od prodaje od dejavnosti trgovine v zvezi z preglednica 24
nabavo in nadaljnjo prodajo ter posredniških dejavnosti

8

čisti prihodek od prodaje od zgradb

preglednica 24

9

čisti prihodek od prodaje od gradbeništva

preglednica 24

10

čisti prihodek od prodaje od glavne dejavnosti na 3- preglednica 25
mestni ravni NACE

11

čisti prihodek od prodaje od oddajanja naročil podizvajal preglednica 25
cem

12

čisti prihodek od prodaje po rezidenčnosti stranke

preglednica 23

13

čisti prihodek od prodaje po proizvodih

preglednica 23

bruto trgovska marža

1

bruto trgovska marža

preglednica 10

3

vrednost proizvodnje

1

vrednost proizvodnje

preglednice 10, 11 in 14

4

dodana vrednost

1

dodana vrednost

preglednice 10, 11 in 14

5

bruto poslovni presežek

1

bruto poslovni presežek

preglednici 10 in 11

6

čisti prihodek od prodaje podjetij 1
pod tujim nadzorom

čisti prihodek od prodaje podjetij pod tujim nadzorom preglednica 14

7

vrednost proizvodnje podjetij pod 1
tujim nadzorom

vrednost proizvodnje podjetij pod tujim nadzorom

preglednica 14
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čisti prihodek od prodaje od storitvenih dejavnosti
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Podvsebine

Vsebine

Spremenljivke

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v
preglednicah iz dela B

8

dodana vrednost podjetij pod tujim 1
nadzorom

dodana vrednost podjetij pod tujim nadzorom

9

čisti prihodek od prodaje tujih 1
obvladujočih podjetij in domačih
povezanih podjetij

čisti prihodek od prodaje tujih obvladujočih podjetij (kon preglednica 15
cept končne nadzorne institucionalne enote) in domačih
povezanih podjetij

10

industrijska proizvodnja

1

prodaja industrijskih proizvodov in storitev

preglednica 26

2

proizvodnja v okviru dejavnosti podizvajalcev

preglednica 26

3

dejanska proizvodnja

preglednica 26
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Podvsebine

Vsebine

preglednica 14
SL

1

statistična vrednost izvoza podjetij

preglednici 16 in 17

1

bruto investicije aktivnih podjetij

1

bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva

preglednici 10 in 14

2

bruto investicije v zemljišča

preglednica 27

3

bruto investicije v pridobitev obstoječih stavb

preglednica 27

4

bruto investicije v gradnjo in izboljšanje stavb

preglednica 27

5

bruto investicije v stroje in opremo

preglednica 27

6

bruto investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva, preglednica 10
razen v dobro ime

7

investicije v kupljeno programsko opremo

preglednica 28

18.8.2020

izvoz podjetij
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Vsebina 2.6 Investicije

11

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v
preglednicah iz dela B

8

prihodki od prodaje opredmetenega investicijskega blaga preglednica 10

bruto investicije podjetij pod tujim 1
nadzorom

bruto investicije podjetij pod tujim nadzorom v opred preglednica 14
metena dolgoročna sredstva

SL

2

Spremenljivke

18.8.2020

Podvsebine

Vsebine

Področje 3. Regionalna poslovna statistika
Vsa regionalna poslovna statistika se nanaša na dejavnosti rezidenčnih statističnih enot.
Vsebine

1

2

populacija po regijah

Spremenljivke

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v pregled
nicah iz dela B

število lokalnih enot

preglednica 29

2

število aktivnih podjetij

preglednica 30

3

število podjetij z vsaj enim zaposlenim

preglednica 30

4

število podjetij z visoko rastjo

preglednica 30

rojstva podjetij

preglednica 30

2

smrti podjetij

preglednica 30

3

preživetja podjetij (samo preživetja treh koledarskih let) preglednica 30

4

podjetja s prvim zaposlenim

preglednica 30

5

podjetja, ki nimajo več zaposlenih

preglednica 30

6

preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim (samo za podje preglednica 30
tja, ki so preživela tri koledarska leta)

demografski dogodki podjetij po 1
regijah (rojstva, smrti, preživetja)
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Vsebina 3.1 Populacija podjetij

Podvsebine

Vsebina 3.2 Vložki delovne sile

1

Spremenljivke

zaposlovanje v aktivnih podjetjih 1
po regijah

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v pregled
nicah iz dela B

L 271/16

Podvsebine

Vsebine

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v lokalnih preglednica 29
enotah
SL

število zaposlenih in samozaposlenih oseb

preglednica 30

3

število zaposlenih

preglednica 30

4

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih z preglednica 30
vsaj enim zaposlenim

5

število zaposlenih v podjetjih z vsaj enim zaposlenim

zaposlovanje, povezano z demo 1
grafskimi dogodki podjetij po
regijah (rojstva, smrti, preživetja)

preglednica 30

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v novonastalih preglednica 30
podjetjih
število zaposlenih v novonastalih podjetjih

preglednica 30

3

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki preglednica 30
so prenehala poslovati

4

število zaposlenih v podjetjih, ki so prenehala poslovati preglednica 30

5

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih preglednica 30
podjetjih (samo za podjetja, ki so preživela tri koledarska
leta)

6

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih preglednica 30
podjetjih, v letu nastanka (samo za podjetja, ki so preži
vela tri koledarska leta)

7

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih s preglednica 30
prvim zaposlenim

8

število zaposlenih v podjetjih s prvim zaposlenim

preglednica 30
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2

2

Spremenljivke

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v pregled
nicah iz dela B

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki preglednica 30
nimajo več zaposlenih

10

število zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih preglednica 30

11

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih preglednica 30
podjetjih z vsaj enim zaposlenim (samo za podjetja, ki
so preživela tri koledarska leta)

12

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih preglednica 30
podjetjih z vsaj enim zaposlenim, v letu nastanka (samo
za podjetja, ki so preživela tri koledarska leta)

1

plače v lokalnih enotah

preglednica 29

SL

9

18.8.2020

Podvsebine

Vsebine

stroški dela po regijah

Vsebina 3.3 Vložki za raziskave in 1
razvoj

odhodki za raziskave in razvoj po 1
regijah

notranji odhodki za raziskave in razvoj

preglednica 31

2

zaposlovanje za raziskave in razvoj 1
po regijah

osebje za raziskave in razvoj

preglednica 32

raziskovalci

preglednica 32

2
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3

Področje 4. Statistika o mednarodnih dejavnostih
Statistika vsebin „populacija podjetij“, „vložki delovne sile“, „investicije“ ter „rezultati in delovanje“ (preglednica 33) za to področje se nanaša na dejavnosti nerezidenčnih statističnih enot.

Statistika vsebine „mednarodna trgovina s storitvami“ (preglednica 38) se nanaša na trgovino s storitvami, ki jih opravijo rezidenčne enote.
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Statistika vsebine „mednarodna trgovina z blagom“ (preglednice 34 do 37) se nanaša samo na statistično ozemlje države poročevalke, kot je navedeno v oddelku 4 Priloge V k tej uredbi.

Spremenljivke

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v pregled
nicah iz dela B

1

populacija podjetij v tujini pod 1
nadzorom rezidenčnih institucio
nalnih enot v državi poročevalki

število podjetij v tujini pod končnim nadzorom institu preglednica 33
cionalnih enot v državi poročevalki

Vsebina 4.2 Vložki delovne sile

1

zaposlovanje v podjetjih v tujini 1
pod nadzorom rezidenčnih institu
cionalnih enot v državi poročevalki

število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih v preglednica 33
tujini pod končnim nadzorom institucionalnih enot v
državi poročevalki

2

stroški dela v podjetjih v tujini pod 1
nadzorom rezidenčnih institucio
nalnih enot v državi poročevalki

odhodki za zaslužke zaposlenih v podjetjih v tujini pod preglednica 33
končnim nadzorom institucionalnih enot v državi poro
čevalki

Vsebina 4.3 Investicije

1

bruto investicije po podjetjih v 1
tujini pod nadzorom rezidenčnih
institucionalnih enot v državi poro
čevalki

bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva preglednica 33
podjetij v tujini pod končnim nadzorom institucionalnih
enot v državi poročevalki

Vsebina 4.4 Rezultati in delovanje

1

čisti prihodek od prodaje podjetij v 1
tujini pod nadzorom rezidenčnih
institucionalnih enot v državi poro
čevalki

čisti prihodek od prodaje podjetij v tujini pod končnim preglednica 33
nadzorom institucionalnih enot v državi poročevalki

trgovina z blagom znotraj Unije

1a

statistična vrednost izvoza blaga znotraj Unije – podrobni preglednica 34
podatki

1b

količina izvoza blaga znotraj Unije – podrobni podatki preglednica 34

2a

statistična vrednost uvoza blaga znotraj Unije – podrobni preglednica 34
podatki

2b

količina uvoza blaga znotraj Unije – podrobni podatki

preglednica 34

3

statistična vrednost izvoza blaga – zbirni podatki

preglednica 36

trgovina

z 1
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Vsebina 4.5 Mednarodna
blagom

SL

Vsebina 4.1 Populacija podjetij
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Podvsebine

Vsebine

18.8.2020

2

trgovina

Elementi zahtev po podatkih,
kot so opredeljeni v pregled
nicah iz dela B

4

statistična vrednost uvoza blaga – zbirni podatki

preglednica 36

1a

statistična vrednost izvoza blaga zunaj Unije – podrobni preglednica 35
podatki

1b

količina izvoza blaga zunaj Unije – podrobni podatki

2a

statistična vrednost uvoza blaga zunaj Unije – podrobni preglednica 35
podatki

2b

količina uvoza blaga zunaj Unije – podrobni podatki

3

statistična vrednost izvoza blaga zunaj Unije po valuti preglednica 37
računa

4

statistična vrednost uvoza blaga zunaj Unije po valuti preglednica 37
računa

preglednica 35

SL

preglednica 35

s 1

uvoz storitev

1

uvoz in pridobitev storitev

preglednica 38

2

izvoz storitev

1

izvoz in zagotavljanje storitev

preglednica 38
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Vsebina 4.6 Mednarodna
storitvami

trgovina z blagom zunaj Unije

Spremenljivke

18.8.2020

Podvsebine

Vsebine
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Del B. Elementi zahtev po podatkih
Preglednica 1. Kratkoročna poslovna statistika o populaciji podjetij
Spremenljivke

110101. Registracije
110102. Stečaji

Merska enota

Absolutna vrednost: neprilagojena

Statistična populacija

Tržne dejavnosti s področij B do N in P do R ter iz oddelkov S95 in S96 NACE

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih
— Agregati področij NACE:
— B + C + D + E, K + L+ M + N, P + Q + R + S95 + S96
— Področja NACE:
— F, G, H, I in J
— Posebni agregat, kot je opredeljen v Prilogi II.B k tej uredbi:
— industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti članskih organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles)

Rok za posredovanje T + 40 D
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno Prvo četrtletje leta 2021

Preglednica 2. Kratkoročna poslovna statistika o zaposlovanju
Spremenljivke

120101. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb

Merska enota

Indeksi: neprilagojeni

Statistična populacija

Tržne dejavnosti s področij B, C, D, iz oddelka E36 ter s področij F, G, H do M (razen K,
M701, M72 in M75) in N NACE

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih
Za vse države:
— MIG s področij B, C in D ter iz oddelka E36 NACE, kot so opredeljene v Prilogi II.A k tej
uredbi;
— agregati področij NACE:
— B + C + D + E36, H + I + J + L + M (razen M701, M72, M75) + N;
— področja NACE:
— B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (razen M701, M72, M75) in N;
— oddelki NACE:
— E36, G45, G46, G47 in G47 (brez G473).
Za srednje velike in velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— dodatno še oddelki področij B, C in D NACE.
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Za velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— dodatno še oddelki področij H, I in J NACE.
Dodatne razčlenitve, ki se zahtevajo za srednje velike in velike države, so za male države (kot
so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi) neobvezne.
Uporaba
ocen
in Število zaposlenih in samozaposlenih oseb se lahko približno oceni na podlagi števila zapo
zahteve glede kakovosti slenih. Za dejavnosti s področij G, H do M (razen K, M701, M72 in M75) in N NACE se lahko
za referenčna obdobja pred letom 2021 in od januarja 2021 do decembra 2023 uporabi
podjetje (ENT) v baznem letu 2015 namesto enot enovrstne dejavnosti (EED).

Rok za posredovanje T + 2 M za četrtletne ali mesečne (neobvezne) podatke, razen za:
podatkov
— zahteve za male in srednje velike države: T + 2 M + 15 dni.
Prehodna ureditev za področje L NACE, oddelek N77 NACE ter skupini N811 in N813 NACE,
ki jih je treba vključiti v njihove agregate od prvega četrtletja ali meseca (neobvezno) leta 2021,
kot je opredeljeno v Prilogi VII (3.a).

Prvo
obdobje

referenčno Prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2000, razen za:
— področje L NACE, oddelek N77 NACE ter skupini N811 in N813 NACE, ki jih je treba
vključiti v njihove agregate od prvega četrtletja ali meseca (neobvezno) leta 2021;
— Španijo: prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2002 za zahtevana področja G do M
(razen K, M701, M72 in M75) in N NACE, razen oddelka G47 in oddelka G47 (brez
G473), ter prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2005 za J58, J59, J60, I55 in I56;
— Finsko: prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2005 za oddelka C32 in C33 NACE;
— Avstrijo: prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2003 za zahtevana področja H do N
NACE (razen K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) in prvo četrtletje ali mesec
(neobvezno) leta 2005 za oddelek B09 NACE.

Preglednica 3. Kratkoročna poslovna statistika o opravljenih delovnih urah in plačah

Spremenljivke

120201. Opravljene delovne ure zaposlenih
120301. Plače

Merska enota

Indeksi: neprilagojeni in koledarsko prilagojeni

Statistična populacija

Tržne dejavnosti s področij B, C, D, iz oddelka E36 ter s področij F, G, H do M (razen K,
M701, M72 in M75) in N NACE

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih
Za vse države:
— MIG s področij B, C in D ter iz oddelka E36 NACE, kot so opredeljene v Prilogi II.A k tej
uredbi;
— agregati področij NACE:
— B + C + D + E36, H + I + J + L + M (razen M701, M72 in M75) + N;
— področja NACE:
— B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75) in N;
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— oddelki NACE:
— E36, G45, G46, G47 in G47 (brez G473).
Za srednje velike in velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— dodatno še oddelki področij B, C in D NACE.
Za velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— dodatno še oddelki področij H, I in J NACE.
Dodatne razčlenitve, ki se zahtevajo za srednje velike in velike države, so za male države (kot
so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi) neobvezne.
Uporaba
ocen
in Za dejavnosti s področij G, H do M (razen K, M701, M72 in M75) in N NACE se lahko za
zahteve glede kakovosti referenčna obdobja pred letom 2021 in od januarja 2021 do decembra 2023 uporabi ENT v
baznem letu 2015 namesto EED.
Rok za posredovanje T + 3 M za četrtletne ali mesečne (neobvezne) podatke, razen za:
podatkov
— zahteve za male in srednje velike države: T + 3 M + 15 dni.
Prehodna ureditev za agregat NACE G47_X_G473, področje L, oddelek N77 NACE ter skupini
N811 in N813 NACE, ki jih je treba vključiti v njihove agregate od prvega četrtletja ali meseca
(neobvezno) leta 2021, kot je opredeljeno v Prilogi VII (3.a).
Prvo
obdobje

referenčno Prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2000 za zahtevana področja B do F NACE, razen za:
— Finsko: prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2005 za zahtevana oddelka C32 in C33;
— Avstrijo: prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2005 za oddelek B09 NACE.
Prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2010 za zahtevana področja G do M (razen K, M701,
M72 in M75) in N NACE, razen za:
— agregat G47_X_G473 NACE, področje L NACE, oddelek N77 NACE ter skupini N811 in
N813 NACE, ki jih je treba vključiti v njihove agregate od prvega četrtletja ali meseca
(neobvezno) leta 2021.

Preglednica 4. Kratkoročna poslovna statistika o uvoznih cenah
Spremenljivke

130101. Uvozne cene (neobvezno za države zunaj euroobmočja in države, ki uporabljajo
evropske vzorčne načrte)
130102. Uvozne cene (euroobmočje) (neobvezno za države zunaj euroobmočja in države, ki
uporabljajo evropske vzorčne načrte)
130103. Uvozne cene (zunaj euroobmočja) (neobvezno za države zunaj euroobmočja)

Merska enota

Indeksi: neprilagojeni

Statistična populacija

Proizvodi s področij B (razen B0721 in B09), C (razen C18, C2446, C254, C301, C303, C304
in C33) in D CPA

Razčlenitve

Razčlenitev po proizvodih
Za vse države:
— MIG s področij B (razen B0721 in B09), C (razen C18, C2446, C254, C301, C303, C304
in C33) in D CPA, kot so opredeljene v Prilogi II.A k tej uredbi;
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— agregati področij B (razen B0721 in B09) + C (razen C18, C2446, C254, C301, C303,
C304 in C33) + D CPA;
— področja B (razen B0721 in B09), C (razen C18, C2446, C254, C301, C303, C304 in
C33) in D CPA.
Za srednje velike in velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— dodatno še oddelki področij B (razen B0721 in B09), C (razen C18, C2446, C254, C301,
C303, C304 in C33) in D CPA.
Dodatne razčlenitve za srednje velike in velike države so za male države (kot so opredeljene v
Prilogi III.A.2 k tej uredbi) neobvezne.
Uporaba
ocen
in Za določene države omejen obseg predložitve podatkov na podlagi evropskih vzorčnih načr
zahteve glede kakovosti tov, kot je določeno v Prilogi III.C k tej uredbi.
Rok za posredovanje T + 1 M + 15 dni
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno Januar 2006, razen za:
— Avstrijo: januar 2009 za C161, C2811, C2892 NACE.
Za države članice euroobmočja, ki so pristopile po januarju 2006, se spremenljivke 130101
(uvozne cene), 130102 (uvozne cene (euroobmočje)) in 130103 (uvozne cene (zunaj euroob
močja)) zahtevajo od začetka leta vstopa v euroobmočje.

Preglednica 5. Kratkoročna poslovna statistika o cenah pri proizvajalcih
Spremenljivke

130201. Cene pri proizvajalcih
130202. Cene pri proizvajalcih na domačem trgu
130203. Cene pri proizvajalcih na tujem trgu
130204. Cene pri proizvajalcih na tujem trgu (euroobmočje) (neobvezno za države zunaj
euroobmočja)
130205. Cene pri proizvajalcih na tujem trgu (zunaj euroobmočja) (neobvezno za države zunaj
euroobmočja)

Merska enota

Indeksi: neprilagojeni

Statistična populacija

Za spremenljivko 130201 (cene pri proizvajalcih):
— tržne dejavnosti s področij B (razen B0721), C (razen C2446, C254, C301, C303 in
C304), D in oddelka E36 NACE, 41.00.1 CPA, razen 41.00.14 (samo nove stavbe),
področij H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75) in N NACE.
Za spremenljivke 130202 (cene pri proizvajalcih na domačem trgu), 130203 (cene pri proiz
vajalcih na tujem trgu), 130204 (cene pri proizvajalcih na tujem trgu (euroobmočje)) in
130205 (cene pri proizvajalcih na tujem trgu (zunaj euroobmočja)):
— tržne dejavnosti s področij B (razen B0721), C (razen C2446, C254, C301, C303 in
C304) in D ter oddelka E36 NACE.

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih in proizvodih
Za vse države:
— MIG s področij B (razen B0721), C (razen C2446, C254, C301, C303 in C304) in D ter iz
oddelka E36, kot so opredeljene v Prilogi II.A k tej uredbi;
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— agregati področij NACE:
— B (razen B0721) + C (razen C2446, C254, C301, C303 in C304) + D + E36, H + I +
J + L + M (razen M701, M72 in M75) + N;
— področja NACE:
— B (razen B0721), C (razen C2446, C254, C301, C303 in C304), D, H, I, J, L, M (razen
M701, M72 in M75) in N;
— oddelek E36 ter oddelki področij H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75) in N NACE;
— 41.00.1 CPA, razen 41.00.14 (samo nove stavbe).
Za srednje velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— dodatno še oddelki področij B (razen B0721), C (razen C2446, C254, C301, C303 in
C304) in D NACE.
Za velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— kot za srednje velike države ter dodatno še skupine in razredi področja C NACE za
spremenljivke 130201 (cene pri proizvajalcih), 130202 (cene pri proizvajalcih na
domačem trgu) in 130203 (cene pri proizvajalcih na tujem trgu) (ki predstavljajo najmanj
90 % dodane vrednosti področja C).
Dodatne razčlenitve, ki se zahtevajo za srednje velike in velike države, so za male države
neobvezne; dodatne razčlenitve za velike države so za srednje velike države (kot so opredeljene
v Prilogi III.A.2 k tej uredbi) neobvezne.

Uporaba
ocen
in Obseg predložitve podatkov za razčlenitev na euroobmočje/zunaj euroobmočja za določene
zahteve glede kakovosti države omejen na podlagi evropskih vzorčnih načrtov, kot je določeno v Prilogi III.C k tej
uredbi.
Kot približek za cene pri proizvajalcih v gradbeništvu se lahko uporabijo skupni gradbeni
stroški (stroški materiala in stroški dela) (41.00.1 CPA, razen 41.00.14). Stroški, ki so sestavni
deli gradbenih stroškov, so tudi stroški obratov in opreme, prevoza in energije ter drugi stroški
(brez nagrad arhitektov).
Zaželeni so indeksi na podlagi dejanskih cen pri proizvajalcih. Če ti niso na voljo, se lahko za
H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 in N82 uporabijo približne
ocene. Za približno oceno dejavnosti (NACE) se lahko uporabijo proizvodi (CPA).
Za dejavnosti s področij H do M (razen K, M701, M72 in M75) in N NACE se lahko za
referenčna obdobja pred letom 2021 in od januarja 2021 do decembra 2023 uporabi ENT v
baznem letu 2015 namesto EED.
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih (SPPI)) se nanašajo na poslovanje z vsemi subjekti (B2All)).
Kadar je delež poslov z zasebnimi potrošniki (B2C) zanemarljiv, se lahko indeksi SPPI približno
ocenijo na podlagi kazalnikov poslovanja med podjetji (B2B). Za referenčna obdobja pred
letom 2021 se lahko indeksi SPPI približno ocenijo na podlagi kazalnikov B2B namesto
kazalnikov B2All.

Rok za posredovanje T + 1 M za mesečne podatke za zahtevana področja B do E36 NACE;
podatkov
— T + 3 M za vsa druga zahtevana področja NACE in 41.00.1 CPA (razen 41.00.14), razen
za: male in srednje velike države za zahtevano kategorijo 41.00.1 CPA (razen 41.00.14),
četrtletni in mesečni (neobvezni) podatki: T + 3 M + 15 dni.

SL

18.8.2020

Uradni list Evropske unije

L 271/25

Prehodna ureditev za vključitev agregata H + I + J + L + M (razen M701, M72 in M75) + N
NACE; področja H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75), N; oddelke H49, H50, H52; I55, I56;
J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82 NACE, kot je opredeljena v Prilogi VII (3.a).
Prvo
obdobje

referenčno Prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2000 za zahtevano kategorijo 41.00.1 CPA, razen
41.00.14, razen za:
— Bolgarijo: prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2003.
Januar 2005 za zahtevana področja B do E36 NACE, razen za:
— Avstrijo: januar 2008 (130201 (cene pri proizvajalcih) in 130202 (cene pri proizvajalcih
na domačem trgu)) in januar 2009 (130203 (cene pri proizvajalcih na tujem trgu),
130204 (cene pri proizvajalcih na tujem trgu (euroobmočje)) in 130205 (cene pri proiz
vajalcih na tujem trgu (zunaj euroobmočja)) za oddelek B09 NACE.
Januar 2005 za zahteve 130204 (cene pri proizvajalcih na tujem trgu (euroobmočje)) in
130205 (cene pri proizvajalcih na tujem trgu (zunaj euroobmočja)).
Prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2010 za zahteve za področja H do M (razen K,
M701, M72 in M75) in N NACE, razen za:
— agregat področij H + I + J + L + M (razen M701, M72 in M75) + N NACE; področja H do
M (razen K, M701, M72 in M75) in N NACE ter oddelke H49, H50, H52, I55, I56, J58,
J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 NACE, ki jih je treba vključiti od prvega
četrtletja ali meseca (neobvezno) leta 2021.
Za države članice euroobmočja, ki so pristopile po januarju 2005, se spremenljivki 130204
(cene pri proizvajalcih na tujem trgu (euroobmočje)) in 130205 (cene pri proizvajalcih na
tujem trgu (zunaj euroobmočja)) zahtevata od začetka leta vstopa v euroobmočje.

Preglednica 6. Kratkoročna poslovna statistika o proizvodnji (obseg)

Spremenljivke

140101. Proizvodnja (obseg)

Merska enota

Indeksi: neprilagojeni, koledarsko prilagojeni in sezonsko prilagojeni

Statistična populacija

Tržne dejavnosti s področij B, C, D (razen D353), F, H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75) in
N NACE

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih
Za vse države:
— MIG s področij B, C in D NACE (razen skupine D353), kot so opredeljene v Prilogi II.A k
tej uredbi (MIG energija, razen skupine D353 in področja E);
— agregati področij NACE:
— B + C + D (razen D353), H + I + J + L + M (razen M701, M72 in M75) + N;
— področja NACE:
— B, C, D (razen D353), F, H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75) in N;
— oddelki področij NACE:
— H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75) in N.
Za srednje velike in velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— dodatno še oddelki področij B, C, D in F NACE.
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Za velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— dodatno še skupine in razredi področja C NACE (ki predstavljajo najmanj 90 % dodane
vrednosti področja C).
Dodatne razčlenitve, ki se zahtevajo za srednje velike in velike države, so za male države
neobvezne; dodatne razčlenitve za velike države so za srednje velike države (kot so opredeljene
v Prilogi III.A.2 k tej uredbi) neobvezne.
Prehodna ureditev za področje F NACE za referenčna obdobja pred januarjem 2024, kot je
opredeljena v Prilogi VII (3.b).
Uporaba
ocen
in Za dejavnosti s področij H do M (razen K, M701, M72 in M75) in N NACE se lahko za
zahteve glede kakovosti referenčna obdobja pred letom 2021 in od januarja 2021 do decembra 2023 uporabi ENT v
baznem letu 2015 namesto EED.
Rok za posredovanje T + 1 M + 10 dni za področja B, C, D NACE (razen D353).
podatkov
Za področje F NACE:
— za srednje velike in velike države: T + 1 M + 15 dni;
— za male države: T + 2 M.
T + 2 M za področja H, I, J, L, M (razen M701, M72, M75) in N NACE.
Prehodna ureditev za vključitev agregata področij H + I + J + L + M (razen M701, M72 in
M75) + N NACE; področja NACE in oddelke področij H do M (razen K, M701, M72 in M75)
in N NACE; oddelke področja NACE F, kot je opredeljena v Prilogi VII (3.a).
Prvo
obdobje

referenčno Januar 2000 za zahtevana področja B do D (razen D353) NACE, razen za:
— Španijo (skupine in razredi NACE) januar 2002;
— Avstrijo (oddelek B09 NACE) januar 2005.
Januar 2005 za oddelek C33 NACE.
Prvo četrtletje leta 2000 (ali mesec leta 2005) za male države za zahtevano področje F NACE
in januar 2005 za velike in srednje velike države za zahteve področja F NACE.
Januar 2021
— za agregat področij H + I + J + L + M (razen M701, M72 in M75) + N NACE; za področja
NACE in oddelke področij H do M (razen K, M701, M72 in M75) in N NACE; za oddelke
področja F.

Preglednica 7. Kratkoročna poslovna statistika o obsegu prodaje
Spremenljivke

140201. Obseg prodaje

Merska enota

Indeksi: neprilagojeni, koledarsko prilagojeni in sezonsko prilagojeni

Statistična populacija

Tržne dejavnosti področja G NACE

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih
Za vse države:
— področje G NACE;
— oddelki področja G NACE;
— agregat skupin oddelka G47 NACE brez skupine G473 NACE;
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— agregat razreda G4711 NACE + skupine G472 NACE;
— agregat razreda G4719 NACE + skupin G474 + G475 + G476 + G477 + G478 + G479
NACE;
— skupina G473 NACE.
Za srednje velike in velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— dodatno še skupine področja G NACE, razredi G4711, G4719 in G4791 NACE.
Dodatne razčlenitve, ki se zahtevajo za srednje velike in velike države, so za male države (kot
so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi) neobvezne.
Uporaba
ocen
in Za dejavnosti s področja G NACE se lahko za referenčna obdobja pred letom 2021 in od
zahteve glede kakovosti januarja 2021 do decembra 2023 uporabi ENT v baznem letu 2015 namesto EED.

Rok za posredovanje T + 2 M za mesečne podatke za:
podatkov
NACE
— področje G;
— oddelka G45 in G46;
— skupine G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467,
G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 in G479;
— razrede G4711, G4719 in G4791.
T + 1 M za mesečne podatke za: NACE
— oddelek G47;
— agregat oddelka G47 brez skupine G473;
— agregat razreda G4711 + skupine G472 NACE;
— agregat razreda G4719 + skupin G474 + G475 + G476 + G477 + G478 + G479 NACE;
— skupino G473.

Prvo
obdobje

referenčno Januar 2000, razen za:
— področje G NACE, oddelka in skupine oddelkov G45 in G46 NACE, skupine oddelka G47
NACE (razen G472 in G473), ki jih je treba zagotavljati od januarja 2021.

Preglednica 8. Kratkoročna poslovna statistika o čistem prihodku od prodaje (vrednost)

Spremenljivke

140301. Čisti prihodek od prodaje (vrednost)
140302. Čisti prihodek od prodaje na domačem trgu (vrednost)
140303. Čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (vrednost)
140304. Čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (vrednost) (euroobmočje) (neobvezno za
države zunaj euroobmočja)
140305. Čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (vrednost) (zunaj euroobmočja) (neobvezno
za države zunaj euroobmočja)

Merska enota

Indeksi: neprilagojeni in koledarsko prilagojeni za vse dejavnosti ter sezonsko prilagojeni za
področja G, H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75) in N NACE
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Za spremenljivko 140301 (čisti prihodek od prodaje (vrednost)): področja B, C, G, H, I, J, L, M
(razen M701, M72 in M75) in N NACE.
Za spremenljivke 140302 (čisti prihodek od prodaje na domačem trgu (vrednost)), 140303
(čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (vrednost)), 140304 (čisti prihodek od prodaje na
tujem trgu (vrednost) (euroobmočje) (neobvezno za države zunaj euroobmočja)) in 140305
(čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (vrednost) (zunaj euroobmočja) (neobvezno za države
zunaj euroobmočja)): področji B in C NACE.

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih
Za spremenljivko 140301 (čisti prihodek od prodaje (vrednost)):
za vse države:
— MIG s področij B in C NACE, kot so opredeljene v Prilogi II.A k tej uredbi (MIG energija,
razen področij D in E);
— agregati področij NACE:
— B + C, H + I + J + L + M (razen M701, M72 in M75) + N;
— področja NACE:
— B, C, G, H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75) in N;
— oddelki področij NACE:
— G, H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75) in N;
— oddelek G47 NACE brez skupine G473 NACE;
— skupina G473 NACE;
— agregat razreda G4711 + skupine G472 NACE; agregat razreda G4719 + skupin G474 +
G475 + G476 + G477 + G478 + G479 NACE;
za srednje velike in velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— dodatno še oddelki področij B in C NACE, skupine področja G NACE, razredi G4711,
G4719, G4791 NACE.
Za spremenljivke 140302 (čisti prihodek od prodaje na domačem trgu (vrednost)),
140303 (čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (vrednost)), 140304 (čisti prihodek
od prodaje na tujem trgu (vrednost) (euroobmočje)) in 140305 (čisti prihodek od
prodaje na tujem trgu (vrednost) (zunaj euroobmočja)):
za vse države:
— MIG s področij B in C NACE, kot so opredeljene v Prilogi II.A k tej uredbi (MIG energija,
razen področij D in E);
— agregati področij B + C NACE;
— področji B in C NACE;
za srednje velike in velike države, kot so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi:
— dodatno še oddelki področij B in C in NACE.
Dodatne razčlenitve, ki se zahtevajo za srednje velike in velike države, so za male države (kot
so opredeljene v Prilogi III.A.2 k tej uredbi) neobvezne.

Uporaba
ocen
in Za dejavnosti s področij G, H do M (razen K, M701, M72 in M75) in N NACE se lahko za
zahteve glede kakovosti referenčna obdobja pred letom 2021 in od januarja 2021 do decembra 2023 uporabi ENT v
baznem letu 2015 namesto EED.
Rok za posredovanje T + 2 M za:
podatkov
— MIG s področij B in C NACE, kot so opredeljene v Prilogi II.A k tej uredbi (MIG energija,
razen področij D in E);
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— agregate področij NACE:
— B + C, H + I + J + L + M (razen M701, M72 in M75) + N;
— področja NACE:
— B, C, G, H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75) in N;
— oddelke področij NACE:
— B, C, H, I, J, L, M (razen M701, M72 in M75) in N;
— oddelka G45 in G46 NACE;
— skupine G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467,
G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 in G479 NACE;
— razrede G4711, G4719 in G4791 NACE.
Prehodna ureditev za vključitev agregata področij H + I + J + L + M (razen M701, M72 in
M75) + N NACE; področja NACE in oddelke področij H do M (razen K, M701, M72 in M75)
in N NACE, kot je opredeljena v Prilogi VII (3.a).
T + 1 M za:
— oddelek G47 NACE:
— agregat oddelka G47 NACE brez skupine G473 NACE;
— agregat razreda G4711 + skupine G472 NACE;
— agregat razreda G4719 + skupin G474 + G475 + G476 + G477 + G478 + G479
NACE;
— skupino G473 NACE.
Prvo
obdobje

referenčno Januar 2000 za zahtevane agregate NACE, področja in oddelke področij B in C NACE, razen
za:
— Španijo: januar 2002;
— Avstrijo: januar 2005 za B09 NACE.
Januar 2000 za oddelek G47 NACE, agregat oddelka G47 NACE brez skupine G473 NACE;
agregat razreda G4711 + skupine G472 NACE; agregat razreda G4719 + skupin G474 +
G475 + G476 + G477 + G478 + G479 NACE; za skupini G472 in G473 NACE ter razrede
G4711, G4719 in G4791 NACE.
Januar 2005 za zahteve spremenljivk 140304 (čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (vred
nost) (euroobmočje)) in 140305 (čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (vrednost) (zunaj
euroobmočja)).
Januar 2021 za agregat področij H + I + J + L + M (razen M701, M72 in M75) + N NACE; za
področja G, H do M (razen K, M701, M72 in M75) in N NACE; za oddelka G45 in G46 NACE
ter oddelke področij H do M (razen K, M701, M72 in M75) in N NACE; za skupine oddelkov
G45, G46 in G47 (razen G472 in G473) NACE.
Za države članice euroobmočja se spremenljivki 140304 (čisti prihodek od prodaje na tujem
trgu (vrednost) (euroobmočje)) in 140305 (čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (vrednost)
(zunaj euroobmočja)) zahtevata od začetka leta vstopa v euroobmočje.

Preglednica 9. Kratkoročna poslovna statistika o nepremičninah

Spremenljivke

150101. Gradbena dovoljenja – število stanovanj
150102. Gradbena dovoljenja – kvadratni metri

Merska enota

Absolutne vrednosti: neprilagojene, koledarsko prilagojene in sezonsko prilagojene
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Za spremenljivko 150101 (gradbena dovoljenja – število stanovanj): 41.00.1 CPA (razen
41.00.14) – samo nove stanovanjske stavbe.
Za spremenljivko 150102 (gradbena dovoljenja – kvadratni metri): 41.00.1 in 41.00.2 CPA –
samo nove stanovanjske in nestanovanjske stavbe.
Razčlenitev po proizvodih

Razčlenitve

Za spremenljivko 150101 (gradbena dovoljenja – število stanovanj): samo nove stano
vanjske stavbe.
— 41.00.1 CPA brez 41.00.14 CPA
— 41.00.11 CPA
— 41.00.12 CPA + 41.00.13 CPA
Za spremenljivko 150102 (gradbena dovoljenja – kvadratni metri): samo nove stano
vanjske in nestanovanjske stavbe.
— 41.00.1 CPA
— 41.00.1 CPA brez 41.00.14 CPA
— 41.00.11 CPA
— 41.00.12 CPA + 41.00.13 CPA
— 41.00.14 CPA
— 41.00.2 CPA
— 41.00.2 CPA brez 41.00.23 CPA
— 41.00.23 CPA
Rok za posredovanje T + 3 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno Prvo četrtletje leta 2000, razen za:
— Grčijo: prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2001 za 150102 (gradbena dovoljenja –
kvadratni metri);
— Slovaško: prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2003 za 150101 (gradbena
dovoljenja – število stanovanj) in 150102 (gradbena dovoljenja – kvadratni metri);
— Avstrijo: prvo četrtletje ali mesec (neobvezno) leta 2005 za 150102 (gradbena
dovoljenja – kvadratni metri).

Preglednica 10. Nacionalna poslovna statistika o dejavnostih podjetij
Spremenljivke

210101. Število aktivnih podjetij
220101. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb
220102. Število zaposlenih
220103. Število zaposlenih v ekvivalentih polnega delovnega časa
220201. Opravljene delovne ure zaposlenih
220301. Odhodki za zaslužke zaposlenih
220302. Plače
220303. Stroški socialnega zavarovanja
240101. Nabava blaga in storitev skupaj
250101. Čisti prihodek od prodaje
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250201. Bruto trgovska marža (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot je opredeljeno v Prilogi
III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih in samozaposlenih
oseb“ na ravni oddelka NACE)
250301. Vrednost proizvodnje
250401. Dodana vrednost
250501. Bruto poslovni presežek
260101. Bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva
260106. Bruto investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva, razen v dobro ime (uporabi se
lahko pravilo 1 %, kot je opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“
ter „števila zaposlenih in samozaposlenih oseb“ na ravni oddelka NACE)
260108. Prihodki od prodaje opredmetenega investicijskega blaga (uporabi se lahko pravilo
1 %, kot je opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila
zaposlenih in samozaposlenih oseb“ na ravni oddelka NACE)
Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih), razen za spremenljivke 210101 (število aktivnih podjetij),
220101 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb), 220102 (število zaposlenih), 220103
(število zaposlenih v ekvivalentih polnega delovnega časa) in 220201 (opravljene delovne ure
zaposlenih): absolutna vrednost

Statistična populacija

Za spremenljivke, razen za 250201 (bruto trgovska marža), 260106 (bruto investicije v
neopredmetena dolgoročna sredstva, razen v dobro ime) in 260108 (prihodki od prodaje
opredmetenega investicijskega blaga): tržni proizvajalci s področij B do N in P do R ter iz
oddelkov S95 in S96 NACE;
za spremenljivki 250201 (bruto trgovska marža) in 260108 (prihodki od prodaje opredmete
nega investicijskega blaga): tržni proizvajalci s področij B do G NACE;
za spremenljivko 260106 (bruto investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva, razen v
dobro ime): tržni proizvajalci s področij B do E NACE.

Razčlenitve

1. Razčlenitev po dejavnostih (uporabi se lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B)
Za vse spremenljivke, razen za spremenljivki 260106 (bruto investicije v neopred
metena dolgoročna sredstva, razen v dobro ime) in 260108 (prihodki od prodaje opred
metenega investicijskega blaga; za spremenljivko 250201 (bruto trgovska marža) samo
področja NACE B do G:
— za področja B do J, L do N in P do R NACE: področja, oddelki, skupine in razredi;
— za področje K NACE: področje, oddelki, skupine 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 in
65.3, razredi 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 in 65.30;
— za oddelka 95 in 96: oddelka, skupine in razredi;
— posebni agregati, kot se opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi, za:
— industrijo, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti članskih organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles);
— IKT skupaj;
— proizvodnjo IKT;
— storitve IKT;
— visokotehnološko in srednje-visokotehnološko proizvodnjo (neobvezno);
— visokotehnološko proizvodnjo;
— srednje-visokotehnološko proizvodnjo;
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— nizkotehnološko in srednje-nizkotehnološko proizvodnjo (neobvezno);
— srednje-nizkotehnološko proizvodnjo;
— nizkotehnološko proizvodnjo;
— informacijski sektor;
— računalniške storitve;
— znanjsko intenzivne storitve skupaj (neobvezno);
— znanjsko intenzivne visokotehnološke storitve;
— znanjsko intenzivne tržne storitve;
— znanjsko intenzivne finančne storitve;
— druge znanjsko intenzivne storitve (neobvezno);
— znanjsko intenzivne dejavnosti – poslovni sektorji;
— znanjsko intenzivne dejavnosti (neobvezno);
— turistične panoge (skupaj) (neobvezno);
— turistične panoge (predvsem turizem) (neobvezno);
— turistične panoge (delno turizem) (neobvezno);
— turistične panoge – prevoz (skupaj) (neobvezno);
— turistične panoge – kopenski prevoz (neobvezno);
— turistične panoge – prevoz po vodi (neobvezno);
— turistične panoge – nastanitev (neobvezno);
— turistične panoge – hrana in pijača (skupaj) (neobvezno);
— turistične panoge – najem avtomobilov in drug najem (skupaj) (neobvezno);
— storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne varnosti, dejavnosti članskih
organizacij, gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih organizacij
in teles).
Za spremenljivke 210101 (število aktivnih podjetij), 220101 (število zaposlenih in
samozaposlenih oseb), 220102 (število zaposlenih), 220302 (plače), 250101 (čisti
prihodek od prodaje) in 250401 (dodana vrednost): dodatno še
(1) posebni agregati, kot se opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi, za:
— kulturni in ustvarjalni sektor – skupaj;
— kulturni in ustvarjalni sektor – storitve.
Za spremenljivki 260106 (bruto investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva, razen
v dobro ime) in 260108 (prihodki od prodaje opredmetenega investicijskega blaga):
področja in oddelki NACE.

Uporaba
ocen
in Za dejavnosti 642, 643 in 653 NACE, ki ekonomsko niso pomembne v smislu dodane
zahteve glede kakovosti vrednosti ter števila zaposlenih in samozaposlenih oseb, se lahko navede vrednost 0, razen
za spremenljivki 210101 (število aktivnih podjetij) in 220101 (število zaposlenih in samoza
poslenih oseb). Če spremenljivka 220102 (število zaposlenih) ni 0, je prav tako treba navesti
vrednost.
Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov spremenljivke, na voljo za
poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.
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Rok za posredovanje Predhodni podatki: T + 10 M za področja, oddelke in skupine NACE za spremenljivke 210101
podatkov
(število aktivnih podjetij), 220101 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb) in 250101 (čisti
prihodek od prodaje)
Končni in potrjeni podatki: T + 18 M za vse spremenljivke
Prvo
obdobje

referenčno 2021

Preglednica 11. Nacionalna poslovna statistika o dejavnostih podjetij, razčlenjenih po velikostnih razredih ali po
pravnoorganizacijskih oblikah
Spremenljivke

210101. Število aktivnih podjetij
220101. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb
220102. Število zaposlenih
220201. Opravljene delovne ure zaposlenih
220301. Odhodki za zaslužke zaposlenih
220302. Plače
220303. Stroški socialnega zavarovanja
240101. Nabava blaga in storitev skupaj
250101. Čisti prihodek od prodaje
250301. Vrednost proizvodnje
250401. Dodana vrednost
250501. Bruto poslovni presežek

Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih), razen za spremenljivke 210101 (število aktivnih podjetij),
220101 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb), 220102 (število zaposlenih) in 220201
(opravljene delovne ure zaposlenih): absolutna vrednost

Statistična populacija

Za razčlenitev po dejavnostih in velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozapo
slenih oseb za spremenljivke 210101 (število aktivnih podjetij), 220101 (število zaposlenih in
samozaposlenih oseb), 250101 (čisti prihodek od prodaje) in 250401 (dodana vrednost), za
razčlenitev po dejavnostih in pravnoorganizacijskih oblikah ter razčlenitev po dejavnostih in
velikostnih razredih glede na število zaposlenih za spremenljivke 210101 (število aktivnih
podjetij), 220101 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb) in 220102 (število zaposlenih):
tržni proizvajalci s področij B do N in P do R ter iz oddelkov S95 in S96 NACE.
Za razčlenitev po dejavnostih in velikostnih razredih glede na prihodek od prodaje za spre
menljivke 210101 (število aktivnih podjetij), 220101 (število zaposlenih in samozaposlenih
oseb), 250101 (čisti prihodek od prodaje) in 250401 (dodana vrednost): tržni proizvajalci s
področja G NACE.
Za razčlenitev po dejavnostih in velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozapo
slenih oseb za druge spremenljivke, razen za 210101 (število aktivnih podjetij), 220101
(število zaposlenih in samozaposlenih oseb), 250101 (čisti prihodek od prodaje) in 250401
(dodana vrednost): tržni proizvajalci s področij B do F NACE.

