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Obvestilo poročevalcem podatkov KRD, BST, SN, SKV in DVP 

Prenovljeno Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (obrazci 

KRD, BST, SN, SKV, DVP) 

 

Obveščamo Vas, da je Banka Slovenije 14.4.2017 v Uradnem listu Republike Slovenije objavila 

prenovljena Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Ur. list RS 

18/2017), ki so na voljo tudi na spletni strani Banke Slovenije. Navodila bodo stopila v veljavo:  

 za poročanje KRD in BST poročil od 1.9.2017 dalje za poročila, ki se nanašajo na avgust 

2017 in dalje; 

 za poročila SN od 1.1.2018 dalje za mesečna poročila SN-T, ki se nanašajo na januar 2018 in 

dalje ter letna poročila SN, ki se nanašajo na leto 2017 in dalje. 

 Do zgoraj navedenih datumov se poroča še po obstoječem načinu! 
 

Glavne spremembe v zvezi s temi navodili so:  

I. na poročilu KRD:  

 se je naziv poročila Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti 

preimenoval v Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih 

naložbah/obveznostih do nerezidentov. S tem so se tri poročila (SKV, DVP in KRD) 

združila v eno in sicer v KRD poročilo; 

 se po novem navodilu poročajo podatki iz poročila SKV pod vrsto instrumenta T in kratko 

ročnostjo (K); 

 se poroča lastniški delež < 10 % (instrument E). 

 

II. na poročilu SN: 

 se je uvedel prag poročanja: obvezniki poročanja so rezidenti, katerih bilančna vsota 

presega 2 milijona EUR (dodatno še v navodilih); 

 se poroča lastniški delež ≥ 10 %; 

 ukinili sta se poročili SN55 in SN44; 

 na poročilih SN se je dodal podatek o sektorju nerezidenta, podatek o državi nadzora pa se 

zbira za vsa poročila SN22 in ne le tista z več kot 50% lastništvom. 

 

III. na poročilu BST: 

 šifrant postavk BST se je izločil iz navodila in postane priloga navodila. Šifrant je 

popolnoma enak kot doslej z izjemo, da so se brisale šifre postavk 120 in 120000, dodala 

se je postavka 300037.  

 

 

Skladno z novimi navodili za poročanje se bo prenovila tudi aplikacija za poročanje. Prenovljena 

aplikacija bo na voljo v avgustu 2017. Za dostop in uporabo nove aplikacije IBSReport2 bodo morali 

pošiljatelji poročil predhodno pri Banki Slovenije prijaviti digitalno potrdilo. Prijavo je možno že 

izvesti preko spletne povezave https://data.bsi.si/certifikati?podrocje=SMO2, podpisano in ožigosano 

vlogo pa poslati na Banko Slovenije. 
Prosimo vas, da čim prej oddate vlogo za potrditev digitalnega potrdila, da boste lahko uporabljali 

novo aplikacijo, ko bo obvezna.  
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