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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

..j Havka n$ 

Za nemoteno poslovanje po uveoDi 
dodano vrednost vam sporočamo podatK 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

radn0 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo 
pisno informacijo posameznim naročnik0 

Uredništvo PoročeV 



zakona o 

f Remembi in dopolnitvah zakona 

o DOHODNINI (ZDoh-1 B) 

"I"! postopek - EPA 66 - IV 

A REPUBU1<e SLOVENIJE 

7®vHka: Liubii 'lana, 
2004-1611-0248 
422-17/2004-1 
10-12.2004 

®sedilo: 
enije je na 2. dopisni seji dne 10.12.2004 

^KONA o spremembi in dopolnitvah 
o DOHODNINI, 

OrjL^'ia :avnega J obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
v °ra ^e^)u')'''<e Slovenije po nujnem postopku. 

>°g 2akb''ke Sloveni)e predlaga Državnemu zboru, da 
hodnim oh"13 ° sPremem'5i in dopolnitvah zakona o 
astale težk0

raVnava po nuinem postopku, ker bodo sicer 
popravljive posledice za delovanje države. 

ie svoj predlog utemeljuje z naslednjim: ^ePublike Sloveniji 

°^29m 2005 se bo v celoti pričel uporabljati nov zakon 

' sk'ađu 
°^oji,S

Vl«
6- eienom zakona je kapitalski dobiček, dosežen 

Ijfl&n. Pretežnpna loctni^Uana Halama l/l ia /InlnAnri w ^Oem'orj« '5re,e^ne9a lastniškega deleža, ki je določen v 
a

k
s,n|štva d a»Vl<U ,e9a ^ena. obdavčen, ne glede na dobo 

°°davčitev 
e,e^ne9a deleža. Vlada ocenjuje, da tovrstna ra2v°ju po "e prispeva k pričakovani gospodarski rasti, 

p°trehr,. ištva in razvoiu kanitalskana trna in meni da ie .bn
0 ;7

a ln razvoju kapitalskega trga in meni, da je 
Ul>0rabe jnL0di,0v us,rezno spremeniti še pred začetkom 

*aKona. 

V skladu z zakonom o dohodnini se s 1. januarjem 2005 
obdavčujejo tudi plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike 
in odškodnin iz naslova naravnih nesreč. Zaradi proračunskih 
razlogov bo del denarnih sredstev za izplačilo teh ukrepov iz 
naslova leta 2004, realiziran tudi še v začetku leta 2005. S tem 
bi postavili v neenak položaj prejemnike teh plačil, zato je 
potrebno zakon v tem delu spremeniti še pred začetkom 
njegove uporabe. 

Z uporabo novega zakona o dohodnini bodo javni uslužbenci, 
napoteni v tujino, glede svojih dohodkov, doseženih na tej 
podlagi, obdavčeni drugače kot so sedaj. Nova, spremenjena 
obdavčitev narekuje dodatna sredstva državnega proračuna, 
ki jih v naslednjem letu ni mogoče zagotoviti, zato se predlaga, 
da se davčna obravnava dohodkov javnih uslužbencev, 
napotenih na delo v tujino, v letu 2005 ne spremeni glede na 
obstoječe stanje. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

dr. Andrej Bajuk, minister za finance, 
Bogomir Špiletič, državni sekretar v Ministrstvu za finance. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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UVOD 

1. OCENA STANJA 

Dosedanji sistem obdavčevanja dobička iz kapitala, določen z 
Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94-popr., 7/95, 
14/96 - odločba US in 44/96), ki se uporablja do konca letošnjega 
leta, omogoča oprostitev plačila davka od dobička iz kapitala, če 
je od pridobitve do odsvojitve kapitala preteklo najmanj tri leta. 
Oprostitev velja za vse vrste kapitala. 

V letu 2004 je bil sprejet novi Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 
54/04, 56/04-popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr. in 80/04, v 
nadaljevanju ZDoh-1), ki se bo v celoti začel uporabljati 1. januarja 
2005. Z zakonom je bil sprejet sistem obdavčevanja dobička iz 
kapitala iz odsvojitve pretežnih lastniških deležev, po katerem je 
dobiček iz odsvojitve teh deležev obdavčljiv, ne glede na to kdaj 
se tak delež ali njegov del odsvoji. Z zakonom je za dobiček iz 
odsvojitev drugih deležev (tj. deležev, ki niso pretežni lastniški 
deleži) ohranjena rešitev iz starega zakona, po kateri je tak dobiček 
obdavčljiv le, če je bil delež odsvojen v treh letih od njegove 
pridobitve. Upoštevaje navedeno in glede na to, da se dobiček iz 
kapitala, ki ga doseže zavezanec rezident, na letni ravni sešteva 
z drugimi dohodki rezidenta in obdavči po progresivni lestvici, 
Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da se je z novim sistemom 
obdavčevanja dobička iz kapitala nesorazmerno povečala davčna 
obremenitev dobičkov iz kapitala, doseženih z odsvojitvijo 
pretežnih lastniških deležev. 

Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti je v novem zakonu urejena tako, da čim bolj izenačuje 
obravnavo različnih vrst dohodkov, povezanih z opravljanjem 
dejavnosti. Izhodišče je, da je osnovna kmetijska in osnovna 
gozdarska dejavnost enaka drugim dejavnostim, le da je del 
njenega dohodka ugotavljan na podlagi pavšalne davčne osnove 
(katastrski dohodek). Drugi dohodki se v davčno osnovo vštevajo 
v dejansko prejetih zneskih. Kot drugi dohodki se štejejo vsa 
plačila, ki v bistvu dopolnjujejo dohodek kmetij, razen okoljskih 
(ekoloških oz. EK02 in 3) plačil (oprostitev po 38. točki 20. člena 
ZDoh-1), ki sicer predstavljajo dopolnitev dohodka, vendar na 
drugi strani njihovo izvajanje povečuje običajne stroške pridelave, 
ki so upoštevani v izračunu katastrskega dohodka. Ob njihovem 
vštevanju v davčno osnovo bi bilo potrebno na drugi strani 
katastrski dohodek preračunati z upoštevanjem višjih stroškov, 
kar je prezapleteno, zato so oproščena plačila dohodnine. 

Ker gre za nadgraditev prejšnjega sistema in novost, ki zahteva 
prilagoditev, je v prehodnih določbah v 147. členu ZDoh-1 določeno, 
da se plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, razen plačil, 
pridobljenih za dolgoročna vlaganja, postopoma vključujejo v 
davčno osnovo in sicer v letu 2005 s 25 %, v letu 2006 s 50 % in 
v letu 2007 s 75 %. Šele z letom 2007 bodo tako dohodkovne 
subvencije (EKO 0 in 1) s celotnim prejetim zneskom vključene v 
davčno osnovo. 

Z ZDoh-1 se spreminja osnove za izračun dohodnine za javne 
uslužbence na delu v tujini, saj se po novem v dohodke vštevajo 
tolarska plača in devizna plača z dodatki, nekatera nadomestila 
in povračila, kijih ureja Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini (Ur.l. RS št. 58/03 s spremembami), 
pa se po novem štejejo kot bonitete (npr. stroški bivanja v tujini, 
stroški šolanja otrok v državah, kjer javno šolstvo ne omogoča 
primerljivega izobraževanja ipd.). ZDoh-1 na ta način posega v 
sistem predpisov, ki so urejali to področje do sedaj, hude težave 
pa bodo tudi s sistemom za zajemanje podatkov iz celega sveta, 
kot osnove za pravilne obračune, v povezavi z enotnim 
računovodskim sistemom države. 

pitst jfl^ 
Zaradi spremembe načina obdavčitve plač ,j0io v wfln''^ 
uslužbencev, ki so za določen čas razporejeni toviti doda 

v skladu s predpisi po novem potrebno z g . pripra 
proračunska sredstva, ki niso bila upos e-g zade*' 
proračuna za leto 2005. Ministrstvo za . zacj0ve i" s v 
Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za not^a"! uslužWnC 

imajo trenutno v tujino razporejenih preko 70 J 1 0go os« '• 
(skupaj z družinskimi člani pa številka že pre 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA ^ 

Razvoj slovenskega gospodarstva potrebuj® ^ gna davSn* 
kapitalski trg, razvoju takega trga pa Pr ^ 0dsvoiitvl' 
obremenitev dobičkov iz kapitala, doseže 
pretežnih lastniških deležev, ni naklonjena. 

V letu 2005 bi lahko prišlo do neenake gozda1*!? 
dohodkov v povezavi z osnovno kmetijsko in o g0 jn jzp,a ' 
dejavnostjo pri izplačilih odškodnin za naravne ^ matere P 
nekaterih enakovrstnih ukrepov kmetijske po 11 • nekater' 
odločbe izdane v letu 2004, dejansko pa ]e)u 2005; 
upravičencem izplačana v letu 2004, nekateri p 0t,davci 
obstoječih določbah bi izplačila v letu 2005 zap® postavi °., 
z dohodnino, kar bi prejemnike takih P kovrstnih izp'a 

neenakopraven položaj glede na prejemnike e 
ki bodo ta sredstva prejeli v letu 2004. 

ki jih R0P 
S predlagano spremembo se za javne uslužb®" obdavče^"'?1 

Slovenija napoti na delo v tujino uvaja siste s|abši P°° 
katerem ti delavci v letu 2005 ne bodo P0Stav,'.u„Hnini. P° n°v Katerem u aeiavci v leiu zuua ne uuuu —jnhodnini- n>"" ^ 
kot so bili pred uveljavitvijo novega zakona o |ovn0ga razi"® v 
se bo tako v davčno osnovo od dohodka iz enaka t'6 

teh uslužbencev vštevala plača v višini p'a 

Sloveniji. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA ^ u 

Cilj predloga zakona je razbremenitev °^aV,^h del0Ž®^a 
kapitala, doseženih z odsvojitvijo pretežnih iai» ga 0k°I|8 
njihovih delov, ter s tem vzpostavitev bolj stimu tojeP°v.eoSt 
naložbe kapitala. Navedeni cilj sledi temeljnemu |<'un|<uren<'n 

konkurenčnost slovenskega kapitalskega trga 
gospodarstva nasploh. 

