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Obvestilo obveznikom poročanja podatkov o neposrednih kapitalskih naložbah (poročilo
SN11/SN22)
Prenovljeno Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino in prehod
na nov program za poročanje iBSReport2
Obveščamo vas, da je Banka Slovenije 11.4.2017 v Uradnem listu Republike Slovenije objavila
prenovljena Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino – Navodila (Ur.
list RS 18/2017), ki prinašajo naslednje bistvene spremembe:


Za poročanje je predviden nov program iBSReport2. Za dostop in uporabo programa je
potrebno pri Banki Slovenije predhodno prijaviti digitalno potrdilo;



Na poročilu je zahtevan dodaten podatek o sektorju nerezidenta (tujega partnerja);



Obvezniki poročanja so samo rezidenti, katerih bilančna vsota presega 2 milijona EUR;



Poroča se samo lastniške deleže večje ali enake 10 % lastniškega kapitala;



Ne poroča se več naložb v drugem kolenu (nekdanja poročila SN44 in SN55);



Obvezniki za poročanje KRD, morajo lastniške deleže pod 10 % poročati v KRD poročilu
pod vrsto instrumenta E.

Vljudno prosimo pošiljatelje poročil SN (obveznike oziroma njihove pooblaščence), da preverite, ali
imate pri Banki Slovenije prijavljeno digitalno potrdilo (certifikat) za področje Poročila
ekonomskih odnosov s tujino (KRD, BST, SN). Če lahko vstopite v nov progam iBSReport2, pomeni,
da imate prijavljeno digitalno potrdilo. V kolikor nimate dostopa, si ga uredite.
Obstoječi obvezniki, katerih bilančna vsota (AOP 001 – vsa sredstva) ne presega 2 milijona EUR, s
1. januarjem 2018 prenehajo biti obvezniki in jim ni potrebno poslati letnega poročila SN za 2017.

Prijava digitalnega potrdila
Prijavo digitalnega potrdila (za produkcijo) je možno izvesti preko spletne povezave
https://data.bsi.si/certifikati?podrocje=SMO2. Za dokončno odobritev prijave je potrebno na Banko
Slovenije poslati tudi podpisano in ožigosano vlogo, ki se generira tekom elektronske prijave (lahko se
jo pošlje samo po e-pošti). Navodila za izpolnjevanje elektronskega obrazca za prijavo digitalnih potrdil
so na voljo na spletni stran: http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=5539.
Pošiljatelj, ki poroča za drugo podjetje, mora digitalno potrdilo prijaviti zase (za lastno matično
številko), saj se pooblastila urejajo v programu iBSReport2. Obstoječa pooblastila bodo veljavna še
naprej.

Za tehnične informacije glede prijave digitalnega potrdila lahko pokličete Help desk Banke Slovenije
na telefonsko številko (01) 47 19 111, oziroma pošljete elektronsko pošto na naslov helpdesk@bsi.si.

Namestitev programa iBSReport2
Namestitvena datoteka je na voljo na povezavi: Namestitveni program iBSReport2 (produkcijsko
okolje). Prenesite jo na računalnik in zaženite namestitev. Glejte Navodila za namestitev iBSReport2
(produkcijsko okolje). Po namestitvi progama je za prvi vstop v program potrebno izbrati digitalno
potrdilo, ki je bilo predhodno prijavljeno na Banko Slovenije. Podrobnosti o uporabi programa najdete
na povezavi: Navodila za uporabo programskega paketa iBSReport2.
Testiranje programa iBSReport2 Test – v testnem okolju
Vsem poročevalcem bo od 8. januarja 2018 na voljo testna verzija programa. Za dostop do testne
verzije je potrebno predhodno prijaviti digitalno potrdilo za testno okolje. Za prijavo v test papirna
vloga ni potrebna. Prijava v produkcijsko okolje ne omogoča dostopa do testne verzije programa
iBSReport2 (in obratno). Namestitvena datoteka za testno verzijo programa je na voljo na povezavi:
Namestitveni program iBSReport2 (testno okolje), navodila pa na: Navodila za namestitev iBSReport2
(testno okolje). Če že imate nameščen testni program iBSReport2 Test, ponovna namestitev ni
potrebna. Testno okolje je namenjeno izključno testiranju delovanja programa in za seznanjanje s
programom. Oddano poročilo v testnem okolju ne pomeni izpolnitve obveznosti poročanja. Za
izpolnitev obveznosti poročanja je potrebno oddati poročilo v produkcijskem okolju.
Splošne informacije in kontakti
Vsebinska navodila, obrazec in kontaktni podatki za poročanje SN so na voljo na spletni strani Banke
Slovenije:

https://www.bsi.si/porocanje/porocanje-banki-slovenije/porocila/porocilo-o-kapitalskih-

nalozbah-med-rezidenti-in-nerezidenti. Vsebinska vprašanja lahko naslovite na elektronski naslov
EOT@bsi.si. Morebitna tehnična vprašanja glede aplikacije iBSReport2 naslovite na elektronski
naslov podpora@infrax.si ali telefonsko številko (05) 37 34 184.
Poročanje bo (v novem programu iBSReport2) omogočeno od 13. februarja 2018 dalje za poročilo
SN-T 01.2018 (rok: 20.februar 2018) in za letno poročilo SN 2017 (rok: 20. april 2018). Izveden bo
tudi prenos poročil v iBSReport2, ki bodo poslana za leto 2016 in mesečna poročila za 2017.

Lepo pozdravljeni,
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