Razčlenitve

1. Razčlenitev po dejavnostih in velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozapo
slenih oseb (uporabi se lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B)
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po dejavnostih:
— za področja B do J, L do N in P do R NACE: področja, oddelki in skupine;
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— za področje K NACE: področje, oddelki, skupine 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 in 65.3;
— za oddelka 95 in 96: oddelka in skupine;
— poseben agregat, kot je opredeljen v Prilogi II k tej uredbi:
— industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti članskih organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles).
Velikostni razred glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb:
— za področja F do J, L do N in P do R NACE ter oddelka S95 in S96 NACE samo za
spremenljivki 210101 (število aktivnih podjetij) in 220101 (število zaposlenih in samo
zaposlenih oseb): skupaj, 0–1 zaposlena in samozaposlena oseba, 2–9 zaposlenih in
samozaposlenih oseb, 10–19 zaposlenih in samozaposlenih oseb, 20–49 zaposlenih in
samozaposlenih oseb, 50–249 zaposlenih in samozaposlenih oseb, 250 in več zaposlenih
in samozaposlenih oseb;
— za področja F do J, L do N in P do R NACE ter oddelka S95 in S96 NACE za druge
spremenljivke, razen za 210101 (število aktivnih podjetij) in 220101 (število zaposlenih in
samozaposlenih oseb): skupaj, 0–9 zaposlenih in samozaposlenih oseb, 10–19 zaposlenih
in samozaposlenih oseb, 20–49 zaposlenih in samozaposlenih oseb, 50–249 zaposlenih in
samozaposlenih oseb, 250 in več zaposlenih in samozaposlenih oseb;
— za področja B do E in K NACE: skupaj, 0–9 zaposlenih in samozaposlenih oseb, 10–19
zaposlenih in samozaposlenih oseb, 20–49 zaposlenih in samozaposlenih oseb, 50–249
zaposlenih in samozaposlenih oseb, 250 in več zaposlenih in samozaposlenih oseb.
2. Razčlenitev po dejavnostih in velikostnih razredih glede na število zaposlenih (uporabi se
lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B)
Samo za spremenljivke 210101 (število aktivnih podjetij), 220101 (število zaposlenih in
samozaposlenih oseb) in 220102 (število zaposlenih)
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po dejavnostih:
— področja NACE;
— agregati oddelkov NACE:
— C10 + C11 + C12, C13 + C14, C17 + C18, C24 + C25, C29 + C30, C31 + C32;
— oddelki NACE:
— C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 ter vsi oddelki
področij G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q in R NACE;
— skupine oddelkov G47 in J62 NACE ter področij L, M in N NACE;
— razredi oddelka J62 NACE;
— posebni agregati, kot so opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi:
— industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti članskih organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles);
— storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne varnosti, dejavnosti članskih
organizacij, gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih organizacij
in teles);
— IKT skupaj;
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— proizvodnja IKT;
— storitve IKT.
Razčlenitev po velikostnih razredih glede na število zaposlenih:
skupaj, 0 zaposlenih, 1–4 zaposleni, 5–9 zaposlenih, 10 in več zaposlenih.
3. Razčlenitev po dejavnostih in pravnoorganizacijskih oblikah (uporabi se lahko oznaka
CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B)
Samo za spremenljivke 210101 (število aktivnih podjetij), 220101 (število zaposlenih in
samozaposlenih oseb) in 220102 (število zaposlenih)
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po dejavnostih:
enaka razčlenitev po dejavnostih kot pri razčlenitvi v točki 2.
Razčlenitev po pravnoorganizacijskih oblikah:
— skupaj;
— v osebni lasti in brez omejitve osebne odgovornosti;
— zasebne delniške družbe ali delniške družbe, ki kotirajo na borzi, z omejeno odgovor
nostjo za lastniške delnice;
— partnerstva v osebni lasti z omejeno ali neomejeno odgovornostjo (vključene so tudi druge
pravnoorganizacijske oblike, kot so zadruge, združenja itd.).
4. Razčlenitev po dejavnostih in velikostnih razredih prihodka od prodaje
Samo za področje G NACE
(uporabi se lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B; uporabi se lahko pravilo 1 %,
kot je opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila
zaposlenih in samozaposlenih oseb“ na ravni oddelka NACE)
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po dejavnostih: področje, oddelki in skupine NACE.
Razčlenitev po velikostnih razredih prihodka od prodaje: letni prihodki od prodaje v milijonih EUR:
skupaj, 0 do manj kot 1, 1 do manj kot 2, 2 do manj kot 5, 5 do manj kot 10, 10 do manj kot 20,
20 do manj kot 50, 50 do manj kot 200, 200 in več.
Uporaba
ocen
in Za dejavnosti 642, 643 in 653 NACE, ki ekonomsko niso pomembne v smislu dodane
zahteve glede kakovosti vrednosti ter števila zaposlenih in samozaposlenih oseb, se lahko navede vrednost 0, razen
za spremenljivki 210101 (število aktivnih podjetij) in 220101 (število zaposlenih in samoza
poslenih oseb). Če spremenljivka 220102 (število zaposlenih) ni 0, je prav tako treba navesti
vrednost.
Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov spremenljivke, na voljo za
poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.
Rok za posredovanje Predhodni podatki: T + 10 M za dejavnost ter razčlenitev po dejavnostih in velikostnih razredih
podatkov
glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb za spremenljivke 210101 (število aktivnih
podjetij), 220101 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb) in 250101 (čisti prihodek od
prodaje).
Končni in potrjeni podatki: T + 18 M za vse spremenljivke.
Prvo
obdobje

referenčno 2021
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Preglednica 12. Nacionalna poslovna statistika o demografskih dogodkih podjetij

Spremenljivke

210201. Rojstva podjetij
210202. Smrti podjetij
210203. Preživetja podjetij
210102. Število podjetij z vsaj enim zaposlenim
210204. Podjetja s prvim zaposlenim
210205. Podjetja, ki nimajo več zaposlenih
210206. Preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim
220401. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v novonastalih podjetjih
220402. Število zaposlenih v novonastalih podjetjih
220403. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki so prenehala poslovati
220404. Število zaposlenih v podjetjih, ki so prenehala poslovati
220405. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih
220406. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih, v letu nastanka
220104. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih z vsaj enim zaposlenim
220105. Število zaposlenih v podjetjih z vsaj enim zaposlenim
220407. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih s prvim zaposlenim
220408. Število zaposlenih v podjetjih s prvim zaposlenim
220409. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih
220410. Število zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih
220411. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim zapo
slenim
220412. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim zapo
slenim, v letu nastanka

Merska enota

Absolutna vrednost

Statistična populacija

Tržni proizvajalci s področij B do N in P do R ter iz oddelkov S95 in S96 NACE

Razčlenitve

1. Razčlenitev po dejavnostih in velikostnih razredih glede na število zaposlenih (uporabi se
lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B)
Za vse spremenljivke, razen za spremenljivke:
— 210203 (preživetja podjetij);
— 210206 (preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim);
— 220405 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih);
— 220406 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih, v letu nastan
ka);
— 220411 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim
zaposlenim);
— 220412 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim
zaposlenim, v letu nastanka).
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Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po dejavnostih:
— področja NACE;
— agregati oddelkov NACE:
— C10 + C11 + C12, C13 + C14, C17 + C18, C24 + C25, C29 + C30, C31 + C32;
— oddelki NACE:
— C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 ter vsi oddelki
področij G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q in R NACE;
— skupine oddelkov G47 in J62 NACE ter področij L, M in N NACE;
— razredi oddelka J62 NACE;
— posebni agregati, kot so opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi:
— industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti članskih organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles);
— storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne varnosti, dejavnosti članskih
organizacij, gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih organizacij
in teles);
— IKT skupaj;
— proizvodnja IKT;
— storitve IKT.
Razčlenitev po velikostnih razredih glede na število zaposlenih:
skupaj, 0 zaposlenih, 1–4 zaposleni, 5–9 zaposlenih, 10 in več zaposlenih.
Velikostni razred 0 zaposlenih se ne navede za spremenljivke:
— 210102 (število podjetij z vsaj enim zaposlenim);
— 210204 (podjetja s prvim zaposlenim);
— 210205 (podjetja, ki nimajo več zaposlenih);
— 220104 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih z vsaj enim zaposlenim);
— 220105 (število zaposlenih v podjetjih z vsaj enim zaposlenim);
— 220407 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih s prvim zaposlenim);
— 220408 (število zaposlenih v podjetjih s prvim zaposlenim);
— 220409 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih);
— 220410 (število zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih).
2. Razčlenitev po dejavnostih in pravnoorganizacijskih oblikah (uporabi se lahko oznaka
CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B)
Za vse spremenljivke, razen za spremenljivke:
— 210203 (preživetja podjetij);
— 210206 (preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim);
— 220405 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih);
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— 220406 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih, v letu nastan
ka);
— 220411 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim
zaposlenim);
— 220412 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim
zaposlenim, v letu nastanka).
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po dejavnostih:
enaka razčlenitev po dejavnostih kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po pravnoorganizacijskih oblikah:
— skupaj;
— v osebni lasti in brez omejitve osebne odgovornosti;
— zasebne delniške družbe ali delniške družbe, ki kotirajo na borzi, z omejeno odgovor
nostjo za lastniške delnice;
— partnerstva v osebni lasti z omejeno ali neomejeno odgovornostjo (vključene so tudi druge
pravnoorganizacijske oblike, kot so zadruge, združenja itd.).
3. Razčlenitev po dejavnostih, velikostnih razredih glede na število zaposlenih in številu kole
darskih let preživetja (uporabi se lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B)
Za spremenljivke:
— 210203 (preživetja podjetij);
— 210206 (preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim);
— 220405 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih);
— 220406 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih, v letu nastan
ka);
— 224011 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim
zaposlenim) in
— 224012 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim
zaposlenim, v letu nastanka).
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po dejavnostih: enaka razčlenitev po dejavnostih kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po velikostnih razredih glede na število zaposlenih:
skupaj, 0, 1–4, 5–9, 10+.
Velikostni razred 0 se ne navede za spremenljivke:
— 210206 (preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim);
— 220411 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim
zaposlenim);
— 220412 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim
zaposlenim, v letu nastanka).
Razčlenitev po številu koledarskih let preživetja:
1, 2, 3, 4, 5
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Rok za posredovanje Predhodni podatki:
podatkov
— T + 18 M za spremenljivke 210202 (smrti podjetij), 220403 (število zaposlenih in samo
zaposlenih oseb v podjetjih, ki so prenehala poslovati) in 220404 (število zaposlenih v
podjetjih, ki so prenehala poslovati);
— T + 20 M za spremenljivke 210205 (podjetja, ki nimajo več zaposlenih), 220409 (število
zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih) in 220410
(število zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih).
Končni in potrjeni podatki:
— T + 18 M za spremenljivke 210201 (rojstva podjetij), 210203 (preživetja podjetij),
220401 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v novonastalih podjetjih), 220402
(število zaposlenih v novonastalih podjetjih), 220405 (število zaposlenih in samozapo
slenih oseb v preživelih podjetjih) in 220406 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v
preživelih podjetjih, v letu nastanka);
— T + 20 M za spremenljivke 210102 (število podjetij z vsaj enim zaposlenim), 210204
(podjetja s prvim zaposlenim), 210206 (preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim),
220104 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih z vsaj enim zaposlenim),
220105 (število zaposlenih v podjetjih z vsaj enim zaposlenim), 220407 (število zapo
slenih in samozaposlenih oseb v podjetjih s prvim zaposlenim), 220408 (število zapo
slenih v podjetjih s prvim zaposlenim), 220411 (število zaposlenih in samozaposlenih
oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim zaposlenim) in 220412 (število zaposlenih in
samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim zaposlenim, v letu nastanka);
— T + 30 M za spremenljivke 210202 (smrti podjetij), 220403 (število zaposlenih in samo
zaposlenih oseb v podjetjih, ki so prenehala poslovati) in 220404 (število zaposlenih v
podjetjih, ki so prenehala poslovati);
— T + 32 M za spremenljivke 210205 (podjetja, ki nimajo več zaposlenih), 220409 (število
zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih) in 220410
(število zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih).
Prvo
obdobje

referenčno 2021

Preglednica 13. Nacionalna poslovna statistika o podjetjih z visoko rastjo
Spremenljivke

210103. Število podjetij z visoko rastjo
210104. Število mladih podjetij z visoko rastjo
220106. Število zaposlenih v podjetjih z visoko rastjo
220107. Število zaposlenih v mladih podjetjih z visoko rastjo

Merska enota

Absolutna vrednost

Statistična populacija

Tržni proizvajalci s področij B do N in P do R ter iz oddelkov S95 in S96 NACE

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih (uporabi se lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B)
— področja NACE (samo za področja B do N in P do R NACE);
— oddelki in
— skupine (razen za področja P do R NACE);
— posebni agregati, kot so opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi:
— industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti članskih organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles);
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— storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne varnosti, dejavnosti članskih
organizacij, gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih organizacij
in teles).
Rok za posredovanje Predhodni podatki: T + 12 M za spremenljivki 210103 (število podjetij z visoko rastjo) in
podatkov
220106 (število zaposlenih v podjetjih z visoko rastjo).
Končni in potrjeni podatki: T + 18 M za vse spremenljivke.

Prvo
obdobje

referenčno 2021

Preglednica 14. Nacionalna poslovna statistika o podjetjih po državi končnega nadzora

Spremenljivke

210101. Število aktivnih podjetij
210301. Število podjetij pod tujim nadzorom
220101. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb
220301. Odhodki za zaslužke zaposlenih
220501. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih pod tujim nadzorom
220701. Odhodki za zaslužke zaposlenih v podjetjih pod tujim nadzorom
230101. Notranji odhodki za raziskave in razvoj (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot je oprede
ljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ali „števila zaposlenih in
samozaposlenih oseb“ na ustrezni ravni agregatov A*38 NACE za področja B do F NACE)
230201. Osebje za raziskave in razvoj (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot je opredeljeno v
Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ali „števila zaposlenih in samozapo
slenih oseb“ na ustrezni ravni agregatov A*38 NACE za področja B do F NACE)
230301. Notranji odhodki za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom (uporabi se
lahko pravilo 1 %, kot je opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“
ali „števila zaposlenih in samozaposlenih oseb“ na ustrezni ravni agregatov A*38 NACE za
področja B do F NACE)
230401. Osebje za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom (uporabi se lahko
pravilo 1 %, kot je opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ali
„števila zaposlenih in samozaposlenih oseb“ na ustrezni ravni agregatov A*38 NACE za
področja B do F NACE)
240101. Nabava blaga in storitev skupaj
240102. Nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo
240301. Nabava blaga in storitev podjetij pod tujim nadzorom skupaj
240302. Nabava blaga in storitev podjetij pod tujim nadzorom za nadaljnjo prodajo
250101. Čisti prihodek od prodaje
250301. Vrednost proizvodnje
250401. Dodana vrednost
250601. Čisti prihodek od prodaje podjetij pod tujim nadzorom
250701. Vrednost proizvodnje podjetij pod tujim nadzorom
250801. Dodana vrednost podjetij pod tujim nadzorom
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260101. Bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva
260201. Bruto investicije podjetij pod tujim nadzorom v opredmetena dolgoročna sredstva
Merska enota

Absolutna vrednost za spremenljivke 210101 (število aktivnih podjetij), 210301 (število
podjetij pod tujim nadzorom), 220101 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb), 220501
(število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih pod tujim nadzorom), 230201 (osebje
za raziskave in razvoj) in 230401 (osebje za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim
nadzorom).
Nacionalna valuta (v tisočih) za druge spremenljivke.

Statistična populacija

Za vse spremenljivke, razen za spremenljivke 230101 (notranji odhodki za raziskave in
razvoj), 230301 (notranji odhodki za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom),
230201 (osebje za raziskave in razvoj) in 230401 (osebje za raziskave in razvoj v podjetjih
pod tujim nadzorom): tržni proizvajalci s področij B do N in P do R ter iz oddelkov S95 in
S96 NACE.
Za spremenljivke 230101 (notranji odhodki za raziskave in razvoj), 230301 (notranji odhodki
za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom), 230201 (osebje za raziskave in razvoj)
in 230401 (osebje za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom): tržni proizvajalci s
področij B do F NACE.

Razčlenitve

Podatki bodo predloženi s podrobnostmi o državi končnega nadzora v skladu s konceptom
„končne nadzorne institucionalne enote“ in po dejavnosti podjetja.
1. Razčlenitev po dejavnostih in geografska razčlenitev
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Za vse spremenljivke, razen za spremenljivke 230101 (notranji odhodki za raziskave in
razvoj), 230301 (notranji odhodki za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim
nadzorom), 230201 (osebje za raziskave in razvoj) in 230401 (osebje za raziskave in
razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom)
Razčlenitev po dejavnostih:
— področja NACE;
— agregati oddelkov NACE:
— C10 + C11 + C12, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18, C22 + C23, C24 + C25,
C29 + C30, C31 + C32, H52 + H53, J59 + J60, J62 + J63, M69 + M70+ M71, M73
+ M74 + M75, N78 + N79 + N80 + N81 + N82, Q87 + Q88, S95 + S96;
— oddelki NACE:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;
— posebni agregati, kot so opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi:
— industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti članskih organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles);
— storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne varnosti, dejavnosti članskih
organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih
organizacij in teles).
Za spremenljivke 230101 (notranji odhodki za raziskave in razvoj), 230301 (notranji
odhodki za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom), 230201 (osebje za
raziskave in razvoj) in 230401 (osebje za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim
nadzorom)
Razčlenitev po dejavnostih:
— področja NACE;
— agregati oddelkov NACE:
— C10 + C11 + C12, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18, C22 + C23, C24 + C25,
C29 + C30, C31 + C32;
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— oddelki NACE:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33;
— poseben agregat, kot je opredeljen v Prilogi II k tej uredbi:
— industrija in gradbeništvo.
Geografska razčlenitev:
za spremenljivke 210101 (število aktivnih podjetij), 220101 (število zaposlenih in samozapo
slenih oseb), 220301 (odhodki za zaslužke zaposlenih), 230101 (notranji odhodki za raziskave
in razvoj) in 230201 (osebje za raziskave in razvoj), 240101 (nabava blaga in storitev skupaj),
240102 (nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo), 250101 (čisti prihodek od prodaje),
250301 (vrednost proizvodnje), 250401 (dodana vrednost) in 260101 (bruto investicije v
opredmetena dolgoročna sredstva): geografska agregata „svet skupaj“ in „pod domačim
nadzorom“.
Za druge spremenljivke: geografska raven 1, kot je opredeljena v izvedbenem aktu v skladu s
členom 7(1)(d) Uredbe (EU) 2019/2152.
2. Geografska razčlenitev
Za spremenljivke 210301 (število podjetij pod tujim nadzorom), 220501 (število zaposlenih in
samozaposlenih oseb v podjetjih pod tujim nadzorom), 220701 (odhodki za zaslužke zapo
slenih v podjetjih pod tujim nadzorom), 230301 (notranji odhodki za raziskave in razvoj v
podjetjih pod tujim nadzorom), 230401 (osebje za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim
nadzorom), 240301 (nabava blaga in storitev podjetij pod tujim nadzorom skupaj), 240302
(nabava blaga in storitev podjetij pod tujim nadzorom za nadaljnjo prodajo), 250601 (čisti
prihodek od prodaje podjetij pod tujim nadzorom), 250701 (vrednost proizvodnje podjetij pod
tujim nadzorom), 250801 (dodana vrednost podjetij pod tujim nadzorom) in 260201 (bruto
investicije podjetij pod tujim nadzorom v opredmetena dolgoročna sredstva): geografska raven
3, kot je opredeljena v izvedbenem aktu v skladu s členom 7(1)(d) Uredbe (EU) 2019/2152.
Uporaba
ocen
in Za oddelek K64 je mogoče vrednost spremenljivk 250101 in 250601 (čisti prihodek od
zahteve glede kakovosti prodaje) približno oceniti na podlagi vrednosti proizvodnje, kot je opredeljena v Prilogi IV k
tej uredbi.
Za dejavnosti 642, 643 in 653 NACE, ki so vključene v podatke in ki ekonomsko niso
pomembne v smislu dodane vrednosti ter števila zaposlenih in samozaposlenih oseb, se
lahko domneva vrednost 0, razen za spremenljivke 210101 (število aktivnih podjetij), 220101
(število zaposlenih in samozaposlenih oseb), 210301 (število podjetij pod tujim nadzorom) in
220501 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih pod tujim nadzorom).
Za dejavnosti področja K NACE je mogoče domnevati, da je vrednost spremenljivk 240102 in
240302 (nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo) ekonomsko nepomembna, zato se
lahko za navedeni spremenljivki navede vrednost 0.
Komisija (Eurostat) in države članice se lahko dogovorijo o dodatnih približnih ocenah za
dejavnosti s področja K NACE, pri čemer se upoštevajo pogoji za posamezno državo.
Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov spremenljivke, na voljo za
poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.

Rok za posredovanje T + 20 M
podatkov

Prvo
obdobje

referenčno 2021

18.8.2020
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Preglednica 15. Nacionalna poslovna statistika o tujih obvladujočih podjetjih in domačih povezanih podjetjih,
aktivnih v državi poročevalki

Spremenljivke

210401. Število tujih obvladujočih podjetij (koncept končne nadzorne institucionalne enote) in
domačih povezanih podjetij
220601. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v tujih obvladujočih podjetjih (koncept
končne nadzorne institucionalne enote) in domačih povezanih podjetjih
250901. Čisti prihodek od prodaje tujih obvladujočih podjetij (koncept končne nadzorne
institucionalne enote) in domačih povezanih podjetij

Merska enota

Absolutna vrednost za spremenljivki 210401 (število tujih obvladujočih podjetij (koncept
končne nadzorne institucionalne enote) in domačih povezanih podjetij) in 220601 (število
zaposlenih in samozaposlenih oseb v tujih obvladujočih podjetjih (koncept končne nadzorne
institucionalne enote) in domačih povezanih podjetjih).
Nacionalna valuta (v tisočih) za spremenljivko 250901 (čisti prihodek od prodaje tujih obvla
dujočih podjetij (koncept končne nadzorne institucionalne enote) in domačih povezanih podje
tij.

Statistična populacija

Tržni proizvajalci s področij B do N in P do S NACE

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih podjetja
— področja NACE;
— agregati oddelkov NACE:
— C10 + C11 + C12, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18, C22 + C23, C24 + C25,
C29 + C30, C31 + C32, H52 + H53, J59 + J60, J62 + J63, M69 + M70+ M71, M73
+ M74 + M75, N78 + N79 + N80 + N81 + N82, Q87 + Q88;
— oddelki NACE:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;
— posebni agregati, kot so opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi:
— industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih
organizacij in teles);
— storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne varnosti, dejavnosti gospo
dinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles).

Uporaba
ocen
in Za oddelek K64 je mogoče vrednost spremenljivke 250901 (čisti prihodek od prodaje)
zahteve glede kakovosti približno oceniti na podlagi vrednosti proizvodnje, kot je opredeljena v Prilogi IV k tej uredbi.
Za dejavnosti 642, 643 in 653 NACE, ki so vključene v podatke in ki ekonomsko niso
pomembne v smislu dodane vrednosti ter števila zaposlenih in samozaposlenih oseb, se
lahko za spremenljivko 250901 (čisti prihodek od prodaje tujih obvladujočih podjetij (koncept
končne nadzorne institucionalne enote) in domačih povezanih podjetij) domneva vrednost 0.
Komisija (Eurostat) in države članice se lahko dogovorijo o dodatnih približnih ocenah za
dejavnosti s področja K NACE, pri čemer se upoštevajo pogoji za posamezno državo.
Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov spremenljivke, na voljo za
poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.

SL

L 271/44

Uradni list Evropske unije

18.8.2020

Rok za posredovanje T + 20 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2021

Preglednica 16. Nacionalna poslovna statistika o trgovini z blagom po značilnostih podjetij
Spremenljivke

210501. Število podjetij, ki uvažajo blago
210502. Število podjetij, ki izvažajo blago
240401. Statistična vrednost uvoza podjetij
251101. Statistična vrednost izvoza podjetij

Merska enota

Absolutna vrednost za spremenljivki 210501 (število podjetij, ki izvažajo blago) in 210502
(število podjetij, ki uvažajo blago).
Nacionalna valuta (enote) za spremenljivki 240401 (statistična vrednost uvoza podjetij) in
251101 (statistična vrednost izvoza podjetij).

Statistična populacija

Izvoz ali uvoz blaga skupaj;
področja A do U NACE.

Razčlenitve

Vsako razčlenitev od 1 do 11 je treba kombinirati z naslednjo geografsko razčlenitvijo.
Geografska razčlenitev
— svet
— znotraj Unije
— zunaj Unije
1. Razčlenitev po dejavnostih
— skupaj
— področja NACE
— oddelki NACE
— skupine področij C, D, E in G NACE
— neznano
2. Razčlenitev po dejavnostih in velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozapo
slenih oseb
Razčlenitev po dejavnostih:
— skupaj
— področja NACE
— oddelki področij C in G NACE
— posebni agregati, kot so opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi:
— industrija
— drugo, razen industrije in trgovine
— neznano
Razčlenitev po velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb:
— skupaj
— 0–9 zaposlenih in samozaposlenih oseb

18.8.2020

SL

Uradni list Evropske unije

L 271/45

— 10–49 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 50–249 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 250 in več zaposlenih in samozaposlenih oseb
— neznano
3. Razčlenitev po dejavnostih in dodatna geografska razčlenitev
Razčlenitev po dejavnostih:
— skupaj
— področje G NACE
— posebni agregati, kot so opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi:
— industrija
— drugo, razen industrije in trgovine
— neznano
Dodatna geografska razčlenitev:
— posamezne države članice
— najpomembnejše partnerske države in območja zunaj Unije
4. Razčlenitev po velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb in
dodatna geografska razčlenitev
Razčlenitev po velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb:
— skupaj
— 0–9 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 10–49 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 50–249 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 250 in več zaposlenih in samozaposlenih oseb
— neznano
Dodatna geografska razčlenitev:
— posamezne države članice
— najpomembnejše partnerske države in območja zunaj Unije
5. Razčlenitev po dejavnostih in številu partnerskih držav
Razčlenitev po dejavnostih:
enaka razčlenitev po dejavnostih kot pri razčlenitvi v točki 3.
Razčlenitev po številu partnerskih držav:
— skupaj
— 1
— 2
— 3–5
— 6–9
— 10–14
— 15–19
— 20+
— neznano
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6. Razčlenitev po dejavnostih in koncentraciji trgovine (samo za spremenljivki 251101 (stati
stična vrednost izvoza podjetij) in 240401 (statistična vrednost uvoza podjetij))
Razčlenitev po dejavnostih:
enaka razčlenitev po dejavnostih kot pri razčlenitvi v točki 3.
Razčlenitev po koncentraciji trgovine:
— skupaj
— prvih 5
— 10
— 20
— 50
— 100
— 500
— 1 000 podjetij
7. Razčlenitev po dejavnostih in vrsti trgovca
Podatki, ki jih je treba predložiti za uvoz, izvoz in trgovino skupaj
Razčlenitev po dejavnostih:
enaka razčlenitev po dejavnostih kot pri razčlenitvi v točki 2.
Razčlenitev po vrsti trgovca:
— skupaj
— trgovci, ki samo uvažajo ali samo izvažajo
— trgovci, ki uvažajo in izvažajo
— vse vrste trgovcev
8. Razčlenitev po dejavnostih in intenzivnosti izvoza (delež izvoza v prihodkih od prodaje)
Razčlenitev po dejavnostih:
enaka razčlenitev po dejavnostih kot pri razčlenitvi v točki 2.
Razčlenitev po intenzivnosti izvoza:
— skupaj
— brez izvoza (0)
— med 0 in manj kot 25
— med 25 in manj kot 50
— med 50 in manj kot 75
— 75 ali več
— neznano
9. Razčlenitev po dejavnostih in vrsti nadzora
Razčlenitev po dejavnostih:
enaka razčlenitev po dejavnostih kot pri razčlenitvi v točki 2.
Razčlenitev po vrsti nadzora:
— skupaj
— podjetja pod domačim nadzorom, dodatna razčlenitev, če je na voljo:
— podjetja pod domačim nadzorom brez lastnih povezanih podjetij v tujini
— podjetja pod domačim nadzorom z lastnimi povezanimi podjetji v tujini
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— podjetja pod tujim nadzorom
— neznano
10. Razčlenitev po dejavnostih in blagu (samo za spremenljivki 251101 (statistična vrednost
izvoza podjetij) in 240401 (statistična vrednost uvoza podjetij))
Razčlenitev po dejavnostih:
enaka razčlenitev po dejavnostih kot pri razčlenitvi v točki 2.
Razčlenitev po blagu:
— skupaj
— raven oddelka CPA za proizvode oddelkov 10 do 32 področja C
— raven področja CPA za proizvode področij A, B, C, D in E
— poseben agregat, kot je opredeljen v Prilogi II k tej uredbi:
— drugi proizvodi CPA
— neznano
11. Populacija trgovcev
Podatki, ki jih je treba predložiti za uvoz, izvoz in trgovino skupaj
Razčlenitev ujemanja podatkov o trgovini s poslovnim registrom v smislu števila podjetij in števila
trgovcev za posebne populacije trgovcev.
Razčlenitev ujemanja podatkov o trgovini s poslovnim registrom v smislu statistične vrednosti za posebne
populacije trgovcev.
Rok za posredovanje T + 12 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2022

Preglednica 17. Nacionalna poslovna statistika o trgovini s storitvami po značilnostih podjetij – letni podatki
Spremenljivke

240401. Statistična vrednost uvoza podjetij
251101. Statistična vrednost izvoza podjetij

Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Skupaj izvoz ali uvoz storitev, ki so predmet trgovanja med rezidenti in nerezidenti.
Področja A do U NACE

Razčlenitve

Vsako razčlenitev (1 do 3) je treba kombinirati z naslednjo geografsko razčlenitvijo.
Geografska razčlenitev
— svet
— znotraj Unije
— zunaj Unije
1. Razčlenitev po dejavnostih in velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozapo
slenih oseb
Razčlenitev po dejavnostih:
— skupaj
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Za spodnje razčlenitve se lahko uporabi oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B:
— agregati področij NACE:
— A + B, D + E, I + L + O + P + Q + R + S + T+ U
— področja NACE:
— C, F, G, H, J, K, M, N
— neznano
Razčlenitev po velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb:
— skupaj
Za spodnje razčlenitve se lahko uporabi oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B:
— 0–49 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— neobvezno: 0–9 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— neobvezno: 10–49 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 50–249 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 250 in več zaposlenih in samozaposlenih oseb
neznano
2. Razčlenitev po dejavnostih, vrsti proizvoda in dodatna geografska razčlenitev
Razčlenitev po dejavnostih:
enaka razčlenitev po dejavnostih kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po proizvodih:
— skupaj storitve
Za spodnje razčlenitve se lahko uporabi oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B:
— glavne komponente klasifikacije EBOPS 2010, kot so opredeljene v preglednici 1 v
oddelku 2 Priloge VI
— neznano
— neobvezno: podkomponente 10.1, 10.2 in 10.3 klasifikacije EBOPS 2010, kot so opredeljene v
preglednici 1 oddelka 2 Priloge VI
Neobvezno: dodatna geografska razčlenitev:
zagotovi se samo za storitve skupaj:
— posamezne države članice EU
— Združene države Amerike
3. Razčlenitev po dejavnostih in vrsti nadzora
Razčlenitev po dejavnostih:
enaka razčlenitev po dejavnostih kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po vrsti nadzora:
— skupaj
Za spodnje razčlenitve se lahko uporabi oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B:
— podjetja pod domačim nadzorom
neobvezno: dodatna razčlenitev, če je na voljo:
— podjetja pod domačim nadzorom brez lastnih povezanih podjetij v tujini
— podjetja pod domačim nadzorom z lastnimi povezanimi podjetji v tujini
— podjetja pod tujim nadzorom
— neznano
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Rok za posredovanje T + 18 M
podatkov
Uporaba
ocen
in Uporabiti je treba metode in ocene, priporočene v vodniku Eurostata in OECD za pripravljavce
zahteve glede kakovosti statistike za statistiko o trgovini s storitvami po značilnostih podjetij. Države lahko uporabijo
tudi katero koli drugo enakovredno metodo ali oceno v skladu z načeli iz priročnika MSITS
2010 ter členom 4 Uredbe (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta.
Uporabljene metode morajo biti vedno jasno opisane v metapodatkih.
Prvo
obdobje

referenčno 2022

Preglednica 18. Nacionalna poslovna statistika o notranjih odhodkih za raziskave in razvoj
Spremenljivke

230101. Notranji odhodki za raziskave in razvoj

Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Vse enote, ki izvajajo raziskave in razvoj, razvrščene na področja A do U NACE.

Razčlenitve

1. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti
— skupaj za vse spodaj navedene sektorje
— poslovni sektor
— visokošolski sektor
— sektor država
— zasebni nepridobitni sektor
2. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti in virih sredstev
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po virih sredstev
— skupaj za vse spodaj navedene vire sredstev
— poslovni sektor
— sektor država
— zasebni nepridobitni sektor
— visokošolski sektor
— tujina
— tuja podjetja
— tuja podjetja znotraj iste skupine (samo za poslovni sektor)
— druga tuja podjetja (samo za poslovni sektor)
— Evropska komisija
— mednarodne organizacije
— drugi viri
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3. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti ter vrstah raziskav in razvoja (neobvezno za visokošolski
sektor in skupne podatke)
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po vrstah raziskav in razvoja
— temeljne raziskave
— uporabne raziskave
— eksperimentalni razvoj
4. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti in vrstah stroškov
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po vrstah stroškov:
— tekoči stroški (stroški dela in drugi stroški)
— naložbe v osnovna sredstva
5. Razčlenitev po dejavnostih (samo za poslovni sektor)
— skupaj za vsa področja A do U NACE;
— agregati področij D + E, G + H + I + J + K + L + M + N, O + P, S + T + U;
— področja A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T;
— agregati oddelkov C10 + C11 + C12, C10 + C11, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18,
C25 + C26 + C27 + C28 + C29 + C30, D35 + E36, E37 + E38 + E39, J58 + J59 + J60,
M69 + M70 + M71, M73 + M74 + M75, Q87 + Q88;
— oddelki C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26,
C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85,
Q86, U99;
— skupine C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303,
C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 NACE;
— posebni agregati, kot so opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi:
— IKT skupaj;
— proizvodnja IKT;
— storitve IKT.
6. Razčlenitev po usmeritvah industrije (samo za poslovni sektor) (neobvezno)
Razčlenitev po usmeritvah industrije:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 5.
7. Razčlenitev po velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb
(samo poslovni sektor)
Velikostni razred glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb:
— skupaj za vse spodaj navedene velikostne razrede, vključno z neobveznim velikostnim
razredom 0–9
— 0–9 zaposlenih in samozaposlenih oseb (neobvezno)
— 10–49 zaposlenih in samozaposlenih oseb
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— 50–249 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 250 in več zaposlenih in samozaposlenih oseb
8. Razčlenitev po virih sredstev in velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samo
zaposlenih oseb (samo za poslovni sektor)
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po virih sredstev:
— skupaj za vse spodaj navedene vire sredstev
— poslovni sektor
— sektor država
— zasebni nepridobitni sektor
— visokošolski sektor
— tujina
Velikostni razred glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb:
— skupaj za vse spodaj navedene velikostne razrede, vključno z neobveznim velikostnim
razredom 0–9
— 0–9 zaposlenih in samozaposlenih oseb (neobvezno)
— 10–49 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 50–249 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 250 in več zaposlenih in samozaposlenih oseb
9. Razčlenitev po glavnih področjih raziskav in razvoja (samo za sektor država in visokošolski
sektor)
— naravoslovne vede
— tehniške in tehnološke vede
— medicinske in zdravstvene vede
— kmetijske vede in veterina
— družboslovne vede
— humanistične in umetnostne vede
10. Razčlenitev po socialno-ekonomskih ciljih (samo za sektor država) (neobvezno)
Raven poglavja klasifikacije za analize in primerjavo znanstvenih programov in proračunskih
sredstev (NABS).
Rok za posredovanje Vse razčlenitve (razen razčlenitve po sektorjih dejavnosti):
podatkov
vsako liho leto, končni in potrjeni podatki: T + 18 M.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
letno
— predhodni podatki: T + 10 M
— končni in potrjeni podatki: T + 18 M

Prvo
obdobje

referenčno 2021
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Preglednica 19. Nacionalna poslovna statistika o zaposlovanju v raziskavah in razvoju

Spremenljivke

230201. Osebje za raziskave in razvoj
230202. Raziskovalci

Merska enota

Absolutna vrednost

Statistična populacija

Vse enote, ki izvajajo raziskave in razvoj, razvrščene na področja A do U NACE.

Razčlenitve

1. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti
Podatki se predložijo po številu zaposlenih in v ekvivalentih polnega delovnega časa.
— Skupaj za vse spodaj navedene sektorje
— poslovni sektor
— visokošolski sektor
— sektor država
— zasebni nepridobitni sektor
2. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti in poklicih
Samo za spremenljivko 230201 (osebje za raziskave in razvoj); podatki se predložijo v
ekvivalentih polnega delovnega časa.
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po poklicih:
— skupaj za vse spodaj navedene poklice
— raziskovalci
— drugo osebje za raziskave in razvoj
— tehniki in enakovredno osebje (neobvezno)
— drugo podporno osebje (neobvezno)
3. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti in kvalifikacijah (neobvezno)
Podatki se predložijo v ekvivalentih polnega delovnega časa.
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po kvalifikacijah:
— skupaj za vse spodaj navedene ravni kvalifikacije
— doktorji znanosti (ISCED 2011 raven 8)
— druge univerzitetne diplome in druge višje- in visokošolske diplome (ISCED 2011
ravni 5, 6 in 7)
— druge kvalifikacije
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4. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti, poklicih in spolu
Samo za spremenljivko 230201 (osebje za raziskave in razvoj); podatki se predložijo po
številu zaposlenih.
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po poklicih:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 2.
Razčlenitev po spolu:
— skupaj
— ženski
5. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti, kvalifikacijah in spolu (neobvezno)
Podatki se predložijo po številu zaposlenih.
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po kvalifikacijah:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 3.
Razčlenitev po spolu:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 4.
6. Razčlenitev po dejavnostih
Podatki se predložijo samo za poslovni sektor; podatki se predložijo po številu zapo
slenih in v ekvivalentih polnega delovnega časa.
— skupaj za vsa področja A do U NACE;
— agregati področij D + E, G + H + I + J + K + L + M + N, O + P, S + T + U;
— področja A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T;
— agregati oddelkov C10 + C11 + C12, C10 + C11, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18,
C25 + C26 + C27 + C28 + C29 + C30, D35 + E36, E37 + E38 + E39, J58 + J59 + J60,
M69 + M70 + M71, M73 + M74 + M75, Q87 + Q88;
— oddelki C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26,
C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85,
Q86, U99;
— skupine C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303,
C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 NACE;
— posebni agregati, kot so opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi:
— IKT skupaj;
— proizvodnja IKT;
— storitve IKT.
7. Razčlenitev po glavnih področjih raziskav in razvoja ter spolu
Podatki se predložijo samo za sektor država in visokošolski sektor.
— število zaposlenih
— ekvivalent polnega delovnega časa (neobvezno)
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Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po glavnih področjih raziskav in razvoja:
— naravoslovne vede
— tehniške in tehnološke vede
— medicinske in zdravstvene vede
— kmetijske vede in veterina
— družboslovne vede
— humanistične in umetnostne vede
Razčlenitev po spolu:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 4.
8. Razčlenitev po dejavnostih in spolu
Podatki se predložijo po številu zaposlenih in samo za poslovni sektor.
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po dejavnostih:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 6.
Razčlenitev po spolu:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 4.
9. Razčlenitev po velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb
Podatki se predložijo v ekvivalentih polnega delovnega časa in samo za poslovni sektor.
Razčlenitev po velikostnih razredih glede na število zaposlenih in samozaposlenih oseb:
— 0–9 zaposlenih in samozaposlenih oseb (neobvezno)
— 10–49 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 50–249 zaposlenih in samozaposlenih oseb
— 250 in več zaposlenih in samozaposlenih oseb
Skupni podatki za poslovni sektor zajemajo vse zgoraj navedene velikostne razrede, vključno z
neobveznim velikostnim razredom 0–9.
10. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti in spolu
Samo za spremenljivko 230202 (raziskovalci); podatki se predložijo
— po številu zaposlenih
— v ekvivalentih polnega delovnega časa (neobvezno)
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po spolu:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 4.
11. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti, starostnih skupinah in spolu (neobvezno)
Samo za spremenljivko 230202 (raziskovalci); podatki se predložijo po številu zapo
slenih.
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Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 1.
Za poslovni sektor in zasebni nepridobitni sektor: neobvezno.
Razčlenitev po starostnih skupinah:
— skupaj za vse spodaj navedene starostne skupine
— < 25
— 25–34
— 35–44
— 45–54
— 55–64
— ≥ 65
Razčlenitev po spolu:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 4.
12. Razčlenitev po sektorjih dejavnosti, državljanstvu in spolu (neobvezno)
Samo za spremenljivko 230202 (raziskovalci); podatki se predložijo po številu zapo
slenih.
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po državljanstvu:
— skupaj za vsa spodnja državljanstva in razrede državljanstev
— nacionalno državljanstvo
— državljanstvo drugih držav članic EU
— državljanstvo drugih evropskih držav
— državljanstvo Severne Amerike
— državljanstvo Srednje in Južne Amerike
— državljanstvo Azije
— državljanstvo Afrike
— drugo državljanstvo
Razčlenitev po spolu:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 4.
Rok za posredovanje Vse razčlenitve (razen razčlenitve po sektorjih dejavnosti):
podatkov
vsako liho leto, končni in potrjeni podatki: T + 18 M.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti za „raziskovalce“ in „vse osebje“ v ekvivalentih polnega
delovnega časa:
letno
— predhodni podatki: T + 10 M
— končni in potrjeni podatki: T + 18 M

Prvo
obdobje

referenčno 2021
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Preglednica 20. Nacionalna statistika o javnem financiranju raziskav in razvoja
Spremenljivke

230501. Državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj (GBARD)
230502. Nacionalno javno financiranje za raziskave in razvoj, ki se usklajujejo na nadnacio
nalni ravni

Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Vse enote, ki izvajajo raziskave in razvoj, razvrščene na področja A do U NACE.

Razčlenitve

1. Razčlenitev po socialno-ekonomskih ciljih za GBARD
Za spremenljivko 230501 (državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj
(GBARD))
— kategorije klasifikacije za analize in primerjavo znanstvenih programov in proračunskih
sredstev (NABS)
— podkategorije NABS (neobvezno)
2. Razčlenitev po načinu financiranja za GBARD v končnem proračunu (neobvezno)
Za spremenljivko 230501 (državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj
(GBARD))
— financiranje projektov
— institucionalno financiranje
3. Razčlenitev po vrstah programov/izvajalcev
Za spremenljivko 230502 (nacionalno javno financiranje za raziskave in razvoj, ki se
usklajujejo na nadnacionalni ravni)
— nacionalni prispevki nadnacionalnim javnim izvajalcem raziskav in razvoja
— nacionalni prispevki vseevropskim nadnacionalnim javnim programom raziskav in razvoja
— nacionalni prispevki dvostranskim ali večstranskim javnim programom raziskav in razvoja
med vladami držav članic (ter z državami kandidatkami in državami Efte)

Rok za posredovanje Vse razčlenitve (za razčlenitev 1: v končnem proračunu):
podatkov
letno, končni in potrjeni podatki: T + 12 M.
Razčlenitev 1 (v začasnem proračunu):
letno, podatki: T + 6 M.
Prvo
obdobje

referenčno 2021

Preglednica 21. Nacionalna poslovna statistika o nabavah podjetij
Spremenljivke

240102. Nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo
240103. Odhodki za storitve, ki jih opravijo agencijski delavci
240104. Stroški dolgoročnega najema in poslovnega najema (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot
je opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih
in samozaposlenih oseb“ na ravni oddelka NACE)
240105. Nabava energentov (za področja D, E in F se lahko uporabi pravilo 1 %, kot je
opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih
in samozaposlenih oseb“ na ravni oddelka NACE)

18.8.2020

SL

Uradni list Evropske unije

L 271/57

240106. Plačila podizvajalcem (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot je opredeljeno v Prilogi
III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih in samozaposlenih
oseb“ na ravni oddelka NACE)
Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Za spremenljivko 240102 (nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo): tržni proizvajalci s
področij B do J, L do N in P do R ter iz oddelkov S95 in S96 NACE.
Za spremenljivko 240103 (odhodki za storitve, ki jih opravijo agencijski delavci): tržni proiz
vajalci s področij B do N in P do R ter iz oddelkov S95 in S96 NACE.
Za spremenljivki 240104 (stroški dolgoročnega najema in poslovnega najema) in 240106
(plačila podizvajalcem): tržni proizvajalci s področij B do F NACE.
Za spremenljivko 240105 (nabava energentov): tržni proizvajalci s področij B do F NACE.

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih (uporabi se lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B)
Za spremenljivki 240102 (nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo) in 240103
(odhodki za storitve, ki jih opravijo agencijski delavci):
— za področja B do J, L do N in P do R NACE: področja, oddelki, skupine in razredi;
— samo za spremenljivko 240103, za področje K NACE: področje, oddelki, skupine 64.1,
64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 in 65.3 ter razredi 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 in
65.30;
— za oddelka 95 in 96: oddelka, skupine in razredi;
— posebni agregati, kot so opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi:
— Industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti članskih organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles) (za spremenljivko 240102 bo ta
posebni agregat izključil področje K),
— IKT skupaj;
— proizvodnja IKT;
— storitve IKT;
— visokotehnološka in srednje-visokotehnološka proizvodnja (neobvezno);
— visokotehnološka proizvodnja;
— srednje-visokotehnološka proizvodnja;
— nizkotehnološka in srednje-nizkotehnološka proizvodnja (neobvezno);
— srednje-nizkotehnološka proizvodnja;
— nizkotehnološka proizvodnja;
— informacijski sektor;
— računalniške storitve;
— znanjsko intenzivne storitve skupaj (neobvezno);
— znanjsko intenzivne visokotehnološke storitve;
— znanjsko intenzivne tržne storitve;
— znanjsko intenzivne finančne storitve;
— druge znanjsko intenzivne storitve (neobvezno);
— znanjsko intenzivne dejavnosti – poslovni sektorji;
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— znanjsko intenzivne dejavnosti (neobvezno);
— turistične panoge (skupaj) (neobvezno);
— turistične panoge (predvsem turizem) (neobvezno);
— turistične panoge (delno turizem) (neobvezno);
— turistične panoge – prevoz (skupaj) (neobvezno);
— turistične panoge – kopenski prevoz (neobvezno);
— turistične panoge – prevoz po vodi (neobvezno);
— turistične panoge – nastanitev (neobvezno);
— turistične panoge – hrana in pijača (skupaj) (neobvezno);
— turistične panoge – najem avtomobilov in drug najem (skupaj) (neobvezno);
— storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne varnosti, dejavnosti članskih
organizacij, gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih organizacij
in teles).
Za spremenljivki 240104 (stroški dolgoročnega najema in poslovnega najema) in
240106 (plačila podizvajalcem) (področja B do F NACE):
področja in oddelki NACE.
Za spremenljivko 240105 (nabava energentov):
— za področja B, C in F NACE: področja, oddelki, skupine in razredi.
— za področji D in E NACE: področji in oddelki.
Uporaba
ocen
in Za dejavnosti 642, 643 in 653 NACE, ki ekonomsko niso pomembne v smislu dodane
zahteve glede kakovosti vrednosti ter števila zaposlenih in samozaposlenih oseb, se lahko navede vrednost 0.
Za dejavnosti s področja K NACE je mogoče domnevati, da je vrednost spremenljivke 240102
(nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo) ekonomsko nepomembna, zato se lahko za
navedeno spremenljivko navede vrednost 0.
Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov spremenljivke, na voljo za
poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.
Rok za posredovanje T + 18 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2023 za spremenljivko 240106 (plačila podizvajalcem)
2021 za vse druge spremenljivke

Preglednica 22. Nacionalna poslovna statistika o spremembah zalog podjetij
Spremenljivke

240201. Sprememba zalog blaga (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot je opredeljeno v Prilogi
III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih in samozaposlenih
oseb“ na ravni oddelka NACE)
240202. Sprememba zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje
240203. Sprememba zalog blaga za nadaljnjo prodajo (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot je
opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih in
samozaposlenih oseb“ na ravni oddelka NACE)
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Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Za spremenljivko 240202 (sprememba zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje):
tržni proizvajalci s področij B do F NACE.
Za spremenljivki 240201 (sprememba zalog blaga) in 240203 (sprememba zalog blaga za
nadaljnjo prodajo): tržni proizvajalci s področja G NACE.

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih
(uporabi se lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B)
Za spremenljivko 240202 (sprememba zalog končnih izdelkov in nedokončane proiz
vodnje) (področja B do F NACE):
področja, oddelki, skupine in razredi NACE.
Za spremenljivki 240201 (sprememba zalog blaga) in 240203 (sprememba zalog blaga
za nadaljnjo prodajo) (področje G NACE):
področje in oddelki NACE.

Uporaba
ocen
in Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov podvsebine, na voljo za
zahteve glede kakovosti poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.
Rok za posredovanje T + 18 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2021

Preglednica 23. Nacionalna poslovna statistika o razčlenitvi čistega prihodka od prodaje podjetij po proizvodih
in rezidenčnosti stranke
Spremenljivke

250112. Čisti prihodek od prodaje po rezidenčnosti stranke (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot
je opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih
in samozaposlenih oseb“ na ravni oddelka NACE: za skupine in razrede se pravilo 1 % uporabi
na ustrezni ravni oddelka)
250113. Čisti prihodek od prodaje po proizvodih (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot je
opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih
in samozaposlenih oseb“ na ravni oddelka NACE: za skupine in razrede se pravilo 1 % uporabi
na ustrezni ravni oddelka)

Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Zajete dejavnosti: tržni proizvajalci iz oddelkov 62 in 78 ter skupin 58.2, 63.1, 69.1, 69.2,
70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2 NACE.
Zajeti velikostni razredi: samo podjetja z več kot 20 zaposlenimi in samozaposlenimi osebami.

Razčlenitve

Uporabi se lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B.
Za spremenljivko 250113 (čisti prihodek od prodaje po proizvodih)
1. Razčlenitev po proizvodih
CPA za oddelek 62 ter skupini 58.2 in 63.1 NACE (računalniške storitve): skupaj, 58.21,
58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11,
63.12, 95.11, nadaljnja prodaja (vključevati mora vso nadaljnjo prodajo (na debelo in drobno)
programske opreme, ki ni bila razvita v podjetju, in tudi nadaljnjo prodajo strojne opreme, ki
ni bila proizvedena v podjetju), drugi proizvodi, d. n.
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CPA za skupino 69.1 NACE (pravne storitve): skupaj, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14,
69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, drugi proizvodi, d. n.
CPA za skupino 69.2 NACE (računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje): skupaj, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3,
69.20.4, drugi proizvodi, d. n.
CPA za skupino 70.2 NACE (podjetniško in poslovno svetovanje): skupaj, 70.21.1, 70.22.1,
70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3,
drugi proizvodi, d. n.
CPA za razred 71.11 NACE (arhitekturna in urbanistična dejavnost): skupaj, 71.11.1, 71.11.2,
71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, drugi proizvodi, d. n.
CPA za razred 71.12 NACE (tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje): skupaj,
71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18,
71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, drugi proizvodi, d. n.
CPA za skupino 71.2 NACE (tehnično preizkušanje in analiziranje):
skupaj, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, drugi proizvodi, d. n.
CPA za skupino 73.1 NACE (oglaševanje): skupaj, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13,
73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, drugi proizvodi, d. n.
CPA za skupino 73.2 NACE (raziskovanje trga in javnega mnenja): skupaj, 73.20.1, 73.20.11,
73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, drugi proizvodi, d. n.
CPA za oddelek 78 NACE (zaposlovalne dejavnosti): skupaj, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12,
78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1,
drugi proizvodi, d. n.
Za spremenljivko 250112 (čisti prihodek od prodaje po rezidenčnosti stranke)
2. Razčlenitev po rezidenčnosti stranke
skupaj
— rezident (kot je opredeljen v ESR 2010, odstavek 1.62)
— nerezident
— znotraj EU
— zunaj EU
Uporaba
ocen
in Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov spremenljivke, na voljo za
zahteve glede kakovosti poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.
Rok za posredovanje T + 18 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2021 za oddelka 62 in 78 ter skupine 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 in 73.2 NACE
2022 za skupine 69.1, 69.2 in 70.2 NACE

Preglednica 24. Nacionalna poslovna statistika o razčlenitvi čistega prihodka od prodaje podjetij po širših
prerazvrstitvah dejavnosti v skupine
Spremenljivke

250102. Čisti prihodek od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribolova in industrijskih dejav
nosti
250103. Čisti prihodek od prodaje od industrijskih dejavnosti
250104. Čisti prihodek od prodaje od industrijskih dejavnosti brez gradbeništva
250105. Čisti prihodek od prodaje od gradnje
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250106. Čisti prihodek od prodaje od storitvenih dejavnosti
250107. Čisti prihodek od prodaje od dejavnosti trgovine v zvezi z nabavo in nadaljnjo
prodajo ter posredniških dejavnosti
250108. Čisti prihodek od prodaje od zgradb
250109. Čisti prihodek od prodaje od gradbeništva
(za vse spremenljivke se lahko uporabi pravilo 1 %, kot je opredeljeno v Prilogi III.A.1, na
podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih in samozaposlenih oseb“ na ravni
oddelka NACE)
Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Za spremenljivko 250102 (čisti prihodek od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribolova in
industrijskih dejavnosti): tržni proizvajalci s področja G NACE.
Za spremenljivke 250104 (čisti prihodek od prodaje od industrijskih dejavnosti brez gradnje),
250105 (čisti prihodek od prodaje od gradnje), 250108 (čisti prihodek od prodaje od zgradb)
in 250109 (čisti prihodek od prodaje od gradbeništva): tržni proizvajalci s področja F NACE.
Za spremenljivko 250103 (čisti prihodek od prodaje od industrijskih dejavnosti): tržni proiz
vajalci s področij B do E NACE.
Za spremenljivki 250106 (čisti prihodek od prodaje od storitvenih dejavnosti) in 250107 (čisti
prihodek od prodaje od dejavnosti trgovine v zvezi z nabavo in nadaljnjo prodajo ter posred
niških dejavnosti): tržni proizvajalci s področij B do G NACE.

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih
Razčlenitev po dejavnostih:
področja in oddelki NACE.

Uporaba
ocen
in Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov spremenljivke, na voljo za
zahteve glede kakovosti poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.
Rok za posredovanje T + 18 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2022 za oddelek 47 NACE Rev. 2
2025 za oddelek 45 NACE Rev. 2
2023 za vse druge dejavnosti

Preglednica 25. Nacionalna poslovna statistika o razčlenitvi podjetij po vrstah prihodkov od prodaje
Spremenljivke

250110. Čisti prihodek od prodaje od glavne dejavnosti na 3-mestni ravni NACE
250111. Čisti prihodek od prodaje od oddajanja naročil podizvajalcem
(za vse spremenljivke se lahko uporabi pravilo 1 %, kot je opredeljeno v Prilogi III.A.1, na
podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih in samozaposlenih oseb“ na ravni
oddelka NACE)

Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Za spremenljivko 250110 (čisti prihodek od prodaje od glavne dejavnosti na 3-mestni ravni
NACE): tržni proizvajalci s področij B do F NACE.
Za spremenljivko 250111 (čisti prihodek od prodaje od oddajanja naročil podizvajalcem): tržni
proizvajalci s področja F NACE.
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Razčlenitev po dejavnostih
Za spremenljivko 250111 (čisti prihodek od prodaje od oddajanja naročil podizvajal
cem): področja in oddelki NACE.
Za spremenljivko 250110 (čisti prihodek od prodaje od glavne dejavnosti na 3-mestni
ravni NACE): skupina NACE.

Uporaba
ocen
in Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov spremenljivke, na voljo za
zahteve glede kakovosti poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.
Rok za posredovanje T + 18 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2021 za spremenljivko 250110 (čisti prihodek od prodaje od glavne dejavnosti na 3-mestni
ravni NACE)
2023 za spremenljivko 250111 (čisti prihodek od prodaje od oddajanja naročil podizvajalcem)

Preglednica 26. Nacionalna poslovna statistika o industrijski proizvodnji
Spremenljivke

251001. Prodaja industrijskih proizvodov in storitev
251002. Proizvodnja v okviru dejavnosti podizvajalcev
251003. Dejanska proizvodnja

Merska enota

Za spremenljivko 251001 (prodaja industrijskih proizvodov in storitev): nacionalna valuta (v
tisočih) in (razen za industrijske storitve) količina, kot je opredeljena na seznamu Prodcom,
veljavnem ob koncu referenčnega obdobja.
Za spremenljivko 251002 (proizvodnja v okviru dejavnosti podizvajalcev): (razen za indu
strijske storitve) nacionalna valuta (v tisočih) in količina, kot je opredeljena na seznamu
Prodcom, veljavnem ob koncu referenčnega obdobja.
Za spremenljivko 251003 (dejanska proizvodnja): količina, kot je opredeljena na seznamu
Prodcom, veljavnem ob koncu referenčnega obdobja.