S predlogom zakona pa se želi tudi Prepre^l^a prem#"®^ 
obravnavo zavezancev, ki je v veliki meri pos ^ in 

obsega proračunskih sredstev za te namene v 

3. PREDLAGANE REŠITVE 
t odsvoi1 at# 

Davčna osnova od dobička iz kapitala, ki je ... s0 v 
pretežnega lastniškega deleža ali njegovega dela Pre 

če je od pridobitve do odsvojitve kapitala ali ni89 _ S0'erne^b°Ar\0 
najmanj tri leta, zmanjša za 60%. S prediag vZpo 
vzpostavlja bolj davčno konsistentno in ekono stva. 
okolje za uspešen razvoj slovenskega gospo ^ni110 

S predlagano spremembo se izvzema iz obcla^'trgj jn Ukr®f0°v 
istovrstne prejemke iz naslova naravnih n ^ jn del 
kmetijske politike, ki bodo delno izplačani v le 

2005' ohodko^I 
S predlagano spremembo se davčna obravnav® ^Ha glede n 

uslužbencev, napotenih v tujino, ne bo spre 
obstoječe stanje. 

poročevalec, št. 120 4 
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S!sTEMiu^DITEV V drugih pravnih IH IN VPLIV EVROPSKEGA PRAVA 
Aystrija 

D°bički iz kapitala 
Dobi^j j2, 
^Pekuiati^j'^'3 se °bdavčij°, če so doseženi iz poslovanja, 
v LO(l0' Pretejn 0 al' kot dobički iz odtujitve delnic ali deležev, kateremk0|j tS^a las,n'škega deleža (družbenik ima, ali je imel 
°Sr6dno, pretB-SU V obdobiu preteklih pet let, neposredno ali 
ttfbe) 201 lastniški delež v višini 1% delniškega kapitala 

špgkni 

Prodajei
np°biČk'.S0 doseženi iz: 

Pr°daje druPrem'^n'n v 'e<'^ od Pridobitve; 
določeni '3remo^enia. Se posebej vrednostnih papirjev 

'2Vršitve i2v
rniHl2jemami)' v 1 'e,u °d pridobitve, in 

0^i_ ®denih finančnih instrumentov v 1 letu. 

j^Bntov in ohri'3 SS- prišteiei° k drugim dohodkom zavezancev 
°dsvojjtVe nrot av^i° P° progresivni lestvici. Dobiček iz kapitala 

J9 enaka poi ezne9a lastniškega deleža se obdavči po stopnji, 
pj^anca, ov,ci efektivne davčne stopnje od vseh dohodkov 

red°v, sw„Se izra<5una po progresivni lestici (pet davčnih 

Ki °d ° d° 50%)- 

^a{' ttrn®tijske dejavnosti 

kV^,6va v^jga.c'0,10c"<a 'z kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki 
n.
9,kTaocjra

VCno osnovo' i® odvisen od standardne vrednosti 
j. °srtovj karvf ®j®?nomsko sposobnost kmetije, saj je ocenjena 
dohaiT)6Zne km'r''Z'rane®a le,ne9a potencialnega dohodka 
Pori °đ ra m*6' ^ oceno standardne vrednosti so zajeti tudi 
r°J*Por° invesf nih državnih pomoči, z izjemo subvencij za 

l5nVr^6ne v tr'C't Kmetiie so glede na standardno vrednost 
tem °°0 Eup 1 skuPine. Kmetije s standardno vrednostjo nad 
vs i' na motori- obvezn® v°diti standardno knjigovodstvo, ki 
1^9 SlJbvencjj. 1 °bračunane realizacije, v okviru katerega so 
oh6tl'6 s stanri r^26n investicijskih, obravnavane kot dohodek, 
ts t an® vodit i n° vrednostio med 65.000 in 150.000 EUR so 
doh e,iie mora' n''9ov°dstvo na osnovi plačane realizacije. Tudi 
EUb!' Dohn!? ®ubv®ncii® prikazati kot svoj prihodek oziroma 
o|( ? 'e °bdav* S kmetije s standardno vrednostjo pod 65.000 
r,.° 30 % st_ ®n na podlagi pavšalne osnove, ki predstavlja 
i>.9n- 2a takoL^I0 vrednos«i kmetije, preračunane na letno 
Vs đavčn '''e s® šteje, da so subvencije že zajete v 
tu>PrinZ°Snove in se zato ne obdavčujejo posebej. V 

' Preiete subve3 r^°ra kme' v davčni napovedi navesti ločeno 

Be|gija 

D°biČkiiz kapi,aia 

°bički \z 
Zavrtosti sn'tai|a' ^ ''b dosežejo fizične osebe, ki ne opravljajo 
. Wul'ativ,n davčljivi, če so doseženi s: 
• Pr°đaio na transakciiami. 

Prodajo n Pr,emičnin v P®'ih letih od pridobitve, 
• ^'denčnirt -ne9a las'r>iškega deleža (več kot 25%) v 

Pr°daj0 pr 
ruzbi nerezidenčni pravni osebi, in 

avic v neopredmetenem premoženju. 

Davčna stopnja od dobičkov iz kapitala iz Spekulativnih transakcij, 
iz prodaje nezazidanih nepremičnin in iz prodaje pravic v 
neopredmetenem premoženju, je 33%. Davčna stopnja od 
dobičkov iz kapitala iz prodaje zazidanih nepremičnin ter iz prodaje 
pretežnega lastniškega deleža, je 25%. 

Češka 

Dobički iz kapitala 

Dobički iz kapitala so na splošno vključeni v skupni dohodek 
zavezanca in obdavčeni po progresivnih stopnjah (štirje davčni 
razredi, stopnje od 15 do 32%). Dobički iz kapitala so obdavčljivi, 
če so doseženi s: 

prodajo nepremičnin v petih letih od pridobitve (pri čemer 
velja davčna oprostitev za »glavno prebivališče« zavezanca), 
prodajo motornih vozil, letal in ladij v enem letu od pridobitve, 
vrednostnih papirjev v šestih mesecih od pridobitve, 

- drugih deležev v družbah in drugih oblikah organiziranja v 
petih letih od pridobitve. 

Madžarska 

Dobički iz kapitala 

Dobički iz kapitala iz odsvojitve nepremičnin in pravic na 
nepremičninah se obdavčijo ločeno po stopnji 20%. Po šestih letih 
imetništva se davčna osnova zmanjša za začetnih 10%, naslednje 
leto za še naslednjih 10% itd. za vsako naslednje leto, tako da je 
dobiček iz kapitala iz odsvojitve nepremičnine ali pravic na 
nepremičnini oproščen davka po 15 letih imetništva. Dobiček iz 
kapitala je oproščen davka, če se uporabi za nakup stalnega 
doma prodajalca ali njegovega sorodnika v enem letu pred ali 
petih letih po prodaji. Če se novi dom proda v petih letih od 
uveljavljanja oprostitve, pa se predhodno oproščen dobiček iz 
kapitala obdavči. 

Dobički iz kapitala iz odsvojitve vrednostnih papirjev ter premičnin 
so obdavčeni ločeno po stopnji 20%. Prvih 200.000 HUF dobičkov 
iz kapitala iz odsvojitve premičnin je oproščenih davka. 

Nemčija 

Dobički iz kapitala 

Dobički iz kapitala so obdavčljivi, če znašajo skupni dobički vsaj 
512 EUR v letu in so doseženi: 

z odsvojitvijo nepremičnin in pravic iz nepremičnin, v 10 letih 
od datuma pridobitve, ali premičnin, vključno z delnicami in 
obveznicami, v 1 letu od datuma pridobitve; 
iz derivativnih transakcij, če je pogodbeno obdobje 1 leto ali 
manj; ali 
z odsvojitvijo, ki se opravi pred nakupom premoženja (kar se 
pogosto dogaja v primeru »forvvard« transakcij z delnicami in 
blagom). 

Dobički iz delnic v družbi, rezidenčni ali ne, so obdavčeni, če 
družbenik ima (ali je imel v obdobju preteklih 5 let), neposredno ali 
posredno, pretežni lastniški delež (tj. vsaj 1% lastniškega kapitala 
družbe). Odsvojitev takega deleža se ne šteje kot privatna 
transakcija, temveč kot poslovna transakcija. To ima posledice 

poročevalec, št. 120 



na pokrivanje in prenašanje izgub. Kadar so obdavčeni, se dobički 
obravnavajo na enak način kot dividende po sistemu polovičnega 
dohodka (tj. 50% dobičkov je oproščeno davka). 

Dobički iz kapitala se prištejejo k drugim dohodkom zavezancev 
rezidentov in obdavčijo po progresivni lestvici (štirje razredi, 
stopnje od 0 do 48,50%). 

Dohodek iz kmetijske dejavnosti 
I 

V dohodek iz kmetijstva in gozdarstva so kot del prihodkov na 
strani obdavčljivega dobička vključene tudi vse odškodnine, 
subvencije in podpore dane v kmetijstvu. V primeru subvencij 
danih za daljšo dobo so le-te obdavčene kot predplačilo. Majhnim 
kmetijam ni potrebno voditi knjig in se njihove dohodke določi na 
podlagi povprečnega zneska - pavšala. Ta vključuje tudi 
subvencije, tako da se te ne obdavčujejo ločeno. Dohodek iz 
gozdarstva je vedno obdavčen po pavšalu, ki pa sloni na 
upoštevanju normiranih stroškov. Ti so določeni v višini 35% 
prodajne vrednosti. 

Italija 

Dobički iz kapitala 

Dobički iz kapitala iz delnic in drugih vrednostnih papirjev, ki se ne 
nanašajo na dejavnost ali poklicne storitve, se obdavčijo z 
posebnim davkom, ki nadomešča dohodnino. Dobički iz kapitala 
iz pretežnih udeležb se obdavčijo s tem davkom po stopnji 27%, 
sicer pa je stopnja 12,5%. Druga stopnja se nanaša tudi na dobičke 
iz prenosa ali odkupa obveznic ali dolžniških terjatev in izvedenih 
finančnih instrumentov. 

Dohodek iz kmetijske dejavnosti 

Vsi dohodki iz kmetijstva in gozdarstva v zasebnem sektorju so 
obdavčeni na osnovi pavšalne ocene dohodka, ki je ocenjena na 
osnovi kakovosti zemljišča in vrste rabe za vsako kmetijsko 
zemljišče. Ocena je narejena ob upoštevanju povprečne 
donosnosti. Pavšalna davčna osnova načeloma vključuje vse 
vrste dohodkov, vendar predstavlja nek povprečni znesek in je ni 
mogoče prilagajati osebnim okoliščinam zavezanca. Subvencije 
zato na kmetijah niso samostojna davčna osnova. 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA PRORAČUN 

S predlaganim zakonom ne bo prišlo do pomembnih finančnih 
posledic za državni proračun. 

