PRAVILNIK
o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Uradni list RS, št. 141/06 (30.12.2006).

Datum veljavnosti : od 01.01.2007 naprej.

1. poglavje

IZVZEM DIVIDEND IN DOHODKOV, KI SO PODOBNI DIVIDENDAM, IN IZVZEM DOBIČKOV IZ
ODSVOJITVE LASTNIŠKIH DELEŽEV
1. člen
(način izvzetja dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam, po 24. členu ZDDPO-2)
Dividende oziroma drugi deleži iz dobička, vključno z dohodki, ki so podobni dividendam, razen skritih rezerv (v
nadaljnjem besedilu: dividende) se izvzemajo iz davčne osnove zavezanca po 24. členu Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2) na način, da zavezanec v davčnem obračunu
iz prihodkov izvzame te dividende, ki jih je v tekočem davčnem obračunu ali v davčnih obračunih preteklih davčnih
obdobij, predhodno vključil med prihodke.
2. člen
(pogoji za izvzetje)
(1) Izplačevalec, rezident Slovenije, izpolnjuje pogoj iz 1. točke prvega odstavka 24. člena ZDDPO-2, če je zavezanec za
davek od dohodkov pravnih oseb po ZDDPO-2.
(2) Izplačevalec, rezident v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), izpolnjuje pogoj iz 2. točke prvega
odstavka 24. člena ZDDPO-2, v zvezi z 2. členom Direktive Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem
sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L 225 z dne 20. avgusta 1990, str.
6), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2003/123/ES o spremembah Direktive Sveta 90/435/EGS o skupnem
sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L št. 7 z dne 13. januarja 2004, str.
41) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/435/EGS), če se v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavčenja, sklenjeno z državo nečlanico EU, ne šteje kot rezident izven EU in če je zavezanec za enega od davkov,
navedenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali za katerikoli drug davek, ki lahko nadomesti navedene
davke.
(3) Izplačevalec, rezident države, ki ni članica EU, izpolnjuje pogoj iz 3. točke prvega odstavka 24. člena ZDDPO-2, če je
zavezanec za davek od dohodka oziroma dobička, ki je primerljiv z davkom od dohodkov pravnih oseb po ZDDPO-2
in če splošna oziroma povprečna davčna stopnja obdavčitve dobička družb v tej državi ni nižja od 12,5% in država ni
objavljena na seznamu držav v skladu z 8. členom ZDDPO-2. Povprečno stopnjo se izračunava, če stopnja obdavčitve
dobička družb ni enotna, temveč je na primer progresivna.
(4) Davek iz drugega odstavka tega člena je davek v državi, v kateri je izplačevalec rezident za davčne namene, v
primeru izplačevalca poslovne enote pa davek v državi, v kateri se poslovna enota nahaja.
3. člen
(uveljavljanje odbitka davka za dividende)
(1) Če zavezanec ni izvzel dividend, ki jih je izplačal izplačevalec iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika,
iz davčne osnove po 24. členu ZDDPO-2, lahko uveljavlja odbitek tujega davka po desetem poglavju ZDDPO-2.
(2) Če zavezanec ni izvzel dividend, ki jih je izplačal izplačevalec iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, iz davčne
osnove po 24. členu ZDDPO-2, lahko uveljavlja zmanjšanje obveznosti za plačilo davka po 75. členu ZDDPO-2.
4. člen
(način izvzetja dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev po 25. členu ZDDPO-2)
Ustvarjeni dobički iz odsvojitve lastniških deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja (v
nadaljnjem besedilu: dobički) se izvzemajo iz davčne osnove zavezanca po prvem odstavku 25. člena ZDDPO-2 na način,
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da zavezanec v davčnem obračunu iz prihodkov izvzame znesek v višini 50% tega dobička, ki jih je v davčnem obračunu
predhodno vključil med prihodke.