Statistična populacija

Izdelki s seznama Prodcom iz oddelkov 05–33 CPA (izključitve so opredeljene s seznamom
Prodcom).
Za spremenljivko 251001 (prodaja industrijskih proizvodov in storitev) se podsklop postavke s
seznama Prodcom nanaša na industrijske storitve.
Spremenljivki 251002 (proizvodnja v okviru dejavnosti podizvajalcev) in 251003 (dejanska
proizvodnja) se navedeta za podsklop izdelkov s seznama Prodcom (opredeljenih s seznamom
Prodcom).
Uporabita se lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B k tej uredbi, in pravilo 1 %,
kot je opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi proizvodnje na ravni razreda CPA.

Razčlenitve

Razčlenitev po proizvodih
Seznam Prodcom, veljaven ob koncu referenčnega obdobja.

Uporaba
ocen
in Zahteva se zadostna stopnja reprezentativnosti na ravni razreda CPA.
zahteve glede kakovosti
Rok za posredovanje T + 6 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2021

18.8.2020
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Preglednica 27. Nacionalna poslovna statistika o investicijah podjetij v opredmetena dolgoročna sredstva
Spremenljivke

260102. Bruto investicije v zemljišča
260103. Bruto investicije v pridobitev obstoječih stavb
260104. Bruto investicije v gradnjo in izboljšanje stavb
260105. Bruto investicije v stroje in opremo
(za vse spremenljivke, razen za spremenljivko 260105 (bruto investicije v stroje in opremo) se
lahko uporabi pravilo 1 %, kot je opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od
prodaje“ ter „števila zaposlenih in samozaposlenih oseb“ na ravni oddelka NACE)

Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Za spremenljivko 260105 (bruto investicije v stroje in opremo): tržni proizvajalci s področij B
do N in P do R ter iz oddelkov S95 in S96 NACE.
Za spremenljivke 260102 (bruto investicije v zemljišča), 260103 (bruto investicije v pridobitev
obstoječih stavb) in 260104 (bruto investicije v gradnjo in izboljšanje stavb): tržni proizvajalci
s področij B do G NACE.

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih
(uporabi se lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B)
Za spremenljivko 260105 (bruto investicije v stroje in opremo) (področja B do N in P
do R ter oddelka S95 in S96 NACE):
— za področja B do J, L do N in P do R NACE: področja, oddelki, skupine in razredi NACE;
— za področje K NACE: področje, oddelki, skupine 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3,
razredi 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30 NACE;
— za oddelka S95 in S96: oddelka, skupine in razredi NACE;
— posebni agregati, kot se opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi, za:
— industrijo, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti članskih organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles);
— IKT skupaj;
— proizvodnjo IKT;
— storitve IKT;
— visokotehnološko in srednje-visokotehnološko proizvodnjo (neobvezno);
— visokotehnološko proizvodnjo;
— srednje-visokotehnološko proizvodnjo;
— nizkotehnološko in srednje-nizkotehnološko proizvodnjo (neobvezno);
— srednje-nizkotehnološko proizvodnjo;
— nizkotehnološko proizvodnjo;
— informacijski sektor;
— računalniške storitve;
— znanjsko intenzivne storitve skupaj (neobvezno);
— znanjsko intenzivne visokotehnološke storitve;
— znanjsko intenzivne tržne storitve;
— znanjsko intenzivne finančne storitve;
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— druge znanjsko intenzivne storitve (neobvezno);
— znanjsko intenzivne dejavnosti – poslovni sektorji;
— znanjsko intenzivne dejavnosti (neobvezno);
— turistične panoge (skupaj) (neobvezno);
— turistične panoge (predvsem turizem) (neobvezno);
— turistične panoge (delno turizem) (neobvezno);
— turistične panoge – prevoz (skupaj) (neobvezno);
— turistične panoge – kopenski prevoz (neobvezno);
— turistične panoge – prevoz po vodi (neobvezno);
— turistične panoge – nastanitev (neobvezno);
— turistične panoge – hrana in pijača (skupaj) (neobvezno);
— turistične panoge – najem avtomobilov in drug najem (skupaj) (neobvezno).
Za spremenljivke 260102 (bruto investicije v zemljišča), 260103 (bruto investicije v
pridobitev obstoječih stavb in objektov) in 260104 (bruto investicije v gradnjo in
izboljšanje stavb) (samo področja B do G NACE): področja in oddelki NACE.
Uporaba
ocen
in Za dejavnosti 642, 643 in 653 NACE, ki ekonomsko niso pomembne v smislu dodane
zahteve glede kakovosti vrednosti ter števila zaposlenih in samozaposlenih oseb, se lahko navede vrednost 0.
Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov spremenljivke, na voljo za
poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.
Rok za posredovanje T + 18 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2021

Preglednica 28. Nacionalna poslovna statistika o investicijah v neopredmetena dolgoročna sredstva
Spremenljivke

260107. Investicije v kupljeno programsko opremo (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot je
opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih
in samozaposlenih oseb“ na ravni oddelka NACE)

Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Tržni proizvajalci s področij B do F NACE.

Razčlenitve

Razčlenitev po dejavnostih
področja in oddelki NACE

Uporaba
ocen
in Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov spremenljivke, na voljo za
zahteve glede kakovosti poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.
Rok za posredovanje T + 18 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2021
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Preglednica 29. Regionalna poslovna statistika o lokalnih enotah
Spremenljivke

310101. Število lokalnih enot (neobvezno za področje K NACE)
320101. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v lokalnih enotah
320301. Plače v lokalnih enotah

Merska enota

Nacionalna valuta za spremenljivko 320301 (plače v lokalnih enotah); absolutne številke za
druge spremenljivke.

Statistična populacija

Lokalne enote tržnih proizvajalcev s področij B do N in P do R ter iz oddelkov S95 in S96
NACE (neobvezno za področje K NACE za spremenljivko 310101 (število lokalnih enot)).

Razčlenitve

Razčlenitev po regijah in dejavnostih
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Regionalna razčlenitev:
ravni NUTS 0 do 2 (1).
Razčlenitev po dejavnostih:
področja in oddelki NACE.

Uporaba
ocen
in Kadar so izvorni podatki, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov spremenljivke, na voljo za
zahteve glede kakovosti poslovno leto za nekatere statistične enote in teh podatkov ni mogoče preračunati, da bi
zajemali koledarsko leto, se lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi
podatkov za poslovno leto za te statistične enote.
Rok za posredovanje T + 18 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2021

(1) Regionalni podatki glede na klasifikacijo NUTS, veljavno v času, ko se s to uredbo zahteva posredovanje podatkov; pri revizijah
podatkov v zvezi s prejšnjim referenčnim letom je treba uporabiti klasifikacijo NUTS, veljavno v času zakonitega roka za posre
dovanje.

Preglednica 30. Regionalna poslovna statistika o podjetjih
Spremenljivke

310102. Število aktivnih podjetij
310201. Rojstva podjetij
310202. Smrti podjetij
310203. Preživetja podjetij (samo preživetja treh koledarskih let)
310104. Število podjetij z visoko rastjo
310103. Število podjetij z vsaj enim zaposlenim
310204. Podjetja s prvim zaposlenim
310205. Podjetja, ki nimajo več zaposlenih
310206. Preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim (samo za podjetja, ki so preživela tri
koledarska leta)
320102. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb
320103. Število zaposlenih
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320201. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v novonastalih podjetjih
320202. Število zaposlenih v novonastalih podjetjih
320203. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki so prenehala poslovati
320204. Število zaposlenih v podjetjih, ki so prenehala poslovati
320205. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih (samo za podjetja, ki
so preživela tri koledarska leta)
320206. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih, v letu nastanka
(samo za podjetja, ki so preživela tri koledarska leta)
320104. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih z vsaj enim zaposlenim
320105. Število zaposlenih v podjetjih z vsaj enim zaposlenim
320207. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih s prvim zaposlenim
320208. Število zaposlenih v podjetjih s prvim zaposlenim
320209. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih
320210. Število zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih
320211. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim zapo
slenim (samo za podjetja, ki so preživela tri koledarska leta)
320212. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim zapo
slenim, v letu nastanka (samo za podjetja, ki so preživela tri koledarska leta)

Merska enota

Absolutne številke

Statistična populacija

Tržni proizvajalci s področij B do N in P do R ter iz oddelkov S95 in S96 NACE

Razčlenitve

1. Razčlenitev po regijah in dejavnostih
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Regionalna razčlenitev: ravni NUTS 0 do 3.
Razčlenitev po dejavnostih:
— agregati področij NACE:
— B + C + D + E, K + L, M + N, P + Q, R + S95 + S96;
— področja NACE:
— F, G, H, I, J;
— poseben agregat, kot je opredeljen v Prilogi II k tej uredbi:
— industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti članskih organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles).
2. Razčlenitev po regijah in velikostnih razredih glede na število zaposlenih
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Regionalna razčlenitev: ravni NUTS 0 do 3.
Razčlenitev po velikostnih razredih glede na število zaposlenih: skupaj, 0 zaposlenih, 1–9 zaposlenih, 10
in več zaposlenih,
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(velikostni razred 0 ne velja za spremenljivke 310103 (število podjetij z vsaj enim zaposlenim),
310204 (podjetja s prvim zaposlenim), 310205 (podjetja, ki nimajo več zaposlenih), 310206
(preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim (samo za podjetja, ki so preživela tri koledarska
leta)), 320104 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih z vsaj enim zaposlenim),
320105 (število zaposlenih v podjetjih z vsaj enim zaposlenim), 320207 (število zaposlenih in
samozaposlenih oseb v podjetjih s prvim zaposlenim), 320208 (število zaposlenih v podjetjih s
prvim zaposlenim), 320209 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki nimajo
več zaposlenih), 320210 (število zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih), 320211
(število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z najmanj enim zaposlenim
(samo za podjetja, ki so preživela tri koledarska leta)) in 320212 (število zaposlenih in
samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z najmanj enim zaposlenim, v letu nastanka
(samo za podjetja, ki so preživela tri koledarska leta)).
Rok za posredovanje Predhodni podatki: za spremenljivke 310202 (smrti podjetij), 310205 (podjetja, ki nimajo več
podatkov
zaposlenih), 320203 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki so prenehala
poslovati), 320204 (število zaposlenih v podjetjih, ki so prenehala poslovati), 320209 (število
zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih) in 320210 (število
zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih): T + 22 M.
Končni in potrjeni podatki: T + 22 M, razen za spremenljivke 310202 (smrti podjetij), 310205
(podjetja, ki nimajo več zaposlenih), 320203 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v
podjetjih, ki so prenehala poslovati), 320204 (število zaposlenih v podjetjih, ki so prenehala
poslovati), 320209 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki nimajo več
zaposlenih) in 320210 (število zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih): T + 34 M.
Prvo
obdobje

referenčno 2021

Preglednica 31. Regionalna poslovna statistika o odhodkih za raziskave in razvoj
Spremenljivke

330101. Notranji odhodki za raziskave in razvoj

Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Vse enote, ki izvajajo raziskave in razvoj, razvrščene na področja A do U NACE.

Razčlenitve

Razčlenitev po regijah in sektorjih dejavnosti
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Regionalna razčlenitev:
ravni NUTS 1 in 2.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
— skupaj za vse spodaj navedene sektorje
— poslovni sektor
— visokošolski sektor
— sektor država
— zasebni nepridobitni sektor

Rok za posredovanje Vse razčlenitve:
podatkov
vsako liho leto, končni in potrjeni podatki: T + 18 M.
Prvo
obdobje

referenčno 2021
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Preglednica 32. Regionalna poslovna statistika o zaposlovanju v raziskavah in razvoju
Spremenljivke

330201. Osebje za raziskave in razvoj
330202. Raziskovalci

Merska enota

Absolutne številke

Statistična populacija

Vse enote, ki izvajajo raziskave in razvoj, razvrščene na področja A do U NACE.

Razčlenitve

1. Razčlenitev po regijah in sektorjih dejavnosti
Podatki se predložijo za število zaposlenih in ekvivalente polnega delovnega časa.
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Regionalna razčlenitev:
ravni NUTS 1 in 2.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
— skupaj za vse spodaj navedene sektorje
— poslovni sektor
— visokošolski sektor
— sektor država
— zasebni nepridobitni sektor
2. Razčlenitev po regijah, sektorjih dejavnosti in spolu (neobvezno)
Za spremenljivko 330201 (osebje za raziskave in razvoj) se podatki predložijo po
številu zaposlenih. Za spremenljivko 330202 (raziskovalci) se podatki predložijo po
številu zaposlenih in v ekvivalentih polnega delovnega časa.
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Regionalna razčlenitev:
ravni NUTS 1 in 2.
Razčlenitev po sektorjih dejavnosti:
enaka kot pri razčlenitvi v točki 1.
Razčlenitev po spolu:
— skupaj
— ženski

Rok za posredovanje Vse razčlenitve:
podatkov
vsako liho leto, končni in potrjeni podatki: T + 18 M.
Prvo
obdobje

referenčno 2021

Preglednica 33. Statistika o mednarodnih dejavnostih – nadzor institucionalnih enot v državi poročevalki nad
podjetji v tujini
Spremenljivke

410101. Število podjetij v tujini pod končnim nadzorom institucionalnih enot v državi poro
čevalki
420101. Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih v tujini pod končnim
nadzorom institucionalnih enot v državi poročevalki

18.8.2020
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420201. Odhodki za zaslužke zaposlenih v podjetjih v tujini pod končnim nadzorom insti
tucionalnih enot v državi poročevalki (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot je opredeljeno v
Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih in samozapo
slenih oseb“ na ustrezni ravni agregatov A*38 NACE za področja B do N in P do S NACE)
430101. Bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva podjetij v tujini pod končnim
nadzorom institucionalnih enot v državi poročevalki (uporabi se lahko pravilo 1 %, kot je
opredeljeno v Prilogi III.A.1, na podlagi „čistega prihodka od prodaje“ ter „števila zaposlenih in
samozaposlenih oseb“ na ustrezni ravni agregatov A*38 NACE za področja B do N in P do S
NACE)
440101. Čisti prihodek od prodaje podjetij v tujini pod končnim nadzorom institucionalnih
enot v državi poročevalki
Merska enota

Za spremenljivki 410101 (število podjetij v tujini pod končnim nadzorom institucionalnih
enot v državi poročevalki) in 420101 (število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih v
tujini pod končnim nadzorom institucionalnih enot v državi poročevalki): absolutna vrednost.
Za druge spremenljivke: nacionalna valuta (v tisočih).

Statistična populacija

Za vse spremenljivke: tržni proizvajalci s področij B do N in P do S NACE v tujini (zajemati
morajo tuja povezana podjetja vseh končnih nadzornih institucionalnih enot v državi poroče
valki).

Razčlenitve

Podatki bodo predloženi s podrobnostmi o državi rezidenčnosti in po dejavnostih podjetja v
tujini.
1. Razčlenitev po dejavnostih in geografska razčlenitev
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po dejavnostih:
— področja NACE;
— agregati oddelkov NACE:
— C10 + C11 + C12, C13 + C14 + C15, C16 + C17 + C18, C22 + C23, C24 + C25,
C29 + C30, C31 + C32, H52 + H53, J59 + J60, J62 + J63, M69 + M70+ M71,
M73 + M74 + M75, N78 + N79 + N80 + N81 + N82, Q87 + Q88;
— oddelki NACE:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;
— posebni agregati, kot so opredeljeni v Prilogi II.B k tej uredbi:
— industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne
varnosti, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih
organizacij in teles);
— storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne varnosti, dejavnosti gospo
dinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles).
Geografska razčlenitev:
geografska raven 2, kot je opredeljena v izvedbenem aktu v skladu s členom 7(1)(d) Uredbe
(EU) 2019/2152.
2. Geografska razčlenitev
Geografska raven 3, kot je opredeljena v izvedbenem aktu v skladu s členom 7(1)(d) Uredbe
(EU) 2019/2152.

Uporaba
ocen
in Za oddelek K64 se lahko vrednost spremenljivke 440101 (čisti prihodek od prodaje) približno
zahteve glede kakovosti oceni na podlagi vrednosti proizvodnje, kot je opredeljena v Prilogi IV k tej uredbi.
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Za dejavnosti 642, 643 in 653 NACE, ki so vključene v podatke in ki ekonomsko niso
pomembne v smislu dodane vrednosti ter števila zaposlenih in samozaposlenih oseb, se
lahko domneva vrednost 0, razen za spremenljivki 410101 (število podjetij v tujini pod
končnim nadzorom institucionalnih enot v državi poročevalki) in 420101 (število zaposlenih
in samozaposlenih oseb v podjetjih v tujini pod končnim nadzorom institucionalnih enot v
državi poročevalki).
Komisija (Eurostat) in države članice se lahko dogovorijo o dodatnih približnih ocenah za
dejavnosti s področja K NACE, pri čemer se upoštevajo pogoji za posamezno državo.
Kadar podatkov za poslovno leto ni mogoče preračunati, da bi zajemali koledarsko leto, se
lahko podatki za koledarsko leto približno ocenijo na podlagi podatkov za poslovno leto.
Rok za posredovanje T + 20 M
podatkov

Prvo
obdobje

referenčno 2021

Preglednica 34. Statistika o mednarodnih dejavnostih – trgovina z blagom znotraj Unije – podrobni podatki

Spremenljivke

450101a. Statistična vrednost izvoza blaga znotraj Unije – podrobni podatki
450101b. Količina izvoza blaga znotraj Unije – podrobni podatki
450102a. Statistična vrednost uvoza blaga znotraj Unije – podrobni podatki
450102b. Količina uvoza blaga znotraj Unije – podrobni podatki

Merska enota

Statistične vrednosti: vrednosti v nacionalni valuti (v enotah).
Količina:
— neto masa (v kg);
— količina v dodatnih merskih enotah: kjer je to ustrezno v skladu s kombinirano nomen
klaturo, veljavno v referenčnem obdobju (ustrezna merska enota).

Statistična populacija

Izvoz ali uvoz blaga skupaj

Razčlenitve

Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev; dodatno v
kombinaciji z razčlenitvijo po vrsti prevoza na meji (neobvezno).
Razčlenitev po blagu
Razčlenitev po 8-mestni ravni kombinirane nomenklature, razen za:
(1) blago za oskrbo plovil in zrakoplovov, kot je navedeno v oddelku 22(1)(a) Priloge V, in
blago, dobavljeno na objekte in naprave na morju, kot je navedeno v oddelku 23(1)(b)
Priloge V, ki se lahko razčleni na:
(a) blago iz poglavij 1 do 24 kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju;
(b) blago iz poglavja 27 kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju;
(c) drugam uvrščeno blago;
(2) dele za motorna vozila in zrakoplove, kot so navedeni v oddelku 31(4) Priloge V, in
sestavne dele celovitega industrijskega obrata, kot so navedeni v oddelku 31(5) Priloge
V, ki se razčlenijo na ravni poglavja kombinirane nomenklature.
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Razčlenitev po partnerskih državah članicah in državah porekla
Za izvoz:
namembna država članica in država porekla.
Za uvoz:
država članica odpreme; država porekla (neobvezno).
Podatki o partnerskih državah članicah in državi porekla se označijo v skladu z nomenklaturo
držav in ozemelj za evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom.
Razčlenitev po vrsti posla
Podatki o vrsti posla se predložijo v skladu z razčlenitvijo iz preglednice 1 iz dela C te priloge.
Države članice uporabijo oznake iz stolpca A ali kombinacijo številčnih oznak iz stolpca A in
njihovih pododdelkov iz stolpca B.
Razčlenitev po vrsti prevoza na meji (neobvezno)
Kjer se podatki o vrsti prevoza predložijo, se predložijo v skladu z razčlenitvijo iz preglednice
2 iz dela C te priloge.
Uporaba
ocen
in 1. Države članice za vsako mesečno referenčno obdobje pripravijo statistiko, ki zajema njihov
zahteve glede kakovosti
celotni izvoz in uvoz blaga znotraj Unije, po potrebi z uporabo ocen. Ocene se označijo in
posredujejo Eurostatu vsaj z razčlenitvijo po partnerskih državah članicah in oznakah blaga
na ravni poglavja kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju.
2. Brez vpliva na člen 10(5) te uredbe države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo podatke,
ki so razglašeni za zaupne, tako da se lahko objavijo vsaj na ravni poglavja razčlenitve blaga
v kombinirani nomenklaturi, če je s tem zagotovljena zaupnost.
3. Če so informacije v skladu z veljavnimi opredelitvami v državah članicah vojaška skrivnost,
lahko države članice predložijo manj podrobne informacije, kot so navedene v tej pregled
nici. Vendar pa se Komisiji (Eurostatu) predložijo vsaj podatki o skupni mesečni statistični
vrednosti izvoza in uvoza.
Rok za posredovanje T + 70 D
podatkov
Če se mesečni rezultati, ki so bili Komisiji (Eurostatu) že predloženi, revidirajo, države članice
revidirane rezultate predložijo najpozneje naslednji mesec po tem, ko so revidirani podatki na
voljo.
Prvo
obdobje

referenčno Januar 2022

Preglednica 35. Statistika o mednarodnih dejavnostih – uvoz in izvoz blaga zunaj Unije – podrobni podatki
Spremenljivke

450201a. Statistična vrednost izvoza blaga zunaj Unije – podrobni podatki
450201b. Količina izvoza blaga zunaj Unije – podrobni podatki
450202a. Statistična vrednost uvoza blaga zunaj Unije – podrobni podatki
450202b. Količina uvoza blaga zunaj Unije – podrobni podatki

Merska enota

Statistične vrednosti: vrednosti v nacionalni valuti (v enotah).
Količina:
— neto masa (v kg);
— količina v dodatnih merskih enotah: kjer je to ustrezno v skladu s kombinirano nomen
klaturo, veljavno v referenčnem obdobju (ustrezna merska enota).
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Statistična populacija

Izvoz ali uvoz blaga skupaj

Razčlenitve

Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.

18.8.2020

Razčlenitev po blagu
Za izvoz: razčlenitev po 8-mestni ravni kombinirane nomenklature, razen za:
(1) blago za oskrbo plovil in zrakoplovov, kot je navedeno v oddelku 22(1)(a) Priloge V, in
blago, dobavljeno na objekte in naprave na morju, kot je navedeno v oddelku 23(1)(b)
Priloge V, ki se lahko razčleni na:
(a) blago iz poglavij 1 do 24 kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju;
(b) blago iz poglavja 27 kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju;
(c) drugam uvrščeno blago;
(2) sestavne dele celovitega industrijskega obrata, kot so navedeni v oddelku 31(5) Priloge V, ki
se razčlenijo na ravni poglavja kombinirane nomenklature.
Za uvoz: razčlenitev po podštevilkah TARIC (10-mestna raven), razen za:
(1) posebno blago ali gibanja, kot so navedeni v poglavju III Priloge V. Razen blaga iz oddelka
23(2)(a)(ii) in (1)(b) se lahko to posebno blago ali gibanja razčlenijo po 8-mestni ravni
kombinirane nomenklature;
(2) blago, dobavljeno na objekte in naprave na morju, kot je navedeno v oddelku 23(1)(b)
Priloge V, ki se lahko razčleni na:
(a) blago iz poglavij 1 do 24 kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju;
(b) blago iz poglavja 27 kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju;
(c) drugam uvrščeno blago.
Komisija (Eurostat) brez poseganja v izkazovanje podatkov na nacionalni ravni ne izkazuje
podrobne statistike po podštevilkah TARIC, če bi bilo njeno razkritje v nasprotju z varovanjem
javnega interesa v okviru trgovinske in kmetijske politike Unije.
Razčlenitev po domnevni namembni državi članici in državi članici dejanskega izvoza; državi članici, v
kateri je bila vložena carinska deklaracija
Za izvoz:
— država članica dejanskega izvoza;
— država članica, v kateri je vložena carinska deklaracija.
Za uvoz:
— domnevna namembna država članica;
— država članica, v kateri je vložena carinska deklaracija.
Ta razčlenitev ne velja za posebno blago ali gibanja, kot so navedeni v poglavju III Priloge V, če
se uporabi drug vir podatkov, ne carinske deklaracije.
Podatki o državah članicah izvoza in uvoza se označijo v skladu z nomenklaturo držav in
ozemelj za evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom.
Razčlenitev po partnerskih državah
Za izvoz: zadnja znana namembna država.
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Za uvoz: država odpreme in država porekla.
Podatki o partnerski državi se označijo v skladu z nomenklaturo držav in ozemelj za evropsko
statistiko o mednarodni trgovini z blagom.
Razčlenitev po vrsti posla
Podatki o vrsti posla se predložijo v skladu z razčlenitvijo iz preglednice 1 iz dela C te priloge.
Države članice uporabijo oznake iz stolpca A ali kombinacijo številčnih oznak iz stolpca A in
njihovih pododdelkov iz stolpca B.
Razčlenitev po statističnem postopku
— običajni izvoz ali uvoz
— izvoz ali uvoz v okviru carinskega postopka aktivnega oplemenitenja
— izvoz ali uvoz v okviru carinskega postopka pasivnega oplemenitenja
— izvoz ali uvoz, ki se ne evidentira iz carinskih deklaracij
Razčlenitev po preferencialni obravnavi pri uvozu (samo za spremenljivki 450202a/b)
Ta razčlenitev se ne uporablja za posebno blago ali gibanja, kot so navedeni v poglavju III
Priloge V, če se uporabijo drugi viri podatkov, ne carinske deklaracije.
Tarifna obravnava, označena z oznako za ugodnosti v skladu s klasifikacijo iz carinskega
zakonika Unije.
Komisija (Eurostat) brez poseganja v izkazovanje podatkov na nacionalni ravni ne izkazuje
podrobne statistike po preferencialni obravnavi pri uvozu, če bi bilo njeno razkritje v nasprotju
z varovanjem javnega interesa v okviru trgovinske in kmetijske politike Unije.
Razčlenitev po vrsti prevoza
— vrsta prevoza na meji
— vrsta prevoza v notranjosti
— zabojnik
Ta razčlenitev se ne uporablja za posebno blago ali gibanja, kot so navedeni v poglavju III
Priloge V, če se uporabijo drugi viri podatkov, ne carinske deklaracije.
Podatki o vrsti prevoza se predložijo v skladu z razčlenitvijo iz preglednice 2 iz dela C te
priloge.

Uporaba
ocen
in 1. Države članice za vsako mesečno referenčno obdobje pripravijo statistiko, ki zajema njihovo
zahteve glede kakovosti
celotno trgovino z blagom zunaj Unije, po potrebi z uporabo ocen. Ocene se označijo in
Eurostatu pošljejo vsaj z razčlenitvijo po partnerskih državah in oznakah blaga na ravni
poglavja kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju za trgovino zunaj
Unije.
2. Brez vpliva na člen 10(5) te uredbe države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo podatke,
ki so razglašeni za zaupne, tako da se lahko objavijo vsaj na ravni poglavja razčlenitve blaga
v kombinirani nomenklaturi, če je s tem zagotovljena zaupnost.
3. Če so informacije v skladu z veljavnimi opredelitvami v državah članicah vojaška skrivnost,
lahko države članice predložijo manj podrobne informacije, kot so navedene v tej pregled
nici. Vendar pa se Komisiji (Eurostatu) predložijo vsaj podatki o skupni mesečni statistični
vrednosti izvoza in uvoza.
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Rok za posredovanje T + 40 D
podatkov
Če se mesečni rezultati, ki so že bili predloženi Komisiji (Eurostatu), revidirajo, države članice
revidirane rezultate predložijo najpozneje naslednji mesec po tem, ko so revidirani podatki na
voljo.
Prvo
obdobje

referenčno Januar 2022

Preglednica 36. Statistika o mednarodnih dejavnostih – izvoz in uvoz blaga – zbirni podatki
Spremenljivke

450103. Statistična vrednost izvoza blaga – zbirni podatki
450104. Statistična vrednost uvoza blaga – zbirni podatki

Merska enota

Vrednosti v nacionalni valuti (v enotah)

Statistična populacija

Izvoz ali uvoz blaga skupaj

Razčlenitve

Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Geografska razčlenitev:
— za vse države članice:
— znotraj Unije;
— zunaj Unije;
— dodatno za države članice, ki spadajo v euroobmočje:
— znotraj euroobmočja;
— zunaj euroobmočja.
Razčlenitev po blagu:
— skupaj;
— dodatno: sektorji 0–9 Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije, veljavne v referen
čnem obdobju – obvezno samo za partnerska območja zunaj Unije in zunaj euroobmočja.

Rok za posredovanje T + 40 D
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno Januar 2022

Preglednica 37. Statistika o mednarodnih dejavnostih – izvoz in uvoz blaga zunaj Unije po valuti računa
Spremenljivke

450203. Statistična vrednost izvoza blaga zunaj Unije po valuti računa
450204. Statistična vrednost uvoza blaga zunaj Unije po valuti računa

Merska enota

Vrednosti v nacionalni valuti (v enotah)

Statistična populacija

Izvoz ali uvoz zunaj Unije skupaj

Razčlenitve

Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po blagu:
v skladu s Standardno mednarodno trgovinsko klasifikacijo, veljavno v referenčnem obdobju:
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— skupaj;
— sektorji 0 do 8;
— odsek 33.
Razčlenitev po valutah računa:
če se uporabijo drugi viri podatkov, ne carinske deklaracije, je razčlenitev po valutah računa:
— euro;
— nacionalna valuta (samo za države članice, ki ne spadajo v euroobmočje);
— druge nacionalne valute držav članic zunaj euroobmočja (brez angleškega funta);
— angleški funt;
— ameriški dolar;
— drugo.
Če se kot vir podatkov uporabijo carinske deklaracije, je razčlenitev po valutah računa:
— euro;
— nacionalna valuta (samo za države članice, ki ne spadajo v euroobmočje);
— druge nacionalne valute držav članic zunaj euroobmočja (brez angleškega funta);
— angleški funt;
— ameriški dolar;
— brazilski real;
— kanadski dolar;
— švicarski frank;
— kitajski juan;
— indijska rupija;
— japonski jen;
— južnokorejski von;
— mehiški peso;
— norveška krona;
— ruski rubelj;
— singapurski dolar;
— turška lira;
— drugo.
Rok za posredovanje T + 3 M
podatkov
Prvo
obdobje

referenčno 2022

Preglednica 38. Statistika o mednarodnih dejavnostih – mednarodno opravljanje storitev po načinu opravljanja
storitev – letni podatki
Spremenljivke

460101. Uvoz in pridobitev storitev
460201. Izvoz in zagotavljanje storitev

L 271/76

SL

Uradni list Evropske unije

18.8.2020

Merska enota

Nacionalna valuta (v tisočih)

Statistična populacija

Mednarodno opravljanje storitev po vseh štirih načinih opravljanja storitev.

Razčlenitve

1. Mednarodno opravljanje storitev po načinu opravljanja storitev in geografska razčlenitev
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po načinu opravljanja storitev:
— mednarodno opravljanje storitev skupaj (načini 1, 2, 3 in 4 skupaj):
— način 1 („čezmejno poslovanje“);
— način 2 („potrošnja v tujini“);
— način 3 („tržna prisotnost“) in
— način 4 („prisotnost fizičnih oseb“),
kot so opredeljeni v oddelku 2 Priloge VI.
Razčlenitev po proizvodih:
— mednarodno opravljanje storitev skupaj.
Geografska razčlenitev: (uporabi se lahko oznaka CETO, kot je opredeljena v Prilogi III.B):
geografska raven 5, kot je opredeljena v izvedbenem aktu v skladu s členom 7(1)(d) Uredbe
(EU) 2019/2152.
2. Mednarodno opravljanje storitev po načinu opravljanja storitev, vrsti proizvodov in
geografska razčlenitev (uporabi se lahko oznaka CETO ali pravilo 1 % na ravni skupnega
obsega trgovine (uvoz in izvoz storitev), kot sta opredeljena v Prilogi III.B oziroma A.1)
Če se uporabi pravilo 1 %, se razčlenitev 2 ne sporoči (v tem primeru se sporoči samo
razčlenitev 1).
Podatke je treba predložiti kot kombinacijo vseh spodaj navedenih razčlenitev.
Razčlenitev po načinih opravljanja storitev:
enaka razčlenitev po načinih opravljanja storitev kot pri razčlenitvi 1.
Razčlenitev po proizvodih:
— mednarodno opravljanje storitev skupaj
— glavne komponente klasifikacije EBOPS 2010, kot so opredeljene v preglednici 1 v
oddelku 2 Priloge VI
— dodatne skupine klasifikacije EBOPS 2010, kot so opredeljene v preglednici 1 v
oddelku 2 Priloge VI
Geografska razčlenitev:
geografska raven 5, kot je opredeljena v izvedbenem aktu v skladu s členom 7(1)(d) Uredbe
(EU) 2019/2152.
3. Mednarodno opravljanje storitev po načinu opravljanja storitev, podrobna razčlenitev po
vrstah proizvodov in geografska razčlenitev (uporabi se lahko oznaka CETO ali pravilo 1 % na
ravni skupnega obsega trgovine (uvoz in izvoz storitev), kot sta opredeljena v Prilogi III.B
oziroma A.1)
Če se uporabi pravilo 1 %, se razčlenitev 3 ne sporoči (v tem primeru se sporoči samo
razčlenitev 1).
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Razčlenitev po načinih opravljanja storitev:
enaka razčlenitev po načinih opravljanja storitev kot pri razčlenitvi 1.
Razčlenitev po proizvodih:
— mednarodno opravljanje storitev skupaj
— glavne komponente klasifikacije EBOPS 2010, kot so opredeljene v preglednici 1 v
oddelku 2 Priloge VI
— dodatne skupine klasifikacije EBOPS 2010, kot so opredeljene v preglednici 1 v
oddelku 2 Priloge VI
— podkomponente klasifikacije EBOPS 2010, kot so opredeljene v preglednici 1 v
oddelku 2 Priloge VI
Geografska razčlenitev:
geografska raven 5, kot je opredeljena v izvedbenem aktu v skladu s členom 7(1)(d) Uredbe
(EU) 2019/2152.
Rok za posredovanje Za razčlenitve, ki vključujejo načine 1, 2 in 4: T + 10 M.
podatkov
Za razčlenitve, ki vključujejo način 3 in „mednarodno opravljanje storitev skupaj (načini 1, 2, 3
in 4 skupaj)“: T + 22 M.
Uporaba
ocen
in Uporabiti je treba metode in ocene, priporočene v prvi in drugi izdaji vodnika za pripravljavce
zahteve glede kakovosti statistike o načinih opravljanja storitev, kot sta opisani v oddelku 1 Priloge VI. Države lahko
uporabijo tudi katero koli drugo enakovredno metodo ali oceno v skladu z načeli iz priročnika
MSITS 2010 in členom 4 Uredbe (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta.
Če priporočene metode ni mogoče uporabiti, se lahko namesto nje kadar koli uporabi ustrezna
splošna metoda ocenjevanja.
Uporabljene metode morajo biti vedno jasno opisane v metapodatkih.
Prvo
obdobje

referenčno Za razčlenitev 1: Y + 2 leti, kjer je Y leto objave prve izdaje vodnika za pripravljavce statistike
o načinih opravljanja storitev iz oddelka 1 Priloge VI.
Za razčlenitev 2: Z + 2 leti, kjer je Z leto objave druge izdaje vodnika za pripravljavce statistike
o načinih opravljanja storitev iz oddelka 1 Priloge VI.
Za razčlenitev 3: Z + 4 leta, kjer je Z leto objave druge izdaje vodnika za pripravljavce
statistike o načinih opravljanja storitev iz oddelka 1 Priloge VI.

Del C. Klasifikacije
Preglednica 1. Razčlenitev po vrsti posla
A

1.

2.

B

Posli, ki vključujejo dejansko spremembo lastni 1.
štva s finančnim nadomestilom

Neposredna prodaja/nakup, razen neposrednega
trgovanja z zasebnimi potrošniki/zasebnih potroš
nikov

2.

Neposredno trgovanje z zasebnimi potrošniki/za
sebnih potrošnikov (vključno s prodajo na daljavo)

Brezplačno vračilo in zamenjava blaga po regi 1.
straciji prvotnega posla

Vračilo blaga

2.

Zamenjava za vrnjeno blago

3.

Zamenjava (npr. v garanciji) za blago, ki ni bilo
vrnjeno
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B

Posli, ki vključujejo nameravano spremembo 1.
lastništva ali spremembo lastništva brez finanč
nega nadomestila

Premiki v skladišče/iz skladišča (brez skladiščenja
na odpoklic in konsignacijskega skladiščenja)

2.

Dobava za prodajo po ogledu ali po preizkusu
(vključno s skladiščenjem na odpoklic in konsigna
cijskim skladiščenjem)

3.

Finančni zakup

4.

Posli, ki vključujejo prenos lastništva brez finanč
nega nadomestila

Posli z namenom oplemenitenja po pogodbi 1.
(brez spremembe lastništva)

Blago, za katero se pričakuje, da se bo vrnilo v
začetno državo članico/državo izvoza

2.

Blago, za katero se ne pričakuje, da se bo vrnilo v
začetno državo članico/državo izvoza

Posli, ki sledijo oplemenitenju po pogodbi (brez 1.
spremembe lastništva)

Blago, ki se vrne v začetno državo članico/državo
izvoza

2.

Blago, ki se ne vrne v začetno državo članico/
državo izvoza

6.

Posebni posli, zabeleženi za nacionalne namene

7.

Posli z namenom carinjenja/po carinjenju (brez 1.
spremembe lastništva, povezani z blagom v
nepravem uvozu ali izvozu)

Sprostitev blaga v prosti promet v državi članici z
nadaljnjim izvozom v drugo državo članico

2.

Prevoz blaga iz ene države članice v drugo za
dajanje blaga v izvozni postopek

8.

Posli, ki vključujejo dobavo gradbenega materiala
in tehnične opreme v okviru splošne pogodbe o
gradnji ali projektiranju, ki ne zahteva ločenega
računa za blago, izda pa se račun za celotno
pogodbeno vrednost

9.

Drugi posli, ki jih ni mogoče uvrstiti pod druge 1.
oznake

Najem, izposoja, operativni zakup, ki presega 24
mesecev

4.

5.

9.

Drugo

Preglednica 2. Razčlenitev po vrsti prevoza
Vrsta prevoza na meji; vrsta prevoza v notranjosti

Prevoz po morju
Železniški prevoz
Cestni prevoz
Zračni prevoz
Poštna pošiljka
Transportne napeljave

18.8.2020

SL

Uradni list Evropske unije

Vrsta prevoza na meji; vrsta prevoza v notranjosti

Prevoz po celinskih plovnih poteh
Lastni pogon
Zabojnik

Blago se ne prevaža v zabojnikih, kadar prečka mejo statističnega ozemlja Evropske unije.
Blago se prevaža v zabojnikih, kadar prečka mejo statističnega ozemlja Evropske unije.
Preglednica 3. Razčlenitev po statističnih postopkih
Statistični postopek

Običajni uvoz ali izvoz
Uvoz ali izvoz v okviru carinskega postopka aktivnega oplemenitenja
Uvoz ali izvoz v okviru carinskega postopka pasivnega oplemenitenja
Uvoz ali izvoz, ki se ne evidentira iz carinskih deklaracij
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PRILOGA II

Glavne industrijske skupine (MIG) in posebni agregati
Glavne industrijske skupine (MIG) in posebne agregate, vključene v razčlenitve po dejavnostih v preglednicah v delu B
Priloge I k tej uredbi, je treba izračunati, kot je navedeno v nadaljevanju.
A.

Glavne industrijske skupine (MIG)

1.

Opredelitev glavnih industrijskih skupin

Razporeditev skupin in oddelkov NACE v glavne industrijske skupine (MIG) je opredeljena v spodnji preglednici.
Za spremenljivke 130101, 130102 in 130103 je mogoče razporeditev skupin CPA v približke glavnih industrijskih
skupin izpeljati na podlagi razporeditve skupin NACE.
RAZPOREDITEV POSTAVK NACE V KATEGORIJE GLAVNIH INDUSTRIJSKIH SKUPIN
Opis NACE

Glavne industrijske skupine

07 Pridobivanje rud

Polizdelki

08 Pridobivanje rudnin in kamnin

Polizdelki

09 Storitve za rudarstvo

Polizdelki

10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov Polizdelki
10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali

Polizdelki

13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken

Polizdelki

13.2 Tkanje tekstilij

Polizdelki

13.3 Dodelava tekstilij

Polizdelki

16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, Polizdelki
plute, slame in protja, razen pohištva
17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja

Polizdelki

20.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih Polizdelki
spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni
obliki
20.2. Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemi Polizdelki
čnih izdelkov
20.3 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, Polizdelki
tiskarskih barv in kitov
20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih Polizdelki
kemičnih izdelkov
20.6 Proizvodnja umetnih vlaken

Polizdelki

22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

Polizdelki

23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov

Polizdelki
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24 Proizvodnja kovin
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Glavne industrijske skupine

Polizdelki

25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; Polizdelki
prašna metalurgija
25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; mehanska Polizdelki
obdelava kovin
25.7 Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, Polizdelki
orodja
25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov

Polizdelki

26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč

Polizdelki

26.8 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa

Polizdelki

27.1 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transforma Polizdelki
torjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.2 Proizvodnja baterij in akumulatorjev

Polizdelki

27.3 Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za ožiče Polizdelki
nje
27.4 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo

Polizdelki

27.9 Proizvodnja drugih električnih naprav

Polizdelki

05 Pridobivanje premoga

Energija

06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina

Energija

19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov

Energija

35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro

Energija

36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

Energija

25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov

Investicijsko blago

25.2 Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih Investicijsko blago
rezervoarjev in cistern
25.3 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno Investicijsko blago
ogrevanje
25.4 Proizvodnja orožja in streliva

Investicijsko blago

26.2 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav

Investicijsko blago

26.3 Proizvodnja komunikacijskih naprav

Investicijsko blago

26.5 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih Investicijsko blago
instrumentov in naprav; proizvodnja ur
26.6 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektrote Investicijsko blago
rapevtskih naprav
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav

Investicijsko blago
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Glavne industrijske skupine

29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

Investicijsko blago

30.1 Gradnja ladij in čolnov

Investicijsko blago

30.2 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil

Investicijsko blago

30.3 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil

Investicijsko blago

30.4 Proizvodnja bojnih vozil

Investicijsko blago

32.5 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in Investicijsko blago
pripomočkov
33 Popravila in montaža strojev in naprav

Investicijsko blago

26.4 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo

Trajno potrošno blago

26.7 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske Trajno potrošno blago
opreme
27.5 Proizvodnja gospodinjskih naprav

Trajno potrošno blago

30.9 Proizvodnja drugih vozil

Trajno potrošno blago

31 Proizvodnja pohištva

Trajno potrošno blago

32.1 Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov

Trajno potrošno blago

32.2 Proizvodnja glasbil

Trajno potrošno blago

10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov

Netrajno potrošno blago

10.2 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev Netrajno potrošno blago
10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

Netrajno potrošno blago

10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob

Netrajno potrošno blago

10.5 Predelava mleka

Netrajno potrošno blago

10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin

Netrajno potrošno blago

10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov

Netrajno potrošno blago

11 Proizvodnja pijač

Netrajno potrošno blago

12 Proizvodnja tobačnih izdelkov

Netrajno potrošno blago

13.9 Proizvodnja drugih tekstilij

Netrajno potrošno blago

14 Proizvodnja oblačil

Netrajno potrošno blago

15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov

Netrajno potrošno blago

18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa Netrajno potrošno blago
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Glavne industrijske skupine

20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in Netrajno potrošno blago
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev
21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

Netrajno potrošno blago

32.3 Proizvodnja športne opreme

Netrajno potrošno blago

32.4 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo

Netrajno potrošno blago

32.9 Druge predelovalne dejavnosti

Netrajno potrošno blago

2.

Nerazpoložljivost podatkov na ravni skupin NACE

Državam članicam, ki ne izračunavajo statističnih podatkov, ki jih ureja Uredba (EU) 2019/2152, do ravni skupin NACE,
se dovoli, da zaradi razčlenitve podatkov za oddelke izračunajo nacionalne ponderje za skupine v okviru oddelka.
Države članice, ki razporeditev v glavne industrijske skupine (MIG) delno ali v celoti uporabljajo na podlagi oddelkov
NACE, obvestijo Eurostat o ponderjih, ki so jih uporabile za razčlenitev v skupine NACE.
B.

Posebni agregati oznak NACE
Posebni agregat

Komponente NACE

Industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + P +
obrambe, obvezne socialne varnosti, dejavnosti gospodinj Q + R + S NACE
stev z zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih orga
nizacij in teles)
Industrija, gradbeništvo in storitve (razen javne uprave, B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + P +
obrambe, obvezne socialne varnosti, dejavnosti članskih Q + R + 95 + 96 NACE
organizacij, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles)
Gospodarstvo

B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + 95
NACE

Nefinančni sektor gospodarstva

B + C + D + E + F + G + H + I + J + L + M + N + 95 NACE

Industrija in gradbeništvo

B + C + D + E + F NACE

Industrija

B + C + D + E NACE

IKT skupaj

C261 + C262 + C263 + C264 + C268 + G465 + J582 +
J61 + J62 + J63.1 + S951 NACE
= proizvodnja IKT + storitve IKT

Proizvodnja IKT

C261 + C262 + C263 + C264 + C268 NACE

Storitve IKT

G465 + J582 + J61 + J62 + J631 + S951 NACE

Informacijski sektor

J581 + J591 + J592 + J60 + J639 NACE

Računalniške storitve

J582 + J62 + J631 NACE

Visokotehnološka in srednje-visokotehnološka proizvodnja C20 + C21 + C254 + C26 + C27 + C28 + C29 +
C30 – C301 + C325 NACE

L 271/84

SL

Uradni list Evropske unije

Posebni agregat

18.8.2020

Komponente NACE

Visokotehnološka proizvodnja

C21 + C26 + C303 NACE

Srednje-visokotehnološka proizvodnja

C20 + C254 + C27 + C28 + C29 +
C30 – C301 – C303 + C325 NACE

Nizkotehnološka in srednje-nizkotehnološka proizvodnja

C10 + C11 + C12 + C13 + C14 + C15 + C16 + C17 +
C18 + C19 + C22 + C23 + C24 + C25 – C254 + C301 +
C31 + C32 – C325 + C33 NACE

Srednje-nizkotehnološka proizvodnja

C182 + C19 + C22 + C23 + C24 + C25 – C254 +
C301 + C33 NACE

Nizkotehnološka proizvodnja

C10 + C11 + C12 + C13 + C14 + C15 + C16 + C17 +
C18 – C182 + C31 + C32 – C325 NACE

Storitve

G+H + I+J + K+L + M+N + O+P + Q+R + S+
T + U

Storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne G + H + I + J + K + L + M + N + P + Q + R + S
varnosti, dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem ter eksteritorialnih organizacij in teles)
Storitve (razen javne uprave, obrambe, obvezne socialne G + H + I + J + K + L + M + N + P + Q + R + 95 + 96
varnosti, dejavnosti članskih organizacij, gospodinjstev z
zaposlenim hišnim osebjem ter eksteritorialnih organizacij
in teles)
Znanjsko intenzivne storitve skupaj

H50 + H51 + J58 + J59 + J60 + J61 + J62 + J63 + K64 +
K65 + K66 + M69 + M70 + M71 + M72 + M73 + M74 +
M75 + N78 + N80 + O84 + P85 + Q86 + Q87 + Q88 +
R90 + R91 + R92 + R93 NACE

Znanjsko intenzivne visokotehnološke storitve

J59 + J60 + J61 + J62 + J63 + M72 NACE

Znanjsko intenzivne tržne storitve

H50 + H51 + M69 + M70 + M71 + M73 + M74 + N78 +
N80 NACE

Znanjsko intenzivne finančne storitve

K64 + K65 + K66 NACE

Druge znanjsko intenzivne storitve

J58 + M75 + O84 + P85 + Q86 + Q87 + Q88 + R90 +
R91 + R92 + R93 NACE

Znanjsko intenzivne dejavnosti – poslovni sektorji

B09 + C19 + C21 + C26 + H51 + J58 + J59 + J60 + J61 +
J62 + J63 + K64 + K65 + K66 + M69 + M70 + M71 +
M72 + M73 + M74 + M75 + N78 + N79 + R90 NACE

Znanjsko intenzivne dejavnosti

B09 + C19 + C21 + C26 + H51 + J58 + J59 + J60 + J61 +
J62 + J63 + K64 + K65 + K66 + M69 + M70 + M71 +
M72 + M73 + M74 + M75 + N78 + N79 + O84 + P85 +
P86 + R90 + R91 + S94 + U99 NACE

Turistične panoge (skupaj)

H491 + H4932 + H4939 + H501 + H503 + H511 +
I551 + I552 + I553 + I561 + I563 + N771 + N7721 +
N79 NACE

Turistične panoge (predvsem turizem)

H511 + I551 + I552 + I553 + N791 NACE

Turistične panoge (delno turizem)

H491 + H4932 + H4939 + H501 + H503 + I561 +
I563 + N771 + N7721 + N799 NACE

Turistične panoge – prevoz (skupaj)

H491 + H4932 + H4939 + H501 + H503 + H511 NACE
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Komponente NACE

Turistične panoge – kopenski prevoz

H491 + H4932 + H4939 NACE

Turistične panoge – prevoz po vodi

H501 + H503 NACE

Turistične panoge – nastanitev (področje uporabe Uredbe I551 + I552 + I553 NACE
št. 692/2011)
Turistične panoge – hrana in pijača (skupaj)

I561 + I563 NACE

Turistične panoge – najem avtomobilov in drug najem N771 + N7721 NACE
(skupaj)
Kulturni in ustvarjalni sektor – skupaj

C18 + C3212 + C322 + G4761 + G4762 + G4763 +
J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 + J60 + J6391 +
M7111 + M741 + M742 + M743 + N7722 + P8552 +
R90 + R91 NACE

Kulturni in ustvarjalni sektor – storitve

J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 + J60 + J6391 +
M7111 + M741 + M742 + M743 + N7722 + P8552 +
R90 + R91 NACE

Druge dejavnosti, razen industrije in trgovine

A+F + H+I + J+K + L+M + N+O + P+Q + R+S +
T+U

C.