6. OCENA DRUGIH POSLEDIC 

S predlogom zakona ne bo prišlo do drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

l.člen ^ 
-g/04 - poP^" -o 

V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/0 , odstavkorn 

04 - popr., 63/04 - popr. in 80/04) se za četrtim 
člena doda nov peti odstavek, ki se glasi: ^ l 

»(5) Davčna osnova od dobička iz kaPitala'kg g6. ^ 
odsvojitvijo kapitala iz 2. točke prvega odstav kapi 
zakona, se v primeru, če je od pridobitve do 0za f10'" 
njegovega dela preteklo najmanj tri leta, zmanj 

2. člen 

Za 147. členom se doda nov 147.a člen, ki se g|aSI 

»147.a člen /.Hladi 
(obdavčitev dohodkov, izplačanih na po 

leta 2004) 

jdlo#'i: 

zai Kona5 

Ne glede na določbo drugega odstavka 58. nei'"'" 
dohodnine ne plača od izplačil v letu 2005, 1 posa"1® a 
denarne pomoči zaradi naravnih nesreč a' -beZal°vfS 

istovrstne ukrepe kmetijske politike, če so bile o 
izplačila izdane v letu 2004, plačila pa nekateri 
izvedena v letu 2004, drugim pa v letu 2005.« 

3. člen 

Za 148. členom se doda nov 148.a člen, ki se g|asl 

»148.a člen g razmcr'a 

(davčna obravnava dohodkov iz delo^' w v tujin0' 
javnih uslužbencev, napotenih na del 

v letu 20°5) ^#1 

Ne glede na določbe 30. in 31. člena tega z®k°|1 ^05 iaVn0!!ti 
osnovo od dohodka iz delovnega razmerja v le■ sam° . jn 
uslužbencu, napotenemu na delo v tujino, v ^ ^ vS0|;i 
dohodki iz delovnega razmerja oziroma njihov de, ^fg $ i 
obsegu ustreza dohodkom iz delovnega razmer) . de 
uslužbenec, napoten na delo v tujino, prejema 
Sloveniji.« 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v da'l® 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januan 

lis«1 
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OBRAZLOŽITEV 

'sla, h j rt °'°^o, da se davčna osnova od dobička iz 
sij n, osežen z odsvojitvijo pretežnega lastniškega 

Sv°/fve ^aDy.°J/e®a dela, v primeru, če je od pridobitve do 
za 6o°/ 3 3" nie9°ve9a dela preteklo najmanj tri leta, 

1 ^2., 
s'«Wra sg >, ol°Č8no, da se ne glede na določbo drugega Ornoči zarad-ena v Mu 2005 izvzema iz obdavčitve denarne 

,jri
ei'iskepolitii<naraV-n'^ nesr0č plačila iz naslova ukrepov 

u Z"8 " letu 2onIa istovrstne ukrepe, za katere so bile odločbe «005. ■ Plačila pa izvedena delno v letu 2004 in delno 

3' V 3 

!s"a le9a ?ald°ločeno- da se ne glede na določbe 30. in 31. 
v letu pno v.dav^no osnovo od dohodka iz delovnega 

/°°. "ifeva/o lavn8rnu uslužbencu, napotenemu na delo v 
in obSe Samo tisti dohodki iz delovnega razmerja, ki po 

8re m 9u ustrezajo dohodom iz delovnega razmerja, .. . v j ' •p1«" « ■ •«- UV>W>HW^M UMilllVIJU, 
t/e/a v S/ 

užb*noc, napoten na delo v tujino, prejemal za 
oveniji. To pomeni, da se v davčno osnovo od 

dohodka iz delovnega razmerja teh uslužbencev ne bo všteval 
tisti del dohodka iz delovnega razmerja, ki ga je javni uslužbenec 
prejel izključno samo zaradi napotitve na delo v tujino, vključno z 
bonitetami, ki so povezane z napotitvijo uslužbenca na delo v 
tujino in do katerih so javni uslužbenci, napoteni na delo v tujino, 
upravičeni po drugih predpisih. Za te javne uslužbence se torej v 
letu 2005 ohranja sistem obdavčevanja iz starega zakona o 
dohodnini, ki se uporablja do konca letošnjega leta. 

Javni uslužbenci, ki jih Republika Slovenija napoti na delo v tujino, 
so javni uslužbenci na diplomatskih predstavništvih, konzulatih in 
uradih Republike Slovenije v tujini, ter drugi javni uslužbenci, kijih 
Republika Slovenija napoti v tujino, kot so primeroma pripadniki 
sestave Slovenske vojske in uslužbenci Ministrstva za notranje 
zadeve, ki v tujini opravljajo naloge v okvim izvajanja obveznosti 
Republike Slovenije. 

4. V 4. členu je določeno, da zakon začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 
januarja 2005 dalje. 

IV. 

ČLENA ZAKONA, KI SE 

90. člen 

£Nnao (daVČna °SnOVa) 

a'a °b odT^9 °d dol3i^a iz kapitala je razlika med vrednostjo 
/ji. vo,itvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. 

v>sti0kaDiMika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in 
2a kate V žasu Pndobitve, negativna (izguba), se lahko 

. anišuje D07J0 se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo 
kot 2nas'Vna dav^na osnova za dobiček iz kapitala, vendar 

j. 83 Pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala. 
I Ne n.s 

na do|ofibo drugega odstavka tega člena, negativna 

razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala iz 2. in 3. 
točke prvega odstavka 86. člena, ne zmanjšuje pozitivne davčne 
osnove po tem poglavju: 

1. če zavezanec v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi kapitala 
pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni kapital, ali pridobi pravico 
do nakupa ali obveznost nakupa istovrstnega kapitala, ali 

2. če zavezanec odsvoji kapital in zavezančev družinski član, ali 
pravna oseba, v kateri ima pretežni lastniški delež, neposredno 
ali posredno, pridobi istovrstni kapital. 

(4) Pozitivna razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in 
vrednostjo kapitala ob pridobitvi, ki ga ima zavezanec v 
gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na podlagi pogodbe 
o gospodarjenju z vrednostnimi papirji, se zmanjša za dejanske 
stroške zavezanca v obliki provizije po pogodbi, vendar skupaj 
ne več kot 1,5% pozitivne razlike. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o 
dohodnini - nujni postopek (EVA) 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi": 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

/. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

jih ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: / 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve ■ 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

, zgoiai 

. ^ s|oveni 
5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Ne 

0V 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov '^.^|verza-- 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, 

TAlč*' 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem Pra 

ES in upoštevanje roka za uskladitev 

vnega' 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Andreja Kert 
sekretarka 

i rnin'S Podpis i 
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P,e<"09 zakona o 

fHEHEBIBflH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGO-H) 

Postopek ■ EPA 67 - IV 

A rEPU8LIKE SLOVENIJE 
EVA; 
, ®vilka- ^°04-2111 -0094 
Ljubljana „°°-°8/2004-2 a- 09-12.2004 
Vlada Re 

^'ZU5:S'0Veniie je na 2. redni seji dne 9.12.2004 

DofeA ZAKONA O SPREMEMBAH 
DrUŽbah ZAKONA o gospodars 

. 9a po§j|ja 
davnega zb obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 

Vlad °ra Sl0venije po nujnem postopku. 
nas'6dnji^Ublike Slovenije nujni postopek utemeljuje z 

^°Venskeqla sPrerr>emb in dopolnitev zakona je uskladitev 
c4 '2PolnitevPr?.Va Z bilančnim pravnim redom EU, ki je pogoj 

Vr°PskeQa.° 
e2nosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz 

® sni stran; •')0^a2urna 0 pridružitvi med Republiko Slovenijo 
%jo v al'n Evropskimi skupnostmi in njenimi državami, ki 

lru Evropske unije na drugi strani. 
dne n ■ 

Ve'iaven tUHi°
Pa'e ce,oten pravni red, ki velja v Evropski uniji, 

,ajna in 2ačf
a 10 v nov'h državah članicah. Popolna ali delna, 

r*avah Aia 
sna Vstopanja od veljavnih predpisov v novih 

^ređe|jeno nica^ s° možna samo v tolikšni meri, kot je 
^tiih. v Aktu o pristopu oziroma v izvirnih pogodbah 

^9Pubiika si 
Pfavnj rej £y°Ven''a i0 °d 1. maja 2004 dolžna polno izvajati 
h '^ttudinrt ^em sodi obveznost polno izvajati vse predpise 
°'°čbamj praviti yse neskladnosti s predpisi in pogodbenimi 

6t)om g u Podloga zakona bomo le tega uskladili s pravnim 
nePravočas 

ln se ,ako izo9nili posledicam v primeru 
POs'6dice , 6 us^'aditve in s tem preprečili težko popravljive za delovanje države. 

dba 16 
^eo/gg^^OOSTES ter spremembe in dopolnitve direktiv 

'er 83/349/EGS (področje bilančnega prava) 

začnejo veljati s 1. januarjem 2005, oz. so jih države članice 
dolžne do tega dne ustrezno harmonizirati (glej tudi UVOD, III. 
poglavitne rešitve, 2.3). Pravočasen sprejem teh pravnih aktov 
je še posebej pomemben ob koncu poslovnega leta (običajno 
enako zaključku koledarskega leta), saj bo tako vrsta družb 
po novi določitvi pragov za ravrščanje malih, srednjih in velikih 
družb, uvrščena med manjše ali srednje družbe, kar jim bo 
lahko že v naslednjem poslovnem letu omogočalo olajšano 
računovodsko poslovanje, obenem pa uporabo morebitnih 
preterenčnih kriterijev za male in srednje družbe tudi pri drugih 
gospodarskih aktivnostih. Unifikacijski sprejem Mednarodnih 
računovodskih standardov sicer v osnovi državam članicam 
ne daje obilo manevrskega prostora, vendar pa bodo morala 
tista podjetja, ki že s 1.1.2005 zapadejo v segment družb, ki 
morajo izdelati konsolidirane letne računovodske izkaze po 
Mednarodnih računovodskih standardih, uporabljati prilagojena 
obstoječa določila ZGD, ki pa jih določa oz. omogoča ZGD-H. 
Odsotnost sprejema oz. uveljavitve ZGD-H pred 1.1.2005 bi 
bila povezana s škodo ter nejasnim in neenakopravnim 
položajem, ki ju bodo na tem mestu utrpeli nacionalni 
gospodarski subjekti glede na konkurenčne gospodarske 
subjekte drugih držav članic. Pri tem je nadalje pomemben 
sprejem ZGD-H pred 1.1.2005 zaradi prenove davčne (nujna 
prilagoditev podjetnikov - normirancev) in prekrškovne 
zakonodaje (določitev nadzornih organov in uskladitev 
kazenskih sankcij). 

Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gospodarskih družbah št. 300-08/2004-2 z dne 11.11.2004. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo, 
mag. Andrijana Starina Kosem, državna sekretarka v 
Ministrstvu za gospodarstvo. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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I. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Razlog za sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona 
o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD) je 
uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ES), ki je pogoj za 
izpolnitev obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz Evropskega 
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani ter 
ES in njenimi državami na drugi strani. Pravo družb EU je zelo 
dinamično, zaradi česar se sprejete uredbe, predvsem pa 
direktive, nenehno spreminjajo, v skladu s široko zasnovanim 
programom modernizacije evropskega prava družb pa se 
sprejemajo nove uredbe in nove direktive, ki zahtevajo predmetne 
spremembe tudi v nacionalni zakonodaji. 

