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Vpogled v podatke o stanju in prometu na podračunu









Delni vpogled v podatke in promet na podračunih javnofinančnih
prihodkov (JFP) po pristojnosti za nadzornike in skrbnike







Vpogled v stanje enotnega zakladniškega računa (EZR)



Vpogled v SEPA direktne obremenitve (SDD)







Prevzem potrdila o izvršitvi plačila







Prevzem potrdila o odobritvi podračuna







Prevzem EZR izpisa za državo in občine





Prevzem obrazca TPNP60 za čezmejni ali tuji priliv





Prevzem rednih izpiskov o prometu in stanju na podračunu in
gotovinskemu računu









Prevzem delnih izpisov









Prevzem poročila o vplačanih in vrnjenih obveznih dajatvah in drugih JFP
za občine in državo (B poročilo)



Prevzem poročila o prilivih in preknjižbah na prehodnem davčnem
podračunu (PDP) za prejemnike sredstev JFP (PDP poročilo)







Prevzem poročila o prilivih in preknjižbah na prehodnem carinskem
podračunu (PCP) za prejemnike sredstev JFP (PCP poročilo)







Poročanje oziroma prevzem podatkov o terjatvah in obveznosti JFP







Poročanje oziroma prevzem podatkov o izdanih menicah







Poročanje oziroma prevzem podatkov o stanju sredstev na trgovalnih
računih







Poročanje oziroma prevzem podatkov o stanju osnovnih sredstev



Predložitev plačilnega naloga oziroma paketa plačilnih nalogov









Predložitev plačilnega naloga za bremenitev plačnika (SDD) in prevzem
informacij o neuspelih SDD









Pregled vseh danih soglasij za bremenitev podračuna (soglasja SDD)







Prejemanje obvestil o zavrnjenih/brisanih plačilnih nalogih na e-naslov



Prevzem izpisa obračuna obresti (obresti Banke Slovenije in UJP)



Prevzem obračuna stroškov plačilnih storitev



Predložitev zahtevka za reklamacijo oziroma poizvedbo





Prevzem, potrditev ali zavrnitev IOP obrazca





Predložitev pooblastila za popravljanje/brisanje plačilnega naloga





Pregled prejetih in izdanih e-računov



Prevzem e-računov in e-dokumentov (e-dobavnica in e-naročilnica)







Izdajanje e-računov







Prejemanje obvestil o zavrnjenih e-računih na e-naslov



Vpogled v poslovno analitiko podatkov UJPnet na nivoju proračunskega
uporabnika



Urejanje nastavitev (zamenjava digitalnega potrdila, oddaja vlog za
dodajanje, spreminjanje in brisanje pravic ter možnost pregleda dnevnika
uporabe).
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Vsi podatki v UJPnet so na voljo za preteklih 24 mesecev.