Posebni agregati oznak CPA
Posebni agregat

Drugi proizvodi CPA

Oznake CPA

41 do 99 CPA
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PRILOGA III

Poenostavitve
A. OPROSTITVE PRI PREDLOŽITVI PODATKOV NA PODLAGI EKONOMSKE VELIKOSTI DRŽAVE
1. Pravilo 1 %
Pravilo 1 % se nanaša na posamezne spremenljivke, navedene v Prilogi I k tej uredbi. Navedenih spremenljivk ni treba
zbrati, če znaša prispevek države članice k povezanemu kazalniku (npr. dodana vrednost, prihodek od prodaje ali število
zaposlenih in samozaposlenih oseb) ali skupni obseg storitev (uvoz in izvoz storitev) pri posamezni razčlenitvi po
dejavnostih (NACE), kategorijah klasifikacije EBOPS 2010 ali proizvodih (CPA) manj kot 1 % skupnega seštevka EU.
Povezani kazalnik in raven dejavnosti (NACE), razčlenitev po kategorijah klasifikacije EBOPS 2010 ali razčlenitev po
proizvodih (CPA) so opredeljeni v Prilogi I.
2. Pravila za razvrstitev držav v skupine malih, srednje velikih in velikih držav
Glede na velikost države malim in srednje velikim državam sploh ni treba predložiti nekaterih statističnih podatkov za
spremenljivke, kot so določene v Prilogi I k tej uredbi, ali pa morajo podatke posredovati manj pogosto ali do poznejšega
roka.
1. Spremenljivka, ki se uporabi za razvrstitev držav članic v velikostne razrede, je dodana vrednost.
2. Za razlikovanje med malimi, srednje velikimi in velikimi državami članicami se uporabita dva pragova, in sicer 1 %
oziroma 4 %.
3. Splošna razvrstitev držav članic v skupine se opravi na podlagi njihovega deleža v dodani vrednosti EU na področjih B
do N NACE (brez področja K).
Zaščitna klavzula: če delež države v dodani vrednosti EU na enem od naslednjih področij NACE ali opredeljenih agregatov
ustreza deležu manjše velikostne kategorije (manjše od velikostne kategorije, ki izhaja iz splošne razvrstitve v skupine),
zahteve po podatkih za navedeno državo ustrezajo zahtevam manjše velikostne kategorije za zadevno področje (ali
področja). To lahko velja za področja C („Predelovalne dejavnosti“), F („Gradbeništvo“) in G („Trgovina“) NACE ter za
agregat področij H do N (brez področja K „Storitve“).
4. Razvrstitev držav članic v skupine se opravi na podlagi podatkov za bazno leto in nato velja pet zaporednih let.
B. MOŽNOST PREDLOŽITVE PODATKOV, KI NE BODO OBJAVLJENI NA NACIONALNI RAVNI IN BODO UPORABLJENI
SAMO ZA IZRAČUN EVROPSKE SKUPNE VREDNOSTI: LE PRISPEVEK K EVROPSKI SKUPNI VREDNOSTI (CONTRI
BUTION TO EUROPEAN TOTALS ONLY (CETO))

Da bi se obremenitev za podjetja čim bolj zmanjšala in bi se znižali stroški nacionalnih statističnih organov, lahko države
članice pri nekaterih spremenljivkah, kot so določene v Prilogi I k tej uredbi, za podatke označijo, da se uporabljajo le kot
prispevek k evropski skupni vrednosti (CETO). Eurostat navedenih podatkov ne objavi, države članice pa z oznako CETO
ne označujejo podatkov, objavljenih na nacionalni ravni. Število statističnih podatkov, ki jih lahko države članice označijo
z oznako CETO, se med malimi, srednje velikimi in velikimi državami razlikuje:
1. Spremenljivka, ki se uporabi za razvrstitev držav članic v velikostne razrede, je dodana vrednost, razen za:
— spremenljivke 251001 (prodaja industrijskih proizvodov in storitev), 251002 (proizvodnja v okviru dejavnosti
podizvajalcev) in 251003 (dejanska proizvodnja), pri katerih je spremenljivka, ki se uporabi za razvrstitev v
skupine, prodaja industrijskih proizvodov in storitev;
— spremenljivke 460101 (uvoz in pridobitev storitev), 460201 (izvoz in zagotavljanje storitev), 240401 (statistična
vrednost uvoza podjetij), 251101 (statistična vrednost izvoza podjetij), pri katerih je spremenljivka, ki se uporabi,
skupni obseg trgovine s storitvami – izvoz in uvoz storitev, ki so predmet trgovanja med rezidenti in nerezidenti –,
izražen kot vsota spremenljivk 240401 (statistična vrednost uvoza podjetij) in 251101 (statistična vrednost izvoza
podjetij).
2. Za razlikovanje med malimi, srednje velikimi in velikimi državami članicami se uporabita dva pragova – in sicer 1 %
oziroma 10 % –, razen za spremenljivke 251001 (prodaja industrijskih proizvodov in storitev), 251002 (proizvodnja v
okviru dejavnosti podizvajalcev), 251003 (dejanska proizvodnja), 460101 (uvoz in pridobitev storitev), 460201 (izvoz
in zagotavljanje storitev), 240401 (statistična vrednost uvoza podjetij) in 251101 (statistična vrednost izvoza podjetij),
pri katerih sta pragova določena na 1 % in 4 %.
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3. Splošna razvrstitev držav članic v skupine se opravi na podlagi njihovega deleža v dodani vrednosti EU na področjih B
do R ter v oddelkih 95 in 96 NACE (brez področja O), razen za:
— spremenljivke 251001 (prodaja industrijskih proizvodov in storitev), 251002 (proizvodnja v okviru dejavnosti
podizvajalcev) in 251003 (dejanska proizvodnja), pri katerih se razvrstitev v skupine opravi na podlagi njihovega
deleža v prodaji industrijskih proizvodov in storitev v EU v oddelkih CPA (05 do 33) v okviru seznama Prodcom;
— spremenljivke 460101 (uvoz in pridobitev storitev), 460201 (izvoz in zagotavljanje storitev), 240401 (statistična
vrednost uvoza podjetij) in 251101 (statistična vrednost izvoza podjetij), pri katerih se razvrstitev v skupine opravi
na podlagi njihovega deleža v skupnem obsegu trgovine s storitvami v EU (izvoz in uvoz storitev, s katerimi se
trguje med rezidenti in nerezidenti), izraženem kot vsota spremenljivk 240401 (statistična vrednost uvoza podjetij)
in 251101 (statistična vrednost izvoza podjetij).
4. Število statističnih podatkov, ki se lahko označijo z oznako CETO, za spremenljivke, kot so določene v Prilogi I k tej
uredbi:
(a) za male države: vsi podatki na ravni razreda NACE in največ 25 % podatkov na ravni skupin NACE za razčlenitev
po dejavnostih; vsi podatki na ravni skupin NACE, razen za vse velikostne razrede skupaj za kombinirane
razčlenitve po dejavnostih in velikostnih razredih; največ 20 % podatkov na ravni posamezne postavke s seznama
Prodcom;
(b) za srednje velike države: največ 25 % podatkov na ravni razreda NACE za razčlenitev po dejavnostih, največ 25 %
podatkov na ravni skupin NACE, razen za vse velikostne razrede skupaj za kombinirani razčlenitvi po dejavnostih
in velikostnih razredih za razčlenitev po velikostnih razredih na ravni skupin NACE; največ 15 % podatkov za
posamezne postavke s seznama Prodcom. Poleg tega se lahko, če je v kateri koli od teh držav članic delež razreda
NACE Rev. 2 ali velikostnega razreda skupine NACE Rev. 2 manj kot 0,1 % gospodarstva zadevne države članice
ali manj kot 0,1 % skupne vrednosti vseh posameznih postavk s seznama Prodcom, navedeni podatki dodatno
pošljejo kot podatki, označeni z oznako CETO;
(c) za velike države: največ 15 % podatkov na ravni razreda NACE za razčlenitev po dejavnostih, največ 15 %
podatkov na ravni skupin NACE, razen za vse velikostne razrede skupaj za kombinirane razčlenitve po dejavnostih
in velikostnih razredih za razčlenitev po velikostnih razredih na ravni skupin NACE; največ 10 % podatkov na
ravni posamezne postavke s seznama Prodcom ali za te postavke;
(d) za spremenljivke 460101 (uvoz in pridobitev storitev), 460201 (izvoz in zagotavljanje storitev), 240401 (stati
stična vrednost uvoza podjetij) in 251101 (statistična vrednost izvoza podjetij) – za male države: z oznako CETO
se lahko označi največ 40 % podatkov države članice; za srednje velike države: največ 15 % in za velike države:
največ 10 %.
C. EVROPSKI VZORČNI NAČRTI
Z evropskimi vzorčnimi načrti se lahko omeji obseg podatkov, ki jih je treba posredovati pri zbiranju statističnih
podatkov za spremenljivke, kot so opredeljene v Prilogi I k Uredbi, da se znižajo stroški za nacionalne statistične sisteme,
zagotovi izpolnjevanje evropskih zahtev po podatkih in Komisiji (Eurostatu) omogoči priprava verodostojnih evropskih
ocen za zadevne kazalnike.
Države članice, ki sodelujejo v zgoraj navedenem evropskem vzorčnem načrtu, Komisiji (Eurostatu) posredujejo podatke
vsaj za dejavnosti NACE in proizvode CPA, opredeljene v skladu z naslednjim postopkom:
1. poročanje je v vsaki državi omejeno na tiste dejavnosti ali proizvode, katerih utež znaša najmanj 0,05 % skupne uteži
(skupna industrija euroobmočja) kazalnika v predhodnem baznem letu;
2. zahteve glede poročanja se rutinsko posodabljajo sočasno s posodobitvijo evropskih uteži za novo bazno leto na
podlagi uteži v predhodnem baznem letu;
3. prvo referenčno obdobje za nove postavke je najpozneje od začetka novega baznega leta z učinkom od uvedbe
baznega leta tri leta pozneje;
4. za posodobitev evropskih vzorčnih načrtov v skladu s tem ni potreben poseben pravni akt.
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Pogoji določenih evropskih vzorčnih načrtov se lahko prilagodijo spremembam baznega leta, sistema klasifikacije ali
pomembnim strukturnim spremembam v euroobmočju ali Evropski uniji.
Vsaka nova članica euroobmočja ali
katerega koli od evropskih vzorčnih
NACE in proizvode CPA, za katere se
v okviru evropskih vzorčnih načrtov

Evropske unije se lahko po vstopu v euroobmočje ali Evropsko unijo vključi v
načrtov. Komisija po posvetovanju z zadevno državo članico opredeli dejavnosti
podatki posredujejo v skladu z zgornjim postopkom, da bi navedena država članica
ravnala v skladu z Uredbo (EU) 2019/2152.

D. OPROSTITVE PRI PREDLOŽITVI PODATKOV NA PODLAGI EKONOMSKE VELIKOSTI DEJAVNOSTI ZNOTRAJ
DRŽAVE

Poročanje je v vsaki državi članici omejeno na tiste dejavnosti ali proizvode, katerih utež znaša najmanj 0,05 % skupne
uteži kazalnika v državi članici v tekočem baznem letu (predhodno bazno leto se lahko uporabi, če podatki za tekoče
bazno leto niso na voljo), razen če se uporabi evropski vzorčni načrt.
E. DOLŽINA ČASOVNE VRSTE KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE ZA NOVE DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE
UNIJE

Vsaka nova država članica Evropske unije predloži časovno vrsto vsaj od predzadnje spremembe baznega leta, ki zajema
obdobje med zadnjo in predhodno spremembo baznega leta, če popolne časovne vrste v skladu s preglednicami s podatki
niso na voljo.
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PRILOGA IV

Opredelitev pojmov in spremenljivk
I. POJMI
Rezidenčne statistične enote
Statistične enote, ki so rezidenčne enote države v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 (1).
Ekonomsko ozemlje
Ekonomsko ozemlje vključuje naslednje elemente:
(a) območje (geografsko ozemlje) pod dejansko upravo in gospodarskim nadzorom ene države;
(b) vsa prosta območja, vključno s carinskimi skladišči in tovarnami pod carinskim nadzorom;
(c) nacionalni zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas v mednarodnih vodah, do katerih ima država
izključno pravico;
(d) ozemeljske enklave; to so geografska ozemlja v tujini, ki jih v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med
državami uporabljajo državne agencije države (na primer veleposlaništva, konzulati, vojaška oporišča, znanstvene
postaje itd.);
(e) nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah zunaj epikontinentalnega pas države, ki jih izkoriščajo
rezidenčne enote z ozemlja, kot je opredeljeno v točkah (a) do (d).
V ekonomsko ozemlje niso vključeni naslednji elementi:
— ekstrateritorialne enklave (tj. deli lastnega geografskega ozemlja države, ki ga uporabljajo državne agencije drugih
držav, institucije in organi Evropske unije ali mednarodne organizacije na podlagi mednarodnih pogodb ali spora
zumov med državami).
Domači in tuji trg
Razlika med domačim in tujim trgom se za potrebe kratkoročne poslovne statistike razlaga glede na ekonomsko ozemlje
držav članic.
II. SPREMENLJIVKE
A. POPULACIJA PODJETIJ

(1)

Spremenljivka 110101: registracije

Število pravnih enot, vpisanih v register o registracijah kadar koli med referenčnim četrtletjem q v skladu z ustreznim
upravnim ali pravnim postopkom.
(2)

Spremenljivka 110102: stečaji

Število pravnih enot, ki so kadar koli med referenčnim četrtletjem q z izdajo sodne odločbe (ki je pogosto začasna in ne
pomeni vedno prenehanja dejavnosti) začele postopek za razglasitev stečaja.
(3)

Spremenljivka 210101: število aktivnih podjetij

Število aktivnih podjetij je število vseh statističnih enot, ki so bile kadar koli med referenčnim obdobjem „podjetja“, kot so
opredeljena v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 (2), in so bile v istem referenčnem obdobju tudi aktivne.
(1) Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih
računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).
(2) Uredba Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti
(UL L 76, 30.3.1993, str. 1).
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Za statistično enoto se šteje, da je bila v referenčnem obdobju aktivna, če je v navedenem obdobju ustvarila pozitivne
čiste prihodke od prodaje, ali imela proizvodnjo, ali imela zaposlene, ali izvajala investicije.
(4)

Spremenljivka 210102: število podjetij z vsaj enim zaposlenim

Število podjetij, ki so imela kadar koli med danim referenčnim obdobjem t vsaj enega zaposlenega.
(5)

Spremenljivka 210103: število podjetij z visoko rastjo

Število podjetij z vsaj 10 zaposlenimi v letu t – 3 s povprečno letno rastjo števila zaposlenih več kot 10 % na leto v
obdobju treh let (t – 3 do t). To ne vključuje podjetij, kot so opredeljena pri spremenljivki 210201 „rojstva podjetij“, v
letu t – 3.
(6)

Spremenljivka 210104: število mladih podjetij z visoko rastjo

Mlada podjetja z visoko rastjo (gazele) kot podsklop podjetij z visoko rastjo morajo izpolnjevati dodatne pogoje, da so
bila v letu t – 4 ali t – 5 podjetja, kot so opredeljena pri spremenljivki 210201 „rojstva podjetij“.
(7)

Spremenljivka 210201: rojstva podjetij

Število novonastalih podjetij, ki so kot statistična enota vsebovana v poslovnem registru, popravljenem za napake.
Novonastala podjetja pomenijo kombinacijo proizvodnih faktorjev z omejitvijo, da niso vključena nobena druga podjetja.
Mednje niso vključena podjetja, ki so nastala z združitvijo, razdružitvijo, delitvijo ali preoblikovanjem skupine podjetij.
Prav tako niso vključena podjetja, ki vstopajo v podpopulacijo zaradi spremembe dejavnosti.
(8)

Spremenljivka 210202: smrti podjetij

Število podjetij, ki so prenehala delovati in so kot statistična enota vsebovana v poslovnem registru, popravljenem za
napake. Prenehanje delovanja pomeni razpustitev kombinacije proizvodnih faktorjev z omejitvijo, da niso vključena
nobena druga podjetja. Prenehanje delovanja ne vključuje izstopa iz populacije zaradi združitve, prevzema, razdružitve
ali preoblikovanja skupine podjetij. Prav tako ne vključuje izstopov iz podpopulacije zaradi spremembe dejavnosti.
(9)

Spremenljivka 210203: preživetja podjetij

Podjetje preživi, če je aktivno v letu nastanka (t – 1 do t – 5) in naslednjih letih. Razlikovati je mogoče dve vrsti
preživetja.
Za podjetje, ki je nastalo leta t – 1, se šteje, da je preživelo do leta t, če je v katerem koli delu leta t aktivno (= preživetje
brez sprememb).
Za podjetje se prav tako šteje, da je preživelo, če so povezane pravne enote prenehale opravljati dejavnost in je to
dejavnost prevzela nova pravna enota, ki je bila ustanovljena posebej za prevzem proizvodnih dejavnikov tega podjetja
(= preživetje s prevzemom).
(10) Spremenljivka 210204: podjetja s prvim zaposlenim
Število podjetij, ki so imela prvega zaposlenega kadar koli med danim referenčnim obdobjem t. To se lahko nanaša na
novonastala podjetja, kot so opredeljena za spremenljivko 210201, pa tudi na podjetja, kot so opredeljena za spremen
ljivko 210101, če so podjetja že bila aktivna v preteklih referenčnih obdobjih, vendar v dveh prejšnjih referenčnih
obdobjih niso imela zaposlenih.
(11) Spremenljivka 210205: podjetja, ki nimajo več zaposlenih
Število podjetij, ki od katerega koli trenutka v danem referenčnem obdobju t nimajo več zaposlenih in so imela kdaj prej
v danem referenčnem obdobju t vsaj enega zaposlenega. To se lahko nanaša na prenehanje poslovanja podjetij, kot je
opredeljeno za spremenljivko 210202, z vsaj enim zaposlenim, pa tudi na podjetja, kot so opredeljena za spremenljivko
210102, če podjetja ostanejo aktivna, vendar nimajo več zaposlenih od katerega koli trenutka v danem referenčnem
obdobju t in dveh naslednjih referenčnih obdobjih: t + 1 in t + 2. Enako velja, če pogodba o zaposlitvi zadnjega zapo
slenega preneha 31. decembra leta t.
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(12) Spremenljivka 210206: preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim
Število podjetij, ki so imela vsaj enega zaposlenega v katerem koli trenutku v vsakem letu od leta, ko so imela prvega
zaposlenega (t – 1 do t – 5), do danega referenčnega obdobja t. „Populacija podjetij, ki imajo prvega zaposlenega v letu t,“
je opredeljena kot za spremenljivko 210204. Za podjetje se prav tako šteje, da je preživelo, če so povezane pravne enote
prenehale opravljati dejavnost in je to dejavnost prevzela nova pravna enota, ki je bila ustanovljena posebej za prevzem
proizvodnih dejavnikov tega podjetja (= preživetje s prevzemom).
(13) Spremenljivka 210301: število podjetij pod tujim nadzorom
V nacionalni poslovni statistiki podjetje pod tujim nadzorom pomeni podjetje s sedežem v državi priprave statistike, nad
katerim ima nadzor končna nadzorna institucionalna enota, ki nima sedeža v državi priprave statistike. Podjetja pomenijo
aktivna podjetja, kot so opredeljena za spremenljivko 210101 pod A3.
Nadzor pomeni zmožnost določanja splošne politike podjetja, po potrebi na primer vključno z zmožnostjo izbora
ustreznih direktorjev. V tem smislu se šteje, da je podjetje A pod nadzorom institucionalne enote B, če ima B neposreden
ali posreden nadzor nad več kot polovico glasov delničarjev ali z drugimi sredstvi zagotavlja nadzor nad podjetjem A.
Tuj nadzor pomeni, da ima končna nadzorna institucionalna enota sedež v drugi državi kot institucionalna enota, nad
katero ima nadzor.
Podružnice pomenijo lokalne enote tujih podjetij, ki niso ločeni pravni subjekti. Obravnavajo se kot neprave družbe v
smislu Uredbe (EU) št. 549/2013 in se štejejo za podjetja za namene statistike o tujih povezanih podjetjih.
Končna nadzorna institucionalna enota povezanega podjetja pomeni institucionalno enoto v verigi nadzora povezanega
podjetja, ki ni pod nadzorom druge institucionalne enote.
Tuje povezano podjetje pomeni podjetje s sedežem v državi priprave statistike, nad katerim ima končni nadzor institu
cionalna enota, ki nima sedeža v državi priprave statistike, ali podjetje, ki nima sedeža v državi priprave statistike, nad
katerim ima končni nadzor institucionalna enota s sedežem v državi priprave statistike.
Država končnega nadzora pomeni državo sedeža končne nadzorne institucionalne enote ali skupine enot, ki delujejo
usklajeno.
Institucionalna enota in lokalna enota imata enak pomen kot v Uredbi (EGS) št. 696/93.
Statistika o tujih notranjih povezanih podjetjih pomeni statistiko, ki opisuje dejavnosti tujih povezanih podjetij s sedežem
v državi priprave statistike.
(14) Spremenljivka 210401: število tujih obvladujočih podjetij (koncept končne nadzorne institucionalne enote)
in domačih povezanih podjetij
Tuje obvladujoče podjetje pomeni rezidenčno končno nadzorno institucionalno enoto, ki ima vsaj eno tuje povezano
podjetje in ki je aktivno podjetje, kot je opredeljeno za spremenljivko 210101 pod A3. Nadzor in končna nadzorna
institucionalna enota (UCI) sta opredeljena enako kot pri podjetjih pod tujim nadzorom.
Domače povezano podjetje pomeni podjetje s sedežem v državi priprave statistike, nad katerim ima nadzor končna
nadzorna institucionalna enota, ki ima sedež v isti državi priprave statistike. Podjetje in podružnica sta opredeljena enako
kot pri podjetjih pod tujim nadzorom.
V nacionalni poslovni statistiki statistika o tujih zunanjih povezanih podjetjih pomeni statistiko, ki opisuje dejavnost
domačih povezanih podjetij vsake rezidenčne končne nadzorne institucionalne enote, ki ima vsaj eno tuje povezano
podjetje, in dejavnost tujih obvladujočih podjetij s sedežem v državi priprave statistike.
(15) Spremenljivka 310101: število lokalnih enot
Število lokalnih enot, kot so opredeljene v Uredbi (EGS) št. 696/93 in ki so kot statistična enota vsebovane v poslovnem
registru, popravljenem za napake, zlasti v registru. Lokalne enote morajo biti vključene, čeprav nimajo plačanih zapo
slenih. Ta statistični podatek mora vključevati vse enote, ki so aktivne vsaj del referenčnega obdobja.

L 271/92

SL

Uradni list Evropske unije

18.8.2020

(16) Spremenljivka 310102: število aktivnih podjetij
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 210101 pod A3.
(17) Spremenljivka 310103: število podjetij z vsaj enim zaposlenim
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 210102 pod A4.
(18) Spremenljivka 310104: število podjetij z visoko rastjo
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 210103 pod A5.
(19) Spremenljivka 310201: rojstva podjetij
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 210201 pod A7.
(20) Spremenljivka 310202: smrti podjetij
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 210202 pod A8.
(21) Spremenljivka 310203: preživetja podjetij (samo preživetja treh koledarskih let)
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 210203 pod A9.
(22) Spremenljivka 310204: podjetja s prvim zaposlenim
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 210204 pod A10.
(23) Spremenljivka 310205: podjetja, ki nimajo več zaposlenih
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 210205 pod A11.
(24) Spremenljivka 310206: preživela podjetja z vsaj enim zaposlenim (samo za podjetja, ki so preživela tri
koledarska leta)
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 210206 pod A12.
(25) Spremenljivka 410101: število podjetij v tujini pod končnim nadzorom institucionalnih enot v državi
poročevalki
Podjetje v tujini pod končnim nadzorom institucionalne enote v državi poročevalki pomeni podjetje, ki nima sedeža v
državi priprave statistike in nad katerim ima končni nadzor institucionalna enota s sedežem v državi priprave statistike.
Nadzor, podjetje, podružnica in končna nadzorna institucionalna enota (UCI) so opredeljeni enako kot pri podjetjih pod
tujim nadzorom.
V statistiki o mednarodnih dejavnostih statistika o tujih zunanjih povezanih podjetjih pomeni statistiko, ki opisuje
dejavnosti tujih povezanih podjetij v tujini, nad katerimi ima končni nadzor institucionalna enota s sedežem v državi
priprave statistike.
B. VLOŽKI DELOVNE SILE

(1)

Spremenljivka 120101: število zaposlenih in samozaposlenih oseb

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb je vsota števila zaposlenih in števila samozaposlenih oseb. „Število zaposlenih“
je opredeljeno kot za spremenljivko 220102 pod B5. Število samozaposlenih oseb je povprečno število oseb, ki so bile
enkrat med referenčnim obdobjem edini lastniki ali solastniki statistične enote, v kateri delajo. Vključeni so tudi družinski
delavci in zunanji sodelavci, katerih dohodek je odvisen od vrednosti proizvodnje statistične enote.
(2)

Spremenljivka 120201: opravljene delovne ure zaposlenih

Skupno število opravljenih delovnih ur zaposlenih je število ur, ki so jih zaposleni v referenčnem obdobju dejansko
opravili za proizvodnjo statistične enote.
Vključena sta čas, porabljen za povezano delo, ki posredno prispeva k proizvodnji (npr. načrtovanje, pripravo, admini
stracijo in podobno), in čas, v katerem se delo dejansko ni opravljalo, vendar ga statistična enota šteje in plača kot takega
(npr. kratki odmori, kratke prekinitve zaradi upada proizvodnje, usposabljanja in podobno).
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Vključen je tudi čas, porabljen za delo, tudi za povezano delo, brez dejanskega plačila (npr. neplačane nadure).
Plačan čas, v katerem se delo dejansko ni opravljalo in ki ga statistična enota ne šteje za takega (npr. letni dopust,
odsotnost z dela zaradi bolezni, porodniški dopust, uradni prazniki, daljši odmori, odmori za malico, stavke, dnevne
migracije in podobno), je izključen.
V medletni statistiki morda ne bo mogoče upoštevati vseh teh postavk, kot so neplačane nadure.
(3)

Spremenljivka 120301: plače

Spremenljivka „plače“ vključuje vse odhodke, nastale v referenčnem obdobju za skupno bruto plačilo v denarju ali v
naravi za vse zaposlene v statistični enoti. Plače so del spremenljivke 220301 „odhodki za zaslužke zaposlenih“.
Skupno bruto plačilo v denarju ali v naravi med drugim na primer vključuje naslednje: neposredno plačilo, dodatke,
nadomestila, nagrade, napitnine, provizije, plačila v varčevalne sheme zaposlenih, plačila za dneve, ko se delo ni opra
vljalo, plače v naravi, proizvode podjetja, stanovanja za zaposlene, službene avtomobile, delniške opcije in programe za
nakup delnic, zneske, ki jih odtegne delodajalec (prispevki za socialno varnost zaposlenega, dohodnina itd.). V medletni
statistiki vseh teh postavk morda ne bo mogoče upoštevati.
Odhodki za storitve, ki jih opravijo agencijski delavci, ter odhodki za prispevke za socialno varnost in druge podobne
davčne obveznosti (ki so neposredno ali posredno vezani na plače), če nastanejo delodajalcu, so izključeni.
(4)

Spremenljivka 220101: število zaposlenih in samozaposlenih oseb

Enaka opredelitev kot za spremenljivko 120101 pod B1.
(5)

Spremenljivka 220102: Število zaposlenih

Število zaposlenih je povprečno število oseb, ki so bile enkrat med referenčnim obdobjem zaposlene v statistični enoti.
Pojasnjevalna opomba
Medtem ko je delovno razmerje, ki opredeljuje stranki (kot zaposlenega in delodajalca), opredeljeno v posebni zakonodaji
ali pogodbi, izraz „zaposleni“ običajno pomeni osebo, ki jo je statistična enota najela za redno opravljanje storitev zanjo v
zameno za prejemke, kadar storitve, ki se opravljajo, niso del samostojne dejavnosti. Pojasniti je treba, da se vajenci, če so
najeti pod takimi pogoji, štejejo za zaposlene.
Povprečje je treba izračunati kot aritmetično sredino števila zaposlenih v najkrajših enako dolgih časovnih obdobjih, ki
spadajo v referenčno obdobje in za katera so mogoča redna opazovanja (npr. dnevna, tedenska, mesečna, četrtletna itd.).
(6)

Spremenljivka 220103: število zaposlenih v ekvivalentih polnega delovnega časa

Število zaposlenih, pretvorjeno v ekvivalente polnega delovnega časa (EPDČ).
Podatke za število oseb, ki delajo manj od standardnega delovnega časa delavca, ki dela celo leto polni delovni čas, je
treba pretvoriti v ekvivalente polnega delovnega časa, pri čemer se upošteva delovni čas zaposlenega, ki v enoti dela polni
delovni čas celo leto. To so skupne opravljene ure, deljene s povprečnim letnim številom ur, opravljenih pri delu za polni
delovni čas na ekonomskem ozemlju. Ker se dolžina zaposlitve s polnim delovnim časom sčasoma spreminja in se med
dejavnostmi razlikuje, je treba uporabiti metode, s katerimi se izračunavajo povprečni deleži in povprečno število ur pri
zaposlitvah s krajšim delovnim časom po skupinah zaposlitev. Za vsako skupino zaposlitev je treba najprej oceniti
običajni delovni teden s polnim delovnim časom. Če je mogoče, se te skupine znotraj dejavnosti opredelijo glede na
spol in/ali vrsto dela. Pri zaposlitvah zaposlenih so lahko pogodbeno dogovorjene ure ustrezno merilo za določitev teh
podatkov. Ekvivalent polnega delovnega časa se izračuna za vsako skupino zaposlitev posebej in nato sešteje.
V to kategorijo so vključene osebe, ki delajo manj od standardnega delovnega dne, manj od standardnega števila delovnih
dni v tednu ali manj od standardnega števila tednov/mesecev v letu. Pretvorba mora biti izvedena na podlagi števila
delovnih ur, dni, tednov ali mesecev.
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Spremenljivka 220104: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih z vsaj enim zaposlenim

„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „število podjetij z vsaj
enim zaposlenim“ pa kot za spremenljivko 210102 pod A4.
(8)

Spremenljivka 220105: število zaposlenih v podjetjih z vsaj enim zaposlenim

„Število zaposlenih“ je opredeljeno kot za spremenljivko 220102 pod B5, „število podjetij z vsaj enim zaposlenim“ pa kot
za spremenljivko 210102 pod A4.
(9)

Spremenljivka 220106: število zaposlenih v podjetjih z visoko rastjo

„Število zaposlenih“ je opredeljeno kot za spremenljivko 220102 pod B5. „Populacija podjetij z visoko rastjo“ je
opredeljena kot za spremenljivko 210103 pod A5.
(10) Spremenljivka 220107: število zaposlenih v mladih podjetjih z visoko rastjo
„Število zaposlenih“ je opredeljeno kot za spremenljivko 220102 pod B5. „Populacija mladih podjetij z visoko rastjo“ je
opredeljena kot za spremenljivko 210104 pod A6.
(11) Spremenljivka 220201: opravljene delovne ure zaposlenih
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 120201 pod B2.
(12) Spremenljivka 220301: odhodki za zaslužke zaposlenih
Ta spremenljivka vključuje vse odhodke, nastale v zvezi z zaslužki zaposlenih, ki jih prizna statistična enota v referen
čnem obdobju.
Zaslužki zaposlenih so vse oblike nadomestil, ki jih daje statistična enota v zameno za službovanje zaposlenih ali za
prenehanje službovanja.
(13) Spremenljivka 220302: plače
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 120301 pod B3.
(14) Spremenljivka 220303: stroški socialnega zavarovanja
Delodajalčevi stroški socialnega zavarovanja ustrezajo znesku, enakemu vrednosti prispevkov za socialno zavarovanje, ki
nastanejo delodajalcu, da se zaščiti upravičenost zaposlenih do socialnih prejemkov.
Stroški socialnega zavarovanja za delodajalca vključujejo prispevke delodajalca v sheme socialnega zavarovanja za pokoj
nine, nadomestila za bolniške odsotnosti, porodniške odsotnosti, invalidnost, brezposelnost, nezgode pri delu in poklicne
bolezni, družinska nadomestila in druge sheme.
Vključeni so stroški za vse zaposlene, vključno z zaposlenimi na domu in vajenci.
Vključeni so stroški za vse sheme, ne glede na to, ali so zakonsko predpisane, kolektivno dogovorjene, pogodbene ali
prostovoljne. Plače, ki jih delodajalec izplačuje v primeru bolezni, nezgode pri delu, materinskega dopusta ali skrajšanega
delovnega časa, se lahko zapišejo tukaj ali pod plače, odvisno od računovodske prakse enote.
(15) Spremenljivka 220401: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v novonastalih podjetjih
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „novonastala podjetja“
(rojstva podjetij) pa so opredeljena kot za spremenljivko 210201 pod A7.
(16) Spremenljivka 220402: število zaposlenih v novonastalih podjetjih
„Število zaposlenih“ je opredeljeno kot za spremenljivko 220102 pod B5, „novonastala podjetja“ (rojstva podjetij) pa so
opredeljena kot za spremenljivko 210201 pod A7.
(17) Spremenljivka 220403: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki so prenehala poslovati
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „smrti podjetij“ pa so
opredeljene kot za spremenljivko 210202 pod A8.
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(18) Spremenljivka 220404: število zaposlenih v podjetjih, ki so prenehala poslovati
„Število zaposlenih“ je opredeljeno kot za spremenljivko 220102 pod B5, „smrti podjetij“ pa so opredeljene kot za
spremenljivko 210202 pod A8.
(19) Spremenljivka 220405: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „preživetja podjetij“ pa
so opredeljena kot za spremenljivko 210203 pod A9.
(20) Spremenljivka 220406: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih, v letu nastanka
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „preživetja podjetij“ pa
so opredeljena kot za spremenljivko 210203 pod A9. Za to spremenljivko je število zaposlenih in samozaposlenih oseb
število v letu nastanka podjetja, kot je opredeljen pod A7.
(21) Spremenljivka 220407: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih s prvim zaposlenim
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „podjetja s prvim
zaposlenim“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 210204 pod A10.
(22) Spremenljivka 220408: število zaposlenih v podjetjih s prvim zaposlenim
„Število zaposlenih“ je opredeljeno kot za spremenljivko 220102 pod B5, „podjetja s prvim zaposlenim“ pa so oprede
ljena kot za spremenljivko 210204 pod A10.
(23) Spremenljivka 220409: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „podjetja, ki nimajo
več zaposlenih,“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 210205 pod A11.
(24) Spremenljivka 220410: število zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih
„Število zaposlenih“ je opredeljeno kot za spremenljivko 220102 pod B5, „podjetja, ki nimajo več zaposlenih,“ pa so
opredeljena kot za spremenljivko 210205 pod A11.
(25) Spremenljivka 220411: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim zapo
slenim
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „preživela podjetja z
vsaj enim zaposlenim“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 210206 pod A12.
(26) Spremenljivka 220412: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim zapo
slenim, v letu nastanka
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „preživela podjetja z
vsaj enim zaposlenim“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 210206 pod A12. Za to spremenljivko je število
zaposlenih in samozaposlenih oseb število v letu nastanka podjetja, kar pomeni leto, ko je imelo podjetje prvega
zaposlenega, kot je opredeljeno za spremenljivko 210204 pod A10.
(27) Spremenljivka 220501: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih pod tujim nadzorom
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „podjetja pod tujim
nadzorom“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 210301 pod A13.
(28) Spremenljivka 220601: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v tujih obvladujočih podjetjih (koncept
končne nadzorne institucionalne enote) in domačih povezanih podjetjih
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „tuja obvladujoča
podjetja (koncept končne nadzorne institucionalne enote) in domača povezana podjetja“ pa so opredeljena kot za
spremenljivko 210401 pod A14.
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(29) Spremenljivka 220701: odhodki za zaslužke zaposlenih v podjetjih pod tujim nadzorom
„Odhodki za zaslužke zaposlenih“ so opredeljeni kot za spremenljivko 220301 pod B12, „število podjetij pod tujim
nadzorom“ pa je predeljeno kot za spremenljivko 210301 pod A13.
(30) Spremenljivka 320101: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v lokalnih enotah
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „lokalne enote“ pa so
opredeljene kot za spremenljivko 310101 pod A15.
(31) Spremenljivka 320102: število zaposlenih in samozaposlenih oseb
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 120101 pod B1.
(32) Spremenljivka 320103: število zaposlenih
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220102 pod B5.
(33) Spremenljivka 320301: plače v lokalnih enotah
„Plače“ so opredeljene kot za spremenljivko 120301 pod B3, „število lokalnih enot“ pa je opredeljeno kot za spremen
ljivko 310101 pod A17.
(34) Spremenljivka 320104: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih z vsaj enim zaposlenim
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220104 pod B7.
(35) Spremenljivka 320105: število zaposlenih v podjetjih z vsaj enim zaposlenim
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220105 pod B8.
(36) Spremenljivka 320201: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v novonastalih podjetjih
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220401 pod B15.
(37) Spremenljivka 320202: število zaposlenih v novonastalih podjetjih
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220402 pod B16.
(38) Spremenljivka 320203: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki so prenehala poslovati
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220403 pod B17.
(39) Spremenljivka 320204: število zaposlenih v podjetjih, ki so prenehala poslovati
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220404 pod B18.
(40) Spremenljivka 320205: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih (samo za podjetja,
ki so preživela tri koledarska leta)
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220405 pod B19.
(41) Spremenljivka 320206: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih, v letu nastanka
(samo za podjetja, ki so preživela tri koledarska leta)
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220406 pod B20.
(42) Spremenljivka 320207: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih s prvim zaposlenim v letu t
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220407 pod B21.
(43) Spremenljivka 320208: število zaposlenih v podjetjih s prvim zaposlenim
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220408 pod B22.
(44) Spremenljivka 320209: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220409 pod B23.
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(45) Spremenljivka 320210: število zaposlenih v podjetjih, ki nimajo več zaposlenih
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 220410 pod B24.
(46) Spremenljivka 320211: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim zapo
slenim (samo za podjetja, ki so preživela tri koledarska leta)
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 204011 pod B25.
(47) Spremenljivka 320212: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v preživelih podjetjih z vsaj enim zapo
slenim, v letu nastanka (samo za podjetja, ki so preživela tri koledarska leta)
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 241012 pod B26.
(48) Spremenljivka 420101: število zaposlenih in samozaposlenih oseb v podjetjih v tujini pod končnim
nadzorom institucionalnih enot v državi poročevalki
„Število zaposlenih in samozaposlenih oseb“ je opredeljeno kot za spremenljivko 120101 pod B1, „podjetja v tujini pod
končnim nadzorom institucionalnih enot v državi poročevalki“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 410101 pod A25.
(49) Spremenljivka 420201: odhodki za zaslužke zaposlenih v podjetjih v tujini pod končnim nadzorom insti
tucionalnih enot v državi poročevalki
„Odhodki za zaslužke zaposlenih“ so opredeljeni kot za spremenljivko 220301 pod B12, „podjetja v tujini pod končnim
nadzorom institucionalnih enot v državi poročevalki“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 410101 pod A25.
C. CENE

(1) Spremenljivka 130101: uvozne cene
Cilj indeksov uvoznih cen je meriti mesečna gibanja transakcijskih cen blaga, ki ga rezidenti kupijo od nerezidentov. Vse
povezane storitve so najprej izključene iz tega obsega, razen storitev, zajetih s trgovinskim sporazumom CIF (stroški,
zavarovanje in prevoznina). Indeksi cen morajo slediti gibanju cen primerljivih proizvodov skozi čas.
Bistveno je, da se pri tem upoštevajo vse karakteristike, ki določajo ceno proizvoda, vključno s količino prodanih
proizvodov, opravljenim prevozom, rabati, pogoji servisiranja, garancijskimi pogoji, poreklom in namembnim krajem.
Specifikacija mora biti oblikovana tako, da lahko enota opazovanja v naslednjih referenčnih obdobjih identificira točno
določeni proizvod in določi ustrezno ceno na enoto.
Za področje uporabe uvoznih cen veljajo naslednje omejitve:
— uvoz gospodinjstev, enot državne uprave in nepridobitnih ustanov je izključen;
— osnovni trgovinski sistem je posebni trgovinski sistem, tako da sta običajni uvoz in uvoz za aktivno oplemenitenje in
po pasivnem oplemenitenju, ko enota poročevalka pridobi lastništvo nad blagom, vključena. Uvoz za popravila ni
zajet;
— seznam proizvodov je omejen na proizvode s področij B, C in D CPA. Povezane storitve so izključene.
Za opredelitev uvoznih cen se uporabljajo naslednja pravila:
— ustrezna cena je cena CIF (stroški, zavarovanje, prevoznina) meja brez vseh dajatev in davkov na blago in storitve, ki
jih nosi enota poročevalka;
— zaradi prikaza dejanskega razvoja gibanja cen mora biti navedena dejanska transakcijska cena in ne cena iz cenika,
zato je treba popuste odšteti od cene;
— zaradi prikaza čistega gibanja cen je treba pri izračunu indeksa cen upoštevati spremembe kakovosti proizvodov in
izvesti potrebne prilagoditve;
— tudi druge karakteristike proizvodov, ki določajo ceno, je treba obravnavati dosledno;
— uvoz se evidentira, ko se prenese lastništvo nad blagom (tj. ko stranke posel evidentirajo v svojem knjigovodstvu);
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— prenos lastništva nad plovili in zrakoplovi ter vesoljskimi plovili z osebe s sedežem v drugi državi na osebo s sedežem
v zadevni državi članici se šteje za uvoz.
Indeks mora načeloma odražati povprečno ceno v referenčnem obdobju. V praksi se lahko dejansko zbrane informacije
nanašajo na določen dan na sredini referenčnega obdobja, ki mora biti določen kot reprezentativni podatek za referenčno
obdobje. Za proizvode z znatnim vplivom na nacionalno gospodarstvo, za katere je znano, da se njihove cene vsaj
občasno gibljejo nestanovitno, je pomembno, da indeks dejansko odraža povprečne cene.
(2) Spremenljivka 130102: uvozne cene (euroobmočje) (neobvezno za države zunaj euroobmočja)
(3) Spremenljivka 130103: uvozne cene (zunaj euroobmočja) (neobvezno za države zunaj euroobmočja)
Indekse uvoznih cen je treba izračunati posebej glede na državo odpreme blaga (euroobmočje in zunaj euroobmočja).
Država odpreme se določi v skladu s carinskimi pravili.
(4) Spremenljivka 130201: cene pri proizvajalcih
Cilj indeksa cen pri proizvajalcih je meriti gibanje transakcijskih cen gospodarskih dejavnosti v industriji, gradbeništvu in
storitvah.
Za opredelitev cen pri proizvajalcih se uporabljajo naslednja pravila.
Upoštevajo se vse karakteristike proizvodov, ki določajo ceno, vključno s količino prodanih proizvodov, opravljenim
prevozom, dodatnimi stroški, popusti, rabati, pogoji servisiranja, garancijskimi pogoji, namembnim krajem itd.
S cenami pri proizvajalcih se meri gibanje cen z vidika proizvajalca/prodajalca. Ustrezna cena je osnovna cena, ki
izključuje DDV in podobne odbitne davke, ki so neposredno vezani na prihodek od prodaje, ter vse dajatve in davke
na blago in storitve, ki jih je zaračunala enota, dodati pa je treba subvencije na proizvode, če jih je proizvajalec prejel.
Zaradi prikaza dejanskega razvoja gibanja cen mora biti navedena dejanska transakcijska cena in ne cena iz cenika.
Zaradi prikaza čistega gibanja cen je treba pri izračunu indeksa cen pri proizvajalcih upoštevati spremembe kakovosti
proizvodov in izvesti potrebne prilagoditve.
Specifikacija mora biti oblikovana tako, da lahko enota opazovanja v naslednjih referenčnih obdobjih identificira točno
določeni proizvod in določi ustrezno ceno na enoto.
Indeks mora načeloma odražati povprečno ceno v referenčnem obdobju. V praksi se lahko dejansko zbrane informacije
nanašajo na določen dan na sredini referenčnega obdobja, ki mora biti določen kot reprezentativni podatek za referenčno
obdobje. Za proizvode z znatnim vplivom na nacionalno gospodarstvo, za katere je znano, da se njihove cene vsaj
občasno gibljejo nestanovitno, je pomembno, da indeks dejansko odraža povprečne cene.
Podatki o cenah morajo odražati cene v času dejanske transakcije, tj. ko terjatve in obveznosti nastanejo, se preoblikujejo
ali prenehajo.
Cene storitev je treba načeloma evidentirati, ko je storitev opravljena. Če se opravljanje storitev razteza čez več obdobij ali
če se storitve kupijo, preden se storitve opravijo, je treba izvesti ustrezne prilagoditve.
Z indeksom cen storitev pri proizvajalcih za gospodarsko dejavnost se merijo gibanja povprečnih cen vseh storitev v
okviru poslovanja z vsemi subjekti, ki vključuje poslovanje med podjetji (B2B) ter poslovanje med podjetji in potrošniki
(B2C). V poslovanje med podjetji (B2B) je vključena tudi prodaja javnemu sektorju, tj. poslovanje med podjetji in državo
(B2G).
(5) Spremenljivka 130202: cene pri proizvajalcih na domačem trgu
(6) Spremenljivka 130203: cene pri proizvajalcih na tujem trgu
(7) Spremenljivka 130204: cene pri proizvajalcih na tujem trgu (euroobmočje) (neobvezno za države zunaj
euroobmočja)
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(8) Spremenljivka 130205: cene pri proizvajalcih na tujem trgu (zunaj euroobmočja) (neobvezno za države zunaj
euroobmočja)
Z indeksom cen pri proizvajalcih na domačem trgu za gospodarsko dejavnost se merijo gibanja povprečnih cen vsega
blaga in povezanih storitev, ki izhajajo iz navedene dejavnosti in se prodajajo na domačem trgu. Indeks cen na tujem trgu
kaže gibanje povprečnih cen (pretvorjenih v lokalno valuto) vsega blaga in povezanih storitev, ki izhajajo iz navedene
dejavnosti in se prodajajo zunaj domačega trga.
Kombinacija obeh indeksov kaže gibanje povprečnih cen vsega blaga in povezanih storitev, ki izhajajo iz dejavnosti. Za
cene pri proizvajalcih na tujem trgu je treba ceno izračunati na državnih mejah, FOB (franko na ladijski krov).
Za indekse cen na domačem in tujem trgu je treba indekse cen pri proizvajalcih izračunati ločeno glede na namembni
kraj proizvoda. Namembni kraj se določi na podlagi sedeža tretje osebe, ki je naročila ali kupila proizvod.
Cene pri proizvajalcih ali stroški novih stanovanjskih stavb
Z indeksi cen pri proizvajalcih v gradbeništvu se meri samo razvoj novih stanovanjskih stavb, izključeni pa so
stanovanjske stavbe za posebne namene, nestanovanjske stavbe, cene zemljišč ter honorarji arhitektov in drugi honorarji.
Ti indeksi odražajo cene, ki jih je stranka plačala gradbenemu podjetju. Zato ne odražajo le spremembe stroškovnih
dejavnikov gradnje, temveč tudi spremembe v produktivnosti in dobičku. Poleg tega obstaja časovna razlika med
prodajno ceno in ustreznimi stroški proizvodnje. Skupni gradbeni stroški novih stanovanjskih stavb se lahko uporabijo
kot približek za cene pri proizvajalcih.
Namen indeksa skupnih gradbenih stroškov je prikazati gibanje stroškov, ki jih ima izvajalec pri izvedbi postopka
gradnje.
Stroški, ki sestavljajo skupne gradbene stroške novih stanovanjskih stavb, so materialni stroški, stroški dela, obratov in
opreme, prevoza in energije ter drugi stroški. Stroški stanovanjskih stavb za posebne namene in nestanovanjskih stavb,
cene zemljišč ter honorarji arhitektov in drugi honorarji niso del gradbenih stroškov.
Materialni stroški se običajno izračunajo na podlagi cen materialov. Cene materialov morajo temeljiti na dejanskih cenah
in ne na cenah iz cenika. Cene morajo temeljiti na vzorcu proizvodov in dobaviteljev. Cene se ovrednotijo brez DDV.
Stroški dela morajo zajemati plače ter prispevke za socialno varnost za vse zaposlene. Prispevki za socialno varnost
vključujejo: (i) zakonsko določene prispevke za socialno varnost, ki jih plačuje delodajalec, (ii) kolektivno dogovorjene,
pogodbene in prostovoljne prispevke za socialno varnost, ki jih plačuje delodajalec, in (iii) pripisane socialne prispevke
(prispevke za socialno varnost, ki jih plačuje delodajalec neposredno).
Nova stanovanjska stavba je vsaka stavba, ki je zgrajena za trajno ali začasno stanovanjsko rabo, ali stavba, katere raba
je spremenjena za trajno ali začasno stanovanjsko rabo, pri čemer se zanjo z nacionalno zakonodajo zahteva gradbeno ali
urbanistično dovoljenje.
D. VLOŽKI ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ

(1)

Spremenljivka 230101: notranji odhodki za raziskave in razvoj

Raziskave in eksperimentalni razvoj zajemajo ustvarjalno in sistematično delo, ki se opravlja za povečanje znanja,
vključno z znanjem o človeštvu, kulturi in družbi, ter iskanje novih možnosti uporabe razpoložljivega znanja.
Odhodki za notranje raziskave in razvoj pomenijo količino denarja, porabljenega za raziskave in razvoj, ki se izvajajo v
enoti poročevalki.
Notranji odhodki za raziskave in razvoj so vsi tekoči odhodki in odhodki za bruto investicije v osnovna sredstva za
raziskave in razvoj, ki se izvajajo v statistični enoti, v posameznem referenčnem obdobju, ne glede na vir sredstev. Tekoči
odhodki za raziskave in razvoj vključujejo stroške dela za notranje osebje za raziskave in razvoj ter druge tekoče stroške
(stroške za zunanje osebje za raziskave in razvoj, nabavo storitev). Odhodki za bruto investicije v osnovna sredstva za
raziskave in razvoj vključujejo: nakup zemljišča, nakup stavb, nakup informacijske in komunikacijske opreme, nakup
transportne opreme, nakup drugih strojev in opreme, nakup kapitalizirane računalniške programske opreme, nakup
drugih proizvodov intelektualne lastnine.