5. člen
(pogoji za izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev)
(1) Udeležba zavezanca iz prvega odstavka 25. člena ZDDPO-2 pomeni neposredno udeležbo.
(2) Pogoj glede udeležbe iz prvega odstavka 25. člena ZDDPO-2 je izpolnjen, če traja ta udeležba od vključno
določenega dne meseca (v nadaljnjem besedilu: začetni dan), ko je takšna udeležba dosežena, do preteka tistega
dne v mesecu, ki se po svoji številki ujema z začetnim dnem, 6 mesecev kasneje. Če tega dneva v zadnjem mesecu
ni, je pogoj izpolnjen, če traja ta udeležba do preteka zadnjega dne v tem mesecu.
6. člen
(odhodki, ki se nanašajo na udeležbo)
(1) Za odhodke iz 26. člena ZDDPO-2, ki so povezani z upravljanjem naložbe, se štejejo zlasti stroški, kot so:
1.

potni stroški, sejnine in drugi dohodki članom uprave in članom nadzornega sveta, ki so nastali v zvezi z
upravljanjem in financiranjem naložbe, če bremenijo družbo naložbenico;

2.

stroški zaposlenih (potni stroški, dnevnice, plače in drugi dohodki), ki se pri družbi naložbenici ukvarjajo z
upravljanjem premoženja (upravljanje naložb);

3.

stroški za upravljanje, ki jih zaračuna družba ali fizična oseba (upravljavec premoženja), ki na podlagi pogodbe
upravlja premoženje družbe naložbenice.

(2) Ne glede na znesek odhodkov iz prvega odstavka tega člena se kot odhodek ne priznajo odhodki v znesku, ki je enak
5% zneska v davčnem obdobju prejetih dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam, oziroma 5% zneska v
davčnem obdobju prejetih dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev.

2. poglavje

OBDAVČENJE, KI VELJA ZA MATIČNE DRUŽBE IN ODVISNE DRUŽBE IZ RAZLIČNIH DRŽAV
ČLANIC EU
7. člen
(pogoji, da se davek ne odtegne)
(1) Udeležba prejemnika v izplačevalcu iz 1. točke prvega odstavka 71. člena ZDDPO-2 pomeni neposredno udeležbo.
(2) Pogoj iz 2. točke prvega odstavka 71. člena ZDDPO-2 je izpolnjen, če traja ta udeležba od vključno začetnega dne,
ko je takšna udeležba dosežena, do preteka tistega dne v mesecu, ki se po svoji številki ujema z začetnim dnem, 24
mesecev kasneje. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, je pogoj izpolnjen, če traja ta udeležba do preteka zadnjega
dne v tem mesecu.
8. člen
(oblike družb in davki)
(1) Prejemnik izpolnjuje pogoj iz 3. a) točke prvega odstavka 71. člena ZDDPO-2, v zvezi z 2. členom Direktive
90/435/EGS, če ima eno od oblik, navedenih v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Prejemnik izpolnjuje pogoj iz 3. c) točke prvega odstavka 71. člena ZDDPO-2, v zvezi z 2. členom Direktive
90/435/EGS, če je zavezanec za enega od davkov, navedenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali za
katerikoli drug davek, ki lahko nadomesti navedene davke.
(3) Davek iz drugega odstavka tega člena je davek v državi, v kateri je prejemnik rezident, v primeru prejemnika
poslovne enote pa davek v državi, v kateri se poslovna enota nahaja.
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9. člen
(bančna garancija)
(1) Za posrednika iz tretjega odstavka 71. člena ZDDPO-2 se šteje plačnik davka po zakonu, ki ureja davčni postopek.
(2) Bančna garancija iz tretjega odstavka 71. člena ZDDPO-2 mora imeti naslednje sestavine:
¯

naziv in sedež banke - garanta,

¯

naziv naročnika bančne garancije, to je plačnik davka,

¯

naziv upravičenca bančne garancije, to je davčni organ,

¯

datum izdaje in številko bančne garancije,

¯

podlago za izdajo garancije,

¯

garantirani znesek,

¯

zavezo banke za izpolnitev garancije, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv,

¯

trajanje bančne garancije.