Novela ZGD-F, sprejeta sredi leta 2001, je uskladila slovensko 
pravo družb s pravom EU, z unifikacijskimi predpisi (uredbe) in 
harmonizacijskimi predpisi (direktive), ki so bile sprejete in 
uveljavljene do takrat. 

Novela ZGD-G je bila sprejeta v letu 2004 s ciljem še zadnje 
nujne uskladitve z evropskim pravom družb ob vstopu Slovenije 
v EU. Konkretno je šlo predvsem za uskladitev z določbami Prve 
direktive sveta (publicitetna direktiva - 68/151/EGS), Tretje 
direktive sveta (direktive o fuzijah - 78/855/EGS), Šeste direktive 
sveta (direktiva o delitvah - 83/349/EGS) in Enajste direktive 
sveta (direktiva o publiciteti podružnic - 89/666/EGS). 

Potrebne dodatne spremembe in dopolnitve ZGD (novela ZGD- 
H) so posledica spremenjenih in novih predpisov predvsem s 
področja bilančnega prava družb EU, ki jih mora Republika 
Slovenija do določenega časa prevzeti v svoj pravni red kot članica 
ES. 

Sprememba prava EU s področja bilančnega prava je v zvezi z 
implementacijo sprememb Četrte bilančne direktive 78/660/EGS 
in Sedme direktive o konsolidaciji bilanc 83/349/EGS in zahteva 
spremembo sedmega poglavja ZGD »Poslovne knjige in letno 
poročilo« ter Slovenskih računovodskih standardov. Direktiva 
2001/65/ES - Ovrednotenje po pošteni vrednosti (fair value) 
spreminja tri bilančne direktive, in sicer četrto, sedmo in direktivo 
o računovodstvu bank; najpomembnejši del je korekcija načela 
previdnosti z uvedbo načela vrednotenja po pošteni vrednosti za 
finančne instrumente. Direktiva 2003/51/ES - Modernizacijska 
direktiva odpravlja že obstoječa neskladja bilančnih direktiv z 
mednarodnimi računovodskimi standardi. Prinaša tudi pomembne 
novosti glede vsebine računovodskih izkazov in predvsem 
poslovnega poročila ter poročil revizorjev. Razširja tudi načelo 
poštene vrednosti, tako po subjektih kot tudi glede na objekt. Ta 
direktiva spreminja štiri direktive, to je Četrto in Sedmo direktivo 
ter direktivi o računovodskih poročilih v bankah in o računovodskih 
poročilih v zavarovalnicah. Direktiva določa, da morajo nacionalne 
zakonodaje uvesti rešitve iz direktiv najkasneje do 01.01.2005. 

Uredba 2002/1606/ES o obvezni uporabi Mednarodnih 
računovodskih standardov (v nadaljnjem besedilu: MRS) 
neposredno določa obveznost izdelave konsolidiranih 
računovodskih izkazov na podlagi Mednarodnih računovodskih 
standardov poročanja (v nadaljnjem besedilu: MRSP) za vse javne 
družbe, s katerimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem 
trgu, in ki so zavezane h konsolidaciji, od 01.01.2005. V tej zvezi 
je dolžnost nacionalnih zakonodaj, da do 01.01.2005 uredijo to 
vprašanje v zvezi z uporabo MRS tudi za druge javne oz. nejavne 
družbe bodisi kot obveznost bodisi kot možnost. 

Direktiva 2003/38/ES o definiciji majhnih in srednjih družb je za 
skoraj 17% dvignila pragove posameznim merilom, ki imajo v 
računovodstvu poseben pomen za razvrščanje družb na majhne, 

srednje in velike družbe. Nacionalne zakonod j ^ 
uskladiti z novimi definicijami in na ta način ornog vjtve S'e..- 
srednjim družbam vse oprostitve in Poeno

z|etnimiP° 
računovodskega poročanja in razkrivanja v zvezi 
in posameznimi računovodskimi izkazi. 

upora 
II. Načela in cilji 

HnO 
Cilj ZGD-H je opredeliti pravno podlago za n0P°®euin"s| 
MRS v javnih delniških družbah v skladu z ur barnj bila"''""" 
slovensko bilančno pravo z reformnimi spremem 

V™ * EU: 

Neposredna uporaba MRS je določena že z ure^°utjj za °sta'e. 
z njo ZGD določa oz. omogoča njihovo upora n(jar šele 
javne delniške družbe, banke in zavarovalnice. ^ s|<ladu 

letom 2006. Novela zakona dosledno uve=t!ne vredn0StiGD spremembami bilančnih direktiv, načelo Post .. pp te"1 

temelja za vrednotenje v računovodskih izkazi • 
določa le osnovna vprašanja s področja t"lal"""Tneišo uf(- 
računovodstva, za ostalo pa odkazuje na podro bese""" 
Slovenskih računovodskih standardih (v nada) 
SRS). 

lil. Poglavitne rešitve 

BILANČO PRAVO EVROPSKE SKUPNOSTI j spS te' 
spremembe po noveli ZGD-F 2001 in spi" I 
uskladitev slovenskega prava 

Prenos MRSP v bilančno pravo EU 

&}, 1. Uredba 2002/1606/ES o uporabi MRS 

Gre za enega najpomembnejših aktov bilančneg^ ^ ( ^ 
katerega namen je sprejem in uporaba MRS v _ ^sP . 
pojma po definiciji uredbe sodijo MRS v ožjem P° ernemDa , 
   .1*1:. .JC  hnrtflČiml SP' . „HhOf V 

pripadajoče razlage, vključno z vsemi gvni odb°r 

novimi standardi in razlagami, ki jih bo sprejel up 

,kiP< 
MRS. 

Uredba določa, da bodo od 1. januarja 2005 dru^%ne P^fi 
pravu držav članic EU, za vsako poslovno leto zav^ ^ biian^ 
svoje konsolidirane račune v skladu z MSRr, pap'rj' 0, 
presečni dan trgujejo s svojimi vrednostni u(jarja ' 
organiziranem trgu katere od držav članic. P°sS . jce, ki s° nll 
da se ta zahteva nanaša tudi na banke in zavarov & v 9. cl 
doslej obravnavane ločeno od ostalih sektorjev- u ^yaVe Ms 

predvideva, da lahko države članice dovolijo odlog 
do 1. januarja 2007, in sicer za tiste družbe: trguje 

s katerih dolžniškimi vrednostnimi papjH 

n» 

organiziranem trgu katere od držav članic in 
• s katerih vrednostnimi papirji se javno ' gdna^j 

niso članice EU, in ki so v te namene uporab'Ija (0 \jre 
ar< 

priznane standarde (npr. US GAAP) že 
v Uradnem listu ES 

določen* 
irvl"1, 2. Uredba 2003/1725/ES o sprejemu 

EU je takoj po sprejemu Uredbe 2002/1606/ES *^r0(jt>8 
sprejemnim postopkom. Posledično je bila spreje a ured" 
1725/ES o sprejemu določenih MRS.Ta uredba P° 1 
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0(1 'sta 2oo5 7" zatl,evo'da se MSRP v EU obvezno uporabljajo 
Spremijajoče r l*'0 S° V Pravo sprejeti vsi obstoječi MRS in a2'age, razen standardov št. 32 in 39 ter razlag št. 

5, 16 in 17. Poseben pomen te Uredbe je v tem, da so z njo v 
Uradnem listu ES objavljeni MRS in njihove razlage v vseh uradnih 
jezikih EU. 

Uvedb: a Uredbe o MRS/MSRP 

začetek prehodne dobe primerljive informacije prvi rezultati novega izkazovanja 
j prehodno obdobje ^ obdobje poročanja | 

1. jan. 2004 
odprtje bilance stanja 

poMSRP 

31. dec. 2004 
zadnja poročila po lokalnih 

standardih 

31. dec. 2005 
prva letna poročila po 

MSRP 

v„„,ia 

ki SQ0®'e^n'ca opredeljuje uveljavitev uredbe za javne 
J^bi). pri 0st

2^6za"e h konsolicasiji (ciljna skupina družb v 
i^SRp Sff 

družbah, ki jih ZGD vključuje v sistem uvajanja 9,orn 2006 P°dana ustrezna prehodna obdobja, ki bodo šele otT>ogočala širši prehod na MRS/MSRP. 

Motri 
EU- Uskladitev bilančnega prava 

aern«acija bilančnih direktiv 

r^° Zavezo!)''!^9 enakopravne obravnave tistih subjektov, ki jih 
^cionain0 pr.

a in tistih, ki bodo še naprej uporabljali 
/eđbe 2000,. držav članic je Evropska komisija že pred veljavo 

, ' nčnih direkt Predlagala določene spremembe obstoječih 
?^teva|6 tud.lv' podatne spremembe in dopolnitve direktiv so 
^"iih Petindl'PJ°Š?e. spremembe v računovodski stroki v "^anje Va'se''h letih, nastale s tehnološkim razvoiem fnnr 
Hrva 

t letih, nastale s tehnološkim razvojem (npr. 
notenje neopredmetenih sredstev). 

Vredi 
-ena ; n sPrememba obstoječih bilančnih direktiv je bila 
Inotenjg Qlrel<*ivo 2001/65/ES glede sprememb pravil 
vidnih B 

ru9e sPremembe je prinesla redna petletna direktiva 
robnih, Srf!

ro 2nesk'tl' ki se pojavljajo kot pragovi za določanje Din ̂ SX»Jn velikih družb za računovodske namene - 

Cp'v 

rv. ^"VažOOi/o  aruzD za racunovoasKe na 
ijpl^iva 2003/ re,'e sPremernbe bilančnih direktiv pa uvaja '51/es, ki tudi zaključuje usklajevanje direktiv z 

Slovenije80''8 t3"an^ne9a Pr&va Republike 

®''ančn0 

lh^"F v 7 r[|V01'6 v Sl0veniji zasnovano v ZGD, ki je z novelo 
t, ci'jev biia« .v'u '• dela to področje uredil na novo, in sicer v 
s?Pravo strok" direktiv ES. Za vsa podrobnejša pravila - za 
- j ®nskj, . 0Vnih računovodskih standardov - zakon Dooblašča računovodskih standardov - zakon pooblašča 1r\ "«KI inčfi —wv.iiv*v/uomii oiai luaiuuv - 1 (juuuiujou 
st 

3 s stran 7 23 reviz'i°- Prvi SRS so bi,i sicer izdani že leta 
io?ndardi L5veze računovodij, finančnikov in revizorjev. Ti ./cl .... DDIXAKI. ,« 
' a 1989 h b"' 2asnovani na Kodeksu računovodskih načel iz VELIKA BRITANIJA 
l®radi Sp 

na MRS. Zaradi omenjene novele ZGD-F, pa tudi 
- stann ert1'3 MRS. ie hila nntrohna nrenova starih SRS. naardi sc 

aria 2002. 
standar-"- MRS, je bila potrebna prenova starih SRS. 