L 271/100

(2)

SL

Uradni list Evropske unije

18.8.2020

Spremenljivka 230201: osebje za raziskave in razvoj

Raziskave in eksperimentalni razvoj zajemajo ustvarjalno in sistematično delo, ki se opravlja za povečanje znanja,
vključno z znanjem o človeštvu, kulturi in družbi, ter iskanje novih možnosti uporabe razpoložljivega znanja.
Osebje za raziskave in razvoj v statistični enoti vključuje vse osebe, ki so neposredno vključene v raziskave in razvoj, ne
glede na to, ali so zaposlene v statistični enoti ali pa so to zunanji sodelavci, ki so v celoti vključeni v dejavnosti raziskav
in razvoja statistične enote, pa tudi osebe, ki opravljajo neposredne storitve za dejavnosti raziskav in razvoja (kot so vodje
raziskav in razvoja, administratorji, tehniki in pisarniško osebje).
Osebe, ki zagotavljajo posredno podporo in pomožne storitve, kot so osebje v menzi, vzdrževalno, administrativno in
varnostno osebje, bi morale biti izključene, čeprav so njihove plače pri merjenju notranjih odhodkov za raziskave in
razvoj po opredelitvi pod D1 vključene v „druge tekoče stroške“.
Osebje za raziskave in razvoj vključuje dve glavni skupini posameznikov:
— osebe, zaposlene v statistični enoti, ki prispevajo k notranjim dejavnostim raziskav in razvoja enote (notranje osebje
za raziskave in razvoj);
— zunanji sodelavci, ki so v celoti vključeni v notranje dejavnosti raziskav in razvoja enote (zunanje osebje za raziskave
in razvoj) ter so lahko bodisi neodvisni (samozaposleni) bodisi odvisni (prejemajo plačo, vendar ne od statistične
enote, ki izvaja raziskave in razvoj).
(3)

Spremenljivka 230202: raziskovalci

Raziskovalci so strokovnjaki, ki se ukvarjajo s snovanjem ali ustvarjanjem novega znanja. Opravljajo raziskave in
izboljšujejo ali razvijajo koncepte, teorije, modele, tehnike, instrumentacije, programsko opremo ali operativne modele.
Med „raziskovalce“ so uvrščeni tudi vodje in administratorji, vključeni v načrtovanje in upravljanje znanstvenih in
tehničnih vidikov raziskovalčevega dela.
(4)

Spremenljivka 230301: notranji odhodki za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom

„Notranji odhodki za raziskave in razvoj“ so opredeljeni kot za spremenljivko 230101 pod D1, „podjetja pod tujim
nadzorom“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 210301 pod A13.
(5)

Spremenljivka 230401: osebje za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom

„Osebje za raziskave in razvoj“ je opredeljeno kot za spremenljivko 230201 pod D2, „podjetja pod tujim nadzorom“ pa
so opredeljena kot za spremenljivko 210301 pod A13.
(6)

Spremenljivka 230501: državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj (GBARD)

Državna proračunska sredstva za raziskave in razvoj (GBARD) so vsa sredstva, dodeljena za financiranje raziskav in
razvoja (za vse sektorje) v proračunih sektorja država. Sektor država vključuje podsektorje centralna (zvezna) država,
regionalna (republiška) država in lokalna (občinska) država (financiranje raziskav in razvoja s strani zadnje navedene se
lahko ne vključi v GBARD, če se ne šteje za pomembno ali če podatkov ni mogoče zbrati). GBARD se nanaša na
proračunske podatke, od proračunskih napovedi do dejanskih odhodkov, vendar pa se zbiranje podatkov običajno
osredotoča na „prvotna odobrena proračunska sredstva“ in „končna odobrena proračunska sredstva“.
(7)

Spremenljivka 230502: nacionalno javno financiranje za raziskave in razvoj, ki se usklajujejo na nadnacio
nalni ravni

Nacionalno javno financiranje za raziskave in razvoj, ki se usklajujejo na nadnacionalni ravni, je opredeljeno kot skupna
proračunska sredstva sektorja država, kot se merijo z GBARD, namenjena podpori: nadnacionalnim javnim izvajalcem
raziskav in razvoja, vseevropskim nadnacionalnim javnim programom raziskav in razvoja ter dvostranskim ali večstran
skim javnim programom raziskav in razvoja med državami članicami EU, državami kandidatkami ali državami Efte.
(8)

Spremenljivka 330101: notranji odhodki za raziskave in razvoj

Enaka opredelitev kot za spremenljivko 230101 pod D1.
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Spremenljivka 330201: osebje za raziskave in razvoj

Enaka opredelitev kot za spremenljivko 230201 pod D2.
(10) Spremenljivka 330202: raziskovalci
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 230202 pod D3.
E. NABAVE

(1)

Spremenljivka 240101: nabava blaga in storitev skupaj

Nabava blaga in storitev skupaj vključuje skupno količino blaga in storitev, ki jih je kupila statistična enota in ki so v
računovodstvu priznani kot kratkoročna sredstva ali stroški v referenčnem obdobju.
V to nabavo blaga so na primer med drugim vključeni: surovine, pomožni in embalažni material, potrošni material,
gorivo, nadomestni deli, semena in krma, živali, drobni inventar in blago, kupljeno za nadaljnjo prodajo.
V nabavo storitev so na primer med drugim vključene storitve v zvezi z električno energijo, ogrevanjem, vodo, vzdrževa
njem, popravili, licenčninami, najemom, zavarovanjem, raziskavami (če jih opravljajo tretje osebe), agencijskim delom,
oglaševanjem, promocijo, prometom, komunikacijo, bančništvom ter pravne, računovodske in vse druge storitve, ki jih
opravijo tretje osebe in so priznane kot stroški v referenčnem obdobju.
Povečanja zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje ter kakršna koli finančna sredstva in dolgoročna sredstva
niso vključeni. Izjemoma so vključena tudi sredstva iz drugih razredov, prerazvrščena v katero koli od postavk, ki so
zgoraj navedene kot vključene.
Nabave blaga in storitev iz te opredelitve se ovrednotijo v skladu s pravili, ki so v ta namen določena v računovodskih
standardih, na podlagi katerih so bili priznani zgoraj navedena sredstva in stroški.
(2)

Spremenljivka 240102: nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo

Nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo v enakem stanju, kot so bili prejeti, je nabava blaga za nadaljnjo prodajo
tretjim osebam brez nadaljnje predelave. Vključuje tudi nabave storitev prek „računa“ storitvenih podjetij, tj. podjetij,
katerih prihodek od prodaje zajema ne samo provizijo posrednikov, zaračunano za transakcijo storitve (kot v primeru
nepremičninskih posrednikov), ampak tudi dejanski znesek, vključen v transakcijo storitve, npr. nabave, ki jih opravijo
turistične agencije za prevoze.
Vrednost blaga in storitev, ki so prodani tretji osebi na podlagi provizije, je izključena, ker posrednik, ki prejme provizijo,
tega blaga niti ne kupi niti ne proda.
Nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo v enakem stanju, kot so bili prejeti, je del nabave blaga in storitev skupaj ter
se uporabi za izračun drugih agregatov in bilanc.
(3)

Spremenljivka 240103: odhodki za storitve, ki jih opravijo agencijski delavci

Ta spremenljivka vključuje vse odhodke, ki jih je statistična enota priznala v referenčnem obdobju, nanašajo pa se na
storitve, ki so jih zanjo opravile agencije za začasno zaposlovanje in podobne organizacije, ki za podjetja strank zago
tavljajo delavce za določen čas, da dopolnijo ali začasno nadomestijo delovno silo stranke, kadar so zagotovljeni
posamezniki zaposleno osebje enote za zagotavljanje začasne pomoči. Odhodki za storitve, ki jih opravijo agencijski
delavci, so del spremenljivke „nabava blaga in storitev skupaj“.
Vendar te agencije in organizacije ne zagotavljajo neposrednega nadzora nad svojimi zaposlenimi na delovnih mestih
strank. V to spremenljivko so vključeni samo stroški za zagotovitev osebja, ki ni povezano z zagotovitvijo določene
industrijske ali druge neindustrijske storitve.
(4)

Spremenljivka 240104: stroški dolgoročnega najema in poslovnega najema

Stroški dolgoročnega najema vključujejo vse stroške, ki jih statistična enota prizna v referenčnem obdobju in ki se
nanašajo na najem dolgoročnih sredstev. V to spremenljivko so vključena plačila na podlagi pogodbe o poslovnem
najemu v zvezi z dolgoročnimi sredstvi.
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Za to spremenljivko se najem razvrsti med poslovne najeme, če se z njim ne prenesejo vsa pomembna tveganja in koristi,
povezani z lastništvom nad sredstvom, ki je predmet najema.
(5)

Spremenljivka 240105: nabava energentov

Nabave vseh energentov v referenčnem obdobju morajo biti vključene v to spremenljivko samo, če so energetski
proizvodi kupljeni kot gorivo. Izključeni morajo biti energetski proizvodi, kupljeni kot surovina ali za nadaljnjo prodajo
brez predelave. Podatek mora biti naveden le kot vrednost.
(6)

Spremenljivka 240106: plačila podizvajalcem

Za dejavnosti s področij B do E NACE so plačila podizvajalcem plačila, ki jih enota plača tretjim osebam za industrijsko
blago in storitve, zagotovljene v okviru podizvajalskega razmerja, ki je opredeljeno tako:
podjetji sta v podizvajalskem razmerju, kadar sta izpolnjena pogoja A in B:
A. podjetje stranka, imenovano tudi glavni izvajalec, sodeluje pri zasnovi izdelka, pri čemer zagotovi, tudi deloma,
tehnične specifikacije podjetju dobavitelju, imenovanemu tudi podizvajalec, in/ali mu zagotovi materiale, ki se obde
lajo;
B. podjetje stranka proda izdelek podizvajalca kot tak ali kot del kompleksnejšega izdelka in prevzame poprodajno
odgovornost za izdelek.
Opomba: zgolj določitev barve, velikosti ali kataloške številke sama po sebi ne pomeni tehnične specifikacije. Izdelava
izdelka po meri sama po sebi ne pomeni nujno podizvajalskega razmerja.
Za statistiko o dejavnostih področja F NACE so plačila podizvajalcem plačila, ki jih enota plača tretjim osebam za
opravljena gradbena dela v okviru podizvajalskega razmerja.
Podjetji sta v podizvajalskem razmerju, kadar so hkrati izpolnjeni pogoji A, B, C in D:
A. podjetje stranka sklene pogodbo s podjetjem dobaviteljem, v nadaljnjem besedilu „podizvajalec“, za izvajanje del ali
storitev, ki so posebej vključeni v postopek gradnje;
B. podjetje stranka je odgovorno za končni izdelek postopka gradnje, pri čemer odgovornost zajema tudi dele, ki jih
opravijo podizvajalci; podizvajalec lahko v nekaterih primerih nosi del odgovornosti;
C. podjetje stranka zagotovi specifikacije podizvajalcu; dela ali storitve, ki jih opravi podizvajalec, morajo biti na primer
prilagojena ciljem posameznega projekta, zato to ne morejo biti standardizirana ali kataloška dela ali storitve;
D. vzajemna pogodba ni drugače določena s povezovalnim sporazumom, kot je skupni odgovor na razpis, konzorcij ali
skupno podjetje itd.
(7)

Spremenljivka 240201: sprememba zalog blaga

Sprememba zalog blaga je razlika v skupni vrednosti zalog, ki jih statistična enota prizna na koncu in začetku referen
čnega obdobja. Vrednost navedenih zalog je vrednost, po kateri so bile priznane v računovodskih izkazih.
(8)

Spremenljivka 240202: sprememba zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje

Ta spremenljivka je opredeljena kot sprememba v vrednosti zalog končnih izdelkov ali izdelkov med proizvodnjo, ki so
bili proizvedeni v statistični enoti in še niso bili prodani, med prvim in zadnjim dnem referenčnega obdobja. Je del
spremenljivke „sprememba zalog blaga“.
Ti izdelki vključujejo nedokončano proizvodnjo, ki pripada statistični enoti, čeprav so ti izdelki v posesti tretjih oseb.
Enako so izključeni izdelki, ki jih ima statistična enota, vendar pripadajo tretjim osebam.
Zaloge se ovrednotijo v proizvodnih stroških pred popravki vrednosti (kot je amortizacija).

SL

18.8.2020

(9)

Uradni list Evropske unije

L 271/103

Spremenljivka 240203: sprememba zalog blaga za nadaljnjo prodajo

Sprememba zalog blaga za nadaljnjo prodajo je razlika v skupni vrednosti zalog, ki jih statistična enota prizna na koncu
in začetku referenčnega obdobja kot predmete za nadaljnjo prodajo tretjim osebam brez nadaljnje predelave. Vrednost
navedenih zalog je vrednost, po kateri so bile priznane v računovodskih izkazih. Sprememba zalog blaga za nadaljnjo
prodajo je del spremenljivke „sprememba zalog blaga“.
(10) Spremenljivka 240301: nabava blaga in storitev podjetij pod tujim nadzorom skupaj
„Nabava blaga in storitev skupaj“ je opredeljena kot za spremenljivko 240101 pod E1, „podjetja pod tujim nadzorom“ pa
so opredeljena kot za spremenljivko 210301 pod A13.
(11) Spremenljivka 240302: nabava blaga in storitev podjetij pod tujim nadzorom za nadaljnjo prodajo
„Nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo“ je opredeljena kot za spremenljivko 240102 pod E2, „podjetja pod tujim
nadzorom“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 210301 pod A13.
F.

(1)

REZULTATI IN DELOVANJE

Spremenljivka 140101: proizvodnja (obseg)

Proizvodnja se v kratkoročni poslovni statistiki zahteva kot indeks. Indeks obsega proizvodnje je referenčni kazalnik za
gospodarski razvoj in se uporablja zlasti za zgodnje prepoznavanje prelomnic v gospodarskem razvoju. Predstaviti ga je
treba v obliki Laspeyresovega indeksa, s katerim se primerja sedanji obseg proizvodnje z ustreznim obsegom proizvodnje
v baznem obdobju.
Teoretični cilj indeksa obsega proizvodnje:
— za statistiko o poslovnih ciklih je treba meriti lasten izložek. Izraza „proizvodnja“ ali „izložek“ v smislu statistike o
poslovnih ciklih ne vključujeta vložkov iz drugih enot;
— cilj indeksa obsega proizvodnje je torej meriti spremembe v obsegu dodane vrednosti v kratkih in rednih presledkih;
— izmerjene spremembe v obsegu dodane vrednosti bi se na splošno morale približati dodani vrednosti, izmerjeni s
koncepti dodane vrednosti iz nacionalnih računov.
Načela za izračun indeksa obsega proizvodnje:
— podatki, potrebni za pripravo indeksa, kot je opredeljen s teoretičnim ciljem, običajno niso na voljo na mesečni ravni;
— zato se dodana vrednost v osnovnih cenah izračuna samo za bazno obdobje, zlasti za posodobitev uteži. Če dodana
vrednost v osnovnih cenah ni na voljo, se lahko kot približek uporabi bruto dodana vrednost v stroških faktorjev.
— Za mesečno nadaljevanje dodane vrednosti v baznem obdobju se uporabijo ustrezni približki.
Izračun približkov za nadaljevanje. Ustrezni približki za nadaljevanje indeksov so:
— bruto vrednost proizvodnje (deflacionirana);
— obseg;
— prihodek od prodaje (deflacioniran);
— vložek delovne sile;
— vložek surovin;
— vložek energije.
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Korelacija teh približkov z razvojem dodane vrednosti se lahko razlikuje glede na tržno dejavnost. Za vsako tržno
dejavnost je treba izbrati približek z visoko korelacijo.
Razmerje z nacionalnimi računi:
— splošno razumevanje izraza „indeks proizvodnje“ kot „razvoja dodane vrednosti“ je v nasprotju z opredelitvijo
„proizvodnje“ v okviru nacionalnih računov ali strukturne poslovne statistike;
— v smislu nacionalnih računov se indeks proizvodnje nanaša na razvoj „dodane vrednosti“ v stalnih cenah, medtem ko
je dodana vrednost načeloma izložek minus vmesna potrošnja v osnovnih cenah.
(2)

Spremenljivka 140201: obseg prodaje

Obseg prodaje pomeni vrednost čistega prihodka od prodaje v stalnih cenah in je kot tak količinski indeks. Izračuna se
lahko kot čisti prihodek od prodaje v tekočih cenah, deflacioniran z ustreznim kazalnikom cen, ali kot količinski indeks,
pridobljen neposredno iz količine prodanega blaga.
(3)

Spremenljivka 140301: čisti prihodek od prodaje

Za vse dejavnosti, razen za dejavnosti 64 in 65 NACE ter nekatere dejavnosti 66 NACE, čisti prihodek od prodaje obsega
vse prihodke, nastale v referenčnem obdobju v okviru običajnih dejavnosti statistične enote, ter je prikazan brez vseh
znižanj cen, popustov in rabatov, ki jih je statistična enota odobrila.
Prihodki so opredeljeni kot povečanja gospodarskih koristi v referenčnem obdobju v obliki prilivov ali povečanja sredstev
ali zmanjšanja obveznosti, ki povzročijo povečanje lastniškega kapitala, razen tistih, povezanih s prispevki lastnikov
kapitalskih deležev.
Navedeni prilivi izhajajo iz pogodb s strankami in se ustvarijo tako, da statistična enota izpolni izvršitvene obveze, kot so
predvidene v navedenih pogodbah. Izvršitvena obveza je običajno prodaja (prenos) blaga ali izvedba storitev, vendar pa
lahko bruto prilivi vključujejo tudi prihodke, pridobljene kot donos od uporabe sredstev statistične enote s strani drugih.
Iz čistega prihodka od prodaje so izključeni:
— vsi davki in dajatve, neposredno povezani s prihodki;
— vsi zneski, zbrani v imenu katerega koli glavnega udeleženca, če statistična enota deluje kot posrednik v svojem
razmerju z navedenim glavnim udeležencem;
— vsi prihodki, ki ne nastanejo v okviru običajnih dejavnosti statistične enote. Te vrste prihodkov se običajno uvrščajo
med „druge prihodke (iz poslovanja)“, „finančne prihodke“, „izredne prihodke“ ali k drugi podobni postavki, odvisno
od zadevnega sklopa splošno sprejetih računovodskih standardov, ki se uporabijo za pripravo računovodskih izkazov.
V medletni statistiki morda ne bo mogoče upoštevati vidikov, kot so letna znižanja cen, subvencije, rabati in popusti.
Za dejavnosti K6411, K6419 in K649 NACE je čisti prihodek od prodaje opredeljen kot vrednost proizvodnje minus
subvencije ali državne podpore.
Za dejavnosti K642 in K643 NACE je mogoče čisti prihodek od prodaje približno oceniti na podlagi skupnih stroškov
poslovanja, če čisti prihodek od prodaje v računovodskih izkazih ni na voljo.
Za dejavnosti K6511, K6512 in K652 NACE je čisti prihodek od prodaje opredeljen kot bruto prihodki od premij.
Za dejavnosti K653 NACE je čisti prihodek od prodaje opredeljen kot skupni pokojninski prispevki.
Za dejavnosti K66 NACE, za katere čisti prihodek od prodaje v računovodskih izkazih ni na voljo, je opredeljen kot
vrednost proizvodnje minus subvencije ali državne podpore. Za dejavnosti K66 NACE, za katere čisti prihodek od prodaje
v računovodskih izkazih ni na voljo, se uporabi standardna opredelitev čistega prihodka od prodaje.
(4) Spremenljivka 140302: čisti prihodek od prodaje na domačem trgu
(5) Spremenljivka 140303: čisti prihodek od prodaje na tujem trgu
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(6) Spremenljivka 140304: čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (euroobmočje)
(7) Spremenljivka 140305: čisti prihodek od prodaje na tujem trgu (zunaj euroobmočja)
Zaradi indeksov čistega prihodka od prodaje na domačem in tujem trgu je treba čisti prihodek od prodaje razdeliti glede
na prvi namembni kraj proizvoda na podlagi spremembe lastništva (ne glede na to, ali gre tudi za ustrezne fizične
premike blaga prek meja ali ne). Namembni kraj se določi na podlagi sedeža tretje osebe, ki je kupila blago in storitve.
(8) Spremenljivka 250101: čisti prihodek od prodaje
Enaka opredelitev kot za spremenljivko 140301 pod F3.
(9) Spremenljivka 250102: čisti prihodek od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribolova in industrijskih dejav
nosti
Del čistega prihodka od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, razvrščenih pod področja A do F NACE.
Čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremen
jenem stanju, je izključen.
(10) Spremenljivka 250103: čisti prihodek od prodaje od industrijskih dejavnosti
Del čistega prihodka od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, razvrščenih pod področja B do F NACE.
Vključen je čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz prodaje blaga in storitev, ki so bili predmet podizvajalskega razmerja.
Čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremen
jenem stanju, je izključen.
(11) Spremenljivka 250104: čisti prihodek od prodaje od industrijskih dejavnosti brez gradbeništva
Del čistega prihodka od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, razvrščenih pod področja B do E NACE.
Vključen je čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz prodaje blaga in storitev, ki so bili predmet podizvajalskega razmerja.
Čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremen
jenem stanju, je izključen.
(12) Spremenljivka 250105: čisti prihodek od prodaje od gradnje
Del čistega prihodka od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, razvrščenih pod področje F NACE.
Vključen je čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz prodaje blaga in storitev, ki so bili predmet podizvajalskega razmerja.
Čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremen
jenem stanju, je izključen.
(13) Spremenljivka 250106: čisti prihodek od prodaje od storitvenih dejavnosti
Prihodki od vseh opravljenih storitev (bančnih in zavarovalniških, poslovnih in osebnih).
Ta spremenljivka vključuje čisti prihodek od prodaje od storitvenih dejavnosti, ustvarjen z glavno ali stransko dejavnostjo;
nekatere storitvene dejavnosti lahko opravljajo industrijske enote. Te dejavnosti so razvrščene pod področja H do N in P
do S NACE ter tudi pod vzdrževanje in popravila iz skupin 45.2 in 45.4 področja G NACE.
(14) Spremenljivka 250107: čisti prihodek od prodaje od trgovinskih dejavnosti nabave in nadaljnje prodaje ter
posredniških dejavnosti
Del čistega prihodka od prodaje, ki izhaja od trgovinskih dejavnosti nabave in nadaljnje prodaje enote ter posredniške
dejavnosti enote. Ustreza prodaji blaga, ki ga enota kupi v svojem imenu in za svoj račun ter proda naprej v enakem
stanju, kot je bilo nabavljeno, ali po takem etiketiranju, pakiranju in zavijanju, kot se običajno uporablja v trgovskih
podjetjih, pa tudi kakršni koli proviziji za nakup in prodajo v imenu in za račun tretjih oseb ter podobnim dejavnostim.
Nadaljnja prodaja se lahko razdeli na:
— nadaljnjo prodajo drugim trgovcem, profesionalnim uporabnikom itd. (veleprodaja);
— nadaljnjo prodajo gospodinjstvom ali manjšim uporabnikom (maloprodaja).
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Te dejavnosti so razvrščene pod področje G NACE (razen vzdrževanja in popravil iz skupin 45.2 in 45.4 NACE).
(15) Spremenljivka 250108: čisti prihodek od prodaje od zgradb
Del čistega prihodka od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, razvrščenih pod oddelek F41 NACE.
Vključen je čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz prodaje blaga in storitev, ki so bili predmet podizvajalskega razmerja.
Čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremen
jenem stanju, je izključen.
(16) Spremenljivka 250109: čisti prihodek od prodaje od gradbeništva
Del čistega prihodka od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, razvrščenih pod oddelek F42 NACE.
Vključen je čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz prodaje blaga in storitev, ki so bili predmet podizvajalskega razmerja.
Čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremen
jenem stanju, je izključen.
(17) Spremenljivka 250110: čisti prihodek od prodaje od glavne dejavnosti na 3-mestni ravni NACE
Del čistega prihodka od prodaje, ki izhaja iz glavne dejavnosti enote. Glavna dejavnost enote se določi v skladu s pravili iz
Uredbe Sveta (ES) št. 696/93.
Vključen je čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz prodaje blaga in storitev, ki so bili predmet podizvajalskega razmerja.
Čisti prihodek od prodaje, ki izhaja iz nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremen
jenem stanju, je izključen.
(18) Spremenljivka 250111: čisti prihodek od prodaje od oddajanja naročil podizvajalcem
Za statistiko o dejavnostih področja F NACE je čisti prihodek od prodaje od oddajanja naročil podizvajalcem čisti
prihodek od prodaje, ki ga enota ustvari z lastnimi gradbenimi deli, zagotovljenimi tretji osebi na podlagi podizvajalskega
razmerja.
Podjetji sta v podizvajalskem razmerju, kadar so hkrati izpolnjeni pogoji A, B, C in D:
A. podjetje stranka sklene pogodbo s podjetjem dobaviteljem, v nadaljnjem besedilu „podizvajalec“, za izvajanje del ali
storitev, ki so posebej vključene v postopek gradnje;
B. podjetje stranka je odgovorno za končni izdelek postopka gradnje, pri čemer odgovornost zajema tudi dele, ki jih
opravijo podizvajalci; podizvajalec lahko v nekaterih primerih nosi del odgovornosti;
C. podjetje stranka zagotovi specifikacije podizvajalcu; dela ali storitve, ki jih opravi podizvajalec, morajo biti na primer
prilagojena ciljem posameznega projekta, zato to ne morejo biti standardizirana ali kataloška dela ali storitve;
D. vzajemna pogodba ni drugače določena s povezovalnim sporazumom, kot je skupni odgovor na razpis, konzorcij ali
skupno podjetje itd.
(19) Spremenljivka 250112: čisti prihodek od prodaje po rezidenčnosti stranke
Čisti prihodek od prodaje pomeni čisti prihodek od prodaje, kot je opredeljen za spremenljivko 140301 pod F3. Pojem
rezidenčnosti se razume v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013.
(20) Spremenljivka 250113: čisti prihodek od prodaje po proizvodih
Čisti prihodek od prodaje pomeni čisti prihodek od prodaje, kot je opredeljen za spremenljivko 140301 pod F3.
Razčlenitev po proizvodih temelji na CPA.
(21) Spremenljivka 250201: bruto trgovska marža
Ustreza donosu dejavnosti nabave in nadaljnje prodaje brez nadaljnje predelave. Izračuna se iz čistega prihodka od
prodaje, povezanega s trgovinskimi dejavnostmi nabave in nadaljnje prodaje brez nadaljnje predelave, skupno nabavo
za nadaljnjo prodajo ter spremembami zalog blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo.
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V bruto trgovsko maržo so vključeni prodaja, nabava in spremembe zalog blaga in storitev v zvezi z blagom in
storitvami, kupljenimi za zagotovitev tretjim osebam v nespremenjenem stanju.
Imenuje se tudi bruto marža na blago in storitve za nadaljnjo prodajo.
(22) Spremenljivka 250301: vrednost proizvodnje
Vrednost proizvodnje je vrednost skupne proizvodnje statistične enote, ustvarjene v referenčnem obdobju.
Za vse dejavnosti, razen za dejavnosti 64, 65 in 66 NACE, je to rezultat:
+ čistega prihodka od prodaje,
± spremembe zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje,
± spremembe zalog blaga za nadaljnjo prodajo,
+ prihodkov od subvencij, povezanih s proizvodi ali prihodkom od prodaje,
+ kapitalizirane proizvodnje,
– nabave blaga in storitev za nadaljnjo prodajo.
Prihodki od subvencij, povezanih s proizvodi ali prihodkom od prodaje, so vsi prihodki, ki izvirajo iz državne pomoči, ki
je bila odobrena statistični enoti v referenčnem obdobju in jo je ta priznala kot tako.
Kapitalizirana proizvodnja je skupno povečanje vseh samoustvarjenih dolgoročnih sredstev, ki jih je statistična enota v
referenčnem obdobju priznala kot taka.
Za dejavnosti K6411 NACE je vrednost proizvodnje opredeljena kot drugi upravni odhodki, razen stroškov osebja, plus
odhodki od opravnin (provizij), plus stroški osebja, plus amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.
Za dejavnosti K6419 in K649 NACE je vrednost proizvodnje opredeljena kot prihodki iz obresti in podobni prihodki,
minus odhodki za obresti in podobni odhodki, plus prihodki od provizij, plus prihodki od delnic in drugih vrednostnih
papirjev s spremenljivimi donosi, plus čisti dobiček ali čista izguba iz finančnih poslov, plus prihodki od subvencij,
povezanih s proizvodi ali prihodkom od prodaje. Za nekatere dejavnosti K6499 NACE je vrednost proizvodnje čisti
prihodek od prodaje plus subvencije ali državne podpore ali pa se lahko približno oceni na podlagi skupnih stroškov
poslovanja, če čisti prihodek od prodaje v računovodskih izkazih ni na voljo.
Za dejavnosti K642 in K643 NACE je vrednost proizvodnje čisti prihodek od prodaje plus subvencije ali državne podpore
ali pa se lahko približno oceni na podlagi skupnih stroškov poslovanja, če čisti prihodek od prodaje v računovodskih
izkazih ni na voljo.
Za dejavnosti K6511 NACE je vrednost proizvodnje opredeljena kot bruto prihodki od premij, plus
prihodki od naložb, minus prihodki od deležev v kapitalu, minus ponovne prilagoditve vrednosti naložb, plus prihodki
od naložb pozavarovateljev od njihovega deleža bruto zavarovalno-tehničnih rezervacij podjetja, plus nerealizirani dobički
iz naložb, plus drugi zavarovalno-tehnični prihodki, brez pozavarovanja, minus obračunani zneski škod, plus/minus
sprememba škodnih rezervacij (povečanje je treba odšteti, zmanjšanje pa prišteti), plus/minus spremembe drugih zava
rovalno-tehničnih rezervacij, brez pozavarovanja (stroške je treba odšteti, prihodke pa prišteti), plus/minus (če so na voljo)
spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij, delež pozavarovateljev (stroške je treba odšteti, prihodke pa prišteti),
plus/minus (če je na voljo) sprememba sklada za prihodnjo dodelitev sredstev (stroške je treba odšteti, prihodke pa
prišteti), minus bonusi in popusti, brez pozavarovanja, minus izgube pri odtujitvah naložb, minus nerealizirane izgube iz
naložb, plus drugi prihodki.
Za dejavnosti K6512 in K652 NACE je vrednost proizvodnje opredeljena kot bruto prihodki od premij, plus prihodki od
naložb, minus prihodki od deležev v kapitalu, minus ponovne prilagoditve vrednosti naložb, plus prihodki od naložb
pozavarovateljev od njihovega deleža bruto zavarovalno-tehničnih rezervacij podjetja, plus drugi zavarovalno-tehnični
prihodki, brez pozavarovanja, plus drugi prihodki, minus obračunani zneski škod, plus/minus spremembe škodnih
rezervacij (povečanje je treba odšteti, zmanjšanje pa prišteti), minus izgube pri odtujitvah naložb, minus bonusi in
popusti, neto znesek, plus/minus sprememba v izravnalnih rezervacijah (stroške je treba odšteti, prihodke pa prišteti),
plus/minus spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki niso prikazane pod drugimi postavkami (stroške je
treba odšteti, prihodke pa prišteti).
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Za dejavnosti K653 NACE je vrednost proizvodnje opredeljena kot čisti prihodek od prodaje, minus plačljive zavarovalne
premije, plus prihodki od naložb, plus drugi prihodki, plus terjatve za zavarovalne odškodnine, minus skupni odhodki za
pokojnine, minus neto sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij (povečanja zavarovalno-tehničnih rezervacij je treba
odšteti od vrednosti proizvodnje, zmanjšanja pa prišteti). Alternativno se lahko vrednost proizvodnje izračuna kot vsota
stroškov.
Za dejavnosti K66 NACE, za katere čisti prihodek od prodaje v računovodskih izkazih ni na voljo, je vrednost proiz
vodnje opredeljena kot prihodki iz obresti in podobni prihodki, minus odhodki za obresti in podobni odhodki, plus
prihodki od provizij, plus prihodki od delnic in drugih vrednostnih papirjev s spremenljivimi donosi, plus čisti dobiček ali
čista izguba iz finančnih poslov, plus prihodki od subvencij, povezanih s proizvodi ali prihodkom od prodaje.
Za dejavnosti K66 NACE, za katere je čisti prihodek od prodaje na voljo v računovodskih izkazih, je vrednost proizvodnje
opredeljena kot čisti prihodek od prodaje, plus kapitalizirana proizvodnja, plus prihodki od subvencij, povezanih s
proizvodi ali prihodkom od prodaje.
(23) Spremenljivka 250401: dodana vrednost
Dodana vrednost je sestavljeni kazalnik čistih prihodkov iz poslovanja po popravkih za amortizacijo in zaslužke zapo
slenih, pri čemer je statistična enota vse komponente priznala kot take v referenčnem obdobju. Njena vrednost je podana
s formulo:
+ čisti prihodek od prodaje,
+ prihodki od subvencij, povezanih s proizvodi ali prihodkom od prodaje,
+ kapitalizirana proizvodnja,
± sprememba zalog blaga,
– nabava blaga in storitev skupaj.
(24) Spremenljivka 250501: bruto poslovni presežek
Bruto poslovni presežek je presežek, ki nastane iz poslovnih dejavnosti po poplačilu vhodnih faktorjev dela.
Izračuna se lahko iz dodane vrednosti, od katere se odštejejo odhodki za zaslužke zaposlenih. To je znesek, ki je na voljo
enoti in ji dovoljuje poplačilo dobaviteljem iz lastnih sredstev in dolga, plačilo davkov in morebitno financiranje celotnih
njenih investicij ali njihovega dela.
(25) Spremenljivka 250601: čisti prihodek od prodaje podjetij pod tujim nadzorom
„Čisti prihodek od prodaje“ je opredeljen kot za spremenljivko 140301 pod F3, „podjetja pod tujim nadzorom“ pa so
opredeljena kot za spremenljivko 210301 pod A13.
(26) Spremenljivka 250701: vrednost proizvodnje podjetij pod tujim nadzorom
„Vrednost proizvodnje“ je opredeljena kot za spremenljivko 250301 pod F22, „podjetja pod tujim nadzorom“ pa so
opredeljena kot za spremenljivko 210301 pod A13.
(27) Spremenljivka 250801: dodana vrednost podjetij pod tujim nadzorom
„Dodana vrednost“ je opredeljena kot za spremenljivko 250401 pod F23, „podjetja pod tujim nadzorom“ pa so oprede
ljena kot za spremenljivko 210301 pod A13.
(28) Spremenljivka 250901: čisti prihodek od prodaje tujih obvladujočih podjetij (koncept končne nadzorne
institucionalne enote) in domačih povezanih podjetij
„Čisti prihodek od prodaje“ je opredeljen kot za spremenljivko 140301 pod F3, „tuja obvladujoča podjetja (koncept
končne nadzorne institucionalne enote) in domača povezana podjetja“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 210401
pod A14.
(29) Spremenljivka 440101: čisti prihodek od prodaje podjetij v tujini pod končnim nadzorom institucionalnih
enot v državi poročevalki
„Čisti prihodek od prodaje“ je opredeljen kot za spremenljivko 140301 pod F3, „podjetja v tujini pod končnim nadzorom
institucionalnih enot v državi poročevalki“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 410101 pod A25.
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(30) Spremenljivka 251001: prodaja industrijskih proizvodov in storitev
Prodaja industrijskih proizvodov in storitev je opredeljena kot industrijski proizvodi in storitve, proizvedeni kadar koli in
na ekonomskem ozemlju vsake države, ki so bili prodani (fakturirani) v referenčnem obdobju. Industrijski proizvodi in
storitve se lahko proizvajajo v okviru primarnih ali sekundarnih dejavnosti podjetja. To vključuje prodajo (fakturiranje)
industrijskih proizvodov in storitev med različnimi enotami enovrstne dejavnosti, ki pripadajo istemu podjetju.
(31) Spremenljivka 251002: proizvodnja v okviru dejavnosti podizvajalcev
Proizvodnja, ki jo opravi podizvajalec na ekonomskem ozemlju vsake države, ki je bila prodana (fakturirana) v referen
čnem obdobju glavnemu udeležencu v liniji, po pogojih za dejavnosti podizvajalcev, kot so opredeljeni s smernicami
CPA. Proizvodnja lahko poteka v okviru primarnih ali sekundarnih dejavnosti podjetja.
(32) Spremenljivka 251003: dejanska proizvodnja
Dejanska proizvodnja vključuje vso proizvodnjo, opravljeno v referenčnem obdobju in na ekonomskem ozemlju vsake
države, ki je vključena v izdelavo drugih proizvodov. Vključuje tiste proizvode, ki so bodisi v sami enoti enovrstne
dejavnosti bodisi v drugi enoti enovrstne dejavnosti, ki pripada istemu podjetju:
— namenjeni prodaji;
— predelani v drug proizvod;
— vgrajeni v drug proizvod ali
— dani v zalogo.
G. INVESTICIJE

(1)

Spremenljivka 260101: bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva

Bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva vključujejo vsa povečanja opredmetenih dolgoročnih sredstev, ki jih
statistična enota prizna kot taka v referenčnem obdobju, razen povečanj zaradi prevrednotenja ali razveljavitev predhodno
priznanih izgub zaradi oslabitve in zaradi prerazvrstitev (prenosov) drugih opredmetenih dolgoročnih sredstev.
Povečanja med drugim vključujejo pridobitve, finančne najeme, izboljšanja, spremembe, prenove, gradnje, samogradnje in
vse kapitalizirane odhodke, kot so dovoljeni z veljavnimi računovodskimi standardi, ki opredeljujejo merila za priznanje
in vrednotenje.
(2)

Spremenljivka 260102: bruto investicije v zemljišča

Bruto investicije v zemljišča vključujejo vse naložbe v zemljišča, podzemna nahajališča, gozdove in celinske vode,
opredmetena sredstva za raziskovanje in vrednotenje, sredstva za pridobivanje rudnin, nafte in zemeljskega plina ter
druga podobna sredstva, ki jih statistična enota prizna kot take v referenčnem obdobju. Bruto investicije v zemljišča so del
spremenljivke „bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva“.
(3)

Spremenljivka 260103: bruto investicije v pridobitev obstoječih stavb

Bruto investicije v pridobitev obstoječih stavb vključujejo vse naložbe v stavbe in podobne strukture, ki se ob pridobitvi
že uporabljajo (tj. niso nove), ali v pridobitve takih stavb, ki jih statistična enota prizna kot take v referenčnem obdobju.
Bruto investicije v pridobitev obstoječih stavb so del spremenljivke „bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva“.
(4)

Spremenljivka 260104: bruto investicije v gradnjo in izboljšanje stavb

Bruto investicije v gradnjo in izboljšanje stavb vključujejo vse:
— naložbe v gradnjo novih stavb za lastno uporabo (samogradnja);
— pridobitve novih stavb (običajno rezultat pogodbe o gradnji, upravičenec do katere je statistična enota poročevalka);
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— kapitalizirane naložbe, spremembe, izboljšanja in prenove obstoječih stavb (če bo statistična enota verjetno pridobila
dodatne ekonomske koristi, povezane z njimi), ki jih statistična enota prizna kot take v referenčnem obdobju.
Bruto investicije v gradnjo in izboljšanje stavb so del spremenljivke „bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva“.
(5)

Spremenljivka 260105: bruto investicije v stroje in opremo

Bruto investicije v stroje in opremo vključujejo vse naložbe v stroje, vozila, inštalacije in notranjo opremo, pisarniško
opremo, računalniško, komunikacijsko in omreženo opremo ter drugo podobno opremo, ki jih statistična enota prizna
kot take v referenčnem obdobju.
Bruto investicije v stroje in opremo so del spremenljivke „bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva“.
(6)

Spremenljivka 260106: bruto investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva, razen v dobro ime

Bruto investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva, razen v dobro ime, vključujejo vsa povečanja neopredmetenih
dolgoročnih sredstev, ki jih statistična enota prizna kot taka v referenčnem obdobju, razen dobrega imena.
Povečanja med drugim vključujejo pridobitve, finančne najeme, izboljšanja, dodatke, spremembe, prenove, gradnje,
samogradnje in vse kapitalizirane odhodke, kot so dovoljeni z veljavnimi računovodskimi standardi, ki opredeljujejo
merila za priznanje in vrednotenje ter v katerih je opredeljeno tudi „dobro ime“.
(7)

Spremenljivka 260107: investicije v kupljeno programsko opremo

Investicije v kupljeno programsko opremo se priznajo kot neopredmetena sredstva le, če je verjetno, da bodo prihodnje
gospodarske koristi, ki jih je mogoče pripisati zadevnemu sredstvu, pritekale v podjetje in če je mogoče stroške sredstva
zanesljivo izmeriti. Če nakup programske opreme ne izpolnjuje teh pogojev, se prizna kot odhodek, ko nastane, in je
vključen v vrednost „nabave blaga in storitev skupaj“.
Investicije v kupljeno programsko opremo vključujejo njeno nabavno ceno z vštetimi uvoznimi dajatvami in nevračljivimi
nakupnimi davki ter vse izdatke, ki jih je mogoče neposredno pripisati pripravi programske opreme za njeno predvideno
uporabo. Izdatki, ki jih je mogoče neposredno pripisati, na primer vključujejo honorarje strokovnjakov za njeno name
stitev. Pri ugotavljanju nabavne vrednosti se odštejejo vsi trgovinski popusti in rabati.
(8)

Spremenljivka 260108: prihodki od prodaje opredmetenega investicijskega blaga

Prihodki od prodaje opredmetenega investicijskega blaga vključujejo vrednost obstoječega opredmetenega investicijskega
blaga, prodanega tretjim osebam. Prodaja opredmetenega investicijskega blaga se ovrednoti po dejanski ceni (brez DDV)
in ne po knjigovodski vrednosti, po odštetju kakršnih koli stroškov prenosa lastništva, nastalih prodajalcu. Popravki
vrednosti in odtujitve razen prodaje so izključeni.
(9)

Spremenljivka 260201: bruto investicije podjetij pod tujim nadzorom v opredmetena dolgoročna sredstva

„Bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva“ so opredeljene kot za spremenljivko 260101 pod G1, „podjetja
pod tujim nadzorom“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 210301 pod A13.
(10) Spremenljivka 430101: bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva podjetij v tujini pod končnim
nadzorom institucionalnih enot v državi poročevalki
„Bruto investicije v opredmetena dolgoročna sredstva“ so opredeljene kot za spremenljivko 260101 pod G1, „podjetja v
tujini pod končnim nadzorom institucionalnih enot v državi poročevalki“ pa so opredeljena kot za spremenljivko 410101
pod A25.
H. NEPREMIČNINE

(1) Spremenljivka 150101: gradbena dovoljenja – število stanovanj
Gradbeno dovoljenje je dovoljenje za začetek del na gradbenem projektu. Kot tako je končna faza urbanističnih in
gradbenih dovoljenj, ki jih izdajo javni organi pred začetkom del. Za dopolnitev virov podatkov o novih gradbenih
projektih se lahko uporabijo tudi druge informacije, na primer odobritev podrobnega načrta in začetki gradnje.
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Ta gradbena dovoljenja bi morala biti dober kazalnik obsega dela v gradbeni dejavnosti v bližnji prihodnosti, čeprav to
morda ne velja, kadar se velik delež dovoljenj ne realizira ali kadar med pridobitvijo dovoljenja in začetkom gradnje
preteče daljše obdobje.
Z Uredbo (EU) 2019/2152 se zahtevajo samo podatki o novih stavbah in spremembah nestanovanjskih stavb v stano
vanjske, čeprav se lahko gradbena dovoljenja izdajajo tudi za druge gradnje in dela.
Stavbe se delijo na stanovanjske in nestanovanjske.
Stanovanjske stavbe so objekti, katerih vsaj polovica se uporablja za stanovanjske namene. Če se za stanovanjske namene
uporablja manj kot polovica skupne uporabne tlorisne površine, se stavba razvrsti med nestanovanjske stavbe v skladu z
namembnostjo, za katero je zasnovana.
Namen spremenljivke gradbenih dovoljenj in števila stanovanj je prikazati prihodnji razvoj gradbene dejavnosti v smislu
števila enot.
Spremenljivka je sestavljena iz števila stanovanj v novih stanovanjskih stavbah, za katere so bila izdana gradbena
dovoljenja (v to so zajete enostanovanjske stavbe in stanovanjske stavbe z dvema ali več stanovanji). Stanovanje je
soba ali več sob s pomožnimi prostori v trajni stavbi ali njenem gradbeno ločenem delu, ki je glede na način gradnje,
obnove, predelave in tako dalje namenjeno zasebnemu bivanju. Imeti mora ločen dostop do ceste (neposredno ali prek
vrta ali zemljišča) ali do skupne površine znotraj stavbe (stopnišča, prehoda, galerije in tako naprej). Ločene bivalne sobe,
ki se očitno uporabljajo kot del stanovanja, je treba šteti za del stanovanja. Stanovanje je torej lahko sestavljeno iz sob v
ločenih stavbah v istem kompleksu, če so jasno namenjene za prebivanje istega zasebnega gospodinjstva.
Razširitve obstoječih stanovanjskih stavb, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, se za namene te statistike ne štejejo
za stanovanja.
(2) Spremenljivka 150102: gradbena dovoljenja – kvadratni metri (uporabne tlorisne površine ali alternativno
merilo velikosti)
„Gradbena dovoljenja“ so opredeljena kot za spremenljivko 150101 pod H1. Namen spremenljivke gradbenih dovoljenj
in uporabne tlorisne površine je prikazati prihodnji razvoj gradbene dejavnosti v smislu njenega obsega.
Ta spremenljivka je sestavljena iz kvadratnih metrov uporabne tlorisne površine novih stanovanjskih in nestanovanjskih
stavb, za katere so bila izdana dovoljenja. Uporabna tlorisna površina stavbe se izmeri znotraj zunanjih sten brez:
— površin konstrukcijskih elementov (npr. razmejitvenih delov, podpor, stebrov, opornikov, jaškov, dimnikov);
— funkcionalnih površin za pomožno rabo (npr. površine, zasedene s kurilnimi ali prezračevalnimi napeljavami ali z
električnimi generatorji);
— prehodnih površin (npr. območij stopnišč, dvigal, premičnih stopnic).
Del skupne uporabne površine stavbe, ki se uporablja za bivanje, vključuje tudi površine, namenjene kuhinjam, dnevnim
sobam, spalnicam in pomožnim sobam, kletem in skupnim sobam stanovanjskih enot.
Če informacije o uporabni tlorisni površini niso neposredno na voljo iz zbranih podatkov, se lahko ocenijo na podlagi
razpoložljivih virov.
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PRILOGA V

Tehnične specifikacije za evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom, vključno s trgovino z
blagom po značilnostih podjetij
POGLAVJE I
SPLOŠNE DOLOČBE

Oddelek 1
Opredelitev pojmov
Za namene evropske statistike o mednarodni trgovini z blagom se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) „blago“ pomeni vse premično premoženje, vključno z električno energijo in zemeljskim plinom;
(b) „izvoz blaga“ pomeni vse fizične premike blaga, s katerimi se zmanjša zaloga materialnih virov države članice, tako
da blago zapusti statistično ozemlje te države članice in vstopi v namembni kraj na statističnem ozemlju druge
države članice ali države nečlanice;
(c) „uvoz blaga“ pomeni vse fizične premike blaga, s katerimi se poveča zaloga materialnih virov države članice, tako da
blago vstopi na statistično ozemlje te države članice s statističnega ozemlja druge države članice ali države nečlanice;
(d) „posebno blago ali gibanja“ pomeni blago ali gibanja blaga iz poglavja III te priloge, ki zaradi svoje narave odstopajo
od načela evidentiranja fizičnih premikov blaga prek meje države članice ali zahtevajo posebne metodološke določbe,
ki se razlikujejo od določb, ki se uporabljajo za vse drugo blago ali gibanja;
(e) „unijsko blago“ pomeni „unijsko blago“, kot je opredeljeno v carinskem zakoniku Unije;
(f)

„neunijsko blago“ pomeni „neunijsko blago“, kot je opredeljeno v carinskem zakoniku Unije;

(g) „carinska deklaracija“ pomeni „carinsko deklaracijo“, kot je opredeljena v carinskem zakoniku Unije;
(h) „odločitev carinskih organov“ pomeni kateri koli uradni akt carinskih organov o sprejetih carinskih deklaracijah, ki
ima pravni učinek za eno ali več oseb;
(i)

„država nečlanica“ pomeni katero koli državo ali ozemlje, ki ni del statističnega ozemlja Evropske unije;

(j)

„blago v tranzitu med državami članicami“ pomeni blago, ki na poti v namembno državo članico prečka katero koli
vmesno državo članico ali se ustavi iz razlogov, povezanih samo s prevozom blaga, pri čemer v navedeni državi
članici tako gibanje ne pomeni uvoza ali izvoza blaga;

(k) „ekonomsko lastništvo“ pomeni pravico zahtevati koristi, povezane z uporabo sredstva, zaradi sprejetja povezanih
tveganj; ekonomski lastnik sredstva ni nujno tudi njegov pravni lastnik;
(l)

„blago v nepravem izvozu“ pomeni blago, ki je pripeljano iz druge države članice v državo članico, v kateri je blago
ob prepustitvi v carinski postopek, za namen prijave tega blaga za izvoz, če izvoznik nima sedeža v državi članici, v
kateri je blago ob prepustitvi v carinski postopek, in če vstop v državo članico, v kateri je blago ob prepustitvi v
carinski postopek, ni pridobitev blaga znotraj Unije ali transakcija, ki se obravnava kot taka, kot sta navedeni v
Direktivi Sveta 2006/112/ES;

(m) „blago v nepravem uvozu“ pomeni blago, ki je sproščeno v prosti promet v državi članici, ne da bi imel uvoznik
sedež v navedeni državi članici, in ki je nato izvoženo v drugo državo članico;
(n) „oplemenitenje“ pomeni dejanja ali postopke (izdelava, predelava, izgradnja, sestavljanje, izboljšanje, prenova itd.),
katerih cilj je pridobiti ali proizvesti novo ali bistveno izboljšano blago;
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(o) „država članica ali država nečlanica izgradnje“ pomeni državo članico ali državo nečlanico, v kateri je bila opravljena
zadnja bistvena, gospodarsko upravičena predelava ali obdelava nedokončanega blaga.
Oddelek 2
Država članica izvoza in uvoza znotraj in zunaj Unije; država članica poročevalka
1.

Za namene statistike o trgovini z blagom znotraj Unije se uporabljata naslednji opredelitvi pojmov:

(a) „država članica izvoza znotraj Unije“ pomeni državo članico, s statističnega ozemlja katere se blago izvozi v
namembni kraj v drugi državi članici;
(b) „država članica uvoza znotraj Unije“ pomeni državo članico, na statistično ozemlje katere se blago uvozi iz druge
države članice.
2.

Za namene statistike o trgovini z blagom zunaj Unije se uporabljata naslednji opredelitvi pojmov:

(a) „država članica izvoza zunaj Unije“ pomeni državo članico, na statističnem ozemlju katere je blago ob prepustitvi v
carinski postopek ali ob ponovnem izvozu.
Vendar pa je v primeru blaga v nepravem izvozu, če je mogoče določiti „državo članico dejanskega izvoza“, kot je
opredeljena v drugem pododstavku oddelka 17(2) te priloge, „država članica izvoza zunaj Unije“ država članica
dejanskega izvoza;
(b) „država članica uvoza zunaj Unije“ pomeni državo članico, na statističnem ozemlju katere je blago ob prepustitvi v
carinski postopek.
3.

Opredelitev države članice izvoza in uvoza znotraj in zunaj Unije se lahko za posebno blago ali gibanja prilagodi.

4.
Za namen predložitve statistike o mednarodni trgovini z blagom Komisiji (Eurostatu) je država članica poročevalka
država članica izvoza v primeru izvoza in država članica uvoza v primeru uvoza.
Oddelek 3
Obseg
1.

Evropska statistika o mednarodni trgovini z blagom zajema trgovino z blagom znotraj Unije in zunaj Unije.

2.