Pri izračunu zneska bančne garancije iz tretjega odstavka 71. člena ZDDPO-2 se uporablja preračunana davčna stopnja,
ki se pomnoži z razdeljenim zneskom dividend.
(3) Preračunana davčna stopnja se izračuna z uporabo naslednje formule:

stopnja odtegnjenega davka za dividende
____________________________________________
1 - stopnja odtegnjenega davka za dividende,

pri tem pa je stopnja odtegnjenega davka 15%. Preračunana davčna stopnja 15% znaša 17,65%.
(4) Znesek bančne garancije se mora glasiti v eurih.
(5) Stroški v zvezi z bančno garancijo po 71. členu ZDDPO-2 niso odhodki pri določanju davčne osnove po ZDDPO-2.

3. poglavje

OBDAVČITEV PRI PRENOSU PREMOŽENJA, ZAMENJAVAH KAPITALSKIH DELEŽEV, ZDRUŽITVAH
IN DELITVAH
10. člen
(oblike družb in davki)
(1) Oblike družb, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose premoženja in
zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic EU, po 1. točki drugega odstavka 41. člena ZDDPO-2, 1.
točki drugega odstavka 46. člena ZDDPO-2 in 1. točki drugega odstavka 50. člena ZDDPO-2, v zvezi s 3. členom
Direktive Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose
sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic (UL Lšt. 225 z dne 20. avgusta 1990, str.
142), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2005/19/ES o spremembah Direktive 90/434/EGS o skupnem sistemu
obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev iz različnih držav članic (UL L št.
58 z dne 4. marca 2005, str. 19) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/434/EGS), so oblike družb, navedene v Prilogi
3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose premoženja in
zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic EU, po 3. točki drugega odstavka 41. člena ZDDPO-2, 3.
točki drugega odstavka 46. člena ZDDPO-2 in 3. točki drugega odstavka 50. člena ZDDPO-2, v zvezi s 3. členom
Direktive 90/434/EGS, so davki, navedeni v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, ali katerikoli drug davek, ki
lahko nadomesti navedene davke.
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4. poglavje

OBDAVČENJE, KI VELJA V ZVEZI S PLAČILI OBRESTI IN PLAČILI UPORABE PREMOŽENJSKIH
PRAVIC MED POVEZANIMI DRUŽBAMI IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC EU
11. člen
(oblike družb in davki)
(1) Oblike družb, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe
premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, po 4.a) točki prvega odstavka 72.
člena ZDDPO-2, v zvezi s 3. členom Direktive Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu
obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (UL L št. 157 z dne 26.
junija 2003, str. 49, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/49/ES), so oblike družb, navedene v Prilogi 5, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(2) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe
premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, po 4.c) točki prvega odstavka 72.
člena ZDDPO-2, v zvezi s 3. členom Direktive 2003/49/ES, so davki, navedeni v Prilogi 6, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(3) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe
premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, po b) točki petega odstavka 72. člena
ZDDPO-2, v zvezi s 3. členom Direktive 2003/49/ES, so davki navedeni v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Davek iz drugega in tretjega odstavka tega člena je davek v državi, v kateri je plačnik ali upravičeni lastnik rezident
za davčne namene.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.

PRILOGA 1
¯

impot des societes/vennootschapsbelasting v Belgiji,

¯

selskabsskat na Danskem,

¯

Korperschaftsteuer v Zvezni republiki Nemčiji,

¯

cpopoc; £iao5r||jaTO<; vo|jiku)v ttpootjjttujv K£p5oaKOTTiKou XapaKTnpa v Grčiji,

¯

impuesto sobre sociedades v Španiji,

¯

impot sur les societes v Franciji,

¯

corporation tax na Irskem,

¯

imposta sul reddito delle persone giuridiche v Italiji,

¯

impot sur le revenu des collectivites v Luksemburgu, -vennootschapsbelasting na Nizozemskem,

¯

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalski,

¯

corporation tax v Združenem kraljestvu,

¯

Korperschaftsteuer v Avstriji,

¯

yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund na Finskem,

¯

statlig inkomstskatt na Švedskem,

¯

Dan z pfijmu pravnickych osob na Češkem,

¯

Tulumaks v Estoniji,

¯

<t>6po<; EiaoSrnjccroc; na Cipru,

¯

uznemumu ienakuma nodoklis v Latviji,

¯

Pelno mokestis v Litvi,
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¯

Tarsasagi ado, osztalekado na Madžarskem,

¯

Taxxa fuq lincome na Malti,

¯

Podatek dochodowy od osob prawnych na Poljskem,

¯

dan z prijmov pravnickych osob na Slovaškem.

