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European business number: prevara, ki cilja na podjetnike 
 

Med slovenskimi podjetniki se je pojavila izjemno zavajajoča pošta tujega 
spletnega poslovnega imenika EUROPEAN BUSINESS NUMBER. Gre za nov val 
zavajajočega vabljenja k vpisu v tuje spletne poslovne imenike. Podjetnik je 
zaveden, da se prijavlja v brezplačno bazo, kjer bo pridobil številko, ki je nujna 
za podjetja v EU. Vendar gre v tem primeru za visoko plačljivo storitev. 

Podobni načini izkoriščanja in zavajanja obrtnikov so Obrtni zbornici že znani iz 
preteklosti: European Union Web-register Republic of Slovenia/ EU WEB register 
Slovenija, Euco Data, European City Guide, Intercable Verlag, Construct Data 
Verlag, Expo Guide Mehika, Euro Bussines Guide ali World Bussines Guide. Možno 
je celo, da gre v primeru European Business Number za isto združbo, ki si je 
nadela novo ime. Vsem službam je skupno, da je uradno naveden sedež podjetja 
v Hamburgu. A se je do sedaj pojavilo že več indicev, da se pravzaprav nahajajo 
nekje na karibskem otočju. 

Tokratni spletni imenik EUROPEAN BUSINESS NUMBER med uporabniki zbira 
žrtve na še bolj zavajajoč način češ, da bodo dobili  t.i. EVROPSKO POSLOVNO 
ŠTEVILKO. V resnici ne gre za številko, ki bi jo podjetnik v Evropi kjerkoli 
potreboval. Podjetniki ob izpolnjevanju in podpisovanju obrazca praviloma 
spregledajo drobni tekst na dnu strani. Tako se s svojim podpisom in 
posredovanjem podatkov pravzaprav zavežejo za 3-letno objavo na portalu 
poslovnega imenika European Business Number za ceno 677 EUR na leto. 

Podjetja, ki skušajo pozneje zavajajočo pogodbo razdreti, na drugi strani naletijo 
na gluha ušesa, češ ‘Sami ste si krivi, kaj pa podpisujete stvari, za katere ne 
veste, kaj so.’ Če letnih stroškov oglaševanja ne plačate, vam začnejo pošiljati 
opomine oz. to v njihovem imenu počne družba za izterjavo. Po naših 
podatkih se s podjetji, ki ne plačajo izterjave, ne zgodi nič, kar samo potrdi 
sume, da se podjetje (v tem primeru European Business Number) res nahaja v 
državah tretjega sveta. 
 
Več o tem si preberite na : https://www.varninainternetu.si/2015/european-
business-number-prevara-ki-cilja-na-podjetnike/# 
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