Trgovina z blagom znotraj Unije zajema:

(a) izvoz znotraj Unije naslednjega blaga, ki zapusti državo članico izvoza in je namenjeno v drugo državo članico:
(i) unijskega blaga, razen blaga, ki je v tranzitu med državami članicami;
(ii) neunijskega blaga, ki je v državi članici izvoza dano v carinski postopek aktivnega oplemenitenja;
(b) uvoz znotraj Unije naslednjega blaga, ki vstopi v državo članico uvoza in je bilo najprej izvoženo iz druge države
članice:
(i) unijskega blaga, razen blaga, ki je v tranzitu med državami članicami;
(ii) neunijskega blaga, ki je bilo predhodno v državi članici izvoza dano v carinski postopek aktivnega oplemenitenja
ter ki se v državi članici uvoza ohrani v carinskem postopku aktivnega oplemenitenja ali sprosti v prosti promet.
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Trgovina z blagom zunaj Unije zajema:

(a) izvoz blaga zunaj Unije, ki zapusti statistično ozemlje Unije:
(i) v skladu z enim od naslednjih carinskih postopkov iz carinskega zakonika Unije:
— izvoz;
— pasivno oplemenitenje;
(ii) na podlagi carinskega zakonika Unije:
— neunijsko blago, začasno ponovno izvoženo zaradi nadaljnjega oplemenitenja;
— unijsko blago, izneseno s carinskega območja Unije, potem ko je bilo dano v postopek posebne rabe;
— ponovno izvoženo neunijsko blago za zaključek postopka aktivnega oplemenitenja;
(b) uvoz blaga zunaj Unije, ki vstopi na statistično ozemlje Unije v skladu z enim od naslednjih carinskih postopkov iz
carinskega zakonika Unije:
(i) sprostitev v prosti promet, vključno s posebno rabo;
(ii) aktivno oplemenitenje.
4.

Obseg evropske statistike o mednarodni trgovini z blagom se lahko za posebno blago ali gibanja prilagodi.

5.
Iz metodoloških razlogov so nekatero blago ali gibanja izključena iz evropske statistike o mednarodni trgovini z
blagom. To blago in gibanja so navedena v Dodatku.
Oddelek 4
Statistično ozemlje
1.
Statistično ozemlje Unije obsega statistična ozemlja držav članic. Statistično ozemlje države članice ustreza njenemu
ozemlju, kot se upošteva za določitev carinskega območja Unije v carinskem zakoniku Unije.
2.

Z odstopanjem od odstavka 1 statistično ozemlje Zvezne republike Nemčije vključuje otok Helgoland.

3.

Opredelitev statističnega ozemlja držav članic se lahko za posebno blago ali gibanja prilagodi.
Oddelek 5
Referenčno obdobje

1.

Za namene statistike o trgovini z blagom znotraj Unije je referenčno obdobje:

(a) koledarski mesec, v katerem je opravljen uvoz ali izvoz;
(b) koledarski mesec, v katerem nastane obdavčljivi dogodek za unijsko blago, za katero pri dobavah in pridobitvah
znotraj Skupnosti nastane obveznost obračuna DDV, kot je navedeno v Direktivi Sveta 2006/112/ES.
Kadar pa med uvozom ali izvozom blaga in obdavčljivim dogodkom mineta več kot dva koledarska meseca, je
referenčno obdobje mesec, v katerem je opravljen uvoz ali izvoz, ali
(c) koledarski mesec, v katerem carinski organi sprejmejo deklaracijo, kadar se carinska deklaracija uporabi kot vir
podatkov.
2.

Za namene statistike o trgovini z blagom zunaj Unije je referenčno obdobje:

(a) koledarski mesec, v katerem je opravljen uvoz ali izvoz;
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(b) koledarski mesec, v katerem carinski organi sprejmejo deklaracijo, kadar se carinska deklaracija uporabi kot vir
podatkov.
3.

Referenčno obdobje se lahko za posebno blago ali gibanja prilagodi.
Oddelek 6
Izvoznik in uvoznik

1.

Izvoznik je gospodarski subjekt, ki opravlja dejavnosti, rezultat katerih je izvoz blaga.

Izvoznik opravlja te dejavnosti, kadar:
(a) sklene pogodbo, razen pogodb o prevozu, na podlagi katerih se blago izvozi iz države članice izvoza, ali če to ne
velja,
(b) iznese blago iz države članice izvoza ali poskrbi za izvoz blaga v državi članici izvoza, ali če to ne velja,
(c) ima v posesti blago, ki je predmet izvoza blaga v državi članici izvoza.
2.

Uvoznik je gospodarski subjekt, ki opravlja dejavnosti, rezultat katerih je uvoz blaga.

Uvoznik opravlja te dejavnosti, kadar:
(a) sklene pogodbo, razen pogodb o prevozu, na podlagi katere se blago uvozi v državi članici uvoza, ali če to ne velja,
(b) vnese blago v državo članico uvoza ali poskrbi za uvoz blaga v državi članici uvoza, ali če to ne velja,
(c) ima v posesti blago, ki je predmet uvoza blaga v državi članici uvoza.
3.

Opredelitev izvoznika in uvoznika se lahko za posebno blago ali gibanja prilagodi.
Oddelek 7
Poročevalska enota za statistiko o trgovini z blagom znotraj Unije

1.
Poročevalska enota za statistiko o izvozu blaga znotraj Unije je davčni zavezanec, kot je opredeljen v naslovu III
Direktive Sveta 2006/112/ES (1), ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, opredeljena s posamično identifikacijsko
številko, dodeljeno navedeni osebi v skladu s členom 214 Direktive Sveta 2006/112/ES, v državi članici izvoza,
(a) ki je prijavila dobavo blaga znotraj Unije v skladu s členom 251(a) Direktive Sveta 2006/112/ES, ali če ta ne obstaja,
(b) izvoznik, kot je opredeljen v oddelku 6.
2.
Poročevalska enota za statistiko o uvozu blaga znotraj Unije, kadar je vir podatkov anketa, je davčni zavezanec, kot
je opredeljen v naslovu III Direktive Sveta 2006/112/ES, ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, opredeljena s posa
mično identifikacijsko številko, dodeljeno navedeni osebi v skladu s členom 214 Direktive Sveta 2006/112/ES, v državi
članici uvoza,
(a) ki je prijavila pridobitev blaga znotraj Unije v skladu s členom 251(c) Direktive Sveta 2006/112/ES, ali če ta ne
obstaja,
(b) uvoznik, kot je opredeljen v oddelku 6.
3.

Opredelitev poročevalske enote se lahko za posebno blago ali gibanja prilagodi.

(1) Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006,
str. 1).

L 271/116

SL

Uradni list Evropske unije

18.8.2020

Oddelek 8
Obveznosti poročevalskih enot za evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom
1.
Poročevalske enote za evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom morajo na zahtevo nacionalnega
statističnega organa države članice, v kateri so predložile informacije, dokazati pravilnosti predloženih statističnih infor
macij.
2.
Poročevalske enote, ki so na podlagi te uredbe obvezane predložiti informacije, se v primeru neizpolnjevanja te
obveznosti lahko kaznujejo, kakor to določijo države članice.
3.
Uvoznik v državi članici uvoza mora pomagati nacionalnemu statističnemu organu v državi članici uvoza pri
razjasnitvi vprašanj glede kakovosti podatkov, povezanih s statističnimi informacijami, izključno zaradi zagotavljanja
kakovosti podatkov o uvozu znotraj Unije.
POGLAVJE II
SPECIFIKACIJA STATISTIČNIH PODATKOVNIH ELEMENTOV

Oddelek 9
Davčna osnova in njen ekvivalent
1.
Davčna osnova je vrednost, ki jo je treba določiti za davčne namene v skladu z Direktivo 2006/112/ES. Za
proizvode, ki so zavezane plačilu dajatev, se znesek teh dajatev izključi iz davčne osnove.
Kadar davčne osnove ni treba prijaviti za davčne namene, njen ekvivalent ustreza vrednosti računa brez DDV ali, če ta ne
obstaja, znesku, ki bi bil obračunan v primeru prodaje ali nakupa.
V primeru oplemenitenja se ekvivalent davčne osnove določi na bruto ravni tako:
(a) vrednost blaga, namenjenega oplemenitenju, je skupni znesek, ki bi bil obračunan v primeru prodaje ali nakupa;
(b) vrednost blaga po oplemenitenju je vrednost blaga, namenjenega oplemenitenju, plus dodana vrednost dejavnosti
oplemenitenja.
2.

Davčna osnova in njen ekvivalent se izrazita v nacionalni valuti države članice poročevalke.

Kadar je zaradi izražanja davčne osnove in njenega ekvivalenta v nacionalni valuti potrebna pretvorba valute, se uporabi
menjalni tečaj iz točke (b) drugega pododstavka oddelka 10(5).
Člen 10
Statistična vrednost
1.
Statistična vrednost je vrednost blaga v času in kraju prečkanja meje države članice izvoza pri izvozu in države
članice uvoza pri uvozu.
Za namene statistike o trgovini z blagom znotraj Unije se statistična vrednost izračuna na podlagi davčne osnove in
njenega ekvivalenta iz oddelka 9, po potrebi popravljenih za nepredvidene odhodke v skladu z odstavkom 4.
Za namene statistike o trgovini z blagom zunaj Unije se statistična vrednost izračuna na podlagi vrednosti blaga iz
odstavkov 2 in 3, po potrebi popravljene za nepredvidene odhodke v skladu z odstavkom 4.
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Vrednost blaga za izvoz ali uvoz zunaj Unije je:

(a) v primeru prodaje ali nakupa cena, ki je dejansko plačana ali jo je treba plačati za uvoženo ali izvoženo blago, brez
samovoljno določenih ali fiktivnih vrednosti;
(b) v drugih primerih cena, ki bi bila plačana v primeru prodaje ali nakupa.
Carinska vrednost se uporabi, če je določena v skladu s carinskim zakonikom Unije za blago, sproščeno v prosti promet,
vključno s posebno rabo.
3.
V primeru oplemenitenja ali drugih poslov, ki niso obračunani, se vrednost blaga za izvoz ali uvoz zunaj Unije
določi na bruto ravni tako:
(a) vrednost blaga, namenjenega oplemenitenju, ali v primeru drugih poslov, ki niso obračunani, je skupni znesek, ki bi
bil obračunan v primeru prodaje ali nakupa;
(b) vrednost blaga po oplemenitenju je vrednost blaga, namenjenega oplemenitenju, plus dodana vrednost dejavnosti
oplemenitenja.
4.
Davčna osnova in njen ekvivalent, kot sta navedena v oddelku 9 za trgovino znotraj Unije, in vrednost, kot je
navedena v odstavkih 2 in 3 za trgovino zunaj Unije, se po potrebi prilagodita, tako da statistična vrednost vključuje zgolj
in v celoti nepredvidene odhodke, kot so stroški prevoza in zavarovanja, nastali za dostavo blaga s kraja njegovega
odhoda:
(a) na mejo države članice izvoza pri izvozu;
(b) na mejo države članice uvoza pri uvozu.
5.

Statistična vrednost blaga se izrazi v nacionalni valuti države članice poročevalke.

Kadar je zaradi izražanja statistične vrednosti blaga v nacionalni valuti potrebna pretvorba valute, se uporabi naslednji
menjalni tečaj:
(a) tečaj, ki se uporablja v skladu z določbami o pretvorbi valute iz carinskega zakonika Unije ob sprejetju carinske
deklaracije, ali če to ni mogoče,
(b) tečaj, ki se uporablja za določitev davčne osnove za davčne namene, če je takšna davčna osnova določena, ali če to ni
mogoče,
(c) referenčni tečaj, ki se uporablja ob uvozu ali izvozu blaga in ga je določila Evropska centralna banka za države članice
euroobmočja, ali uradni tečaj, ki so ga določile države članice, ki ne spadajo v euroobmočje, če ni posebnih določb, ki
so jih določile države članice.
Oddelek 11
Količina blaga
Količina blaga je:
(a) neto masa, ki pomeni dejansko maso blaga brez vse embalaže;
(b) kjer je to ustrezno, količina v dodatnih merskih enotah, kar pomeni količino, ki ni neto masa, v skladu s kombinirano
nomenklaturo, veljavno v referenčnem obdobju.
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Oddelek 12
Partnerske države članice in države
1.
„Država članica odpreme“ pomeni državo članico, iz katere je bilo blago najprej izvoženo v državo članico uvoza, če
ni bilo v vmesni državi članici niti trgovinskega posla (npr. prodaje ali oplemenitenja) niti zadržanja, ki ni povezano s
prevozom. V primeru takega zadržanja ali trgovinskega posla je država članica odpreme zadnja vmesna država članica, v
kateri je prišlo do takega zadržanja ali poslov.
2.
„Namembna država članica“ pomeni zadnjo državo članico, za katero je ob izvozu znano, da bo vanjo izvoženo
blago.
3.

„Država porekla“ pomeni državo članico ali državo, iz katere izvira blago.

Blago, ki je v celoti pridobljeno ali proizvedeno v eni sami državi članici ali državi ali na enem samem ozemlju, izvira iz
navedene države članice ali države ali z navedenega ozemlja.
Za blago, v proizvodnjo katerega je bila vključena več kot ena država članica, država ali ozemlje, se šteje, da izvira iz
države članice, države ali z ozemlja, kjer je bila v za to opremljenem podjetju opravljena njegova zadnja bistvena,
gospodarsko upravičena predelava ali obdelava, katere izid je izdelava novega proizvoda ali ki predstavlja pomembno
stopnjo proizvodnje.
Poreklo neunijskega blaga se določi v skladu z določbami carinskega zakonika Unije, s katerimi so določena pravila o
nepreferencialnem poreklu.
4.
„Država odpreme“ je država, iz katere je bilo blago najprej izvoženo v državo članico, v kateri je blago ob
prepustitvi v carinski postopek, če ni bilo v vmesni državi članici niti trgovinskega posla (npr. prodaje ali oplemenitenja)
niti zadržanja, ki ni povezano s prevozom. V primeru takega zadržanja ali trgovinskega posla je država odpreme zadnja
vmesna država, v kateri je prišlo do takega zadržanja ali poslov.
5.
„Zadnja znana namembna država“ je zadnja država, za katero je ob prepustitvi v carinski postopek ali ob ponovnem
izvozu znano, da bo vanjo izvoženo blago.
Oddelek 13
Blago
„Blago“ pomeni blago v skladu s kombinirano nomenklaturo, veljavno v referenčnem obdobju.
Oddelek 14
Vrsta posla
1.
„Vrsta posla“ pomeni različne lastnosti (nakup/prodaja, delo po pogodbi itd.), ki se štejejo za koristne pri razliko
vanju enega posla od drugega, zlasti za namene plačilne bilance in nacionalnih računov.
2.

Razčlenitev po vrsti posla je opredeljena v preglednici 1 v delu C Priloge I k tej uredbi.
Oddelek 15
Vrsta prevoza

1.

„Vrsta prevoza na meji“ pomeni aktivno prevozno sredstvo, s katerim naj bi blago:

(a) zapustilo statistično ozemlje države članice izvoza v primeru izvoza znotraj Unije ali statistično ozemlje Unije,
opredeljeno v oddelku 4, v primeru izvoza zunaj Unije, ali
(b) vstopilo na statistično ozemlje države članice uvoza v primeru uvoza znotraj Unije ali statistično ozemlje Unije,
opredeljeno v oddelku 4, v primeru uvoza zunaj Unije.
2.
„Vrsta prevoza v notranjosti“, kjer je to ustrezno, pomeni aktivno prevozno sredstvo v notranjosti, s katerim je
blago pri izvozu zapustilo kraj odhoda ali s katerim naj bi pri uvozu prispelo na kraj prihoda.
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3.
„Zabojnik“ pomeni informacijo o tem, ali se blago ob prečkanju meje statističnega ozemlja Unije prevaža v
zabojnikih ali ne.
4.

Razčlenitev po vrsti prevoza je opredeljena v preglednici 2 v delu C Priloge I k tej uredbi.
Oddelek 16
Partnerski subjekt v državi članici uvoza

Partnerski subjekt v državi članici uvoza je davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, opredeljena s
posamično identifikacijsko številko, dodeljeno navedeni osebi v skladu s členom 214 Direktive Sveta 2006/112/ES, v
državi članici izvoza,
(a) ki je prijavila pridobitev blaga znotraj Unije v skladu s členom 251(c) Direktive Sveta 2006/112/ES; ali če ta ne
obstaja,
(b) uvoznik, kot je opredeljen v oddelku 6.
Oddelek 17
Domnevna namembna država članica in država članica dejanskega izvoza
1.
Kadar je blago sproščeno v prosti promet ali dano v postopek posebne rabe, je domnevna namembna država članica
tista država članica, v kateri je blago ob prepustitvi v carinski postopek.
Kadar pa je ob sestavljanju carinske deklaracije znano, da bo blago po prepustitvi poslano v drugo državo članico, je
domnevna namembna država članica ta druga država članica.
Kadar se blago da v carinski postopek aktivnega oplemenitenja, je domnevna namembna država članica tista država
članica, v kateri se opravi prva operacija oplemenitenja.
2.

Država članica dejanskega izvoza je država članica, v kateri je blago ob prepustitvi v carinski postopek.

Vendar je v primeru blaga v nepravem izvozu, kot je opredeljeno v oddelku 1(l), država članica dejanskega izvoza država
članica, iz katere je bilo blago pripeljano v državo članico, v kateri je blago ob prepustitvi v carinski postopek.
Kadar se blago izvozi po carinskem postopku aktivnega oplemenitenja, je država članica dejanskega izvoza država članica,
v kateri je bila opravljena zadnja operacija oplemenitenja.
Oddelek 18
Statistični postopek
„Statistični postopek“ pomeni različne značilnosti, ki se uporabijo pri razlikovanju različnih vrst uvoza in izvoza, zlasti
glede na njihovo dajanje v carinski postopek, kot so opredeljene v preglednici 3 v delu C Priloge I k tej uredbi.
Oddelek 19
Preferencialna obravnava pri uvozu
1.
Podatki o preferencialni obravnavi so tarifni ukrepi, označeni z oznako za ugodnosti v skladu s klasifikacijo iz
carinskega zakonika Unije.
2.

Podatki se nanašajo na preferencialno obravnavo, ki jo uporabijo ali dodelijo carinski organi.
Oddelek 20
Dobavni pogoji

„Dobavni pogoji“ pomenijo tiste določbe prodajne pogodbe, ki opredeljujejo obveznosti prodajalca oziroma kupca v
skladu s klavzulami Incoterms Mednarodne trgovinske zbornice.
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POGLAVJE III
POSEBNO BLAGO ALI GIBANJA

Oddelek 21
Plovila in zrakoplovi
1.

V tem členu:

(a) „plovilo“ pomeni dokončana plovila, ki se štejejo za plovila za morsko plovbo v skladu s poglavjem 89 kombinirane
nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju, vlačilce, vojne ladje in plavajoče konstrukcije;
(b) „zrakoplov“ pomeni dokončana letala in druge zrakoplove, katerih prazna neoperativna masa presega 2 000 kg; druga
letala in drugi zrakoplovi, helikopterji, vesoljska vozila ter sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih
vozil s temi določbami niso zajeti.
2.

Evropska statistika o mednarodni trgovini z blagom zajema samo naslednji izvoz in uvoz plovil in zrakoplovov:

(a) prenos ekonomskega lastništva nad plovilom ali zrakoplovom s pravne ali fizične osebe s sedežem v drugi državi
članici ali državi nečlanici na pravno ali fizično osebo s sedežem v državi članici poročevalki. To vključuje prenose za
uničenje ali razrez plovila ali zrakoplova. Ti posli se obravnavajo kot uvoz;
(b) prenos ekonomskega lastništva nad plovilom ali zrakoplovom s pravne ali fizične osebe s sedežem v državi članici
poročevalki na pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi članici ali državi nečlanici. To vključuje prenose za
uničenje ali razrez plovila ali zrakoplova. Ti posli se obravnavajo kot izvoz;
(c) prenos ekonomskega lastništva nad novimi plovili ali zrakoplovi z države članice ali države nečlanice izgradnje, kot je
opredeljena v členu 1(o), na njihovega prvega ekonomskega lastnika po njihovi izgradnji;
(d) izvoz in uvoz plovil ali zrakoplovov za njihovo oplemenitenje ali po njihovem oplemenitenju na podlagi pogodbe,
kot je opredeljeno v členu 1(n).
3.

Za statistiko o izvozu in uvozu plovil in zrakoplovov se uporabljajo naslednje določbe:

(a) referenčno obdobje za izvoz in uvoz iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2 je mesec, v katerem se prenese ekonomsko
lastništvo. Referenčno obdobje za izvoz in uvoz iz odstavka 2(d) je koledarski mesec, v katerem je opravljen uvoz ali
izvoz;
(b) partnerska država članica ali država je:
(i) država članica ali država nečlanica, v kateri ima sedež pravna ali fizična oseba, ki prenese ekonomsko lastništvo
nad plovilom ali zrakoplovom, pri uvozu ali pravna ali fizična oseba, na katero je preneseno ekonomsko
lastništvo nad plovilom ali zrakoplovom, pri izvozu za posle iz odstavkov 2(a) in 2(b);
(ii) država članica ali država nečlanica izgradnje v primeru novih plovil ali zrakoplovov pri uvozu;
(iii) država članica ali država nečlanica, v kateri ima sedež pravna ali fizična oseba, ki je nosilec ekonomskega
lastništva nad plovilom ali zrakoplovom, pri uvozu plovil ali zrakoplovov za oplemenitenje na podlagi pogodbe
in pri izvozu plovil ali zrakoplovov po oplemenitenju na podlagi pogodbe;
(iv) država članica ali država nečlanica, ki izvaja oplemenitenje, pri izvozu plovil ali zrakoplovov za oplemenitenje na
podlagi pogodbe in pri uvozu plovil ali zrakoplovov po oplemenitenju na podlagi pogodbe;
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(c) statistična vrednost za izvoz in uvoz iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2 je skupni znesek, ki bi bil obračunan – brez
stroškov prevoza in zavarovanja – v primeru prodaje ali nakupa celotnega plovila ali zrakoplova;
(d) količina za plovila se izrazi v dodatnih merskih enotah, določenih v kombinirani nomenklaturi, veljavni v referen
čnem obdobju, za zrakoplove pa v neto masi in dodatnih merskih enotah, določenih v kombinirani nomenklaturi,
veljavni v referenčnem obdobju.
4.

V tem členu je:

(a) uvoznik:
(i) pravna ali fizična oseba, na katero je preneseno ekonomsko lastništvo nad plovilom ali zrakoplovom za posle iz
odstavka 2(a);
(ii) pravna ali fizična oseba, ki je nosilec ekonomskega lastništva nad plovilom ali zrakoplovom, pri uvozu plovil ali
zrakoplovov po oplemenitenju na podlagi pogodbe;
(iii) pravna ali fizična oseba, ki izvaja oplemenitenje, pri uvozu plovil ali zrakoplovov za oplemenitenje na podlagi
pogodbe;
(b) izvoznik:
(i) pravna ali fizična oseba, s katere je preneseno ekonomsko lastništvo nad plovilom ali zrakoplovom za posle iz
odstavka 2(b) in (c);
(ii) pravna ali fizična oseba, ki je nosilec ekonomskega lastništva nad plovilom ali zrakoplovom, pri izvozu plovil ali
zrakoplovov za oplemenitenje na podlagi pogodbe;
(iii) pravna ali fizična oseba, ki je izvedla oplemenitenje, pri izvozu plovil ali zrakoplovov po oplemenitenju na
podlagi pogodbe.
Izvozniki in uvozniki na zahtevo nacionalnega statističnega organa predložijo statistične informacije v skladu z
odstavkom 3 ali dokazilo o nepravilnosti take označitve.
5.
Nacionalni statistični organi imajo dostop do vseh razpoložljivih virov podatkov, ki bi jih lahko potrebovali za
pripravo statistike iz odstavka 2. Zlasti organi, pristojni za vodenje registrov o ladjah in zrakoplovih, na zahtevo
nacionalnih statističnih organov predložijo vse razpoložljive informacije.
Oddelek 22
Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov
1.

V tem oddelku:

(a) „oskrba plovil in zrakoplovov“ pomeni dobavo proizvodov za posadko in potnike za porabo med potovanjem ter za
delovanje motorjev, strojev in druge opreme plovil ali zrakoplovov;
(b) se šteje, da plovilo ali zrakoplov pripada državi članici ali državi nečlanici, v kateri ima sedež pravna ali fizična oseba,
ki je nosilec ekonomskega lastništva nad plovilom ali zrakoplovom, kot je opredeljeno v oddelku 1(k). V okviru tega
oddelka se lahko ekonomsko lastništvo določi na podlagi države registracije plovila ali zrakoplova.
2.
Evropska statistika o mednarodni trgovini z blagom zajema samo izvoz blaga, dobavljenega s statističnega ozemlja
države članice poročevalke na plovila in zrakoplove, ki pripadajo drugi državi članici ali državi nečlanici.
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Za statistiko o izvozu blaga za oskrbo plovil in zrakoplovov se uporabljajo naslednje določbe:

(a) referenčno obdobje je mesec, v katerem je blago dobavljeno na plovilo ali zrakoplov;
(b) uporabi se lahko poenostavljena razčlenitev po blagu, kot je določena v preglednicah 34 in 35 v delu B Priloge I k tej
uredbi;
(c) uporabijo se lahko poenostavljene oznake partnerskih držav članic ali partnerskih držav;
(d) neto masa se navede samo za blago iz poglavja 27 kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju.
Oddelek 23
Blago, dobavljeno na objekte in naprave na morju ter z njih
1.

V tem oddelku:

(a) „objekti in naprave na morju“ pomenijo opremo in naprave, ki bodo nameščene ali so nameščene in mirujoče na
morju zunaj statističnega ozemlja katere koli države članice;
(b) „blago, dobavljeno na objekte in naprave na morju,“ pomeni dobavo proizvodov za posadko ter za delovanje
motorjev, strojev in druge opreme na objektih in napravah na morju;
(c) „blago za izgradnjo objektov in naprav na morju“ pomeni dobavo trajnega blaga za izgradnjo novih ali razširitev
obstoječih objektov in naprav na morju;
(d) „blago, pridobljeno ali proizvedeno na objektih in napravah na morju,“ pomeni proizvode, pridobljene z morskega
dna ali slojev pod njim ali izdelane na objektih in napravah na morju, in blago, pridobljeno z demontažo objektov in
naprav na morju; zemeljski plin in električna energija, pridobljena ali proizvedena na objektih in napravah na morju,
nista zajeta z določbami tega oddelka, ampak z določbami oddelka 26 oziroma 27;
(e) se šteje, da objekti in naprave na morju pripadajo državi članici ali državi nečlanici, če so vzpostavljeni na območju,
kjer ima država članica ali država nečlanica izključne pravice za izkoriščanje navedenega morskega dna ali slojev pod
njim ali ima pravico odobriti tako izkoriščanje.
2.

Evropska statistika o mednarodni trgovini z blagom zajema:

(a) uvoz blaga, dobavljenega:
(i) iz druge države članice ali države nečlanice na objekte in naprave na morju države članice poročevalke;
(ii) z objektov in naprav na morju druge države članice ali države nečlanice v državo članico poročevalko;
(iii) z objektov in naprav na morju druge države članice ali države nečlanice na objekte in naprave na morju države
članice poročevalke;
(b) izvoz blaga, dobavljenega:
(i) drugi državi članici ali državi nečlanici z objektov in naprav na morju države članice poročevalke;
(ii) na objekte in naprave na morju druge države članice ali države nečlanice iz države članice poročevalke;
(iii) na objekte in naprave na morju druge države članice ali države nečlanice z objektov in naprav na morju države
članice poročevalke.
3.
Za statistiko o izvozu in uvozu blaga, dobavljenega na objekte in naprave na morju ter z njih, se uporabljajo
naslednje določbe:
(a) referenčno obdobje je mesec, v katerem je blago dobavljeno na objekte in naprave na morju ali z njih;
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(b) za blago, dobavljeno na objekte in naprave na morju, se lahko uporabi poenostavljena razčlenitev po blagu, kot je
določena v preglednicah 34 in 35 v delu B Priloge I k tej uredbi.
Za blago, pridobljeno ali proizvedeno na objektih in napravah na morju, in za blago, ki se uporabi za izgradnjo
objektov in naprav na morju, se uporabi oznaka blaga iz veljavnih podštevilk kombinirane nomenklature;
(c) za blago, dobavljeno na objekte in naprave na morju, se lahko uporabijo poenostavljene oznake partnerskih držav
članic ali partnerskih držav;
(d) neto masa se navede za blago, dobavljeno na objekte in naprave na morju, iz poglavja 27 kombinirane nomenklature,
veljavne v referenčnem obdobju, za blago, ki se uporabi za izgradnjo objektov in naprav na morju, ter blago,
pridobljeno ali proizvedeno na objektih in napravah na morju.
Kjer je ustrezno, se za blago, ki se uporabi za izgradnjo objektov in naprav na morju, ter blago, pridobljeno ali
proizvedeno na objektih in napravah na morju, navede količina v dodatnih merskih enotah, določenih v kombinirani
nomenklaturi, veljavni v referenčnem obdobju.
Oddelek 24
Morski proizvodi
1.

V tem oddelku:

(a) „morski proizvodi“ pomenijo ribiške proizvode, minerale, blago, pobrano iz morja, in vse druge proizvode, če niso
zajeti z določbami oddelka 23, ki še niso iztovorjeni z morskega plovila;
(b) se šteje, da plovilo pripada državi članici ali državi nečlanici, v kateri ima sedež pravna ali fizična oseba, ki je nosilec
ekonomskega lastništva nad plovilom, kot je opredeljeno v oddelku 1(k). V okviru tega oddelka se lahko ekonomsko
lastništvo določi na podlagi države registracije plovila.
2.

Evropska statistika o mednarodni trgovini z blagom zajema naslednji izvoz in uvoz morskih proizvodov:

(a) iztovarjanje morskih proizvodov v pristaniščih države članice poročevalke ali nakup morskih proizvodov, ki ga plovila
države članice poročevalke opravijo od plovil druge države članice ali države nečlanice. Ti posli se obravnavajo kot
uvoz;
(b) iztovarjanje morskih proizvodov v pristaniščih druge države članice ali države nečlanice s plovila države članice
poročevalke ali nakup morskih proizvodov, ki ga plovila druge države članice ali države nečlanice opravijo od plovil
države članice poročevalke. Ti posli se obravnavajo kot izvoz.
3.
Za statistiko o izvozu in uvozu morskih proizvodov je: referenčno obdobje mesec, v katerem so morski proizvodi
iztovorjeni v pristanišču, ali mesec, v katerem je opravljen nakup morskih proizvodov.
4.
Nacionalni statistični organi imajo dostop do vseh razpoložljivih virov podatkov, ki bi jih lahko potrebovali za
uporabo tega oddelka.
Oddelek 25
Vesoljska vozila
1.
V tem oddelku „vesoljsko vozilo“ pomeni satelite in drugo blago, ki lahko potujejo zunaj Zemljine atmosfere, in
dele tega blaga; nosilne rakete s temi določbami niso zajete.
2.

Določbe tega oddelka se uporabljajo samo za naslednji izvoz in uvoz vesoljskih vozil:

(a) izstrelitev vesoljskega vozila, ekonomsko lastništvo nad katerim je bilo preneseno s pravne ali fizične osebe s sedežem
v državi članici poročevalki na pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi članici ali državi nečlanici. To
vključuje izstrelitev delov vesoljskega vozila z namenom njihove sestave zunaj Zemljine atmosfere. Ti posli se
obravnavajo kot izvoz;
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(b) izstrelitev vesoljskega vozila, ekonomsko lastništvo nad katerim je bilo preneseno s pravne ali fizične osebe s sedežem
v drugi državi članici ali državi nečlanici na pravno ali fizično osebo s sedežem v državi članici poročevalki. To
vključuje izstrelitev delov vesoljskega vozila z namenom njihove sestave zunaj Zemljine atmosfere. Ti posli se
obravnavajo kot uvoz.
3.

Za statistiko o izvozu in uvozu vesoljskih vozil se uporabljajo naslednje določbe:

(a) referenčno obdobje je mesec, v katerem se prenese ekonomsko lastništvo;
(b) v primeru izvoza v mednarodne organizacije ali vesoljske agencije se uporabljajo poenostavljene oznake partnerskih
držav;
(c) statistična vrednost je vrednost vesoljskega vozila brez stroškov prevoza in zavarovanja.
4.
Nacionalni statistični organi imajo dostop do vseh razpoložljivih virov podatkov, ki bi jih lahko potrebovali za
uporabo tega oddelka.
Oddelek 26
Zemeljski plin
1.
V tem oddelku „zemeljski plin“ pomeni zemeljski plin v plinastem stanju, dobavljen prek sistemov za distribucijo
zemeljskega plina.
2.

Evropska statistika o mednarodni trgovini z blagom zajema izvoz in uvoz zemeljskega plina.

3.

Za statistiko o izvozu in uvozu zemeljskega plina se uporabljajo naslednje določbe:

(a) referenčno obdobje je mesec izvoza ali uvoza;
(b) statistična vrednost lahko temelji na ocenah;
(c) partnerska država članica ali partnerska država se lahko določi z oceno.
4.
Nacionalni statistični organi imajo dostop do vseh razpoložljivih virov podatkov, ki bi jih lahko potrebovali za
pripravo statistike iz odstavka 2. Nacionalni statistični organi lahko zahtevajo, da statistične informacije o izvozu in uvozu
iz odstavka 2 predložijo neposredno subjekti s sedežem v državi članici poročevalki, ki so lastniki ali upravljavci
nacionalnih prenosnih omrežij za zemeljski plin.
Oddelek 27
Električna energija
1.

V tem oddelku „električna energija“ pomeni električno energijo, ki se prenaša v čezmejnih električnih omrežjih.

2.

Evropska statistika o mednarodni trgovini z blagom zajema izvoz in uvoz električne energije.

3.

Za statistiko o izvozu in uvozu električne energije se uporabljajo naslednje določbe:

(a) referenčno obdobje je mesec izvoza ali uvoza;
(b) partnerska država članica ali država je sosednja država članica ali država nečlanica;
(c) statistična vrednost lahko temelji na ocenah;
(d) količina se navede samo v dodatnih merskih enotah, določenih v kombinirani nomenklaturi, veljavni v referenčnem
obdobju.

18.8.2020

SL

Uradni list Evropske unije

L 271/125

4.
Nacionalni statistični organi imajo dostop do vseh razpoložljivih virov podatkov, ki bi jih lahko potrebovali za
pripravo statistike iz odstavka 2. Nacionalni statistični organi lahko zahtevajo, da statistične informacije o uvozu in izvozu
iz odstavka 2 predložijo neposredno subjekti s sedežem v državi članici poročevalki, ki so lastniki ali upravljavci
nacionalnega prenosnega omrežja za električno energijo.
POGLAVJE IV
POSEBNE DOLOČBE ZA IZMENJAVO ZAUPNIH PODATKOV O IZVOZU BLAGA ZNOTRAJ UNIJE

Oddelek 28
Zbiranje in obdelava statističnih informacij, ki se izmenjujejo
1.
Za zbiranje in obdelavo statističnih informacij o izvozu blaga znotraj Unije, navedenih v členu 11(2) Uredbe
2019/2152 in določenih v členu 12 Uredbe 2019/2152, se uporabljajo določbe poglavja I (Splošne določbe) in poglavja
III (Posebno blago ali gibanja) te priloge.
2.
Za določitev merske enote, klasifikacijo in razčlenitev statističnih informacij o izvozu blaga znotraj Unije, ki se
izmenjujejo, se uporabljajo določbe preglednice 34 iz dela B Priloge I k tej uredbi.
Vendar pa se za razčlenitev po vrsti posla uporablja kombinacija številčnih oznak iz stolpca A in njihovih pododdelkov iz
stolpca B preglednice I v delu C Priloge I.
3.
Če so informacije v skladu z veljavnimi opredelitvami v državah članicah vojaška skrivnost, lahko države članice
predložijo manj podrobne informacije, kot so navedene v preglednici 34 iz dela B Priloge I k tej uredbi, ali pa so lahko v
celoti oproščene obveznosti izmenjave informacij, ki so vojaška skrivnost.
4.
Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov, kot je navedeno v oddelku 22 te priloge, blago, dobavljeno na objekte in
naprave na morju, kot je navedeno v oddelku 23(1)(b) te priloge, in izvoz vesoljskih vozil v mednarodne organizacije ali
vesoljske agencije, kot so navedena v oddelku 25 te priloge, so lahko izključeni iz izmenjave statističnih informacij, če
partnerska država članica ni opredeljena.
Oddelek 29
Uporaba stopnje zajetja
Države članice zagotovijo, da statistične informacije, navedene v členu 11(2) Uredbe 2019/2152 in določene v členu
12(1) Uredbe 2019/2152, zajemajo najmanj 95 % vrednosti skupnega izvoza blaga znotraj Unije vsake države članice v
vse druge države članice skupaj v vsakem referenčnem letu.
Oddelek 30
Statistični podatkovni elementi
1.
Za specifikacijo statističnih podatkovnih elementov iz člena 13(1) Uredbe 2019/2152 se uporabljajo določbe
poglavja II (Specifikacija statističnih podatkovnih elementov) te priloge.
2.
Za specifikacijo statističnih podatkovnih elementov za posebno blago ali gibanja se lahko določbe poglavja II
(Specifikacija statističnih podatkovnih elementov) te priloge prilagodijo.
Oddelek 31
Ukrepi za poenostavitev
1.
Države članice lahko pri zbiranju statističnih informacij iz točke (a) člena 12(1) Uredbe 2019/2152 od poročeval
skih enot za statistiko o izvozu blaga znotraj Unije, kot so navedene v oddelku 7(1), določijo poenostavitev statističnih
podatkovnih elementov, kot je določeno v tem oddelku.
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2.
Države članice lahko poročevalske enote oprostijo predložitve informacij o količini blaga. V tem primeru države
članice ocenijo neto maso in, kjer je to ustrezno, dodatno mersko enoto v skladu s kombinirano nomenklaturo, veljavno
v referenčnem obdobju.
3.

V tem odstavku „pošiljka“ pomeni vse posle v referenčnem mesecu, obračunane na istem računu.

Države članice lahko malim in srednje velikim trgovcem ter za pošiljke v vrednosti manj kot 1 000 EUR odobrijo
naslednje poenostavitve:
(a) poročevalske enote lahko sporočijo statistične informacije o blagu brez razčlenitve;
(b) države članice lahko poročevalske enote oprostijo predložitve statističnih informacij o količini blaga, državi porekla in
vrsti posla.
4.

V tem odstavku:

— „deli motornih vozil“ pomenijo dele iz poglavja 87 kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju;
— „deli zrakoplovov“ pomenijo dele iz poglavja 88 kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju.
Za dele motornih vozil in zrakoplovov:
(a) lahko poročevalske enote sporočijo statistične informacije o blagu na ravni poglavja kombinirane nomenklature,
veljavne v referenčnem obdobju;
(b) lahko države članice poročevalske enote oprostijo predložitve statističnih informacij o količini blaga. V tem primeru
države članice ocenijo neto maso, ki je poročevalske enote niso sporočile.
5.

V tem odstavku:

— „industrijski obrat“ pomeni kombinacijo strojev, aparatov, naprav, opreme, instrumentov in materialov, ki skupaj
tvorijo obsežne, nepremične enote za proizvodnjo blaga ali zagotavljanje storitev;
— „sestavni del“ pomeni dobavo za industrijski obrat, sestavljeno iz blaga, ki spada v isto poglavje kombinirane
nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju.
Če skupna statistična vrednost zadevnega industrijskega obrata presega 3 milijone EUR, razen če so to celoviti industrijski
obrati za ponovno uporabo:
(a) lahko poročevalske enote sporočijo statistične informacije o blagu na ravni poglavja kombinirane nomenklature,
veljavne v referenčnem obdobju;
(b) lahko države članice poročevalske enote oprostijo predložitve statističnih informacij o količini blaga. V tem primeru
države članice ocenijo neto maso, ki je poročevalske enote niso sporočile.
6.
Vrednost izvoza poročevalskih enot za statistiko o izvozu blaga znotraj Unije, ki so upravičene do poenostavitev v
skladu z odstavki 2, 3, 4 in 5, ne sme presegati največ 5 % statistične vrednosti izvoza blaga znotraj Unije, izmenjanega v
skladu s členom 12(2) Uredbe 2019/2152, v vsakem referenčnem letu.
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7.
Države članice lahko poročevalske enote za statistiko o izvozu blaga znotraj Unije oprostijo predložitve informacij o
identifikacijski številki partnerskega subjekta v državi članici uvoza samo, kadar:
(a) poročevalska enota, na primer v okviru tristranske trgovine, ne more predložiti informacij o identifikacijski številki
partnerskega subjekta v državi članici uvoza;
(b) identifikacijske številke partnerskega subjekta v državi članici uvoza ni mogoče določiti. Ta poenostavitev je omejena
na:
— prodajo davčnim zavezancem ali osebam, ki niso davčni zavezanci, vključno s fizičnimi osebami, ki niso regi
strirane za namene DDV;
— posebno blago ali gibanja, kot so navedena v poglavju III te priloge.
8.
Države članice lahko poročevalske enote za statistiko o izvozu blaga znotraj Unije oprostijo navedbe države porekla
samo, kadar so te informacije na voljo ali jih je mogoče razbrati iz drugih virov ter za to niso potrebne ocene.
9.
Kadar je v skladu s oddelkom 11 navedena dodatna merska enota, lahko države članice poročevalske enote
oprostijo navedbe neto mase.
V tem primeru države članice ocenijo neto maso, ki je poročevalske enote niso sporočile.
10.

Nacionalni statistični organi:

(a) lahko zavrnejo ali omejijo uporabo ukrepov za poenostavitev iz tega oddelka, če se jim zdi vzdrževanje zadovoljive
kakovosti statističnih informacij pomembnejše od želenega zmanjšanja bremena poročanja;
(b) lahko od poročevalskih enot zahtevajo, da vnaprej zaprosijo za dovoljenje za uporabo poenostavitve.
Oddelek 32
Metapodatki, relevantni za uporabo izmenjanih podatkov pri obdelavi statistike
1.
Nacionalni statistični organ države članice izvoza predloži nacionalnemu statističnemu organu države članice uvoza
naslednje metapodatke:
(a) „operativne metapodatke“, relevantne za preverjanje celovitosti podatkovnih datotek z izmenjanimi statističnimi
informacijami;
(b) „procesne metapodatke“ z informacijami o nacionalnih metodah in praksah obdelave, relevantne za uporabo izme
njanih statističnih informacij.
2.
Nacionalni statistični organ države članice izvoza predloži nacionalnemu statističnemu organu države članice uvoza
in Komisiji (Eurostatu) „metapodatke za spremljanje“ z informacijami o skupni vrednosti izvoza blaga znotraj Unije,
relevantne za spremljanje kakovosti izmenjanih statističnih informacij.
3.
Metapodatki za spremljanje odražajo vse statistične informacije, navedene v členu 11(2) Uredbe (EU) 2019/2152 in
določene v členu 12(1) navedene uredbe, ki so vključene oziroma niso vključene v izmenjane statistične informacije,
posredovane za vsak referenčni mesec v skladu s oddelkom 33.
Informacije o vrednosti izvoza blaga znotraj Unije, vključene v posredovane statistične informacije, se razčlenijo po
partnerskih državah članicah in blagu na ravni poglavja kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju.
Informacije o vrednosti izvoza blaga znotraj Unije, ki niso vključene v posredovane statistične informacije, lahko temeljijo
na ocenah in se razčlenijo po partnerskih državah članicah in vsaj po blagu na ravni poglavja kombinirane nomenklature,
veljavne v referenčnem obdobju.
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Kadar partnerska država članica ni opredeljena v skladu s oddelkom 28(3) in (4), se informacije o vrednosti izvoza blaga
znotraj Unije razčlenijo po blagu na ravni poglavja kombinirane nomenklature, veljavne v referenčnem obdobju. Kadar pa
so informacije, ki so vojaška skrivnost, v skladu s oddelkom 28(3) v celoti izključene iz posredovanih statističnih
informacij, se v metapodatkih za spremljanje navede samo skupna mesečna statistična vrednost izvoza znotraj Unije.

Oddelek 33
Časovni načrt za predložitev statističnih informacij in metapodatkov
1.
Nacionalni statistični organ države članice izvoza predloži nacionalnemu statističnemu organu države članice uvoza
statistične informacije, navedene v členu 11(2) Uredbe 2019/2152 in določene v členu 12(1) Uredbe 2019/2152,
najpozneje 30 koledarskih dni po koncu referenčnega meseca.

2.
Če se nacionalnemu statističnemu organu države članice izvoza po roku iz odstavka 1 dajo na voljo dodatne
statistične informacije, jih predloži nacionalnemu statističnemu organu države članice uvoza čim prej in najpozneje 30
koledarskih dni po koncu meseca, v katerem so dodatne statistične informacije postale razpoložljive.

3.
Če se že izmenjane statistične informacije revidirajo, nacionalni statistični organ države članice izvoza predloži
revidirane statistične informacije čim prej in najpozneje 30 koledarskih dni po koncu meseca, v katerem so revidirane
statistične informacije postale razpoložljive.

4.

Nacionalni statistični organ države članice izvoza predloži nacionalnemu statističnemu organu države članice uvoza:

(a) operativne metapodatke, kot so navedeni v točki (a) oddelka 32(1), hkrati s statističnimi informacijami, na katere se
metapodatki nanašajo;

(b) procesne metapodatke, kot so navedeni v točki (b) oddelka 32(1), čim prej in najpozneje, ko so poslane statistične
informacije za prvi referenčni mesec leta, na katero se nanašajo procesni metapodatki.

V primeru večjih metodoloških ali drugih sprememb, ki vplivajo na kakovost predloženih statističnih informacij, se
posodobljeni procesni metapodatki pošljejo čim prej in najpozneje, ko so poslane statistične informacije za prvi
referenčni mesec leta, na katero se nanašajo procesni metapodatki;

(c) metapodatke za spremljanje, kot so navedeni v oddelku 32(2), najpozneje 35 koledarskih dni po koncu referenčnega
meseca.

Če so za posamezen referenčni mesec na voljo dodatne statistične informacije ali če se že izmenjane statistične
informacije revidirajo, se revidirani metapodatki za spremljanje predložijo najpozneje 35 koledarskih dni po koncu
meseca, v katerem so dodatne ali revidirane statistične informacije postale razpoložljive.

Oddelek 34
Ukrepi za zaupnost
1.
Statistične informacije, ki jih predloži nacionalni statistični organ države članice izvoza v skladu s členom 11(2)
Uredbe 2019/2152, so na voljo samo nacionalnim statističnim organom države članice, na katero se podatki nanašajo.

2.
Te statistične informacije lahko prejmejo samo nacionalni statistični organi, ki statistične informacije, predložene v
skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2019/2152, potrebujejo za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike na
svojem zadevnem področju pristojnosti.
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Oddelek 35
Varnostni ukrepi
V skladu s členom 10(2) Sklepa Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (2) morajo nacionalni statistični organi, ki prejemajo ali
obdelujejo statistične informacije in metapodatke v državi članici uvoza, da bi bili upravičeni do prejemanja teh stati
stičnih informacij in metapodatkov v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2019/2152, zagotoviti, da so njihovi sistemi IT
zaščiteni na ravni, ki je enakovredna varnostni politiki Komisije za komunikacijske in informacijske sisteme, kot je
določena v Sklepu Komisije (EU, Euratom) 2017/46 (3), njegovih izvedbenih pravilih in ustreznih varnostnih standardih.
Oddelek 36
Varstvo podatkov
Nacionalni statistični organi pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te priloge izvajajo svoje naloge za namene te priloge
v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (4).
Komisija (Eurostat) pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te priloge ravna v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 (5).
Oddelek 37
Oblika izmenjanih zaupnih podatkov in postopek za izmenjavo
1.
Statistične informacije in metapodatki, ki se izmenjujejo na podlagi tega poglavja, se izmenjujejo v elektronski obliki
in posredujejo ali naložijo prek enotne vstopne točke Komisije (Eurostata) za podatke in, kjer je ustrezno, metapodatke.
2.
Države članice bi morale standarde za izmenjavo izvajati v skladu s smernicami za izvajanje, ki jih zagotovi
Komisija (Eurostat).