PRILOGA2
(a) družbe, ki so v skladu z belgijsko zakonodajo znane pod imenom »societe anonyme«/»naamloze
vennootschap«, »societe en commandite par actions«/»commanditaire vennootschap op aandelen«, »societe privee a
responsabilite limitee«/ »besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »societe cooperative a responsabilite
limitee«/»cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »societe cooperative a responsabilite
illimitee«/»co6peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid«, »societe en nom collectif«/»vennootschap
onder firma«, »societe en commandite simple«/ »gevvone commanditaire vennootschap«, javna podjetja, ki so prevzela
eno od zgoraj navedenih pravnih oblik, ter druge družbe, ustanovljene v skladu z belgijsko zakonodajo, zavezane
belgijskemu davku od dobička pravnih oseb,
(b) družbe, ki so v skladu z dansko zakonodajo znane pod imenom »aktieselskab« and »anpartsselskab«. Druge
družbe, ki so zavezane davku na podlagi Zakona o davku od dobička pravnih oseb, kolikor je njihov obdavčljivi prihodek
obračunan in obdavčen v skladu s splošnimi predpisi davčne zakonodaje, ki se uporabljajo za »aktieselskaber«,
(c) družbe, ki so v skladu z nemško zakonodajo znane pod imenom »Aktiengesellschaft«, »Kommanditgesellschaft
auf Aktien«, »Gesellschaft mit beschrankter Haftung«, »Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit«, »Ervverbs und
VVirtschaftsgenossenschaft«, »Betriebe gevverblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts« in druge
družbe, ustanovljene v skladu z nemško zakonodajo, zavezane nemškemu davku od dobička pravnih oseb,
(d) družbe, ki so v skladu z grško zakonodajo znane pod imenom 'avu)vu|jr| tm\pt\a', '£Taip£ia TT£piujpia|j£vr|<;
£u6uvr|<; (E.fl.E.)' in druge družbe, ustanovljene v skladu z grško zakonodajo, zavezane grškemu davku od dobička
pravnih oseb,
(e) družbe, ki so v skladu s špansko zakonodajo znane pod imeni: »sociedad anonima«, »sociedad comanditaria
por acciones«, »sociedad de responsabilidad limitada«, organi javnega prava, ki delujejo v skladu z zasebnim pravom.
Drugi subjekti, ustanovljeni v skladu s špansko zakonodajo, zavezani španskemu davku od dobička pravnih oseb
(»Impuesto sobre Sociedades«),
(f) družbe, ki so v skladu s francosko zakonodajo znane pod imenom »societe anonyme«, »societe en commandite
par actions«, »societe a responsabilite limitee«, »societes par actions simplifiees«, »societes d'assurances mutuelles«,
»caisses d'epargne et de prevoyance«, »societes civiles«, ki so samodejno zavezane davku od dobička pravnih oseb,
»cooperatives«, »unions de cooperatives«, industrijska in trgovinska javna podjetja in ustanove, ter druge družbe,
ustanovljene v skladu s francosko zakonodajo, zavezane francoskemu davku od dobička pravnih oseb,
(g) družbe, ki so bile ustanovljene in ki obstajajo v skladu z irsko zakonodajo, organi, vpisani v register v skladu z
zakonom o vzajemnih organizacijah za financiranje izgradnje, nakupa industrijskih in infrastruktumih zmogljivosti, ter
vzajemne hranilnice iz Zakona o vzajemnih hranilnicah, 1989,
(h) družbe, ki so v skladu z italijansko zakonodajo znane pod imenom »societa per azioni«, »societa in
accomandita per azioni«, »societa a responsibilita limitata«, »societa cooperative«, »societa di mutua assicurazione« in
zasebna in javna podjetja, ki v celoti ali predvsem opravljajo komercialno dejavnost,
(i) družbe, ki so v skladu z luksemburško zakonodajo znane pod imenom »societe anonyme«, »societe en
commandite par actions«, »societe a responsabilite limitee«, »societe cooperative«, »societe cooperative organisee
comme une societe anonyme«, »association d'assurances mutuelles«, »association d'epargnepension«, »entreprise de
nature commerciale, industrielle ou miniere de 1'Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements
publics et des autres personnes morales de droit public« in druge družbe, ustanovljene v skladu z luksemburško
zakonodajo, zavezane luksemburškemu davku od dobička pravnih oseb,
(j) družbe, ki so v skladu z nizozemsko zakonodajo znane pod imenom »naamloze vennnootschap«, »besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »Open commanditaire vennootschap«, »Cooperatie«, »onderlinge
vvaarborgmaatschappij«, »Fonds voorgemene rekening«, »vereniging op cooperatieve grondslag«, »vereniging vvelke op
onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt« in druge družbe, ustanovljene v skladu z nizozemsko
zakonodajo, zavezane nizozemskemu davku od dobička pravnih oseb,
(k) družbe, ki so v skladu z avstrijsko zakonodajo znane pod imenom »Aktiengesellschaft«, »Gesellschaft mit
beschrankter Haftung«, »Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit«, »Ervverbs und VVirtschaftsgenossenschaften«,
»Betriebe gevverblicherArt von Korperschaften des offentlichen Rechts«, »Sparkassen« in druge družbe, ustanovljene v
skladu z avstrijsko zakonodajo, zavezane avstrijskemu davku od dobička pravnih oseb,
(I) gospodarske družbe ali civilnopravne družbe v obliki gospodarskih družb in zadruge ter javna podjetja, ustanovljeni v
skladu s portugalsko zakonodajo,
(m)
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»osuuskunta/andelslag«, »saastopankki/sparbank« in »vakuutusyhtio/forsakringsbolag«,
(n) družbe, ki so v skladu s švedsko zakonodajo znane pod imenom »aktiebolag«, »forsakringsaktiebolag«,
»ekonomiska foreningar«, »sparbanker«, »omsesidiga forsakringsbolag«,
(o) družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva,
(p) družbe, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o Statutu evropske
gospodarske družbe (SE) in Direktivo Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvah Statuta evropske
gospodarske družbe glede vključevanja zaposlenih in zadrug, ustanovljenih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1435/2003 z
dne 22. julija 2003 o Statutu evropske zadruge (SCE) in Direktivo Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvah
Statuta evropske zadruge glede vključevanja zaposlenih,
(q) družbe po češki zakonodaji »akciova společnost«, komanditni společnost »společnosts ručenim omezenym«;
(r) družbe po estonski zakonodaji »taisuhing«, »usaldusuhing«, »osauhing«, »aktsiaselts«, »tulundusuhistu«,
(s) po ciprski zakonodaji »£TCup£i£<;«, kot je opredeljena v predpisih o davku od dohodka,
(t) družbe po latvijski zakonodaji »akciju sabiedrlba«, »sabiedrlba ar ierobežotu atbildlbu«,
(u) družbe, inkorporirane po litvanski zakonodaji,
(v) družbe po madžarski zakonodaji »kozkereseti tarsasag«, »beteti tarsasag«, »kozos vallalat«, »korlatoltfelelossegu
tarsasag«, »reszvenytarsasag«, »egyesules«, »szovetkezet«,
(w) družbe po malteški zakonodaji »Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata«, »Sočjetajiet en commandite li lkapital
tagPihom maqsum fazzjonijiet«,
(x) družbe po poljski zakonodaji »spotka akcyjna«, »spotka z ograniczon^odpovviedzialnošci^«,
(z) družbe po slovaški zakonodaji »akciova spoločnost'«, »spoločnosf s ručenim obmedzenym«, »komanditna
spoločnost'«.
PRILOGA 3
(a) družbe, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe
(SE) in Direktivo Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi Statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev,
ter zadruge, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge
(SCE) in Direktivo Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi statuta evropske zadruge glede udeležbe delavcev;
(b) družbe po belgijskem pravu: ,societe anonyme7 ,naamloze vennootschap', ,societe en commandite paractions'/
,commanditaire vennootschap op aandelen', ,societe privee a responsabilite Iimitee7,besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid' ,societe cooperative a responsabilite limitee'/ ,cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid', ,societe cooperative a responsabilite illimitee7,cooperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid', ,societe en nom collectif/,vennootschap onder firma', ,societe en commandite simple'/,gewone
commanditaire vennootschap', tista javna podjetja, ki so prevzela eno od zgoraj navedenih pravnih oblik, in druge
družbe, ustanovljene po belgijskem pravu, ki so zavezane za belgijski davek od dohodkov pravnih oseb;
(c) družbe po češkem pravu: ,akciova společnost', ,společnost s ručenim omezenym';
(d) družbe po danskem pravu: ,aktieselskab' and ,anpartsselskab'. Druge družbe, ki so zavezane za davek v skladu z
Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, če so njihovi obdavčljivi dohodki izračunani in obdavčeni v skladu s
splošnimi predpisi davčne zakonodaje, ki veljajo za ,aktieselskaber';
(e) družbe po nemškem pravu: ,Aktiengesellschaft', ,Kommanditgesellschaft auf Aktien',