Iar>uaria ®° v soglasju z ministrom za finance pričeli veljati 
Vti 
Si "'Poveva • I ®dnja je T" z računovodskim pravom je dejavnost revidiranja, 
t 8v). ki ip Veniii urejena z novim Zakonom o revidiranju 
>im oSeKUSklajen 2 0smo direktivo 84/253/EGS, ki določa, 

Zno komam 'ahko države članice podelijo pooblastilo za ■"oliranje letnih obračunov gospodarskih družb. 

Zaradi posodobitve četrte direktive 78/660/EGS in Sedme 
direktive 83/349/EGS ter zaradi sprejete Uredbe 2002/1606/ES o 
uporabi MRS je dopolnitev nacionalne zakonodaje, predvsem 
ZGD, nujna; hkrati pa je potrebna dopolnitev SRS, ki bo z letom 
2006 omogočila bolj konvergentno sestavljanje in prikazovanje 
računovodskih podatkov tako po SRS kot po MRS oz. MSRP. 

IV. Primerjalno pravni pregled 

Države članice EU so zelo aktivne pri spreminjanju prava družb 
zaradi usklajevanja z evropskim pravom tudi na področju 
bilančnega prava, uvedbe MRS/MSRP ter modernizacijskih 
procesov. V tem okviru so za Slovenijo še posebej primerjalno- 
pravni zanimivi procesi v Nemčiji (in Avstriji) kot članicah EU, ki 
imata primerljiv sistem pravne ureditve delniške družbe. 

NEMČIJA 

Na področju bilančnega prava je Nemčija v letu 2002 novelirala 
krovni zakon o delniških družbah (nAktG) z zakonom Gesetz 
zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrechts, zu 
Transparenz und Publizitšt (TransPuG), ki se med drugim usmerja 
v poenotenje konsolidiranih računovodskih izkazov z mednarodno 
ureditvijo, natančneje opredeljuje naloge revizorjev ter vsebino 
revizorskega poročila, in ukinja številne izjeme od sestavljanja 
konsolidiranih računovodskih izkazov, ki so sicer področno urejeni 
v trgovinskem zakoniku - Handelsgesetzbuch (HGB) 

AVSTRIJA 

Podobno ureditev kot Nemčija vpeljuje Avstrija, ki je v svojo 
zakonodajo inplementirala poenotenje konsolidiranih 
računovodskih izkazov z mednarodno ureditvijo. 

Tudi Velika Britanija je v svoj The Companies Act prenesla bilančno 
pravo EU in s tem poskrbela za njegovo pravočasno 
implementacijo. 

V. Finančne in druge posledice 

Predlog zakona na proračun nima večjih finančnih in drugih 
posledic. 
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irodni" 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/ 
94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99 - ZFPPod, 31/ 
00 - ZP-L, 36/00, 45/01, 59/01 - popr., 93/02 - Odl.USin 57/04) se 
za 1. členom se doda nov 1a. člen, ki se glasi: 

»Prenos direktiv in izvajanje uredb Evropske skupnosti 
1a. člen 

(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo 
naslednje direktive Evropske Skupnosti: Prva direktiva Sveta 68/ 
151/EGS z dne 9. marca 1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za 
varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države 
članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim 
odstavkom člena 58 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi 
z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 65 z dne 14.3.1968, 
str. 8) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/151/ 
EGS), Druga direktiva Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 
1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov 
družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od 
gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 
Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in 
spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni 
ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 26 z dne 31. 
1.1977, str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
77/91/EGS), Tretja direktiva Sveta 78/855/EGS z dne 9. oktobra 
1978 o združitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3) (g) 
Pogodbe (UL L št. 295 z dne 20.10.1978, str. 36) s spremembami 
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 78/855/EGS), Četrta direktiva 
Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih 
izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3) (g) 
Pogodbe (UL L št. 222 z dne 14.8.1978, str. 11) s spremembami 
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 78/660/EGS), Šesta direktiva 
Sveta 82/891/EGS z dne 17. decembra 1982 o delitvi delniških 
družb, ki temelji na členu 54(3) (g) Pogodbe (UL L št. 378 z dne 
31.12. 1982, str. 47) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 82/891/EGS), Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS z 
dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki 
temelji na členu 54(3) (g) Pogodbe (UL L št. 193 z dne 18.7.1983, 
str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 83/349/ 
EGS), Osma direktiva Sveta 84/253/EGS z dne 10. aprila 1984 o 
revizijah bilanc, ki temelji na členu 54(3) (g) Pogodbe o dovoljenjih 
za osebe pooblaščene za izvajanje obvezne revizije 
računovodskih listin (UL L št. 126 z dne 12. 5. 1984, str. 20) s 
spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 84/253/EGS), 
Enajsta direktiva Sveta 89/666/EGS z dne 21. decembra 1989 o 
razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike 
družb za katere velja zakonodaja druge države (UL L št. 395 z 
dne 30.12.1989, str. 36) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 89/666/EGS) in Dvanajsta direktiva Sveta na področju 
prava družb 89/667/EEC z dne 21. decembra 1989 o družbah z 
omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (UL L št. 395 z dne 
30. 12. 1989, str. 40) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 89/667/EGS). 

(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb 
Evropske Skupnosti: Uredba Sveta 2137/85/EGS z dne 25. julija 
1985 o Evropskem gospodarskem združenju (EGIZ) (UL L št. 
199 z dne 31. 7.1985 str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2137/ 
85/EGS), Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ 
ES z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih 
standardov (UL L št. 243 z dne 11.9. 2002; str. 1) (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1606/2002/ES) in Uredba Komisije 1725/2003/ 

ES z dne 29. september 2003 o sprejemu d°loc® _ gvrop^l 
računovodskih standardov v skladu z Ure z dne 1 

parlamenta in Sveta 1606/2002/EC (UL L št. ... (jredba1 

2003 str. 1) s spremembami (v nadaljnjem bese i 
2003/ES). 

2. člen 

V prvem odstavku 50. člena se črta 3. točka. 
srednje Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: za s« 

»(2) Za podjetnika, katerega podjetje ustreza m _loUja, raz 
oziroma velike družbe veljajo vse določbe tega 
določb 54. člena tega zakona.«. 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in 6 

V tretjem odstavku se besedilo »51. člena in 55. člena 
z besedilom »51. člena, 55. člena in 55a. člena«- 

V četrtem odstavku se dodata novi šesta in sedma 
točka, ki£ 

ndar* glasita: „odski stan0"1 

»6. Slovenski računovodski standardi so ra<cuno ternzak°n°, 
ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v skla ^ stand®r ' 
7. Mednarodni standardi računovodskega Poro^VLenj z 
ki so kot mednarodni računovodski standardi d 
1606/2002/ES in Uredbo 1725/2003/ES.«. 

3. člen 

V prvem odstavku 51. člena se besedilo >>^jn® 
izkaze« nadomesti z besedama »letno poroči o«- 

račun°v0' ,dsk« 

Drugi odstavek se črta. 

Dosedanji tretji do deseti odstavek postanejo drug 
odstavek. 

i do 

(g0 ^ 
V sedmem odstavku se prvi stavek spremeni 'ak®' s|oven®' 
»Podrobnejša pravila o računovodenju ^°. j(jtutzar0V 

računovodski standardi, ki jih sprejme Slovenski i ^ jjnanc0_ 
v soglasju z ministroma, pristojnima za gospoda ,jnanCe, m" 
V drugem stavku se besedilo »Minister, pristojen 2 p0da^° 
nadomesti z besedilom »Ministra, pristojna za g 
tinance, morata«. 

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi- ajj vseb'j^ 
»(9) Slovenski računovodski standardi morajo po ^ zgsnoVi 
Direktive 78/660/EGC in Direktive 83/349/EGC ^čun0vodske9 
smejo biti v nasprotju z mednarodnimi standardi 
poročanja.« 

Dodata se nova deseti in enajsti odstavek, ki s® ®'^|ena rr,°raij 
»(10) Ne glede na določbe sedmega odstavka teg kgterega 
družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni čian,c 

organiziranih trgov vrednostnih papirjev v 0diagis3" -in v 
Evropske unije in so zavezane h konsolidaciji na p p0roč'| 
tega zakona, sestaviti konsolidirana računovo p0ročal1ia' 
skladu z mednarodnimi standardi računovodskeg 

čunOv° 
(11) Poleg družb iz prejšnjega odstavka sestavljajo' ^a

novOdsk09a 

poročila v skladu z mednarodnimi standardi ra 
poročanja tudi: 
1. banke; • ..t 
2. zavarovalnice in ^g, v®n 

3. druge družbe, če tako odloči skupščina a 
najmanj za obdobje petih let.«. 

inski 
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Prvi, 
4. člen 

se spremenijo tako, da se Ho"9' 'n tre,ii odstavek 52. člena 
•U) Družbe 

M^ne.srori 2aracl' "Porabe določb tega zakona razvrščajo 
I ni Preseč velike družbe z uporabo naslednjih meril na sta: ni dan letne bilance stanja zadnjega poslovnega 

čisti S*** 2aP°slenih v poslovnem letu, 
■ """»i"- 

8)1« 
aktive. 

a'hna družba j 
5q^ "0 število zaposlenih v poslovnem letu ne presega ^PrečnrTžt!!.'6, dru^a, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: 

Vrednost°akli°e Pr°daie ne Prese9ai° 1 -700.000.000 tolarjev, 

!i? Srsdnia 
ne presega 850.000.000 tolarjev. 

^avku, in l: • 'e družba, ki ni majhna družba po prejšnjem 
^Prečno '?P0'n'uie dve od naslednjih meril: 25o s'evilo zaposlenih v poslovnem letu ne presega 

<2"« Pr°daje ne presegajo 6.800.000.000 tolarjev, IVe ne presega 3.400.000.000 tolarjev.«. 