(2) Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).
(3) Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski
komisiji (UL L 6, 11.1.2017, str. 40).
(4) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)
(UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
(5) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).
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Dodatek
Seznam blaga in gibanj, izključenih iz evropske statistike o mednarodni trgovini z blagom
(a) Monetarno zlato;
(b) plačilna sredstva, ki so zakonita plačilna sredstva, in vrednostni papirji, vključno s sredstvi, ki so plačila za storitve,
kot so poštnina, davki, uporabnina;
(c) blago za začasno uporabo ali po začasni uporabi (npr. najem, posoja, poslovni najem), če so izpolnjeni vsi naslednji
pogoji:
— načrtovana ali izvedena ni bila nikakršna predelava;
— pričakovano trajanje začasne uporabe ni ali naj ne bi presegalo 24 mesecev;
— izvoz/uvoz znotraj Unije ni bil prijavljen kot dobava/pridobitev znotraj Unije za namene DDV ali ni bila niti
izvedena niti ni načrtovana sprememba lastništva za izvoz/uvoz zunaj Unije;
(d) blago, ki se giblje med:
— državo članico in njenimi ozemeljskimi enklavami v drugih državah članicah ali državah nečlanicah ter
— državo članico gostiteljico in ozemeljskimi enklavami drugih držav članic, držav nečlanic ali mednarodnih
organizacij.
Ozemeljske enklave vključujejo veleposlaništva, konzulate, vojaške baze in znanstvene baze zunaj ozemlja matične
države;
(e) blago, ki se uporablja kot nosilec uporabniku prilagojenih podatkov, vključno s programsko opremo;
(f)

podatki in programska oprema, preneseni z interneta;

(g) brezplačno dobavljeno blago, ki ni predmet trgovinskega posla, če je edini namen gibanja blaga priprava ali podpora
načrtovanega poznejšega trgovinskega posla s prikazovanjem značilnosti blaga ali storitev, kot so:
— reklamni material;
— trgovski vzorci;
(h) blago za popravilo ali vzdrževanje in po njem ter nadomestni deli, ki so vgrajeni v okviru popravila ali vzdrževanja,
ter zamenjani okvarjeni deli;
(i)

prevozna sredstva, ki se premikajo med svojim delovanjem, vključno s sredstvi za izstrelitev vesoljskih vozil v času
izstrelitve;

(j)

blago, ki je ustno prijavljeno carinskim organom in je bodisi komercialno blago, če njegova vrednost ne presega
statističnega praga trgovine zunaj Unije, ki je 1 000 EUR v vrednosti ali 1 000 kg v neto masi, bodisi nekomercialno
blago;

(k) blago, sproščeno v prosti promet, potem ko je bilo predmet carinskih postopkov aktivnega oplemenitenja, je
izključeno iz trgovine z blagom zunaj Unije;
(l)

periodični tisk na podlagi naročnine;

(m) osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenašajo svoje običajno prebivališče; bale in gospodinjski predmeti, ki pripadajo
osebi, ki prenaša svoje običajno prebivališče ob svoji poroki; osebna lastnina, ki je pridobljena z dedovanjem; šolska
oprava, izobraževalno gradivo in s tem povezana gospodinjska oprema; krste, v katerih je telo, žare, ki vsebujejo
pepel pokojnih oseb, in pogrebni okrasni predmeti, ki se prevažajo s krstami in žarami; blago za dobrodelne in
človekoljubne organizacije ter blago, namenjeno žrtvam elementarnih nesreč.
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PRILOGA VI

Tehnične specifikacije za evropsko statistiko o mednarodni trgovini s storitvami po značilnostih
podjetij in mednarodnem opravljanju storitev
Oddelek 1
Splošne določbe
1.
Komisija objavi vodnik za pripravljavce statistike za evropsko statistiko o mednarodnem opravljanju storitev po
načinu opravljanja storitev. Vodnik za pripravljavce statistike po načinu opravljanja storitev bo dopolnjeval priročnik o
statistiki o mednarodni trgovini s storitvami iz leta 2010 (Manual on Statistics of International Trade in Services 2010
(MSITS 2010)) in vodnik za pripravljavce statistike za MSITS 2010.
2.
Prva izdaja vodnika za pripravljavce statistike po načinu opravljanja storitev bo objavljena konec leta 2021.
Revidirana druga izdaja bo objavljena konec leta 2023.
3.
V prvi izdaji vodnika za pripravljavce statistike po načinu opravljanja storitev bodo opisane splošne metode
ocenjevanja, ki se lahko uporabijo za oceno načinov opravljanja storitev, vključno z metodami za ocenjevanje vrednosti
blaga in storitev distribucije. Izhodišče za take metode je poenostavljeni pristop iz priročnika MSITS 2010. Splošne
metode ocenjevanja temeljijo na metodah statističnega modeliranja in ocenjevanja, drugi poslovni statistiki ter upravnih
virih podatkov. Na splošno se ti pristopi ne opirajo na predpostavke in/ali dokaze za posamezne države in se lahko
uporabijo ne glede na državo.
4.
Revidirana druga izdaja vodnika za pripravljavce statistike bo vsebovala priporočene metode, ki jih je mogoče
uporabiti za oceno načinov opravljanja storitev, vrednosti blaga in storitev distribucije, pri čemer se uporabijo vsi
razpoložljivi viri in tehnike modeliranja. Priporočene metode so pristopi, ki jih je mogoče uporabiti za dodatno izpo
polnitev splošnih metod ocenjevanja, ob upoštevanju posebnih upravnih in gospodarskih razmer v državi. Zagotovljenih
bo več pristopov, ki bodo zajemali vse običajne ureditve.
5.
Komisija (Eurostat) bo po štirih letih izvajanja v posvetovanju z nacionalnimi statističnimi organi držav članic
odločila, ali je potrebna revizija vodnika Eurostata in OECD za pripravljavce statistike za statistiko o trgovini s storitvami
po značilnostih podjetij.
Oddelek 2
Opredelitve spremenljivk in razčlenitve
Za namene evropske statistike o mednarodni trgovini s storitvami po značilnostih podjetij in mednarodnem opravljanju
storitev po načinih opravljanja storitev se uporabljajo naslednje opredelitve spremenljivk in razčlenitve.
Storitve so rezultat proizvodne dejavnosti, ki spremeni pogoje enot porabnic ali olajša izmenjavo proizvodov ali
finančnih sredstev. Storitve na splošno niso ločene postavke, nad katerimi bi se lahko vzpostavila lastninska pravica,
in na splošno jih ni mogoče ločiti od njihove proizvodnje.
Mednarodno opravljanje storitev vključuje:
— trgovino s storitvami med rezidenti in nerezidenti (ki ustreza načinom 1, 2 in 4, kot so opredeljeni v oddelku 2, II) ter
— opravljanje storitev prek dejavnosti tujih povezanih podjetij (način 3, kot je opredeljen v oddelku 2, II).
I. Spremenljivke
(1) Spremenljivka 460101: uvoz in pridobitev storitev
Uvoz in pridobitev storitev obsegata vrednost vseh storitev, ki jih nerezidenti opravijo za rezidente, in vrednost storitev,
opravljenih mednarodno za rezidente prek tujih povezanih podjetij s sedežem v državi poročevalki. Storitve, ki jih
nerezidenti opravijo za rezidente, vključujejo načine 1, 2 in 4, storitve, opravljene za rezidente prek tujih povezanih
podjetij s sedežem v državi poročevalki, pa ustrezajo načinu 3, kot je opredeljen v odstavku II.1.
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(2) Spremenljivka 460201: izvoz in zagotavljanje storitev
Izvoz in zagotavljanje storitev obsegata vrednost vseh storitev, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente, in vrednost
storitev, opravljenih mednarodno za rezidente druge države z ustanovitvijo tujega povezanega podjetja (pod nadzorom
rezidenčne enote) v navedeni državi. Storitve, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente, vključujejo načine 1, 2 in 4, storitve,
opravljene prek tujega povezanega podjetja, pa ustrezajo načinu 3, kot je opredeljen v odstavku II.1.

(3) Spremenljivka 240401: statistična vrednost uvoza podjetij
„Statistična vrednost“ za storitve je opredeljena kot vrednost storitev, ki so predmet trgovanja med rezidenti in nerezidenti
po tržnih cenah. Tržna cena se nanaša na trenutno menjalno vrednost, to je vrednost, po kateri se storitve izmenjujejo ali
bi se sicer lahko izmenjale za denar, ob upoštevanju vseh rabatov, povračil ali drugih prilagoditev.

Statistična vrednost uvoza podjetij je torej vrednost – po tržnih cenah – vseh storitev, ki jih nerezidenti opravijo za
rezidente.

(4) Spremenljivka 251101: statistična vrednost izvoza podjetij
„Statistična vrednost“ za storitve je opredeljena kot vrednost storitev, ki so predmet trgovanja med rezidenti in nerezidenti
po tržnih cenah. Tržna cena se nanaša na trenutno menjalno vrednost, to je vrednost, po kateri se storitve izmenjujejo ali
bi se sicer lahko izmenjale za denar, ob upoštevanju vseh rabatov, povračil ali drugih prilagoditev.

Statistična vrednost izvoza podjetij je torej vrednost – po tržnih cenah – vseh storitev, ki jih rezidenti opravijo za
nerezidente.

II. Razčlenitve
1. Razčlenitev po načinih opravljanja storitev
Storitve, ki se opravljajo mednarodno, se lahko razčlenijo po naslednjih štirih načinih opravljanja storitev:

način 1: čezmejno opravljanje storitev – v tem primeru se storitev zagotovi „z ozemlja ene države na ozemlje katere
koli druge države“. To je podobno trgovini z blagom, pri kateri se proizvod dobavi čez mejo, potrošnik in dobavitelj pa
ostaneta vsak na svojem ozemlju;

način 2: potrošnja v tujini – v tem primeru je storitev opravljena „na ozemlju ene države za uporabnika storitve iz
katere koli druge države“, kar pomeni, da je bodisi potrošnik bodisi njegovo premoženje v tujini. Značilni primeri so
turistične dejavnosti, kot so obiski muzejev in gledališč, potovanja v tujino na zdravljenje ali za obiskovanje jezikovnih
tečajev. Zajete so tudi storitve, kot so popravila ladij v tujini, pri katerih se preseli samo potrošnikovo premoženje ali pa
je to v tujini;

način 3: tržna prisotnost – v tem primeru storitev opravi „ponudnik storitev iz ene države na podlagi tržne prisotnosti
na ozemlju katere koli druge države“. Ponudniki storitev morajo pogosto vzpostaviti tržno prisotnost v tujini, da bi
zagotovili tesnejši stik s potrošniki na različnih stopnjah proizvodnje, distribucije, trženja, prodaje in dobave ter tudi v
okviru poprodajnih storitev. Tržna prisotnost na trgu v tujini zajema ne samo pravne osebe v strogem pravnem smislu,
ampak tudi pravne subjekte, ki imajo nekatere enake značilnosti, kot so predstavništva in podružnice. V tem okviru so na
primer upoštevne finančne storitve, ki jih opravlja podružnica ali hčerinska družba tuje banke, zdravstvene storitve, ki jih
zagotavlja bolnišnica v tuji lasti, in tečaji, ki jih ponuja šola v tuji lasti;

način 4: prisotnost fizičnih oseb – v tem primeru je posameznik začasno prisoten na ozemlju države, ki ni njegova
država, da bi opravil komercialno storitev. Način 4 je opredeljen kot zagotovitev storitve „s strani ponudnika storitev iz
ene države na podlagi prisotnosti fizičnih oseb na ozemlju katere koli druge države“. Za način 4 se običajno šteje, da
zajema:

— pogodbene ponudnike storitev, naj bodo to zaposleni pri tujem ponudniku storitev ali samozaposleni;
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— osebje, premeščeno znotraj podjetja, in tuje zaposlene, ki jih neposredno zaposlijo družbe s sedežem v tujini;
— prodajalce storitev, ki vstopijo v državo gostiteljico, da bi sklenili pogodbena razmerja za pogodbo o opravljanju
storitev, ali osebe, odgovorne za vzpostavitev tržne prisotnosti.
2. Razčlenitev po proizvodih po komponentah, dodatnih skupinah in podkomponentah klasifikacije EBOPS
2010
Zahtevane komponente, dodatne skupine in podkomponente klasifikacije EBOPS sledijo klasifikaciji EBOPS 2010 in
priročniku MSITS 2010 ter so opredeljene spodaj:
1. Proizvodne storitve s fizičnimi vložki v lasti drugih
Proizvodne storitve s fizičnimi vložki v lasti drugih vključujejo dejavnosti, kot so obdelovanje, sestavljanje, označevanje in
pakiranje, ki jih izvajajo podjetja, ki niso lastniki blaga. Primeri vključujejo rafiniranje nafte, utekočinjanje zemeljskega
plina ter sestavljanje oblačil in elektronike. Izključeni so sestavljanje montažnih konstrukcij (vključeno v gradbeništvo) ter
označevanje in pakiranje, ki sta povezana s prevozom (vključeno v prevozne storitve).
Predelovalno dejavnost opravlja subjekt, ki ni lastnik blaga in ki za to od lastnika prejme nadomestilo. Ker se lastništvo
nad blagom ne spremeni, ni med obdelovalcem in lastnikom evidentirana nobena transakcija s splošnim trgovskim
blagom. V to postavko je vključeno samo nadomestilo, ki ga zaračuna obdelovalec, čeprav lahko tako nadomestilo
vključuje stroške materialov, ki jih kupi obdelovalec.
Element mednarodne trgovine obstaja, kadar delo opravi rezident ene države za lastnika blaga, ki je rezident druge države.
Obravnava teh storitev ni odvisna od tega, ali je bilo blago predhodno ali pozneje v fizični posesti lastnika ali ne.
2. Storitve vzdrževanja in popravil, ki niso vključene drugje
Storitve vzdrževanja in popravil, ki niso vključene drugje, zajemajo vzdrževanje in popravila, ki jih opravijo rezidenti na
blagu v lasti nerezidentov (in obratno). Popravila se lahko opravijo na kraju popravljavca ali drugje. V to postavko so
vključeni vzdrževanje in popravila ladij, zrakoplovov in druge transportne opreme. Čiščenje transportne opreme je
vključeno v prevozne storitve. Vzdrževanje in popravila gradenj so vključena v gradbeništvo. Vzdrževanje in popravila
računalnikov so vključena v računalniške storitve.
Vrednost, evidentirana za vzdrževanje in popravila, je vrednost opravljenega dela za popravila, ne bruto vrednost blaga
pred popravili in po njih. Vrednost vzdrževanja in popravil zajema vse dele ali materiale, ki jih dobavi popravljavec in so
vključeni v ceno (deli in materiali, ki se zaračunajo posebej, so izključeni iz storitev in vključeni v splošno trgovsko
blago). Vključena so tako manjša popravila, s katerimi se vzdržuje delovanje elementa, kot tudi večja popravila, s katerimi
se poveča učinkovitost ali zmogljivost blaga ali podaljša njegova življenjska doba. Ne razlikuje se med popravili, ki jih
stranka vključi v vmesno potrošnjo, in popravili, vključenimi v investicije.
3. Prevoz/transport
Prevoz zajema proces prevoza ljudi in predmetov z ene lokacije na drugo ter s tem povezane podporne in pomožne
storitve ter najem (čarterje) prevoznikov s posadko. Vključene so tudi poštne in kurirske storitve. Prevoz se lahko razvrsti
glede na vrsto prevoza in to, kdo ali kaj se prevaža (potniki ali tovor).
Ponudnik prevoza lahko izvajanje prevoza odda podizvajalcu, da bi lahko uporabil storitve drugih izvajalcev pri zago
tovitvi dela končne prevozne storitve. Take storitve je treba evidentirati na bruto ravni. Na primer, ponudnik kurirske
storitve lahko sklene ločene pogodbe z več kot enim prevoznikom. Provizije, ki jih ponudniki prevoznih storitev plačajo
posredniku, je treba evidentirati ločeno.
3.1 Prevoz po morju
Prevoz po morju zajema vse mednarodne tovorne in potniške prevozne storitve, ki jih izvajajo morska plovila, ne
vključuje pa transporta po podvodnih cevovodih (ki je vključen v cevovodni transport) in križarjenj (ki so vključena v
potovanja).
3.2 Zračni prevoz
Zračni prevoz zajema vse mednarodne tovorne in potniške prevozne storitve, ki se opravljajo z zrakoplovi.

L 271/134

SL

Uradni list Evropske unije

18.8.2020

3.3 Druge vrste prevoza
Zajemajo vse prevozne storitve, ki se ne opravljajo po morju ali zraku. Vključujejo naslednje vrste prevoza:

prevoz v vesolju zajema lansiranje satelitov, ki ga opravijo komercialna podjetja za lastnike satelitov (kot so telekomu
nikacijska podjetja), in druge storitve, ki jih opravijo upravljavci vesoljske opreme, kot je prevoz blaga in ljudi za
znanstvene poskuse. Vključeni so tudi vesoljski potniški prevoz in plačila države za to, da lahko njeni rezidenti za
prevoz uporabljajo vesoljska vozila druge države.

Železniški prevoz zajema mednarodni prevoz z vlaki.

Cestni prevoz zajema mednarodni tovorni prevoz s kamioni in tovornjaki ter mednarodni potniški prevoz z avtobusi.

Prevoz po celinskih plovnih poteh zajema mednarodni prevoz po rekah, kanalih in jezerih. Vključuje plovne poti, ki so
znotraj ene države, in tiste, ki si jih delijo dve ali več držav.

Cevovodni transport zajema transport blaga po ceveh, kot je transport nafte in sorodnih proizvodov, vode in plina.
Izključene so storitve distribucije, običajno od razdelilnih postaj do potrošnikov, za vodo, plin in druge naftne derivate (ki
so vključene v druge poslovne storitve, ki niso vključene drugje), in vrednost transportiranih proizvodov (ki je vključena v
splošno trgovsko blago).

Prenos električne energije zajema gibanje ali prenos električne energije pod visoko napetostjo po medsebojno povezani
skupini napeljav in povezane opreme med dobavnimi mesti in mesti, kjer se pretvori v nizko napetost, da se dobavi
potrošnikom ali drugim električnim sistemom. Prenos se šteje za končan, ko električna energija vstopi v objekte za
distribucijo v električnem sistemu, ki dobavlja električno energijo končnim uporabnikom za potrošnjo. Sama električna
energija je izključena (vključena je v splošno trgovsko blago), prav tako je izključena distribucija električne energije, ki je
dobava električne energije od razdelilnih postaj do potrošnikov (vključena je v druge poslovne storitve, ki niso vključene
drugje).

Druge podporne in pomožne prevozne storitve zajemajo vse druge prevozne storitve, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno
od zgoraj opisanih komponent prevoznih storitev.

3.4 Poštne in kurirske storitve
Poštne in kurirske storitve zajemajo prevzem, prevoz in dostavo pisem, časopisov, periodičnega tiska, brošur, drugih
tiskovin in paketov. Vključujejo tudi storitve na poštnih okencih, kot so prodaja znamk, storitve shranjevanja pošiljke kot
poštno ležeče ter telegramske storitve in storitve oddajanja poštnih nabiralnikov v najem.

Neobvezno: določitev vrednosti tovornih prevoznih storitev na podlagi transakcije
Dodatne informacije o vrednosti tovornih prevoznih storitev, ki jih rezidenti opravijo za nerezidente in obratno, so
potrebne za dopolnitev podatkov o tovornem prometu, zbranih v skladu z načeli vrednotenja FOB/FOB za blago. Te
informacije so koristne, saj predstavljajo dejanske tržne posle, ko se zgodijo, brez popravkov, prilagoditev ali ocen.

V tem primeru se prevozna storitev evidentira, če in samo če se posel v zvezi s prevoznimi storitvami opravi med
rezidentom in nerezidentom. Evidentiranje ločene prevozne storitve je odvisno od dobavnih pogojev, ki so opredeljeni v
pogodbi za prodajo ali nakup blaga in realizirani pri tržnem poslu.

Kadar je pogodba o prevozu sklenjena med dvema rezidentoma za prevozne storitve v zvezi z izvoženim blagom, bi bila
prevozna storitev na podlagi te metode merjenja izključena, vendar pa bi bil del te storitve vključen, če bi se uporabila
načela plačilne bilance. To se zgodi na primer, kadar so dobavni pogoji, opredeljeni v pogodbi za prodajo ali nakup blaga,
franko domicil („plačan prevoz“) in kadar je izvoznik z rezidentom države izvoznice sklenil pogodbo o zagotovitvi
prevozne storitve. Metoda merjenja, ki temelji na poslu, se uporablja, kadar:

18.8.2020

SL

Uradni list Evropske unije

L 271/135

— je pogodba o zagotovitvi prevoznih storitev sklenjena med rezidentom in nerezidentom ter je dobavni pogoj
opredeljen kot franko tovarna. Evidentira se celotna prevozna storitev, vključno z njenim delom, opravljenim pred
mejo države izvoznice;
— se prevozne storitve opravijo med rezidenti in nerezidenti ter nanašajo na navzkrižno trgovino in obalno plovbo ali
kabotažo.
4. Potovanja
Komponenta klasifikacije EBOPS 2010 se od večine storitev v mednarodni trgovini razlikuje po tem, da temelji na nosilcu
transakcije. V nasprotju z večino storitev v klasifikaciji EBOPS potovanja niso specifičen proizvod, ampak zajemajo vrsto
blaga in storitev, ki jih uporabljajo nerezidenti v državi, ki jo obiščejo. Potovanja so opredeljena tako, da zajemajo blago
in storitve za lastno uporabo ali za izročitev, ki jih nerezidenti pridobijo od države med obiskom v njej. Zajemajo bivanja
ne glede na njihovo trajanje, pod pogojem, da se prebivališče ne spremeni.
Najpogostejše blago in storitve, vključeni pod potovanja, so nastanitev, hrana, pijača in prevoz, kupljeni v obiskani državi
(vsi se uporabijo v državi, ki jih zagotovi). Vključeni so tudi darila, spominki in drugi izdelki, ki so kupljeni za lastno
uporabo in se lahko odnesejo iz obiskanih držav.
V skladu z obračunskim načelom so v potovanja vključeni blago in storitve, pridobljeni med obiskom, vendar plačani prej
ali pozneje. Blago in storitve se lahko pridobijo tako, da zanje plača oseba, ki gre v tujino, tako da so plačani v njenem
imenu, se zagotovijo brez nadomestila (na primer brezplačna nastanitev in hrana: v takem primeru obstaja tudi ustrezen
prenos) ali proizvedejo za lastni račun (kot v nekaterih primerih lastništvo nad nepremičnino in nastanitev s časovnim
zakupom).
5. Gradbeništvo
Gradbeništvo zajema izgradnjo, upravljanje, obnovo, popravilo ali razširitev osnovnih sredstev v obliki zgradb, izboljšav
zemljišča, ki so tehnične narave, in druge gradnje, kot so ceste, mostovi in jezovi. Vključuje tudi s tem povezana
inštalacijska in montažna dela, pripravljalna dela na gradbišču in splošno gradbeništvo ter specializirane storitve, kot
so pleskanje, vodovodne inštalacije in rušenje.
Gradbeništvo se oceni na bruto ravni, to je z vsem blagom in storitvami, ki se uporabijo kot vložki v delo, drugimi
stroški proizvodnje in poslovnim presežkom, ki nastane lastnikom gradbenega podjetja. To načelo vrednotenja je enako
načelu, ki se uporablja pri vrednotenju vse proizvodnje (blaga in storitev), kot je opisano v sistemu nacionalnih računov
2008.
Kadar gradbeno podjetje daljše obdobje (več kot 12 mesecev) opravlja svoje storitve v tujini na podlagi fizične prisotnosti,
vendar brez ustanovitve pravnega subjekta v državi stranke, in če so storitve dovolj obsežne, bo morda pripravljavec
statistike moral preučiti, ali je treba s statističnega vidika upoštevati namišljeno institucionalno enoto. V tem primeru se
ustrezni mednarodni posli ne bodo šteli za trgovino s storitvami (taki posli bodo evidentirani kot finančni tokovi,
prihodki in položaj tujih neposrednih naložb, podatke, ki ustrezajo njihovim dejavnostim, pa bi bilo treba šteti za
statistiko o tujih povezanih podjetjih). Če zgornji pogoji niso izpolnjeni, se bodo mednarodni posli šteli za trgovino s
storitvami med rezidenti in nerezidenti.
6. Zavarovalne storitve in storitve pokojninskega zavarovanja
Zavarovalne storitve in storitve pokojninskega zavarovanja zajemajo različne vrste zavarovanja, ki jih nerezidentom
zagotavljajo rezidenčna zavarovalna podjetja in obratno.
Zavarovanje zagotavlja posameznim enotam (državam, podjetjem in gospodinjstvom), ki so izpostavljene nekaterim
tveganjem, finančno varstvo pred posledicami nastanka opredeljenih dogodkov. Poleg tega zavarovatelji pogosto delujejo
kot finančni posredniki, ki vlagajo sredstva, zbrana od teh enot, v finančna ali druga sredstva, da bi lahko krili prihodnje
zahtevke.
Pokojninski skladi so ustanovljeni, da bi zagotovili prejemke za upokojitev ali invalidnost posameznih skupin zaposlenih.
Podobni so zavarovanju, saj delujejo kot posredniki v zvezi z vlaganjem sredstev za svoje upravičence, in prerazporejajo
nekatera tveganja.
Zavarovalne storitve in storitve pokojninskega zavarovanja vključujejo naslednje podkomponente: neposredno zavarova
nje; pozavarovanje; pomožno zavarovanje; storitve pokojninskega zavarovanja in standardiziranega jamstva.
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7. Finančne storitve
Finančne storitve zajemajo finančno posredništvo in pomožne storitve, razen storitev zavarovalnih podjetij in pokojnin
skih shem. Te storitve vključujejo storitve, ki ji običajno opravljajo banke ter drugi finančni posredniki in pomožni
subjekti. Vključene so storitve, ki se opravljajo v zvezi s posli s finančnimi instrumenti, ter druge storitve, povezane s
finančno dejavnostjo, ki med drugim zajemajo sprejemanje vlog in posojanje, akreditive, storitve kreditnih kartic, provizije
in nadomestila, povezana s finančnim najemom, faktoringom, prevzetimi obveznostmi kreditiranja ter obračunom plačil.
Vključene so tudi storitve finančnega svetovanja, skrbništvo finančnih sredstev ali naložbenega zlata, upravljanje s finanč
nimi sredstvi, storitve nadzorovanja, podporne storitve, storitve zagotavljanja likvidnosti, storitve prevzemanja tveganj,
razen zavarovanja, storitve v zvezi z združitvami in prevzemi, storitve bonitetnega ocenjevanja, borzne storitve in
fiduciarne storitve.
Finančne storitve se lahko zaračunajo z/s: eksplicitnimi nadomestili; maržami pri poslih nakupa in prodaje; stroški
upravljanja sredstev, odštetimi od prihodkov od lastnine, v primeru subjektov, ki imajo sredstva, ali maržami med
obrestno mero ter referenčno obrestno mero na posojila in vloge (imenovanimi posredno merjene storitve finančnega
posredništva (FISIM)).
Za finančne posrednike se lahko razlika med eksplicitnimi in implicitnimi nadomestili spreminja skozi čas in od
institucije do institucije; zato so potrebni podatki o obojih, da se pridobi popolna slika o opravljanju storitev.
8. Nadomestila za uporabo intelektualne lastnine, ki niso vključena drugje
Nadomestila za uporabo intelektualne lastnine, ki niso vključena drugje, vključujejo:
— nadomestila za uporabo lastniških pravic (kot so patenti, blagovne znamke, avtorske pravice, industrijski postopki in
modeli, vključno s poslovnimi skrivnostmi in franšizami). Te pravice lahko izvirajo iz raziskav in razvoja ter trženja;
in
— nadomestila za licence za reproduciranje ali distribuiranje intelektualne lastnine iz proizvedenih izvirnikov ali proto
tipov (kot so avtorske pravice za knjige in rokopise, računalniško programsko opremo, kinematografska dela in
nosilce zvoka) in sorodne pravice (kot so pravice za predvajanja v živo ter za televizijsko, kabelsko ali satelitsko
razširjanje programov).
9. Telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve
Računalniške in telekomunikacije storitve so opredeljene glede na naravo storitve in ne način izvajanja. Telekomunikacij
ske, računalniške in informacijske storitve je mogoče razdeliti na tri podkomponente: telekomunikacijske storitve, raču
nalniške storitve in informacijske storitve.
9.1 Telekomunikacijske storitve
Telekomunikacijske storitve zajemajo oddajanje ali prenos zvoka, slike, podatkov ali drugih informacij po telefonu,
teleksu, s telegramom, z radijskim in televizijskim kabelskim prenosom, prek radijskega in televizijskega satelita, po
elektronski pošti, s faksimilom itd. ter vključujejo poslovne omrežne storitve, telekonference in podporne storitve. Ne
vključujejo vrednosti prenesenih informacij. Vključene so tudi mobilne telekomunikacijske storitve, glavne internetne
storitve in storitve spletnega dostopa, vključno z zagotavljanjem dostopa do interneta. Izključene so storitve nameščanja
opreme telefonskega omrežja (vključene v gradbeništvo) in storitve podatkovnih zbirk (vključene v informacijske storitve).
9.2 Računalniške storitve
Računalniške storitve vključujejo storitve, povezane s strojno in programsko opremo, ter storitve obdelave podatkov.
9.3 Informacijske storitve
Informacijske storitve so razdeljene na storitve tiskovnih agencij in druge informacijske storitve.
— Storitve tiskovnih agencij vključujejo posredovanje novic, fotografij in člankov medijem.
— Druge informacijske storitve vključujejo storitve podatkovnih zbirk, kot so zasnova podatkovne zbirke, hramba
podatkov ter razširjanje podatkov in podatkovnih zbirk (vključno z direktoriji in seznami naslovnikov/prejemnikov),
na spletu in prek magnetnih, optičnih ali tiskanih medijev, ter spletne iskalne portale (ki zajemajo storitve iskalnikov,
ki najdejo internetne naslove za stranke, ki vnesejo povpraševanje s ključnimi besedami). Vključeni so tudi: nepo
sredne, osebne naročnine na časopise in periodični tisk, in sicer po pošti, z elektronskim prenosom ali drugače; druge
storitve zagotavljanja spletnih vsebin ter knjižnične storitve in storitve arhiviranja. (Množični časopisi in periodični tisk
so vključeni v splošno trgovsko blago).

18.8.2020

SL

Uradni list Evropske unije

L 271/137

Prenesene vsebine, ki niso programska oprema ali avdiovizualni ali sorodni proizvod, so vključene v informacijske
storitve.
10.

Druge poslovne storitve

Ta kategorija vključuje: raziskovalne in razvojne storitve, strokovno in podjetniško svetovanje, tehnične, s trgovino
povezane in druge poslovne storitve.
10.1

Raziskovalne in razvojne storitve

Raziskovalne in razvojne storitve zajemajo storitve, ki so povezane s temeljnimi raziskavami, uporabnimi raziskavami in
eksperimentalnim razvojem novih proizvodov in procesov, ter dejavnosti v fizikalnih, družbenih in humanističnih vedah.
10.2

Strokovno in podjetniško svetovanje

Strokovno in podjetniško svetovanje vključuje: 10.2.A. Pravne storitve, računovodske storitve, podjetniško svetovanje,
podjetniške storitve in storitve v zvezi z odnosi z javnostmi ter 10.2.B. Storitve oglaševanja, raziskovanja trga in
preučevanja javnega mnenja.
10.2.1

(neobvezna postavka) Pravne storitve, računovodske storitve, podjetniško svetovanje in storitve v zvezi z odnosi
z javnostmi

Storitve za vodstvo podružnice, hčerinske družbe ali pridruženega podjetja, ki jih opravi matično podjetje ali drugo
povezano podjetje, so pogosto vključene v pravne storitve, računovodske storitve, podjetniško svetovanje in storitve v
zvezi z odnosi z javnostmi.
10.2.2

(neobvezna postavka) Storitve oglaševanja, raziskovanja trga in preučevanja javnega mnenja

Storitve oglaševanja, raziskovanja trga in preučevanja javnega mnenja, ki so predmet poslov med rezidenti in nerezidenti,
vključujejo oblikovanje, ustvarjanje in trženje oglasov s strani oglaševalskih agencij; objavo v medijih, vključno z
nakupom in prodajo oglaševalskega prostora; storitve razstavljanja na trgovinskih sejmih; promocijo izdelkov v tujini;
tržne raziskave; telefonsko trženje in raziskovanje javnega mnenja glede različnih vprašanj.
10.3

Tehnične, s trgovino povezane in druge poslovne storitve

Te vključujejo: arhitekturne, inženirske, znanstvene in druge tehnične storitve; obdelavo odpadkov in odpravljanje ones
naževanja, kmetijske in rudarske storitve; storitve poslovnega najema; s trgovino povezane storitve in druge poslovne
storitve, ki niso vključene drugje.
10.3.1

(neobvezna postavka) Arhitekturne, inženirske, znanstvene in druge tehnične storitve

10.3.2

(neobvezna postavka) Obdelava odpadkov in odpravljanje onesnaževanja, kmetijske in rudarske storitve

Obdelava odpadkov in odpravljanje onesnaževanja, kmetijske in rudarske storitve so razčlenjeni na tri dele: storitve
obdelave odpadkov in odpravljanja onesnaževanja; storitve, povezane s kmetijstvom, gozdarstvom in ribolovom, ter
storitve, povezane z rudarstvom ter črpanjem nafte in plina.
10.3.3

(neobvezna postavka) Storitve poslovnega najema

Storitve poslovnega najema zajemajo dejavnost dajanja v najem proizvedenih sredstev na podlagi dogovora, ki zagotavlja
uporabo sredstva najemniku, vendar ne vključuje obsežnega prenosa tveganj in koristi lastništva na najemnika. Storitve
vključujejo rezidenčni/nerezidenčni najem in zakup ladij, zrakoplovov in transportne opreme, kot so železniški vagoni,
zabojniki in ladijska oprema, brez posadke. Vključena so tudi plačila poslovnega najema, ki so povezana z drugimi
vrstami opreme in se lahko ločijo po naslednjih značilnostih:
— najemodajalec običajno ohrani zalogo sredstev, ki jih lahko uporabniki najamejo na zahtevo ali takoj;
— sredstva se lahko oddajo v najem za različna obdobja, najemnik pa lahko po izteku obdobja najem podaljša;
— najemodajalec je pogosto odgovoren za vzdrževanje in popravilo sredstva kot del storitve, ki se zagotavlja najemniku.
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10.3.4 (neobvezna postavka) S trgovino povezane storitve
S trgovino povezane storitve zajemajo provizije za transakcije z blagom in storitvami, plačljive trgovcem, posrednikom na
blagovni borzi, prodajalcem, dražiteljem in komisionarjem. Te storitve vključujejo na primer nagrado dražitelja ali
posrednikovo provizijo pri prodaji ladij, zrakoplovov in drugega blaga. Če je trgovec lastnik blaga, ki se prodaja, je
trgovska marža običajno neločljivo vključena v vrednost blaga.
Marže, ki niso vključene v ceno FOB blaga, so vključene v storitve, povezane s trgovino. Iz storitev, povezanih s trgovino,
so izključeni franšizne provizije (vključene v stroške uporabe intelektualne lastnine, ki niso vključeni drugje); stroški
posredništva za finančne instrumente (vključeni v finančne storitve) in stroški, povezani s prevozom, kot so provizije za
zastopanje (vključene v prevoz).
10.3.5 (neobvezna postavka) Druge poslovne storitve, ki niso vključene drugje
Druge poslovne storitve, ki niso vključene drugje, vključujejo storitve distribucije za vodo, paro, plin in naftne derivate ter
storitve distribucije za električno energijo, kadar so te opredeljene ločeno od storitev prenosa (prenos teh proizvodov je
vključen pod prevoz/transport); oskrbo s hladilnim zrakom; kadrovanje (storitve, ki jih zagotavlja to osebje, so vključene
pod ustrezno postavko storitev); varovanje in poizvedovalne storitve; prevajanje in tolmačenje; fotografske storitve;
čiščenje prostorov; nepremičninske storitve za podjetja in katere koli druge poslovne storitve, ki jih ni mogoče uvrstiti
med nobene zgoraj navedene poslovne storitve.
11.

Osebne, kulturne in rekreacijske storitve

Te vključujejo avdiovizualne in sorodne storitve ter druge osebne, kulturne in rekreacijske storitve.
11.1 Avdiovizualne in sorodne storitve
Avdiovizualne in sorodne storitve zajemajo storitve, povezane z avdiovizualnimi dejavnostmi (filmi, glasbo, radiem in
televizijo), in storitve v zvezi z uprizoritvenimi umetnostmi.
11.2 Druge osebne, kulturne in rekreacijske storitve
Ta kategorija vključuje: izobraževalne storitve, zdravstvene storitve, storitve v zvezi s kulturno dediščino in rekreacijske
storitve ter druge osebne storitve.
12. Državno blago in storitve, ki niso vključeni drugje
Državno blago in storitve, ki niso zajeti drugje, zajemajo:
— blago in storitve, ki jih dobavijo enklave ali so dobavljeni enklavam, kot so veleposlaništva in vojaške baze;
— blago in storitve, ki jih od države gostiteljice pridobijo diplomati, konzularno osebje in vojaško osebje, nameščeni v
tujini, in njihovi vzdrževani družinski člani;
— storitve, ki jih opravijo vlade ali so opravljene zanje in niso vključene v druge kategorije storitev.
Dodatna skupina klasifikacije EBOPS 2010
Transakcije, povezane s trgovino, skupaj zajemajo vse transakcije, ki se nanašajo na storitve distribucije blaga in
storitev. Vključujejo provizije za transakcije z blagom in storitvami, plačljive trgovcem, posrednikom na blagovni borzi,
prodajalcem itd., ki niso lastniki blaga, ki ga kupujejo in prodajajo (vključene v storitve, povezane s trgovino), ter trgovske
marže. Marže trgovcev na debelo in trgovcev na drobno so običajno neločljivo vključene v vrednost prodanih proizvodov
(tudi za blago za preprodajo) ter v statistiki plačilne bilance niso prikazane ločeno.
Transakcije, povezane s trgovino, skupaj vključujejo:
(a) s trgovino povezane storitve;
(b) ocenjene storitve distribucije, vključene v vrednost prodanih proizvodov (vključno z blagom za preprodajo).

SL

18.8.2020

Uradni list Evropske unije

L 271/139

Storitve distribucije vključujejo trgovske marže trgovcev na debelo in trgovcev na drobno.
V sistemu nacionalnih računov 2008 so trgovci na debelo in trgovci na drobno opredeljeni kot subjekti, ki kupijo in
ponovno prodajo blago brez predelave ali samo z minimalno predelavo (na primer čiščenjem in pakiranjem). S shra
njevanjem, razstavljanjem in dobavo izbora blaga na primerne lokacije za proizvajalce in potrošnike blaga opravijo
storitev, ki omogoča enostaven nakup tega blaga. Njihova proizvodnja se meri s skupno vrednostjo trgovskih marž,
dosežnih pri proizvodih, ki jih kupijo za nadaljnjo prodajo. Marže, ki predstavljajo navedene storitve distribucije, so bodisi
vključene v vrednosti FOB blaga, na katero se nanašajo, bodisi jih zagotovi uvoznik.
Preglednica 1. Razčlenitev po proizvodih po glavnih komponentah, podkomponentah in dodatnih skupinah klasifikacije EBOPS 2010
Glavne komponente klasifikacije EBOPS 2010

Podkomponente klasifikacije EBOPS 2010

1.

Proizvodne storitve s fizičnimi vložki v lasti drugih

2.

Storitve vzdrževanja in popravil, ki niso vključene Neobvezno: 2.a Od tega: blago
drugje
3.1 Prevoz po morju

3.

Prevoz/transport

3.2 Zračni prevoz

Neobvezno: določitev vrednosti tovornih prevoznih storitev na
3.3 Druge vrste prevoza
podlagi transakcije
3.4 Poštne in kurirske storitve
4.

Potovanja

4.a Od tega: blago

5.

Gradbeništvo

5.a Od tega: blago

6.

Zavarovalne storitve in storitve pokojninskega zavaro
vanja

7.

Finančne storitve

8.

Nadomestila za uporabo intelektualne lastnine, ki niso
vključena drugje

9.

Telekomunikacijske,
storitve

računalniške

in

informacijske 9.1 Telekomunikacijske storitve

9.2 Računalniške storitve
9.3 Informacijske storitve
10. Druge poslovne storitve

10.1 Raziskovalne in razvojne storitve
10.2 Strokovno in podjetniško svetovanje
Neobvezne postavke:
10.2.1 Pravne storitve, računovodske storitve, podjetniško sveto
vanje in storitve v zvezi z odnosi z javnostmi
10.2.2 Storitve oglaševanja, raziskovanja trga in preučevanja
javnega mnenja
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Podkomponente klasifikacije EBOPS 2010

10.3 Tehnične, s trgovino povezane in druge poslovne
storitve
Neobvezne postavke:
10.3.1 Arhitekturne, inženirske, znanstvene in druge tehnične
storitve
10.3.2 Obdelava odpadkov in odpravljanje onesnaževanja,
kmetijske in rudarske storitve
10.3.3 Storitve poslovnega najema
10.3.4 S trgovino povezane storitve
10.3.5 Druge poslovne storitve, ki niso vključene drugje
11. Osebne, kulturne in rekreacijske storitve

11.1 Avdiovizualne in sorodne storitve
11.2 Druge osebne, kulturne in rekreacijske storitve

12. Državno blago in storitve, ki niso vključeni drugje

12.a Od tega blago

Dodatna skupina klasifikacije EBOPS 2010
C.

Transakcije, povezane s trgovino, skupaj (neobvezna postavka)

C.a S trgovino povezane storitve (postavka 10.3.4 – neobvezna postavka)
C.b Storitve distribucije

Preglednica 2. Razčlenitev po proizvodih glede na klasifikacijo CPA (prostovoljno posredovanje podatkov)
Pri naslednji razčlenitvi je opisana predlagana raven podrobnosti za prostovoljno posredovanje podatkov po klasifikaciji
CPA.
CPA je evropska klasifikacija proizvodov (blaga in storitev) po dejavnostih. Na podlagi klasifikacije CPA je mogoče vsak
proizvod razvrstiti v posamezno poglavje klasifikacije dejavnosti. Proizvod je torej dodeljen h gospodarski dejavnosti, s
katero se proizvaja. Posledično ima klasifikacija CPA enako strukturo kot klasifikacija gospodarskih dejavnosti (NACE) in
se uporablja v nacionalnih računih.
A–U

STORITVE SKUPAJ

A

KMETIJSKI, GOZDARSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI

B

RUDE IN KAMNINE

C

PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI (predelovalne storitve)

D

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
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A–U

STORITVE SKUPAJ

E

OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI TER SANIRANJE OKOLJA

F

GRADBENI OBJEKTI IN GRADBENE STORITVE

G

VELEPRODAJA IN MALOPRODAJA; POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

45

Prodaja in popravila motornih vozil

46

Veleprodaja, razen motornih vozil in motornih koles

47

Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles

H

PREVOZNE STORITVE IN SKLADIŠČENJE

49

Kopenski prevoz; cevovodni transport

50

Vodni prevoz

51

Zračni prevoz

52

Skladiščenje in spremljajoče prometne storitve

53

Poštne in kurirske storitve

I

GOSTINSKE STORITVE

55

Nastanitvene storitve

56

Strežba jedi in pijač

J

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE STORITVE

58

Založniške storitve

59

Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj, snemanje in izdajanje zvočnih zapisov

60

Predvajanje radijskih in televizijskih programov

61

Telekomunikacijske storitve

62

Računalniško programiranje, svetovanje in z računalništvom povezane storitve

63

Informacijske storitve
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STORITVE SKUPAJ

K

FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE STORITVE

64

Finančne storitve, razen storitev zavarovalnic in pokojninskih skladov

65

Storitve zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti

66

Pomožne storitve za finančništvo, zavarovalništvo in pokojninske sklade

L

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

M

STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE STORITVE

69

Pravne in računovodske storitve

70

Storitve uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje

71

Arhitekturne storitve in projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje

72

Znanstvene raziskovalne in razvojne storitve

73

Oglaševanje in raziskovanje trga

74

Druge strokovne in tehnične storitve

75

Veterinarske storitve

N

DRUGE POSLOVNE IN POMOŽNE STORITVE

77

Dajanje v najem

78

Storitve pri zaposlovanju

79

Storitve potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in druge s potovanji povezane storitve

80

Varovanje in poizvedovalne storitve

81

Oskrba stavb in okolice

82

Pisarniške in spremljajoče poslovne storitve

O

STORITVE JAVNE UPRAVE IN OBRAMBNE STORITVE; STORITVE OBVEZNE SOCIALNE VARNO
STI
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STORITVE SKUPAJ

P

IZOBRAŽEVANJE

Q

STORITVE ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA

R

KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE STORITVE

S

DRUGE STORITVE

T

STORITVE GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; NEOPREDELJENI IZDELKI IN
STORITVE GOSPODINJSTEV ZA LASTNO RABO

U

STORITVE EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES
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PRILOGA VII

Sprememba uteževanja in baznega leta ter prehodna ureditev za področje „kratkoročna poslovna
statistika“
1. Države članice po potrebi vsaj vsakih pet let prilagodijo sistem uteževanja sestavljenih indeksov. Uteži, uporabljene v
prilagojenih sistemih uteževanja, se posredujejo Komisiji v treh letih po koncu novega baznega leta. Vsak indeks
zahteva svoje specifične uteži. V naslednji preglednici je za vsako posamezno spremenljivko in razčlenitev področja
„kratkoročna poslovna statistika“ opredeljeno, katero utežno spremenljivko je treba uporabiti.
Spremenljivka in razčlenitve

Utež

Registracije, stečaji

Število aktivnih podjetij

Proizvodnja (obseg)

Dodana vrednost

Čisti prihodek od prodaje, cene pri proizvajalcih, obseg Čisti prihodek od prodaje
prodaje, gradbena dovoljenja
Čisti prihodek od prodaje na domačem trgu, cene pri Čisti prihodek od prodaje na domačem trgu
proizvajalcih
Čisti prihodek od prodaje na tujem trgu, cene pri proiz Čisti prihodek od prodaje na tujem trgu
vajalcih
Čisti prihodek od prodaje na tujem trgu v euroobmočju/ Razdelitev čistega prihodka od prodaje na tujem trgu
zunaj euroobmočja, cene pri proizvajalcih (*)
Število zaposlenih in samozaposlenih oseb

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb

Opravljene delovne ure zaposlenih

Opravljene delovne ure zaposlenih

Plače

Plače

Uvozne cene

Vrednost uvoza

Uvozne cene v euroobmočju/zunaj euroobmočja (**)

Razdelitev vrednosti uvoza

(*) Uteži čistega prihodka od prodaje glede na razdelitev euroobmočje/zunaj euroobmočja posredujejo samo države euroobmočja.
(**) Uteži vrednosti uvoza glede na razdelitev euroobmočje/zunaj euroobmočja posredujejo samo države euroobmočja.

Uteži morajo temeljiti na statistični enoti enota enovrstne dejavnosti (EED), razen za registracije in stečaje, za katere
morajo uteži temeljiti na statistični enoti podjetje (ENT). Le če EED ni na voljo, se lahko uporabi statistična enota, ki
ustreza namenu kratkoročne statistike. Vse države članice (male, srednje velike in velike) morajo Eurostatu posredovati
razčlenitve uteži glede na razčlenitve velikih držav, opredeljene v zahtevah po podatkih iz Priloge I k tej uredbi.
2. Prvo bazno leto je leto 2015, drugo bazno leto je leto 2021, tretje bazno leto pa leto 2025. Nato države članice
vsakih pet let določijo novo osnovo za indekse, pri čemer kot bazna leta uporabijo leta, ki se končajo na 0 ali 5. Za
vse indekse je treba novo bazno leto določiti v treh letih po koncu tega novega baznega leta.
3. Prehodna ureditev:
(a) Če so potrebne večje prilagoditve nacionalnega sistema priprave statistike, se lahko podatki za referenčna obdobja
od januarja/1. četrtletja 2021 do decembra/4. četrtletja 2023 pošljejo po rokih za posredovanje podatkov, dolo
čenih v preglednicah 2, 3, 5, 6 in 8, vendar ne pozneje od rokov za posredovanje, določenih v preglednicah 2, 3,
5, 6 in 8 za referenčni obdobji januar/1. četrtletje 2024.
(b) Za referenčna obdobja pred januarjem 2024 se spremenljivka 140101 Proizvodnja (obseg) iz preglednice 6 v delu
B Priloge I za področje F NACE razčleni na B-115 (B-115 se lahko približno oceni kot vsota oddelkov F41 in F43)
in B-116 (B-116 se lahko približno oceni na podlagi oddelka F42).
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PRILOGA VIII

Spremenljivke, povezane s podvsebinami za evropski okvir za statistične poslovne registre
Nacionalni statistični poslovni registri in register EuroGroup vsebujejo za ustrezne enote, opredeljene v členu 2(3) in (4)
Uredbe (EU) 2019/2152, naslednje spremenljivke za vsako od podvsebin po enotah. Če je informacije mogoče izpeljati iz
drugih enot, jih ni treba shranjevati za vsako enoto posebej.
Neoznačene postavke so obvezne, postavke, označene s „pogojno“, so obvezne, če so na voljo v državah članicah,
postavke, označene z „delno pogojno“, so obvezne, razen delov, ki so izrecno navedeni kot pogojni, postavke, označene
z „neobvezno“, pa so priporočene.

1. PRAVNA ENOTA
Spremenljivke

Podvsebina

IDENTIFIKACIJA

1.1

Identifikacijske številke
(vključno z identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, kadar je relevantno za navedeni register)

1.2

Ime

1.3

Naslov (čim bolj natančen, vključno s poštno števil
ko)

1.4

DEMOGRAFSKI DOGODKI

STRATIFIKACIJSKI
PARAMETRI

POVEZAVE S PODJETJEM

Neobvezno

Telefonska številka, e-naslov, spletišče in informa
cije, ki omogočajo elektronsko zbiranje podatkov

1.5

Identifikacijska številka za davek na dodano vred
nost (DDV) ali, če ta ni na voljo, druga administra
tivna identifikacijska številka

1.6

Datum ustanovitve za pravne osebe ali datum urad
nega priznanja gospodarskega subjekta za fizične
osebe

1.7

Datum prenehanja pravne enote

1.8

Pravnoorganizacijska oblika

1.9

Pravni status dejavnosti

1.10

Pogojno

Oznaka za podružnice v smislu točke 18.12
poglavja 18 Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013

1.11

Neobvezno

Oznaka za enote za posebne namene v smislu točk
2.17 do 2.20 poglavja 2 Priloge A k Uredbi (EU)
št. 549/2013

1.12

Pogojno

Identifikacijske številke podjetij (3.1), ki jim enota
pripada

1.13

Pogojno

Datum pridružitve podjetjem

1.14

Pogojno

Datum ločitve od podjetij

L 271/146

SL

Uradni list Evropske unije

Sklicevanje na povezane registre, v katerih je pravna
enota evidentirana in ki vsebujejo informacije, ki so
lahko koristne za statistične namene

POVEZAVE Z DRUGIMI
REGISTRI

POVEZAVA S SKUPINO
PODJETIJ

18.8.2020

1.15

Pogojno

Sklicevanje na register gospodarskih subjektov
znotraj EU in sklicevanje na carinski register ali
register gospodarskih subjektov zunaj EU

1.16

Pogojno

Sklicevanje na upravne svetovne identifikatorje, skli
cevanje na podatke iz bilance stanja (za enote, ki
morajo objaviti zaključne račune), sklicevanje na
register plačilnih bilanc ali register tujih neposrednih
naložb in sklicevanje na register kmetij

1.17

Identifikacijska številka skupine podjetij (2.1), ki ji
enota pripada

1.18

Datum pridružitve skupini podjetij

1.19

Datum ločitve od skupine podjetij

NADZOR ENOT

Nadzorne povezave se lahko evidentirajo od zgoraj
navzdol (1.20a, 1.21a, 1.22a) ali od spodaj navzgor
(1.20b, 1.21b, 1.22b). Za vsako enoto se evidentira
samo prva raven neposrednega ali posrednega
nadzora (iz kombinacije teh podatkov je razvidna
celotna nadzorna veriga).
1.20a

Identifikacijske številke rezidenčnih pravnih enot, ki
so pod nadzorom pravne enote

1.20b

Identifikacijska številka rezidenčne pravne enote, ki
nadzoruje pravno enoto

1.21a

Delno pogojno

Države registracije, identifikacijske številke, imena in
naslovi nerezidenčnih pravnih enot, ki so pod
nadzorom pravne enote. Pogojno za identifikacijske
številke v registru EuroGroups.

1.21b

Delno pogojno

Država registracije, identifikacijska številka, ime in
naslov nerezidenčne pravne enote, ki nadzoruje
pravno enoto. Pogojno za identifikacijsko številko
v registru EuroGroups.

1.22a

Pogojno

Številke DDV nerezidenčnih pravnih enot, ki so pod
nadzorom pravne enote

1.22b

Pogojno

Številka DDV nerezidenčne pravne enote, ki
nadzoruje pravno enoto
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Lastništvo se lahko evidentira od zgoraj navzdol
(1.23a, 1.24a) ali od spodaj navzgor (1.23b, 1.24b).
Prag je 10 % ali več neposrednega lastništva.
1.23a

Pogojno

(a) Identifikacijske številke in
(b) deleži (%) rezidenčnih pravnih enot v lasti
pravne enote.

1.23b

Pogojno

(a) Identifikacijske številke in
(b) deleži (%) rezidenčnih pravnih enot, ki imajo v
lasti pravno enoto.

1.24a

Pogojno

(a) Države registracije in
(b) identifikacijske številke v registru EuroGroups in
(c) imena, naslovi in številke DDV ter
(d) deleži (%) nerezidenčnih pravnih enot v lasti
pravne enote ter
(e) datum začetka in konca udeležbe.

1.24b

Pogojno

(a) Države registracije in
(b) identifikacijska številka v registru EuroGroups
ter
(c) imena, naslovi in številke DDV ter
(d) deleži (%) nerezidenčnih pravnih enot, ki imajo
v lasti pravno enoto, ter
(e) datum začetka in konca udeležbe.

2. SKUPINA PODJETIJ
Podvsebina

IDENTIFIKACIJA

Spremenljivke

2.1

Delno pogojno

Identifikacijske številke.
Pogojno za identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, če je skupina podjetij multinacionalna.