,Gesellschaft mit
beschrankter Haftung', ,Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit', ,Erwerbs und VVirtschaftsgenossenschaft', ,Betriebe
gevverblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts' in druge družbe, ustanovljene po nemškem pravu, ki
so zavezane za nemški davek od dohodkov pravnih oseb;
(f) družbe po estonskem pravu: ,taisuhing', ,usaldusuhing', ,osauhing', ,aktsiaselts', ,tulundusuhistu';
(g) družbe po grškem pravu: ,avu)vu|jr| ETCupsia', ,£Taip£ia TT£piopia|j£vr|<; £u6uvr|<; (E.fl.E.)';
(h) družbe po španskem pravu: ,sociedad anonima', ,sociedad comanditaria poracciones', ,sociedad de
responsabilidad limitada' in tisti organi javnega prava, ki delujejo po zasebnem pravu;
(i) družbe po francoskem pravu: ,societe anonyme', ,societe en commandite paractions', ,societe a responsabilite
limitee', ,societes par actions simplifiees', ,societes d'assurances mutuelles', ,caisses d'epargne et de prevoyance',
,societes civiles' ki so samodejno zavezane za davek od dohodkov pravnih oseb, ,cooperatives', ,unions de cooperatives',
industrijske in trgovske javne ustanove in podjetja ter druge družbe, ustanovljene po francoskem pravu, ki so zavezane
za francoski davek od dohodkov pravnih oseb;
(j) družbe, ustanovljene ali že obstoječe po irskem pravu, organi, registrirani po Jndustrial and Provident Societies
Act", ,,building societies", ustanovljene po ,,Birilding Societies Acts", ter ,,trustee savings banks" v smislu ,,,Trustee
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Savings Banks Act" izleta 1989;
(k) družbe po italijanskem pravu: ,societa per azioni', ,societa in accomandita per azioni', ,societa a responsabilita
limitata', ,societa cooperative', ,societa di mutua assicurazione', ter javni in zasebni subjekti, ki opravljajo izključno ali
pretežno gospodarske dejavnosti;
(l) družbe po ciprskem pravu: ,£Taip£i£<;', kot je opredeljena v zakonih o davku od dohodkov;
(m) družbe po latvijskem pravu: ,akciju sabiedrlba', ,sabiedrlba ar ierobežotu atbildlbu';
(n) družbe, ustanovljene po litvanskem pravu;
(o) družbe po luksemburškem pravu: ,societe anonyme', ,societe en commandite par actions', ,societe a
responsabilite limitee', ,societe cooperative', ,societe cooperative organisee comme une societe anonyme', ,association
d'assurances mutuelles', ,association d'epargnepension', ,entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de
1'Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit
public', in druge družbe, ustanovljene po luksemburškem pravu, ki so zavezane za luksemburški davek od dohodkov
pravnih oseb;
(p) družbe po madžarskem pravu: ,kozkereseti tarsasag', ,beteti tarsasag', ,kozos vallalat', ,korlatolt felelossegu
tarsasag', ,reszvenytarsasag', ,egyesules', ,kozhasznu tarsasag', ,szovetkezet';
(q) družbe po malteškem pravu: ,Kumpaniji ta' Responsabilita Limitata', ,Sočjetajiet en commandite li lkapital
tagPihom maqsum f azzjonijiet';
(r) družbe po nizozemskem pravu: ,naamloze vennootschap', ,besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid', ,Open commanditaire vennootschap', ,Cooperatie', ,onderlinge vvaarborgmaatschappij', ,Fonds
voorgemene rekening', ,vereniging op cooperatieve grondslag' and ,vereniging vvelke op onderlinge grondslag als
verzekeraar of kredietinstelling optreedt' ter druge družbe, ustanovljene po nizozemskem pravu, ki so zavezane za
nizozemski davek od dohodkov pravnih oseb;
(s) družbe po avstrijskem pravu: ,Aktiengesellschaft', ,Gesellschaft mit beschrankter Haftung', ,Erwerbs und VVirts
chaftsgenossenschaften';
(t) družbe po poljskem pravu: ,spotka akcyjna', ,spotka z ograniczona^ odpovviedzialnošcia^';
(u) gospodarske družbe ali družbe po civilnem pravu, ki imajo gospodarsko obliko, pa tudi druge pravne osebe, ki
opravljajo trgovske ali industrijske dejavnosti, in ki so ustanovljene po portugalskem pravu;
(w) družbe po slovaškem pravu: ,akciova spoločnost'', ,spoločnost' s ručenim obmedzenym', ,komanditna
spoločnost'';
(x) družbe po finskem pravu: ,osakeyhtio7,aktiebolag', ,osuuskunta7,andelslag', ,saastopankki7,sparbank and
,vakuutusyhtio7, forsakringsbolag';
(y) družbe po švedskem pravu: ,aktiebolag', ,forsakringsaktiebolag', ,ekonomiska foreningar', ,sparbanker',
,omsesidiga forsakringsbolag';
(z) družbe, ustanovljene po pravu Združenega kraljestva."
PRILOGA 4
¯