5. člen 

a beser^uVl(U 53' ^'ena se za besedama »kapitalske družbe« 
p >>a'' kot dvojne družbe«, 

odst 
3 ^°nsolTdjr

Se spremeni tako, da se glasi: 
j n°vodsk6g n° 'e'no Poro^ilo je sestavljeno iz konsolidiranoga 
>.kiSOuJ

aPoroe«a 'n konsolidiranoga poslovnega poročila vključei 
konsolidiranoga poslovnega poročila 

l °4ilo je"^ucenev konsolidacijo. Konsolidirano računovodsko 
j°nsolidirane 

es,av'ieno iz konsolidirane bilance stanja, 
l a20rn, lzkaza poslovnega izida, prilog h konsolidiranim 
k0nsolidiran.

nSOlidiranega izkaza finančnega izida in 
v^o'idiranen 93 -Zkaza 9ibanja kapitala. Ti sestavni deli 
u 

e^'nQ in Snr<f računov°dskega poročila tvorijo celoto. Za obliko, 
Zijajo ^ konsolidiranega letnega poročila se smiselno 

Na l 8 le®a 2ak°n3 o letnem poročilu.«. . konCu * 
0tla beseHjf^te^a odstavka se pika nadomesti z vejico in se 

v Q 
edl|o »in dvojne družbe.«. 

j?'°Venije,, °5?,av'<u se v 2. točki besedilo »zunaj Republike 
s ^ 'očki se {r?"198'12 besedilom »v Republiki Sloveniji«, v 2., 3. 
i> ^ nadom a'a '3esed' "'n poslovnega«, na koncu 4. točke pa 

đo"-1ega jn 6s,i 2 vejico in se doda besedilo »razen za družbe 
enajstega odstavka 51. člena tega zakona.« 

•vi 6. člen 

J \ Letna dq ,avel< 54 • člena se spremenita tako, da se glasita: 
d, ^ tistih a ve,'kih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih 
na»!ri' se trgUj kapitalskih družb, s katerih vrednostnimi 
Pj 'n In p0(j ® na organiziranem trgu, mora pregledati revizor na 
Dn V'2°r mora90'"' do'o^enimi z zakonom, ki ureja revidiranje. 
Vs

s|°vn°po^.^V'dirati računovodsko poročilo ter pregledati 
^'"a v skiarl V °')se9u' potrebnem, da preveri ali je njegova 

^ drimimi caetai/inami lainona nAtA^ila \/ca trt Vfi|ja 12a , z drugimi sestavinami letnega poročila. Vse to 
konsolidirana letna poročila. 

> R«viz0r- 
Uv°d, v'9;0, POročil0 rnora vsebovati: 
^M° revid"3 em 'e navedeno računovodsko poročilo, ki je 
UporabiiQl

ran.0, skupaj z računovodskim okvirom, ki je bil Pri sestavljanju, 

opis namena in obsega revidiranja, ki vsebuje tudi navedbo, 
na podlagi katerih revizijskih standardov je bila opravljena 
revizija, 

- revizijsko mnenje, v katerem mora biti jasno navedeno, ali 
računovodsko poročilo kaže resnično in pošteno sliko, v 
skladu z ustreznim računovodskim okvirom poročanja in, 
kjer je to potrebno, ali je računovodsko poročilo v skladu z 
zakonskimi zahtevami; revizijsko mnenje je lahko pritrdilno 
mnenje, mnenje s pridržkom ali odklonilno mnenje, ali pa 
revizor, če mnenja ne more izraziti, izjavo mnenja zavrne, 
pojasnjevalni odstavek, v katerem revizor na poseben način 
opozarja oziroma se sklicuje na katerokoli zadevo, za katero 
meni, da je to potrebno, ne da bi pri tem izrazil mnenje s 
pridržkom, 
mnenje o usklajenosti ali neusklajenosti poslovnega poročila 
z računovodskim poročilom istega poslovnega leta, 
na koncu mora revizorjevo poročilo vsebovati datum in 
revizorjev podpis.«. 

V petem odstavku se v drugem stavku beseda »revizijskim« 
nadomesti z besedo »revizorjevim«, beseda »revizijskega« pa 
se nadomesti z besedo »revizorjevega«. 

7. člen 

V prvem odstavku 55. člena se črta besedilo »iz drugega odstavka 
54. člena tega zakona«, beseda »mnenjem« se nadomesti z 
besedo »poročilom«, na koncu pa se doda besedilo: 

»Družbe iz 1. in 2. točke prvega odstavka 50. člena tega zakona 
morajo v skladu s prejšnjim stavkom predložiti tudi predlog 
razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev 
dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega 
poročila.«. 

V drugem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo: 
»Družbe iz 1. in 2. točke prvega odstavka 50. člena tega zakona 
morajo v skladu s prejšnjim stavkom predložiti tudi predlog 
razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev 
dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega 
poročila.«. 

V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo: 
»V skladu s prejšnjim stavkom je potrebno za družbe iz 1. in 2. 
točke prvega odstavka 50. člena tega zakona hkrati objaviti tudi 
predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter 
razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno 
iz letnega poročila.«. 

V drugem stavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo 
»prvega«. 

V šestem odstavku se v prvem stavku beseda »mnenjem« 
nadomesti z besedo »poročilom«. 

V sedmem odstavku se beseda »mnenje« nadomesti z besedo, 
»poročilo«. 

V osmem odstavku se četrti in peti stavek spremenita tako, da se 
glasita: 
»Objavi povzetka ne sme biti priloženo celotno revizorjevo 
poročilo, ampak se razkrije samo revizijsko mnenje in morebiten 
pojasnjevalni odstavek. Lahko pa se objavi povzetka priloži 
revizorjevo poročilo o povzetku.«. 

V enajstem in dvanajstem odstavku se v prvem stavku beseda 
»finance« nadomesti z besedo »gospodarstvo«. 
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8. člen 

V prvem odstavku 56. člena se drugi stavek spremeni tako, da 
se glasi: 
»Računovodski izkazi iz prvega in drugega odstavka tega člena 
in priloga s pojasnili k izkazom kot celota tvorijo računovodsko 
poročilo.« 

9. člen 

V drugem odstavku 57. člena se za besedo »standardov« doda 
besedilo »oziroma mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja«. 

10. člen 

V drugem odstavku 58. člena se beseda »dodatku« nadomesti z 
besedilom »prilogi s pojasnili«. 

V četrtem odstavku se za besedo »standardi« doda besedilo 
»oziroma mednarodni standardi računovodskega poročanja«. 

11. člen 

V petem odstavku 61. člena se napovedni stavek spremeni tako, 
da se glasi: 
»(5) Družbe, ki na bilančni presečni dan letne bilance stanja 
presežejo ali nehajo presegati meje dveh od treh meril iz drugega 
odstavka 52. člena tega zakona, lahko, če te meje ne presežejo 
v dveh zaporednih poslovnih letih, pri členitvi bilance stanja po 
drugem odstavku tega člena to razčlenijo samo na postavke, 
označene s črkami in rimskimi številkami, pri čemer pa morajo:«. 

V sedmem odstavku se v drugem, napovednem stavku besedilo 
»srednje družbe (55. člen) zadošča« nadomesti z besedilom 
»družbe (55. člen), ki na bilančni presečni dan letne bilance stanja 
preseže ali neha presegati meje dveh od treh meril iz tretjega 
odstavka 52. člena tega zakona, zadošča, če te meje ne preseže 
v dveh zaporednih poslovnih letih«. 

Dodata se nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita: 
»(8) Družbe, ki sestavljajo računovodske izkaze po mednarodnih 
standardih računovodskega poročanja, izkazujejo pridobljene 
lastne delnice kot del lastnega kapitala v postavki A) VII. Lastne 
delnice (kot odbitna postavka). 

(9) Družbe, ki sestavljajo računovodske izkaze po mednarodnih 
standardih računovodskega poročanja, predstavljajo postavke 
bilance stanja na podlagi razlikovanja med kratkoročnimi in 
nekratkoročnimi postavkami. Pri tem mora biti zagotovljeno, da 
so v bilanci stanja izkazane najmanj vse postavke iz drugega 
odstavka tega člena.«. 

12. člen 

V osmem odstavku 62. člena se besedi »bilanci stanja« 
nadomestita z besedilom »izkazu poslovnega izida«. 

V petem odstavku se beseda »Srednje« nadomesti z besedilom 
»Majhne in srednje«. 

13. člen 

V prvem odstavku 63. člena se v napovednem stavku črta beseda 
»letnih«. 

3. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»3. treba je upoštevati načelo previdnosti, n 

računovodskimi standardi iz 51. člena tega z 

Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se g,asj; nagjn 
»4. treba je upoštevati načelo poštene vrednos , na.„, 
z računovodskimi standardi iz 51. člena tega 

■ c e in 7 t0<^a' Dosedanje 4., 5. in 6. točka postanejo 5., o- 

V drugem odstavku se besedilo >>sl0VCenSyQCjskih sta^3^ 
standardih« nadomesti z besedilom »računo 
iz 51. člena tega zakona«. 

14. člen 

Drugi odstavek 64. člena se spremeni,ak0' na 
»(2) Sredstva in obveznosti do virov sređ® ' družb". ® 
združitve oziroma delitve preidejo na prevzedi jZ 51. ™ 
ta ovrednotiti v skladu z računovodskimi s a 
tega zakona.«. 

Tretji odstavek se črta. 

15. člen 

V prvem odstavku 65. člena se v napovedne^ st^njtlStandartlifl 

»standardih« dodajo besede »oziroma po med 
računovodskega poročanja«. 

V 1. točki se črta beseda »letnih«. 

V 5. točki se v tretji alinei za besedo »dan« 
»letne bilance stanja«. 

besi ;0dil° 

16. člen 

66. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Poslovno poročilo 
66. člen t 

0šten P 
(1) Poslovno poročilo mora vsebovati na'nnanjaa finan4n0^i 
razvoja in izidov poslovanja družbe ter nje neg0tov°s • 
položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj 
jim je družba izpostavljena. raz^i8 

(2) Pošten prikaz mora biti uravnotežena in eelovita a 
In izidov poslovanja družbe ter njenega fina nja. An 
ustreza obsegu in kompleksnosti njenega po v0ja in ,zl ti 
mora v obsegu, ki je potreben za razumevanj . - vseb° 
poslovanja družbe ter njenega finančnega p tr0bno,d 

ključne računovodske, finančne in, če je . k|jUfiuj0io |iza 
kazalce, kazalnike in druge pokazatelje, ' de|avci- ^n,lzili 
informacije, povezane z varstvom okolja in ^kihizl< 

vključuje ustrezno sklicevanje na zneske v racu 
in potrebna dodatna pojasnila. 

(3) V poslovnem poročilu morajo biti prikazani t^j0pj|i po kC,riC 

- vsi pomembnejši poslovni dogodki, ki so n 
poslovnega leta; 
pričakovani razvoj družbe; flzvoja 'n 

- aktivnosti družbe na področju raziskav in r 
- obstoj podružnic družbe. 
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«)Če 

biti 'nJ®neaafin - p<ebojo premoženja in ODveznosti 
t.v Plovnem ancne9a položaja ter poslovnega izida, morajo 

ani|iihtvenani H°r°-Či'u prikazani ,udi cilji in ukrepi upravljanja 
^Porriembnejjji ružbe, vključno z ukrepi za zavarovanje vseh 
i Va'°vania r *rst načrtovanih transakcij, za katere se posli 
tv^nos,adr°

VOdsko P°sebei Prikazujejo, ter 
~ • uzt>e cenovnim, kreditnim, likvidnostnim 

^Prv 17. člen 
?0Venije a^ 75 _členase besedilo »Davčni upravi Republike 

evirteđi'°m "ie nri AaC0te.k. °Prav|iania dejavnosti« nadomesti z 
enc® in storit ^enciji Republike Slovenije za javnopravne 

0^ ve vPisan v Poslovni register Slovenije«. 

n^Prijavi 2= v8 Spremeni tak0, da se 9lasi: 
Vestj; P's v Poslovni register Slovenije mora podjetnik 

. p°datke podatke o sedežu in prebivališču, 
Podatke ° skraJšani firmi, 

' p°đatke ° podjetniku, 
• navedbo da

2as,0Pniku. 
p°tlatke o ^Vn°s,i' ki i'h bo podjetnik opravljal, 
^89istra v skin de'ih P°dje,nika kot enotah poslovnega 

• ?'.°Venije, in 
u z zakonom, ki ureja Poslovni register 

°')V6znost?i2tn-ka' da ni neP°ravnanih dospelih davčnih 
C^rtj nIegovih prejšnjih poslovanj kot podjetnika.«. 