2.2

Neobvezno

2.3

Identifikacijske številke pravnih enot, ki lahko
sporočijo podatke o skupini podjetij
Ime skupine podjetij, za multinacionalne skupine
ime v registru EuroGroups

2.4

Neobvezno

Kratek besedilni opis skupine podjetij

2.5

Neobvezno

Naslov spletišča skupine podjetij

2.6

Identifikacijska številka pravne enote, ki je globalno
središče odločanja. Če je globalno središče odločanja
nerezident, identifikacijska številka v registru Euro
Groups. Za fizične osebe, ki niso gospodarski
subjekti, je treba državo rezidenčnosti evidentirati
pod 2.10a.
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2.7

2.8

18.8.2020

Država registracije globalnega središča odločanja; če
je nerezident, država registracije v registru Euro
Groups.
Neobvezno

2.9

Poštni naslov in e-naslov globalnega središča odlo
čanja
Identifikacijska številka pravne enote, ki je vodja
globalne skupine. Če je vodja globalne skupine nere
zident, identifikacijska številka v registru Euro
Groups. Za fizične osebe, ki niso gospodarski
subjekti, je treba državo rezidenčnosti evidentirati
pod 2.10a.

2.10

Neobvezno

Država registracije, poštni naslov in e-naslov vodje
globalne skupine; če je nerezident, država registra
cije v registru EuroGroups

2.10a

Pogojno

Država rezidenčnosti končne nadzorne institucio
nalne enote, če je nadzorna enota fizična oseba, ki
ni gospodarski subjekt

2.11

Vrsta skupine podjetij:
1. vse-rezidenčna skupina;
2. multinacionalna
nadzorom;

skupina

pod

domačim

3. multinacionalna skupina pod tujim nadzorom.
DEMOGRAFSKI DOGODKI

STRATIFIKACIJSKI
PARAMETRI IN EKONOMSKE
SPREMENLJIVKE

2.12

Datum začetka delovanja skupine podjetij

2.13

Datum ukinitve skupine podjetij

2.14

Šifra glavne dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni
ravni NACE; če je multinacionalna skupina, šifra
glavne dejavnosti v registru EuroGroups

2.15

Neobvezno

Stranske dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni
ravni NACE; če je multinacionalna skupina, šifra
stranske dejavnosti v registru EuroGroups

2.16

Pogojno

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v skupini
podjetij; če je multinacionalna skupina, število zapo
slenih in samozaposlenih oseb v registru Euro
Groups

2.17

Pogojno

Čisti prihodek od prodaje (in valuta) skupine podje
tij; če je multinacionalna skupina, čisti prihodek od
prodaje (in valuta) v registru EuroGroups

2.18

Pogojno

Skupna sredstva (in valuta) skupine podjetij; če je
multinacionalna skupina, skupna sredstva (in valuta)
v registru EuroGroups
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2.19

Neobvezno
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Države, v katerih so nerezidenčna podjetja ali
lokalne enote; za multinacionalno skupino države
registracije v registru EuroGroups

3. PODJETJE
Podvsebina

IDENTIFIKACIJA

Spremenljivke

3.1

Delno pogojno

Identifikacijske številke
Pogojno za identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, kadar je evidentirana v njem

3.2

Neobvezno

3.3
3.4
POVEZAVA Z DRUGIMI
ENOTAMI

DEMOGRAFSKI DOGODKI

STRATIFIKACIJSKI
PARAMETRI IN EKONOMSKE
SPREMENLJIVKE

Identifikacijska številka pravnih enot, ki lahko
sporočijo podatke o podjetju
Ime

Neobvezno

Poštni naslov, e-naslov in naslov spletišča

3.5

Identifikacijske številke pravnih enot, iz katerih je
podjetje sestavljeno

3.6

Identifikacijska številka skupine podjetij, ki ji
podjetje pripada

3.7

Datum začetka dejavnosti

3.8

Datum dokončne ukinitve dejavnosti

3.9

Šifra glavne dejavnosti na 4-mestni ravni NACE

3.10

Pogojno

Stranske dejavnosti, če obstajajo, na 4-mestni ravni
NACE

3.11

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb

3.12

Število zaposlenih

3.13

Neobvezno

3.14

3.15

Število zaposlenih v ekvivalentih polnega delovnega
časa
Čisti prihodek od prodaje, razen tistega iz točke
3.15

Neobvezno

Čisti prihodek od prodaje za kmetijstvo, lov in
gozdarstvo, ribolov ter javno upravo in obrambo,
obvezno socialno varnost, zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem in eksteritorialne organizacije

3.16

Institucionalni sektorji in podsektorji v smislu
Uredbe (EU) št. 549/2013

3.17

Neobvezno, če se Velikost (npr. prihodek od prodaje, zaposlovanje)
uporabijo
spre glavne dejavnosti in vsake od stranskih dejavnosti
menljivke 5.1–5.9 podjetja, ki imajo zaradi svoje velikosti precejšen
vpliv in katerih enote enovrstne dejavnosti (EED)
imajo precejšen vpliv na zbirne nacionalne podatke.
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4. LOKALNA ENOTA
Podvsebina

IDENTIFIKACIJA

Spremenljivke

4.1

Identifikacijska številka

4.2

Ime

4.3

Naslov (čim bolj natančen, vključno s poštno števil
ko)

4.4
DEMOGRAFSKI DOGODKI

STRATIFIKACIJSKI
PARAMETRI IN EKONOMSKE
SPREMENLJIVKE

Telefonska številka, e-naslov in informacije, ki
omogočajo elektronsko zbiranje podatkov

4.5

Datum začetka dejavnosti

4.6

Datum dokončne ukinitve dejavnosti

4.7

Šifra glavne dejavnosti na 4-mestni ravni NACE

4.8

Pogojno

Stranske dejavnosti, če obstajajo, na 4-mestni ravni
NACE; ta točka zadeva samo lokalne enote, ki so
predmet raziskovanj

4.9

Neobvezno

Dejavnost, ki se izvaja v lokalni enoti in pomeni
pomožno dejavnost podjetja, ki mu lokalna enota
pripada (da/ne)

4.10

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb

4.11

Število zaposlenih

4.12

POVEZAVE Z DRUGIMI
ENOTAMI IN REGISTRI

Neobvezno

Neobvezno

Število zaposlenih v ekvivalentih polnega delovnega
časa

4.13

Geografska lokacijska oznaka

4.14

Identifikacijske številke podjetij (3.1), ki jim lokalna
enota pripada

4.15

Pogojno

Sklicevanje na registre, v katerih je navedena lokalna
enota in ki vsebujejo informacije, ki jih je mogoče
uporabiti v statistične namene

5. ENOTA ENOVRSTNE DEJAVNOSTI
Informacije o EED se zahtevajo za tista podjetja, ki imajo zaradi svoje velikosti (npr. prihodek od prodaje, zaposlovanje)
precejšen vpliv in katerih enote enovrstne dejavnosti imajo precejšen vpliv na zbirne (nacionalne) podatke na ravni dejavnosti NACE.
Podvsebina

IDENTIFIKACIJA

Spremenljivke

5.1

Neobvezno, če se Identifikacijska številka
uporabi spremen
ljivka 3.17

5.2

Neobvezno, če se Identifikacijska številka pravnih enot, ki lahko
uporabi spremen sporočijo podatke o enoti enovrstne dejavnosti
ljivka 3.17

5.3

Neobvezno, če se Ime
uporabi spremen
ljivka 3.17
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5.4

Neobvezno, če se Naslov, ki omogoča zbiranje podatkov
uporabi spremen
ljivka 3.17

5.5

Neobvezno, če se Datum začetka dejavnosti
uporabi spremen
ljivka 3.17

5.6

Neobvezno, če se Datum dokončne ukinitve dejavnosti
uporabi spremen
ljivka 3.17

5.7

Neobvezno, če se Šifra dejavnosti na 4-mestni ravni NACE
uporabi spremen
ljivka 3.17

5.8

Neobvezno, če se Velikost (prihodek od prodaje, zaposlovanje) EED
uporabi spremen
ljivka 3.17

5.9

Neobvezno, če se Identifikacijska številka podjetja, katerega del je EED
uporabi spremen
ljivka 3.17
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PRILOGA IX

Določbe za izmenjavo zaupnih podatkov za namene evropskega okvira za statistične poslovne
registre
Oddelek 1
Ukrepi za zaupnost
Podatki, ki jih Komisiji (Eurostatu) posredujejo nacionalni statistični organi ali ki jih Komisija (Eurostat) prejme iz drugih
virov, se shranijo v registru EuroGroups za multinacionalne skupine podjetij in njihove sestavne enote, kot je opredeljen v
členu 2(4) Uredbe (EU) 2019/2152.
Pri posredovanju podatkov Komisiji (Eurostatu) v skladu s členom 10(2) in (3) Uredbe (EU) 2019/2152 nacionalni
statistični organi označijo podatke, ki so zaupni v skladu z nacionalno zakonodajo.
Da bi Komisija (Eurostat) zagotovila usklajenost podatkov, v skladu s členom 10(2) in (3) Uredbe (EU) 2019/2152
izključno za statistične namene nacionalnim statističnim organom držav članic, razen nacionalnim statističnim organom
države poročevalke, posreduje podatkovne nize spremenljivk iz delov B, C in D oddelka 3, vključno z oznakami
zaupnosti, v zvezi z multinacionalnimi skupinami podjetij in njihovimi sestavnimi enotami. V skladu s členom 10(2)
Uredbe (EU) 2019/2152 so podatkovni nizi iz dela C omejeni na multinacionalne skupine podjetij, pri katerih je vsaj ena
enota skupine na ozemlju zadevne države članice.
Komisija (Eurostat) lahko podatkovne nize spremenljivk, opredeljene v delu C oddelka 3, vključno z oznakami zaupnosti,
v skladu s členom 10(4) Uredbe (EU) 2019/2152 samo za statistične namene pošlje nacionalnim centralnim bankam in
Evropski centralni banki, če je to izrecno odobril ustrezni nacionalni organ in če je, kadar se podatki posredujejo
nacionalni centralni banki, vsaj ena enota multinacionalne skupine podjetij na ozemlju države članice navedene nacio
nalne centralne banke.
Oddelek 2
Varnostni ukrepi
Komisija (Eurostat) in nacionalni statistični organi shranijo podatke, ki so jih nacionalni statistični organi v skladu z
oddelkom 1 označili kot zaupne, na varnem območju z omejenim in nadzorovanim dostopom. Nacionalni statistični
organi na zahtevo Komisiji (Eurostatu) predložijo informacije o varnostnih ukrepih, ki se uporabljajo v državi članici.
Komisija (Eurostat) posreduje te informacije drugim državam članicam. Komisija (Eurostat) na zahtevo predloži informa
cije o svojih varnostnih ukrepih nacionalnim statističnim organom.
Zaupni podatki se na podlagi te uredbe članicam ESCB pošljejo šele po tem, ko članice ESCB na svojih področjih
pristojnosti in pod svojo odgovornostjo sprejmejo potrebne ukrepe v skladu s členoma 8a in 8b Uredbe (ES)
št. 2533/98 (1), da se zagotovi:
— varstvo teh podatkov, zlasti shranjevanje podatkov, ki imajo oznako zaupnosti, na varnem območju z omejenim in
nadzorovanim dostopom;
— uporaba podatkov izključno za statistične namene;
— da se informacije o ukrepih vključijo v letno poročilo o zaupnosti iz člena 8b Uredbe (ES) št. 2533/98 ali da
nacionalne centralne banke ali Evropska centralna banka o ukrepih drugače obvestijo Komisijo (Eurostat) in nacio
nalne statistične organe.
Podatki se pošiljajo v šifrirani obliki.
(1) Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke
(UL L 318, 27.11.1998, str. 8).
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Oddelek 3
Oblika podatkov in metapodatkov
Za podatke, posredovane na podlagi oddelka 10(2) in (3) Uredbe (EU) 2019/2152 in podrobneje določene v Prilogi IV k
tej uredbi, se uporablja oblika, določena v delu A tega oddelka.
Podatki in metapodatki za register EuroGroups se posredujejo z uporabo standardov ESS za podatke in metapodatke, kot
jih je določila Komisija (Eurostat).
Za učinkovito obdelavo podatkov je bistvena standardizacija strukture podatkovnih zapisov. To je nujen korak za
zagotavljanje podatkov v skladu s standardi izmenjave, ki jih je določila Komisija (Eurostat).
Podatki se pošljejo kot niz zapisov (podatkovni niz).
V skladu s členom 9(5) te uredbe morajo biti zaupni podatki poslani s pravo vrednostjo, zapisano v polju vrednosti, in z
oznako, ki označuje, da so podatki zaupni.
Razen če ni drugače določeno, morajo biti denarni podatki izraženi v tisočih enot nacionalne valute (euro za države
članice euroobmočja). Za države, ki pristopajo k euroobmočju, se glede prvega leta poročanja v eurih uporabljajo določbe
člena 10(6) te uredbe.
1. Oznaka podatkovnega niza
Vsi podatkovni nizi, ki jih posredujejo Komisija (Eurostat) in nacionalni statistični organi, se označijo z uporabo dogovora
o poimenovanju, določenega v podrobni dokumentaciji in smernicah za standarde izmenjave, ki jih da na voljo Komisija
(Eurostat).
2. Podatkovni nizi in opredelitev polj
V delih A, B, C in D tega oddelka je navedena vsebina podatkovnih nizov, ki jih posredujejo Komisija (Eurostat) in
nacionalni statistični organi. Tehnična imena, struktura, polja, oznake in atributi podatkovnih nizov, ki jih je treba
uporabiti, so vključeni v najnovejšo različico smernic za evropski okvir za statistične poslovne registre, kot jih določi
Komisija (Eurostat).
Neoznačene postavke v delih A, B, C in D tega oddelka so obvezne, postavke, označene s „pogojno“, so obvezne, če so na
voljo v državah članicah, postavke, označene z „neobvezno“, pa so priporočene. Postavke, označene z „delno pogojno“, so
obvezne, razen delov postavke, ki so izrecno navedeni kot pogojni.
Obdelava podatkov registra EuroGroups je ciklični postopek, ki ga centralno začne Komisija (Eurostat). Ob koncu vsakega
ciklusa je za pripravljavce statistike v državah članicah na voljo okvir populacije.
Komisija (Eurostat) na začetku vsakega ciklusa posreduje podatkovne nize z relevantnimi metapodatki nacionalnim
statističnim organom zaradi zagotovitve, da so v vseh državah na voljo in se uporabljajo isti metapodatki.
DEL A

Podatkovni nizi spremenljivk iz odstavka 1 ter pododstavkov 3.1 in 3.2 Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/2152, ki
jih nacionalni statistični organi posredujejo Komisiji (Eurostatu)
2.1

Izmenjava podatkov o rezidenčnih pravnih enotah za namene identifikacije

Nacionalni statistični organi Komisiji (Eurostatu) za namene identifikacije posredujejo informacije o svojih rezidenčnih
registriranih pravnih enotah za identifikacijsko storitev registra EuroGroups. Nacionalni statistični organi posredujejo
naslednji podatkovni niz z identifikacijskimi informacijami o rezidenčnih registriranih pravnih enotah, vključno z ozna
kami zaupnosti. Spremenljivka 1.6 za ta podatkovni niz je lahko le datum ustanovitve za pravne osebe.
Podatkovni niz z informacijami o rezidenčnih pravnih enotah za identifikacijsko storitev registra EuroGroups
IDENTIFIKACIJA

1.1

Identifikacijske številke (vključno z identifikacijsko
številko v registru EuroGroups, kadar je relevantno
za navedeni register)

1.2

Ime
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Naslov (čim bolj natančen, vključno s poštno števil
ko)

1.3

1.4

DEMOGRAFSKI DOGODKI

STRATIFIKACIJSKI
TRI

Neobvezno

Telefonska številka, e-naslov, spletišče in informa
cije, ki omogočajo elektronsko zbiranje podatkov

1.5

Identifikacijska številka za davek na dodano vred
nost (DDV ali, če ta ni na voljo, druga administra
tivna identifikacijska številka

1.6

Datum ustanovitve za pravne osebe ali datum urad
nega priznanja gospodarskega subjekta za fizične
osebe

1.7

Datum prenehanja pravne enote

PARAME 1.8

Pravnoorganizacijska oblika

1.9
1.10

2.2

18.8.2020

Pravni status dejavnosti
Pogojno

Oznaka za podružnice v smislu točke 18.12
poglavja 18 Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013

Izmenjava podatkov o tujih pravnih enotah za namene identifikacije

Nacionalni statistični organi lahko Komisiji (Eurostatu) za namene identifikacije posredujejo informacije o tujih regi
striranih pravnih enotah kadar koli v procesu registra EuroGroups. Nacionalni statistični organi posredujejo naslednji
podatkovni niz o tujih registriranih pravnih enotah. Spremenljivka 1.6 za ta podatkovni niz je lahko le datum ustanovitve
za pravne osebe.
Podatkovni niz z informacijami o tujih pravnih enotah za identifikacijsko storitev registra EuroGroups
IDENTIFIKACIJA

DEMOGRAFSKI DOGODKI

1.1

Neobvezno

Identifikacijske številke (vključno z identifikacijsko
številko v registru EuroGroups, kadar je relevantno
za navedeni register)

1.2

Ime

1.3

Naslov (čim bolj natančen, vključno s poštno števil
ko)

1.4

Neobvezno

Telefonska številka, e-naslov, spletišče in informa
cije, ki omogočajo elektronsko zbiranje podatkov

1.5

Neobvezno

Identifikacijska številka za davek na dodano vred
nost (DDV) ali, če ta ni na voljo, druga administra
tivna identifikacijska številka

1.6

Neobvezno

Datum ustanovitve za pravne osebe ali datum urad
nega priznanja gospodarskega subjekta za fizične
osebe

1.7

Neobvezno

Datum prenehanja pravne enote
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PARAME 1.8

Neobvezno

2.3

Pravnoorganizacijska oblika
Pravni status dejavnosti

1.9
1.10
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Pogojno

Oznaka za podružnice v smislu točke 18.12
poglavja 18 Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013

Izmenjava podatkov o pravnih enotah in razmerjih, ki pripadajo multinacionalnim skupinam podjetij

Drug korak pri obdelavi podatkov je posredovanje informacij o pravnih enotah in razmerjih navedenih pravnih enot s
strani nacionalnih statističnih organov Komisiji (Eurostatu). Registru EuroGroups se posredujeta dva podatkovna niza, in
sicer eden o pravnih enotah in eden o razmerjih. Nacionalni statistični organi posredujejo naslednja podatkovna niza,
vključno z oznakami zaupnosti, za pravne enote in razmerja.
Podatkovni niz z informacijami o pravnih enotah
IDENTIFIKACIJA

1.1

Identifikacijske številke
(vključno z identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, kadar je relevantno za navedeni register)

1.2

Ime

1.3

Naslov (čim bolj natančen, vključno s poštno števil
ko)

1.4

DEMOGRAFSKI DOGODKI

STRATIFIKACIJSKI
TRI

Neobvezno

Telefonska številka, e-naslov, spletišče in informa
cije, ki omogočajo elektronsko zbiranje podatkov

1.5

Identifikacijska številka za davek na dodano vred
nost (DDV) ali, če ta ni na voljo, druga administra
tivna identifikacijska številka

1.6

Datum ustanovitve za pravne osebe ali datum urad
nega priznanja gospodarskega subjekta za fizične
osebe

1.7

Datum prenehanja pravne enote

PARAME 1.8

Pravnoorganizacijska oblika

1.9

Pravni status dejavnosti

1.10

Pogojno

Oznaka za podružnice v smislu točke 18.12
poglavja 18 Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013

1.11

Neobvezno

Oznaka za enote za posebne namene v smislu točk
2.17 do 2.20 poglavja 2 Priloge A k Uredbi (EU)
št. 549/2013

Podatkovni niz z informacijami o razmerjih lastništva in nadzora
NADZOR ENOT

Nadzorne povezave se lahko evidentirajo od zgoraj
navzdol (1.20a, 1.21a, 1.22a) ali od spodaj navzgor
(1.20b, 1.21b, 1.22b). Za vsako enoto se evidentira
samo prva raven neposrednega ali posrednega
nadzora (iz kombinacije teh podatkov je razvidna
celotna nadzorna veriga).
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1.20a

Identifikacijske številke rezidenčnih pravnih enot, ki
so pod nadzorom pravne enote

1.20b

Identifikacijska številka rezidenčne pravne enote, ki
nadzoruje pravno enoto

1.21a

Delno pogojno

Države registracije, identifikacijske številke, imena in
naslovi nerezidenčnih pravnih enot, ki so pod
nadzorom pravne enote. Pogojno za identifikacijske
številke v registru EuroGroups.

1.21b

Delno pogojno

Država registracije, identifikacijska številka, ime in
naslov nerezidenčne pravne enote, ki nadzoruje
pravno enoto. Pogojno za identifikacijsko številko
v registru EuroGroups.

1.22a

Pogojno

Številke DDV nerezidenčnih pravnih enot, ki so pod
nadzorom pravne enote

1.22b

Pogojno

Številka DDV nerezidenčne pravne enote, ki
nadzoruje pravno enoto

Lastništvo se lahko evidentira od zgoraj navzdol
(1.23a, 1.24a) ali od spodaj navzgor (1.23b, 1.24b).
Prag je 10 % ali več neposrednega lastništva.

LASTNIŠTVO ENOT

1.23a

Pogojno

(a) Identifikacijske številke in
(b) deleži (%) rezidenčnih pravnih enot v lasti
pravne enote.

1.23b

Pogojno

(a) Identifikacijske številke in
(b) deleži (%) rezidenčnih pravnih enot, ki imajo v
lasti pravno enoto.

1.24a

Pogojno

(a) Države registracije in
(b) identifikacijske številke v registru EuroGroups
ter
(c) imena, naslovi in številke DDV ter
(d) deleži (%) nerezidenčnih pravnih enot v lasti
pravne enote ter
(e) datum začetka in konca udeležbe.

1.24b

Pogojno

(a) Države registracije in
(b) identifikacijska številka v registru EuroGroups
ter
(c) imena, naslovi in številke DDV ter

18.8.2020

SL

Uradni list Evropske unije

L 271/157

(d) deleži (%) nerezidenčnih pravnih enot, ki imajo
v lasti pravno enoto, ter
(e) datum začetka in konca udeležbe.
2.4

Izmenjava podatkov o rezidenčnih podjetjih, ki pripadajo multinacionalnim skupinam podjetij

Korak pri obdelavi podatkov je posredovanje informacij o podjetjih, ki jim pripadajo navedene pravne enote, s strani
nacionalnih statističnih organov Komisiji (Eurostatu). Skupaj se registru EuroGroups posredujeta dva podatkovna niza, in
sicer eden o podjetjih ter eden o povezavah med podjetji in pravnimi enotami.
Podatkovni niz z informacijami o podjetjih
IDENTIFIKACIJA

3.1

Delno pogojno

Identifikacijske številke
Pogojno za identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, kadar je evidentirana v njem

3.2

Neobvezno

3.3

3.4

POVEZAVA Z DRUGIMI
ENOTAMI

DEMOGRAFSKI DOGODKI

Identifikacijska številka pravnih enot, ki lahko
sporočijo podatke o podjetju

Ime

Neobvezno

Poštni naslov, e-naslov in naslov spletišča

3.5

Identifikacijske številke pravnih enot, iz katerih je
podjetje sestavljeno

3.6

Identifikacijska številka skupine podjetij, ki ji
podjetje pripada

3.7

Datum začetka dejavnosti

3.8

Datum dokončne ukinitve dejavnosti

STRATIFIKACIJSKI
3.9
PARAMETRI IN EKONOMSKE
SPREMENLJIVKE
3.11

Šifra glavne dejavnosti na 4-mestni ravni NACE

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb

3.12

Število zaposlenih

3.14

Čisti prihodek od prodaje, razen tistega iz točke
3.15

3.15

Neobvezno

Čisti prihodek od prodaje za kmetijstvo, lov in
gozdarstvo, ribolov ter javno upravo in obrambo,
obvezno socialno varnost, zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem in eksteritorialne organizacije
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Institucionalni sektorji in podsektorji v smislu
Uredbe (EU) št. 549/2013

3.16

Podatkovni niz z informacijami o povezavah med podjetji in pravnimi enotami
POVEZAVE S PODJETJEM

1.12

Pogojno

Identifikacijske številke pravnih enot, iz katerih je
podjetje sestavljeno

3.5

2.5

Identifikacijske številke podjetij (3.1), ki jim enota
pripada

Vključitev podatkov iz različnih virov in priprava podatkov o skupinah podjetij

Drug korak pri obdelavi podatkov je vključitev informacij iz različnih držav članic in od drugih subjektov, ki zagotavljajo
podatke, centralno na Komisiji (Eurostatu). Te informacije se nanašajo na nadzor in lastništvo nad pravnimi enotami ter
statistično enoto podjetje.
Naslednja faza pri obdelavi je priprava podatkov o skupinah podjetij s strani Komisije (Eurostata). Komisija (Eurostat)
rezultate te priprave posreduje nacionalnim statističnim organom držav članic v podatkovnih nizih, opredeljenih v delih C
in D tega oddelka.
2.6

Izmenjava podatkov o popravkih struktur skupin in spremenljivk o multinacionalnih skupinah podjetij

Nacionalni statistični organi za popravke struktur skupin podjetij posredujejo podatkovne nize z informacijami o manj
kajočih ali neveljavnih razmerjih, vključno z oznakami zaupnosti. Oblika je v skladu z obliko podatkovnega niza z
informacijami o razmerjih, opredeljenega v točki 2.3 tega oddelka.
Nacionalni statistični organi Komisiji (Eurostatu) posredujejo naslednji podatkovni niz z identifikacijskimi informacijami o
multinacionalnih skupinah podjetij, kadar je globalno središče odločanja skupine na ozemlju države članice.
Podatkovni niz z informacijami o skupinah podjetij za register EuroGroups
IDENTIFIKACIJA

2.1

Delno pogojno

Identifikacijske številke.
Pogojno za identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, če je skupina podjetij multinacionalna.

2.3

Ime skupine podjetij, za multinacionalne skupine
ime v registru EuroGroups

2.4

Neobvezno

Kratek besedilni opis skupine podjetij

2.5

Neobvezno

Naslov spletišča skupine podjetij

2.6

Identifikacijska številka pravne enote, ki je globalno
središče odločanja. Če je globalno središče odločanja
nerezident, identifikacijska številka v registru Euro
Groups. Za fizične osebe, ki niso gospodarski
subjekti, je treba državo rezidenčnosti evidentirati
pod 2.10a.

2.7

Država registracije globalnega središča odločanja; če
je nerezident, država registracije v registru Euro
Groups.
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2.9

Identifikacijska številka pravne enote, ki je vodja
globalne skupine. Če je vodja globalne skupine nere
zident, identifikacijska številka v registru Euro
Groups. Za fizične osebe, ki niso gospodarski
subjekti, je treba državo rezidenčnosti evidentirati
pod 2.10a.

2.10

Neobvezno

Država registracije, poštni naslov in e-naslov vodje
globalne skupine; če je nerezident, država registra
cije v registru EuroGroups

2.10a

Pogojno

Država rezidenčnosti končne nadzorne institucio
nalne enote, če je nadzorna enota fizična oseba, ki
ni gospodarski subjekt

STRATIFIKACIJSKI
2.14
PARAMETRI IN EKONOMSKE
SPREMENLJIVKE

2.7

L 271/159

Šifra glavne dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni
ravni NACE; če je multinacionalna skupina, šifra
glavne dejavnosti v registru EuroGroups

2.15

Neobvezno

Stranske dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni
ravni NACE; če je multinacionalna skupina, šifra
stranske dejavnosti v registru EuroGroups

2.16

Pogojno

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v skupini
podjetij; če je multinacionalna skupina, število zapo
slenih in samozaposlenih oseb v registru Euro
Groups

2.17

Pogojno

Čisti prihodek od prodaje (in valuta) skupine podje
tij; če je multinacionalna skupina, čisti prihodek od
prodaje (in valuta) v registru EuroGroups

2.18

Pogojno

Skupna sredstva (in valuta) skupine podjetij; če je
multinacionalna skupina, skupna sredstva (in valuta)
v registru EuroGroups

2.19

Neobvezno

Države, v katerih so nerezidenčna podjetja ali
lokalne enote; za multinacionalno skupino države
registracije v registru EuroGroups

Izmenjava podatkov o neveljavnih rezidenčnih pravnih enotah in rezidenčnih pravnih enotah, ki so zunaj področja
uporabe

Nacionalni statistični organi lahko Komisiji (Eurostatu) posredujejo informacije o neveljavnih rezidenčnih pravnih enotah
ali rezidenčnih pravnih enotah, ki so zunaj področja uporabe, kadar koli v procesu registra EuroGroups. Nacionalni
statistični organi posredujejo naslednja podatkovna niza z identifikacijskimi informacijami o takih pravnih enotah.
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Podatkovni niz z informacijami o neveljavnih pravnih enotah za register EuroGroups
IDENTIFIKACIJA

1.1

Identifikacijske številke
(vključno z identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, kadar je relevantno za navedeni register)

Podatkovni niz z informacijami o pravnih enotah, ki so zunaj področja uporabe, za register EuroGroups
IDENTIFIKACIJA

1.1

Identifikacijske številke
(vključno z identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, kadar je relevantno za navedeni register)

2.8

Vključitev podatkov iz različnih virov in končna priprava podatkov o multinacionalnih skupinah podjetij

Naslednji korak pri obdelavi podatkov je vključitev informacij o razmerju in skupini podjetij iz različnih držav članic
centralno na Komisiji (Eurostatu). Zadnja faza pri obdelavi je končna priprava podatkov o skupinah podjetij s strani
Komisije (Eurostata).
Ob koncu ciklusa Komisija (Eurostat) posreduje rezultate končne priprave podatkov o skupinah podjetij nacionalnim
statističnim organom. Komisija (Eurostat) podatke nacionalnim statističnim organom posreduje v podatkovnih nizih,
opredeljenih v delih C in D tega oddelka.
DEL B

Podatkovni nizi spremenljivk iz pododstavka 3.3 Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/2152, ki jih Komisija (Eurostat)
posreduje nacionalnim statističnim organom za namene identifikacije pravnih enot
Komisija (Eurostat) na zahtevo nacionalnih statističnih organov posreduje identifikacijske rezultate iz identifikacijske
storitve registra EuroGroups pristojnemu osebju, ki prispeva k pripravi registra EuroGroups, v naslednjem podatkovnem
nizu, vključno z oznakami zaupnosti.
Podatkovni niz z informacijami o pravnih enotah iz identifikacijske storitve EGR za nacionalne statistične organe
IDENTIFIKACIJA

1.1

Identifikacijske številke
(vključno z identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, kadar je relevantno za navedeni register)

1.2

Ime

1.3

Naslov (čim bolj natančen, vključno s poštno števil
ko)

1.4

DEMOGRAFSKI DOGODKI

Neobvezno

Telefonska številka, e-naslov, spletišče in informa
cije, ki omogočajo elektronsko zbiranje podatkov

1.5

Identifikacijska številka za davek na dodano vred
nost (DDV) ali, če ta ni na voljo, druga administra
tivna identifikacijska številka

1.6

Datum ustanovitve za pravne osebe ali datum urad
nega priznanja gospodarskega subjekta za fizične
osebe

1.7

Datum prenehanja pravne enote
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Pravnoorganizacijska oblika

DEL C

Podatkovni nizi spremenljivk iz odstavka 2 Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/2152, ki jih Komisija (Eurostat)
posreduje nacionalnim statističnim organom in centralnim bankam za namene uporabe registra EuroGroups, kot
je naveden v členu 8(4) Uredbe (EU) 2019/2152
Komisija (Eurostat) posreduje nacionalnim statističnim organom držav članic izključno za statistične namene naslednje
spremenljivke, vključno z oznakami zaupnosti, v zvezi z multinacionalnimi skupinami podjetij in njihovimi sestavnimi
enotami, kadar je vsaj ena pravna enota skupine na ozemlju zadevne države članice.
Komisija (Eurostat) lahko nacionalnim centralnim bankam in Evropski centralni banki izključno za statistične namene
posreduje naslednje spremenljivke, vključno z oznakami zaupnosti, v zvezi z multinacionalnimi skupinami podjetij in
njihovimi sestavnimi enotami, če je to izrecno odobril nacionalni statistični organ in če je, kadar se podatki posredujejo
nacionalni centralni banki, vsaj ena pravna enota multinacionalne skupine podjetij na ozemlju države članice navedene
nacionalne centralne banke.
1. PRAVNE ENOTE
1.1

IDENTIFIKACIJA

Identifikacijske številke
(vključno z identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, kadar je relevantno za navedeni register)

1.2

Ime

1.3

Naslov (čim bolj natančen, vključno s poštno števil
ko)

1.4

DEMOGRAFSKI DOGODKI

STRATIFIKACIJSKI
TRI

Neobvezno

1.5

Identifikacijska številka za davek na dodano vred
nost (DDV) ali, če ta ni na voljo, druga administra
tivna identifikacijska številka

1.6

Datum ustanovitve za pravne osebe ali datum urad
nega priznanja gospodarskega subjekta za fizične
osebe

1.7

Datum prenehanja pravne enote

PARAME 1.8

Pravnoorganizacijska oblika

1.9

POVEZAVE S PODJETJEM

Telefonska številka, e-naslov, spletišče in informa
cije, ki omogočajo elektronsko zbiranje podatkov

Pravni status dejavnosti

1.10

Pogojno

Oznaka za podružnice v smislu točke 18.12
poglavja 18 Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013

1.11

Neobvezno

Oznaka za enote za posebne namene v smislu točk
2.17 do 2.20 poglavja 2 Priloge A k Uredbi (EU)
št. 549/2013

1.12

Pogojno

Identifikacijske številke podjetij (3.1), ki jim enota
pripada
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1.13

Pogojno

Datum pridružitve podjetjem

1.14

Pogojno

Datum ločitve od podjetij
Sklicevanje na povezane registre, v katerih je pravna
enota evidentirana in ki vsebujejo informacije, ki so
lahko koristne za statistične namene

POVEZAVE Z DRUGIMI REGI
STRI

POVEZAVA
PODJETIJ

S

18.8.2020

1.15

Pogojno

Sklicevanje na register gospodarskih subjektov
znotraj EU in sklicevanje na carinski register ali
register gospodarskih subjektov zunaj EU

1.16

Pogojno

Sklicevanje na upravne globalne identifikatorje, skli
cevanje na podatke iz bilance stanja (za enote, ki
morajo objaviti zaključne račune), sklicevanje na
register plačilnih bilanc ali register tujih neposrednih
naložb in sklicevanje na register kmetij

SKUPINO 1.17

Identifikacijska številka skupine podjetij (2.1), ki ji
enota pripada

1.18

Datum pridružitve skupini podjetij

1.19

Datum ločitve od skupine podjetij

NADZOR ENOT

Nadzorne povezave se lahko evidentirajo od zgoraj
navzdol (1.20a, 1.21a, 1.22a) ali od spodaj navzgor
(1.20b, 1.21b, 1.22b). Za vsako enoto se evidentira
samo prva raven neposrednega ali posrednega
nadzora (iz kombinacije teh podatkov je razvidna
celotna nadzorna veriga).
1.20a

Identifikacijske številke rezidenčnih pravnih enot, ki
so pod nadzorom pravne enote

1.20b

Identifikacijska številka rezidenčne pravne enote, ki
nadzoruje pravno enoto

1.21a

Delno pogojno

Države registracije, identifikacijske številke, imena in
naslovi nerezidenčnih pravnih enot, ki so pod
nadzorom pravne enote. Pogojno za identifikacijske
številke v registru EuroGroups.

1.21b

Delno pogojno

Država registracije, identifikacijska številka, ime in
naslov nerezidenčne pravne enote, ki nadzoruje
pravno enoto. Pogojno za identifikacijsko številko
v registru EuroGroups.

1.22a

Pogojno

Številke DDV nerezidenčnih pravnih enot, ki so pod
nadzorom pravne enote

1.22b

Pogojno

Številka DDV nerezidenčne pravne enote, ki
nadzoruje pravno enoto
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Lastništvo se lahko evidentira od zgoraj navzdol
(1.23a, 1.24a) ali od spodaj navzgor (1.23b, 1.24b).
Prag je 10 % ali več neposrednega lastništva.

1.23a

Pogojno

(a) Identifikacijske številke in
(b) deleži (%) rezidenčnih pravnih enot v lasti
pravne enote.

1.23b

Pogojno

(a) Identifikacijske številke in
(b) deleži (%) rezidenčnih pravnih enot, ki imajo v
lasti pravno enoto.

1.24a

Pogojno

(a) Države registracije in
(b) identifikacijske številke v registru EuroGroups
ter
(c) imena, naslovi in številke DDV ter
(d) deleži (%) nerezidenčnih pravnih enot v lasti
pravne enote ter
(e) datum začetka in konca udeležbe.

1.24b

Pogojno

(a) Države registracije in
(b) identifikacijska številka v registru EuroGroups
ter
(c) imena, naslovi in številke DDV ter
(d) deleži (%) nerezidenčnih pravnih enot, ki imajo
v lasti pravno enoto, ter
(e) datum začetka in konca udeležbe.

2. SKUPINA PODJETIJ
IDENTIFIKACIJA

2.1

Delno pogojno

Identifikacijske številke
Pogojno za identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, če je skupina podjetij multinacionalna.

2.2

Neobvezno

2.3

Identifikacijske številke pravnih enot, ki lahko
sporočijo podatke o skupini podjetij

Ime skupine podjetij, za multinacionalne skupine
ime v registru EuroGroups

2.4

Neobvezno

Kratek besedilni opis skupine podjetij

2.5

Neobvezno

Naslov spletišča skupine podjetij
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2.6

Identifikacijska številka pravne enote, ki je globalno
središče odločanja. Če je globalno središče odločanja
nerezident, identifikacijska številka v registru Euro
Groups. Za fizične osebe, ki niso gospodarski
subjekti, je treba državo rezidenčnosti evidentirati
pod 2.10a.

2.7

Država registracije globalnega središča odločanja; če
je nerezident, država registracije v registru Euro
Groups.

2.8

Neobvezno

2.9

DEMOGRAFSKI DOGODKI

18.8.2020

Poštni naslov in e-naslov globalnega središča odlo
čanja

Identifikacijska številka pravne enote, ki je vodja
globalne skupine. Če je vodja globalne skupine nere
zident, identifikacijska številka v registru Euro
Groups. Za fizične osebe, ki niso gospodarski
subjekti, je treba državo rezidenčnosti evidentirati
pod 2.10a.

2.10

Neobvezno

Država registracije, poštni naslov in e-naslov vodje
globalne skupine; če je nerezident, država registra
cije v registru EuroGroups

2.10a

Pogojno

Država rezidenčnosti končne nadzorne institucio
nalne enote, če je nadzorna enota fizična oseba, ki
ni gospodarski subjekt

2.12

Datum začetka delovanja skupine podjetij

2.13

Datum ukinitve skupine podjetij

STRATIFIKACIJSKI
2.14
PARAMETRI IN EKONOMSKE
SPREMENLJIVKE

Šifra glavne dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni
ravni NACE; če je multinacionalna skupina, šifra
glavne dejavnosti v registru EuroGroups

2.15

Neobvezno

Stranske dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni
ravni NACE; če je multinacionalna skupina, šifra
stranske dejavnosti v registru EuroGroups

2.16

Pogojno

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v skupini
podjetij; če je multinacionalna skupina, število zapo
slenih in samozaposlenih oseb v registru Euro
Groups

2.17

Pogojno

Čisti prihodek od prodaje (in valuta) skupine podje
tij; če je multinacionalna skupina, čisti prihodek od
prodaje (in valuta) v registru EuroGroups
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2.18

Pogojno

Skupna sredstva (in valuta) skupine podjetij; če je
multinacionalna skupina, skupna sredstva (in valuta)
v registru EuroGroups

2.19

Neobvezno

Države, v katerih so nerezidenčna podjetja ali
lokalne enote; za multinacionalno skupino države
registracije v registru EuroGroups

3. PODJETJE
IDENTIFIKACIJA

3.1

Delno pogojno

Identifikacijska številka
Pogojno za identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, kadar je evidentirana v njem

3.2

Neobvezno

3.3
3.4
POVEZAVA Z DRUGIMI
ENOTAMI

DEMOGRAFSKI DOGODKI

Identifikacijska številka pravnih enot, ki lahko
sporočijo podatke o podjetju
Ime

Neobvezno

Poštni naslov, e-naslov in naslov spletišča

3.5

Identifikacijske številke pravnih enot, iz katerih je
podjetje sestavljeno

3.6

Identifikacijska številka skupine podjetij, ki ji
podjetje pripada

3.7

Datum začetka dejavnosti

3.8

Datum dokončne ukinitve dejavnosti

3.9
STRATIFIKACIJSKI
PARAMETRI IN EKONOMSKE
SPREMENLJIVKE
3.10

Šifra glavne dejavnosti na 4-mestni ravni NACE
Pogojno

Stranske dejavnosti, če obstajajo, na 4-mestni ravni
NACE

3.11

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb

3.12

Število zaposlenih

3.13

Neobvezno

Čisti prihodek od prodaje, razen tistega iz točke
3.15

3.14

3.15

3.16

Število zaposlenih v ekvivalentih polnega delovnega
časa

Neobvezno

Čisti prihodek od prodaje za kmetijstvo, lov in
gozdarstvo, ribolov ter javno upravo in obrambo,
obvezno socialno varnost, zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem in eksteritorialne organizacije
Institucionalni sektorji in podsektorji v smislu
Uredbe (EU) št. 549/2013
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DEL D

Podatkovni nizi spremenljivk iz odstavka 2 Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/2152, ki jih Komisija (Eurostat)
posreduje nacionalnim statističnim organom za namene priprave registra EuroGroups
Za zagotovitev učinkovitosti in visoke kakovosti priprave registra EuroGroups Komisija (Eurostat) pristojnemu osebju v
nacionalnih statističnih organih, ki prispeva k pripravi registra EuroGroups, posreduje naslednje spremenljivke, vključno z
oznakami zaupnosti, v zvezi z multinacionalnimi skupinami podjetij in njihovimi sestavnimi enotami.
1. PRAVNE ENOTE
IDENTIFIKACIJA

1.1

Identifikacijske številke
(vključno z identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, kadar je relevantno za navedeni register)

1.2

Ime

1.3

Naslov (čim bolj natančen, vključno s poštno števil
ko)

1.4

DEMOGRAFSKI DOGODKI

STRATIFIKACIJSKI
TRI

Neobvezno

1.5

Identifikacijska številka za davek na dodano vred
nost (DDV) ali, če ta ni na voljo, druga administra
tivna identifikacijska številka

1.6

Datum ustanovitve za pravne osebe ali datum urad
nega priznanja gospodarskega subjekta za fizične
osebe

1.7

Datum prenehanja pravne enote

PARAME 1.8

Pravnoorganizacijska oblika

1.9

POVEZAVE S PODJETJEM

Telefonska številka, e-naslov, spletišče in informa
cije, ki omogočajo elektronsko zbiranje podatkov

Pravni status dejavnosti

1.10

Pogojno

Oznaka za podružnice v smislu točke 18.12
poglavja 18 Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013

1.11

Neobvezno

Oznaka za enote za posebne namene v smislu točk
2.17 do 2.20 poglavja 2 Priloge A k Uredbi (EU)
št. 549/2013

1.12

Pogojno

Identifikacijske številke podjetij (3.1), ki jim enota
pripada

1.13

Pogojno

Datum pridružitve podjetjem

1.14

Pogojno

Datum ločitve od podjetij
Sklicevanje na povezane registre, v katerih je pravna
enota evidentirana in ki vsebujejo informacije, ki so
lahko koristne za statistične namene

POVEZAVE Z DRUGIMI REGI
STRI

1.15

Pogojno

Sklicevanje na register gospodarskih subjektov
znotraj EU in sklicevanje na carinski register ali
register gospodarskih subjektov zunaj EU
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1.16

POVEZAVA
PODJETIJ

S

Pogojno

SKUPINO 1.17
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Sklicevanje na upravne globalne identifikatorje, skli
cevanje na podatke iz bilance stanja (za enote, ki
morajo objaviti zaključne račune), sklicevanje na
register plačilnih bilanc ali register tujih neposrednih
naložb in sklicevanje na register kmetij
Identifikacijska številka skupine podjetij (2.1), ki ji
enota pripada

1.18

Datum pridružitve skupini podjetij

1.19

Datum ločitve od skupine podjetij
Nadzorne povezave se lahko evidentirajo od zgoraj
navzdol (1.20a, 1.21a, 1.22a) ali od spodaj navzgor
(1.20b, 1.21b, 1.22b). Za vsako enoto se evidentira
samo prva raven neposrednega ali posrednega
nadzora (iz kombinacije teh podatkov je razvidna
celotna nadzorna veriga).

NADZOR ENOT

1.20a

Identifikacijske številke rezidenčnih pravnih enot, ki
so pod nadzorom pravne enote

1.20b

Identifikacijska številka rezidenčne pravne enote, ki
nadzoruje pravno enoto

1.21a

Delno pogojno

Države registracije, identifikacijske številke, imena in
naslovi nerezidenčnih pravnih enot, ki so pod
nadzorom pravne enote. Pogojno za identifikacijske
številke v registru EuroGroups.

1.21b

Delno pogojno

Država registracije, identifikacijska številka, ime in
naslov nerezidenčne pravne enote, ki nadzoruje
pravno enoto. Pogojno za identifikacijsko številko
v registru EuroGroups.

1.22a

Pogojno

Številke DDV nerezidenčnih pravnih enot, ki so pod
nadzorom pravne enote

1.22b

Pogojno

Številka DDV nerezidenčne pravne enote, ki
nadzoruje pravno enoto
Lastništvo se lahko evidentira od zgoraj navzdol
(1.23a, 1.24a) ali od spodaj navzgor (1.23b, 1.24b).
Prag je 10 % ali več neposrednega lastništva.

LASTNIŠTVO ENOT

1.23a

Pogojno

(a) Identifikacijske številke in
(b) deleži (%) rezidenčnih pravnih enot v lasti
pravne enote.
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1.23b

Pogojno
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(a) Identifikacijske številke in
(b) deleži (%) rezidenčnih pravnih enot, ki imajo v
lasti pravno enoto.

1.24a

Pogojno

(a) Države registracije in
(b) identifikacijske številke v registru EuroGroups
ter
(c) imena, naslovi in številke DDV ter
(d) deleži (%) nerezidenčnih pravnih enot v lasti
pravne enote ter
(e) datum začetka in konca udeležbe.

1.24b

Pogojno

(a) Države registracije in
(b) identifikacijska številka v registru EuroGroups
ter
(c) imena, naslovi in številke DDV ter
(d) deleži (%) nerezidenčnih pravnih enot, ki imajo
v lasti pravno enoto, ter
(e) datum začetka in konca udeležbe.

2. SKUPINA PODJETIJ
IDENTIFIKACIJA

2.1

Delno pogojno

Identifikacijske številke
Pogojno za identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, če je skupina podjetij multinacionalna.

2.2

Neobvezno

2.3

Identifikacijska številka pravnih enot, ki lahko
sporočijo podatke o skupini podjetij

Ime skupine podjetij, za multinacionalne skupine
ime v registru EuroGroups

2.4

Neobvezno

Kratek besedilni opis skupine podjetij

2.5

Neobvezno

Naslov spletišča skupine podjetij

2.6

Identifikacijska številka pravne enote, ki je globalno
središče odločanja. Če je globalno središče odločanja
nerezident, identifikacijska številka v registru Euro
Groups. Za fizične osebe, ki niso gospodarski
subjekti, je treba državo rezidenčnosti evidentirati
pod 2.10a.

2.7

Država registracije globalnega središča odločanja; če
je nerezident, država registracije v registru Euro
Groups.
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2.8

Neobvezno

Poštni naslov, e-naslov in naslov spletišča global
nega središča odločanja

Identifikacijska številka pravne enote, ki je vodja
globalne skupine. Če je vodja globalne skupine nere
zident, identifikacijska številka v registru Euro
Groups. Za fizične osebe, ki niso gospodarski
subjekti, je treba državo rezidenčnosti evidentirati
pod 2.10a.

2.9

DEMOGRAFSKI DOGODKI

L 271/169

2.10

Neobvezno

Država registracije, poštni naslov in e-naslov vodje
globalne skupine; če je nerezident, država registra
cije v registru EuroGroups

2.10a

Pogojno

Država rezidenčnosti končne nadzorne institucio
nalne enote, če je nadzorna enota fizična oseba, ki
ni gospodarski subjekt

2.12

Datum začetka delovanja skupine podjetij

2.13

Datum ukinitve skupine podjetij

STRATIFIKACIJSKI
2.14
PARAMETRI IN EKONOMSKE
SPREMENLJIVKE

Šifra glavne dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni
ravni NACE; če je multinacionalna skupina, šifra
glavne dejavnosti v registru EuroGroups

2.15

Neobvezno

Stranske dejavnosti skupine podjetij na 2-mestni
ravni NACE; če je multinacionalna skupina, šifra
stranske dejavnosti v registru EuroGroups

2.16

Pogojno

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v skupini
podjetij; če je multinacionalna skupina, število zapo
slenih in samozaposlenih oseb v registru Euro
Groups

2.17

Pogojno

Čisti prihodek od prodaje (in valuta) skupine podje
tij; če je multinacionalna skupina, čisti prihodek od
prodaje (in valuta) v registru EuroGroups

2.18

Pogojno

Skupna sredstva (in valuta) skupine podjetij; če je
multinacionalna skupina, skupna sredstva (in valuta)
v registru EuroGroups

2.19

Neobvezno

Države, v katerih so nerezidenčna podjetja ali
lokalne enote; za multinacionalno skupino države
registracije v registru EuroGroups
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3. PODJETJE
IDENTIFIKACIJA

3.1

Delno pogojno

Identifikacijske številke
Pogojno za identifikacijsko številko v registru Euro
Groups, kadar je evidentirana v njem

3.2

Neobvezno

3.3
3.4
POVEZAVA Z DRUGIMI
ENOTAMI

DEMOGRAFSKI DOGODKI

Identifikacijska številka pravnih enot, ki lahko
sporočijo podatke o podjetju
Ime

Neobvezno

Poštni naslov, e-naslov in naslov spletišča

3.5

Identifikacijske številke pravnih enot, iz katerih je
podjetje sestavljeno

3.6

Identifikacijska številka skupine podjetij, ki ji
podjetje pripada

3.7

Datum začetka dejavnosti

3.8

Datum dokončne ukinitve dejavnosti

STRATIFIKACIJSKI
3.9
PARAMETRI IN EKONOMSKE
SPREMENLJIVKE
3.10

Šifra glavne dejavnosti na 4-mestni ravni NACE
Pogojno

Stranske dejavnosti, če obstajajo, na 4-mestni ravni
NACE

3.11

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb

3.12

Število zaposlenih

3.13

Neobvezno

Čisti prihodek od prodaje, razen tistega iz točke
3.15

3.14

3.15

3.16

Število zaposlenih v ekvivalentih polnega delovnega
časa

Neobvezno

Čisti prihodek od prodaje za kmetijstvo, lov in
gozdarstvo, ribolov ter javno upravo in obrambo,
obvezno socialno varnost, zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem in eksteritorialne organizacije
Institucionalni sektorji in podsektorji v smislu
Uredbe (EU) št. 549/2013
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