impot des societesvennootschapsbelasting v Belgiji,

¯

selskabsskat na Danskem,

¯

Korperschaftsteuer v Zvezni republiki Nemčiji,

¯

cpopoc; £iao5r||jaTO<; vo|jiku)v ttpochjjttujv kepSokottikou XapaKTnpa v Grčiji,

¯

impuesto sobre sociedades v Španiji,

¯

impot sur les societes v Franciji,

¯

corporation tax na Irskem,

¯

imposta sul reddito delle societa v Italiji,

¯

impot sur le revenu des collectivites v Luksemburgu, -vennootschapsbelasting na Nizozemskem,

¯

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalski,

¯

corporation tax v Združenem kraljestvu,

¯

Korperschaftsteuer v Avstriji,

¯

- Yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund na Finskem,

¯

Statlig inkomstskatt na Švedskem,
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¯

Dan z pfijmu pravnickych osob na Češkem,

¯

Tulumaks v Estoniji,

¯

<t>6po<; EiaoSrnjccroc; na Cipru,

¯

uznemumu ienakuma nodoklis v Latviji,

¯

Pelno mokestis v Litvi,

¯

Tarsasagi ado na Madžarskem,

¯

Taxxa fuq lincome na Malti,

¯

Podatek dochodowy od osob prawnych na Poljskem,

¯

Dan z prijmov pravnickych osob na Slovaškem.

PRILOGA 5
¯

družbe po belgijski zakonodaji: "naamloze vennootschap/societe anonyme, commanditaire vennootschap op
aandelen/societe en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/societe privee
a responsabilite limitee" in tiste osebe javnega prava, ki delujejo po zasebnem pravu;

¯

družbe po danski zakonodaji: "aktieselskab" in "anpartsselskab";

¯

družbe po nemški zakonodaji: "Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaftauf Aktien, Gesellschaft mit beschrankter
Haftung" in "bergrechtliche Gevverkschaft";

¯

družbe po grški zakonodaji: "avu)vu|jr| ETCupia";

¯

družbe po španski zakonodaji: "sociedad anonima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad
limitada" in tiste osebe javnega prava, ki delujejo po zasebnem pravu;