'^genci,:^ sPrerrieni tako, da se glasi: 
Po<!?'Ve ''"a za Slovenije za javnopravne evidence in 
tini 6rn reai<strP°oebe ^odenia podatkov o podjetnikih v 
in i,n°st Prevzem^ eniie brezplačen neposredni dostop in 

đrugih rpnic.«3 poda,kov iz Centralnega registra prebivalstva 
Pet, in evidenc-« 

v'p' ^ačir, in pQ.t
Spremeni ,ak°. da se glasi: 

9o<sOS'°Vn8rn ron ?ek Vpisa ,er vodenia podatkov o podjetnikih 
Varstvo« u Slovenije predpiše minister, pristojen za 

odločil o stečaju podjetnika, 
izgnal podjetnika iz Republike Slovenije, 
prepovedal podjetniku opravljati dejavnosti, ugotovil, da 
podjetnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti ali 
da dejavnosti ne opravlja ali 
ugotovil, da je podjetnik dal neresnično izjavo iz sedme alinee 
drugega odstavka prejšnjega člena. 

(4) Način in postopek prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika 
predpiše minister, pristojen za gospodarstvo. 

(5) Določbe o prenehanju poslovanja se smiselno uporabljajo 
tudi, če podjetnik namerava podjetje prodati ali ga vložiti v družbo.« 

19. člen 

V prvem odstavku 188a. člena se za besedama »sklene družba« 
doda besedilo »z ustanovitelji ali delničarji, ki so v osnovnem 
kapitalu udeleženi z več kot 10 %«. 

Na koncu trinajstega odstavka se pred piko doda besedilo »ali na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev«. 

20. člen 

V drugem odstavku 198. člena se v četrti alinei besedi »revizijska 
poročila« nadomesti z besedilom »poročila o reviziji ustanovitve«. 

21. člen 

V prvem odstavku 240. člena se na koncu pete alinee pred 
podpičjem doda besedilo »bank, zavarovalnic in drugih finančnih 
organizacij«. 

22. člen 

V 244. členu se v prvem stavku za besedo »šeste« dodata besedi 
»in osme«. 

h člen 
18. člen 

Se sPremeni tako, da se glasi: 

"Spr, 

d) P, 

'Glft 
01,58 in Prenehanje opravljanja dejavnosti«. 

76. člen 

plalVka Prejšnjeaa *Sak° sPremembo Podatkov iz drugega 
stori! Agenciii d a v 15 dneh PO nastanku spremembe 

Prijaviti epublike Slovenije za javnopravne evidence in 
(2j p 

ora ,udi prenehanje opravljanja dejavnosti. 

Sr>nia dej^
ra' VSai ,ri mesece pred prijavo prenehanja 

b0 
Stvih javne™811, na PrimGren način (s pismi upnikom, v 

pr 
Preiehai ODr °. ešžania. v poslovnih prostorih) objaviti, da 
8flanja onr* r a,i dejavnost ter ob tem navesti tudi dan 

(3>Age 
ianiadejavnosti- 

reo['tVe Po uraHPUb'ike s'ovenije za javnopravne evidence in 
Pra\f,ra ®'°veniif>ni do,žnos,i izbriše podjetnika iz Poslovnega 
• norn°čnim -L113 podla9i obvestila pristojnega organa, da je s u9otovii " ktom: V" rt podjetnika, 

23. člen 

V tretjem odstavku 256. člena se beseda »revizijskim« nadomesti 
z besedo »revizorjevim«. 

24. člen 

V drugem odstavku 274a. člena se v tretjem stavku beseda 
»revizijsko« nadomesti z besedo »revizorjevo«, beseda 
»revizijskega« pa z besedo »revizorjevega«. 

25. člen 

V 316. členu se beseda »revizije« nadomesti z besedama »o 
reviziji«. 

26. člen 

V prvem odstavku 336. člena se beseda »potrdilom« nadomesti 
z besedama »pritrdilnim mnenjem«. 
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27. člen 

V prvem odstavku 509a. člena se besedilo spremeni tako, da se 
glasi: 
»V Republiki Sloveniji se lahko ustanovi Evropsko gospodarsko 
interesno združenje (v nadaljnjem besedilu: evropsko združenje) 
v skladu z določbami Uredbe 2137/85/EGS.« 

V drugem odstavku se besedilo »uredbo iz prejšnjega odstavka« 
nadomesti z besedilom »Uredbo 2137/85/EGS«. 

28. člen 

V tretjem in v četrtem odstavku 565. člena se besedilo »Četrto 
direktivo Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih 
računovodskih izkazih posameznih vrst družb (UL L 222, 14. 8. 
1978, s spremembami), ki temelji na členu 54(3) (g) Pogodbe« 
nadomesti z besedilom »Direktivo 78/660/EGS«, besedilo »Sedmo 
direktivo Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih 
računovodskih izkazih (UL L 193, 18. 7. 1983, s spremembami), 
ki temelji na členu 54(3) (g) Pogodbe« pa z besedilom »Direktivo 
83/349/EGS«. 

V tretjem odstavku se besedilo »Osmo direktivo Sveta 84/253/ 
EGS z dne 10. aprila 1984 o revizijah bilanc (UL L 126, 12. 5. 
1984, s spremembami), ki temelji na členu 54(3) (g) Pogodbe« 
nadomesti z besedilom »Direktivo 84/253/EGS«. 

29. člen 

Enajsto poglavje se spremeni tako, da se glasi: 

»Enajsto poglavje: NADZOR NAD IZVAJANJEM 
ZAKONA 

Inšpekcijski nadzor 
569. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem posameznih določb tega zakona 
opravljajo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence, 
Davčna uprava Republike Slovenije, Inšpektorat Republike 
Slovenije za delo, Ministrstvo za gospodarstvo in Tržni inšpektorat 
Republike Slovenije. 

(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve je pristojna za nadzor nad izvajanjem določb, ki so 
sankcionirane v 2. do 4. točki prvega odstavka 571. člena, 1. točki 
drugega odstavka 572. člena in prvi, drugi, četrti in peti alinei 
prvega odstavka 573. člena tega zakona. 

(3) Davčna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor 
nad izvajanjem določb, ki so sankcionirane v 4. točki prvega 
odstavka 570. člena tega zakona. 

(4) Inšpektorat Republike Slovenije za delo je pristojen za nadzor 
nad izvajanjem določb, ki so sankcionirane v 1. točki prvega 
odstavka 570. člena tega zakona. 

(5) Ministrstvo za gospodarstvo je pristojno za nadzor nad 
izvajanjem določb, ki so sankcionirane v 5. do 7. in 11. točki 570. 
člena, 7. do 16. točki 571. člena ter 2. in 3. točki 574. člena tega 
zakona. 

(6) Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor 
nad izvajanjem določb, ki so sankcionirane v 2. točki prvega 

ekršeK 

odstavka 570. člena, 1., 5. in 6. točki prvega odsta^!^ja odstavita 

2. točki drugega odstavka 572. člena, tretji alinei P 
573. člena in 1. točki prvega odstavka 575. člena 

30. člen 

V napovednem stavku prvega odstavka 570. člena 
spremeni tako, da se glasi: 

Zd I 
»Z globo od 4.000.000 do 15.000.000 tolarjev se 
kaznuje družba:«. 

5. do 7. točka se črtajo. 
Dosedanje 8. do 10 točka postanejo 5. do 7. toc 

11. točka se črta. 
Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 8. in 9. točka. 

14. do 17. točka se črtajo. 
Dosedanja 18. točka postane 10. točka. 

19. točka se črta. 
Dosedanja 20. točka postane 11. točka. 

21. do 23. točka se črtajo. 

31. člen 
se t>es* 

V napovednem stavku prvega odstavka 571. cle 
spremeni tako, da se glasi: za pre' 
»Z globo od 1.500.000 do 10.000.000 tolarjev s 
kaznuje družba:«. 

ikrS0" 

Doda se nova 1. točka, ki se glasi: 
»1. če na sporočilih, ki jih pošilja družba, ni P' 
odstavka 45. člena tega zakona;« 

Dosedanja 1. točka postane 2. točka. 

odatkov iz 

Dodajo se nove 3. do 5. točka, ki se glasijo: 
»3. če v primeru iz drugega odstavka 55. člena 69 anizacl' 
predloži letnega poročila zaradi javne obiave

v)r0hnies8C 

pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, 
po koncu poslovnega leta; 

azak°nai® 
4. če v primeru iz prvega odstavka 55a. člena t®^0njske|1,..lj1 

predloži podatkov iz letnih poročil o svojem P^e Q(.ganiza 

finančnem poslovanju ter poslovnem izidu v(reh(nes0 

pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, 
po koncu koledarskega leta; ^n„ 

5. če na poslovnih listinah poleg firme dvojne družb® ^ v dvojn 

ime poslovodij oziroma članov uprave komplet® 
družbi (prvi odstavek 157. člena);«. 

Dosedanje 2. do 7. točka postanejo 6. do 11 • točka- 

Doda se nova 12. točka, ki se glasi: . , ^ 
»12. če v register delnic ne vpiše imenskih delnic (P 
232. člena);« 
Dosedanja 8. točka postane 13. točka. 
9. točka se črta. 
Dosedanja 10. točka postane 14. točka. 

11. točka se črta. 
Dosedanja 12. točka postane 15. točka. 
13. točka se črta. 
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Na koncu ■ ■'Ću j ^ 
!°Va 16-tožka'k^9 Se ^.'ka nadomesti s podpičjem in se doda 
j,Soni09očinjihnuSe 9'asi>16 če družba ne objavi listin oziroma 
ile"3, tr0tji odstavek bre2plažne9a prepisa (drugi odstavek 188a. 

,retji »j— 8 ^®^a. k. ? "«tli ori«, . člena, drugi in tretji odstavek 398h. 
8i 'n Peti ort<=tfVe, 398s' člena, četrti odstavek 516. člena, 

VSerr, 

Peti nrt- oaos- ciena, i odstavek 533f. člena).«. 

^mesii ,°h„Sta*fku se besedilo »150.000 do 1.000.000«' 8stizhao ... " ua=«uiio »IOU.UUU ( °esedilom »75.000 do 1.000.000«. 