¯

družbe po francoski zakonodaji: "societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite
limitee" in industrijske ter komercialne javne ustanove in podjetja;

¯

družbe po irski zakonodaji: public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares
or by guarantee, bodies registered under the Industrial and Provident Societies Acts in building societies registered
under the Building SocietiesActs;

¯

družbe po italijanski zakonodaji: "societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsabilita
limitata" in javni ter zasebni subjekti, ki izvajajo industrijske in komercialne dejavnosti;

¯

družbe po luksemburški zakonodaji: "societe anonyme, societe en commandite par actions in societe a responsabilite
limitee";

¯

družbe po nizozemski
aansprakelijkheid";

¯

družbe po avstrijski zakonodaji: "Aktiengesellschaft" in "Gesellschaft mit beschrankter Haftung";

¯

komercialne družbe in osebe civilnega prava, ki imajo komercialno obliko, zadruge in javna podjetja, ki so
ustanovljena v skladu s portugalsko zakonodajo;

¯

družbe po finski zakonodaji:
"vakuutusyhtio/forsakringsbolag";

¯

družbe po švedski zakonodaji: "aktiebolag" in "forsakringsaktiebolag";

¯

družbe ustanovljene po zakonodaji Združenega kraIjestva;

¯

družbe po češki zakonodaji: "akciova společnost", "společnost s ručenim omezenym", "vefejna obchodni společnost",
"komanditni společnost", "družstvo";

¯

družbe po estonski zakonodaji: "taisuhing", "usaldusuhing", "osauhing", "aktsiaselts", "tulundusuhistu";

¯

družbe po ciprski zakonodaji: družbe v skladu s Company*s Law, korporacijska javna telesa, kakor tudi druga telesa,
katera se štejejo za družbe v skladu z Income tax Laws;

¯

družbe po latvijski zakonodaji: "akciju sabiedrlba", "sabiedrlba ar ierobežotu atbildlbu";

¯

družbe inkorporirane po litvanski zakonodaji;

¯

družbe po madžarski zakonodaji: "kozkereseti tarsasag", "beteti tarsasag", "kozos vallalat", "korlatolt felelossegu
tarsasag", "reszvenytarsasag", "egyesules", "kozhasznu tarsasag", "szovetkezet";

¯

družbe po malteški zakonodaji: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Sočjetajiet in akkomandita li lkapital
tagPihom maqsum fazzjonijiet";
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¯

družbe po poljski zakonodaji: "spotka akcyjna", "spotka z ograniczona^ odpovviedzialnošci^";

¯

družbe po slovaški zakonodaji: "akciova spoločnos'", "spoločnosf s ručenim obmedzenym", "komanditna spoločnos'",
"verejna obchodna spoločnos'", "družstvo".'

PRILOGA 6
-

impot des societes/vennootschapsbelasting v Belgiji,

-

selskabsskat na Danskem,

-

Korperschaftsteuer v Zvezni republiki Nemčiji,

-

<t>6po<; £iao5r||jaTO<; vo|jiku)v TTpoau)TTU)v v Grčiji,

-

impuesto sobre sociedades v Španiji,

-

impot sur les societes v Franciji, -corporation tax na Irskem,

-

imposta sul reddito delle persone giuridiche v Italiji,

-

impot sur le revenu des collectivites v Luksemburgu, -vennootschapsbelasting na Nizozemskem,

-

Korperschaftsteuer v Avstriji,

-

imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas v Portugalski,

-

yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund na Finskem,

-

statlig inkomstskatt na Švedskem,

-

corporation tax v Združenem kraljestvu,

-

Dan z pfijmu pravnickych osob na Češkem,

-

Tulumaks v Estoniji,

-

cpopoc; £iao5r||jaTO<; na Cipru,

-

Uznemumu ienakuma nodoklis v Latviji,

-

Pelno mokestis v Litvi, -Tarsasagi ado na Madžarskem, -Taxxa fuq lincome na Malti,

-

Podatek dochodowy od osob prawnych na Poljskem,

-

Dan z prijmov pravnickych osob na Slovaškem.

Sorodne vsebine: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
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