572. č,e 
32"člen 

|i1^.9lobo odTnn"' ,ak°' da S0 9lasi: 

«* tuje pod' '°®0 do 15.000.000 tolarjev se za prekršek 
w .er n8 priiaJ610, ki 'e us,an°vilo podružnico, če ob vpisu v 

%jo v rpni . v®8^ podatkov, ki se po določbah tega zakona 
,2)2 

69'S,er <562. člen in 566. člen); 

! Ne tuje pod ° d° 10 0®0 000 tolarjev se za prekršek 
n® Podloži i i?10, ki 'e us,an°vilo podružnico, če podružnica: 
Po°blašč6ni z ne®a poročila zaradi javne objave organizaciji, 
rt1es®cih no k3 ot3delovanje in objavljanje podatkov, v osmih 

j ^5- člena ,, °ncu P°s|ovnega leta (drugi in tretji odstavek 
Pnsvoiem LTiS.55' č'en°m); 12 fiori f aniu ne uporablja firme in drugih podatkov • uena tega zakona.«. 

!573'členus 
33'Čl6n 

Don6 n® Prijav? ? 0tr1a alinea spremeni tako, da se glasi: 
{u atk°v ali Drp a ypls.v Pos,ovni register Slovenije sprememb 

na tega zakona6 'a pos'ovan'a v skladu z določbami 76. 
Doda 

p^9v Prijav!2a
P®'a ali"ea' ki se 9lasi: 

a^e (drum v ^os,ovni register Slovenije navede napačne odstavek 75. člena) «. 

V r, 34. člen 

°3a besedj|0
S^ v naP°vednem stavku za besedo »družbeniki« 
"oziroma družbeniki ustanovitelji«. 

$7g ^ 
esediiom »nr,!9 besedil° »oseba, ki je dolžna« nadomesti z 

Posameznik, ki je dolžan«. 

Preh°dne in končne določbe 

J) Družben 36"Člen 

«laka,er®9aod
d0Se,e9aodstavka 51 • č|ena zakona, pri katerih so lS().

,1'c3h EvronSLr9ani2iranitl ,r90v vrednostnih papirjev v državah 
Se f1 dolo4a 

e"ni'e uvržčeni samo dolžniški vrednostni papirji, 
$ta 

v'io raču2al<0n' ki ure'a tr9 vrednostnih papirjev, prvič 
£>i rafu novodska poročila v skladu z mednarodnimi 

' ^ Se začnn°,VOdske9a Poročanja najkasneje za poslovno 

35. člen 

(2) Družbe iz enajstega odstavka 51. člena zakona prvič sestavijo 
računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja za poslovno leto, ki se začne 1. 
januarja 2006 ali kasneje. 

(3) Banke iz enajstega odstavka 51. člena zakona prvič sestavijo 
računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja za poslovno leto, ki ga ob upoštevanju 
določb prejšnjega odstavka določi Banka Slovenije, v dveh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje za 
poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali kasneje. 

(4) Zavarovalnice iz enajstega odstavka 51. člena zakona prvič 
sestavijo računovodska poročila v skladu z mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja za poslovno leto, ki ga ob 
upoštevanju določb prvega odstavka tega člena določi Agencija 
za zavarovalni nadzor v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, 
vendar najkasneje za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2007 
ali kasneje. 

37. člen 

(1) Določbe 17., 18. in 33. člena tega zakona se začnejo uporabljati 
1. julija 2005. Do takrat se za priglasitev podjetnika uporabljajo 
določbe, ki so veljale pred uveljavitvijo tega zakona. 

(2) Davčna uprava Republike Slovenije mora v 15 dneh po 
uveljavitvi tega zakona Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve izročiti aplikacijo in pripadajočo 
tehnično dokumentacijo za vodenje vpisnika podjetnikov ter do 
1 .julija 2005 nanjo prenesti celotno bazo vpisnika podjetnikov. 

(3) Podjetniki, ki so v poslovnem letu 2004 v skladu s predpisi, ki 
urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi 
ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, v 
poslovnem letu 2005 niso dolžni voditi poslovnih knjig in evidenc, 
ki jih določa ta zakon. 

38. člen 

(1) Ministra, pristojna za pravosodje in gospodarstvo, morata 
izdati predpis iz 'dvanajstega odstavka 55. člena zakona v roku 
treh mesecev od uveljavitve tega zakona. 

(2) Minister, pristojen gospodarstvo, mora izdati predpis iz petega 
odstavka 75. člena in četrtega odstavka 76. člena zakona v roku 
treh mesecev od uveljavitve tega zakona. 

39. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 138. člen Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 45/01). 

40. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

*ačne 1 )anuarja 2007 ali kasneje. 

14_Ć 
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Obrazložitev členov 

K1. členu: 

Republika Slovenija se mora po vstopu v Evropsko Unijo v svojih 
predpisih sklicevati na direktive oziroma uredbe, ki jih s 
posamezni predpisom prenaša oziroma podrobneje ureja v 
svojem pravnem redu. 

k 2. členu: 

Glede uporabe določb sedmega poglavja I. dela ZGD za velike in 
srednje podjetnike predlog zakona izrecno pojasnjuje, da se zanje 
ne uporablja določba 54. člena ZGD o revidiranju letnih poročil, ki 
velja zgolj za gospodarske družbe. 

Zaradi (obvezne in izbirne) uporabe Mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja bo na novo opredeljen pojem 
računovodskih standardov in bo vzpostavljena razlika med 
Slovenskimi računovodskimi standardi, ki jih v skladu s tem 
zakonom sprejema Slovenski inštitut za revizijo, ter Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja, ki so standardi, določeni z 
Uredbo 1606/2002/ES in Uredbo 1725/2003/ES. Način uporabe 
Mednarodnih standardov računskega poročanja bo določal 
novelirani 51. člen ZGD. 

k 3. členu: 

V spremenjenem 51. členu bo redakcijsko usklajena terminologija, 
in sicer bodo »letni računovodski izkazi« nadomeščeni z »letnim 
poročilom«. 

Deveti odstavek 51. člena predloga zakona bo določil, da Slovenski 
računovodski standardi v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Gre 
pravzaprav za izvedbeno določilo, ki izdajatelja slovenskih 
računovodskih standardov usmerja v konvergenco slovenskih 
standardov z mednarodnimi. Tovrstna usmeritev po z letom 2006 
omogočilo širšo uporabo mednarodnih standardi računovodskega 
poročanja, ki pa bo primerljiva s stališča prikazovanja 
računovodskih izkazov primerljiva z nacionalno ureditvijo 
računovodskega poročanja. 

V skladu z Uredbo 1606/2002/ES bo na novo določena neposredna 
uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja 
za vse družbe, ki imajo vrednostne papirje uvrščene na najmanj 
en organiziran trg vrednostnih papirjev v EU in so zavezane h 
konsolidaciji na podlagi določb ZGD. 

Poleg javnih družb, ki so zavezane h konsolidaciji, pa v skladu z 
izbirno pravico iz uredbe Evropske skupnosti zakon določa širšo 
uporabo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja 
tudi za banke in zavarovalnice, vendar po prehpdne obdobju. V 
prehodnih določbah je obvezna uporaba Mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja za te družbe določena najkasneje s 
1.1.2007 oz. 1.1.2007. 

Četrta točka novega enajstega odstavka 51. člena zakona pa bo 
uvedla fakultativno oziroma izbirno možnost, da Mednarodne 
standarde računovodskega poročanja uporabijo tudi druge 
gospodarske družbe, za katere zakon te obveznosti ne določa, 
na podlagi avtonomne odločitve skupščine družbe. V tem primeru 
mora družba sestavljati računovodska poročila po Mednarodnih 
standardih računovodskega poročanja najmanj v zaporedju petih 
let. V prehodnih določbah je možnost uporaba mednarodnih 
standardov računovodskega poročanja za te družbe določena 

hrlnhiB Z& dOS89° 
šele s 1.1.2006, s čimer se podaja zadostno odo 
večje konvergenco obeh standardov poročanja. ^ 

Obenem se v skladu z medinstitucionalnim s(vo• 
pristojnosti prenašajo tudi na Ministrstvo za g P 

k 4. členu: 
imezniH<"eA" 

Z novelo ZGD bodo spremenjene vrednosti Posar™*°g in velM 
so podlaga za razvrščanje družb na maj 0 2003/3^ 
družbe. Vrednosti so usklajene z Dne a predh°^ne 

(sprememba direktive 78/660/EGS), ki je 9 „ prihodi 
zneske v direktivi za skoraj 17 % dvignila pragov,xanje družb le 

od prodaje in letne vrednosti aktive družbe, na -/g/6601^ pomembno za računovodske namene, ker Dir druibe 

omogoča, da države članice majhne in . noVodske9a 

razbremenijo določenih obveznosti glede kapital^lirl 

poročanja in razkrivanja, ki so sicer na o z dvi9°'v 

družbam, kar je opravljeno tudi v ZGD. Za ^ cfru#afl1> 
pragov zmanjšalo administrativno breme vse 
ki bodo po novem uvrščene v nižjo skupino. 

k 5. členu: 

Novela opredeljuje konsolidirano letno p° . g direktiv0 0 

sestavine, ki predstavljajo celoto v skladu s ^novodS' 
konsolidaciji bilanc. Pri tem razlikuje kons ' , in prilog3' 16 

poročilo, ki ga sestavljajo konsolidirani iz vključene 

konsolidirano poslovno poročilo družb, i 0pvez^°s 

konsolidacijo. V skladu z navedeno dire i ^ s0 dv°in 

konsolidacije določena tudi za tiste osebne o odaovornoS\ 
družbe po ZGD, torej bodisi družbe z neome^ehn0 odg°v°rnl 

ali komanditne družbe, pri katerih ni ose 
družbenikov. ^ v 

53 člen3 b° .h 
S spremembo četrte točke osmega odstavka o Mednarodmn 

skladu z noveliranim 51. členom, ki določa upor raztr\eien 

standardov računovodskega poročanja, v tem P°9 ygdnar°dnl 

pristojnost Slovenskih računovodskih standard ■ načini 1 

standardov računovodskega poročanja pri do s0ndirane 

obsega konsolidacije, ter vsebine 
računovodskega in poslovnega poročila. 

k 6. členu: 

Predlagana določba 54. člena ZGD, ki določa r^!°k0 di'e^° 
poročil, predstavlja uskladitev s t. i. moder"Lrc in pod'0 ,„a 
2003/51/ES, ki spreminja Direktivo 78/660^vidirajo se le'njh 
opredeljuje vsebino revizorjevega poročila, n kapAai m 
poročila velikih in srednjih kapitalskih družbter '' orQaniP<a.h 
družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje n ^ d^2 ' 
trgu, po spremenjeni ureditvi pa tudi letna poro i 0rana 
ki imajo status dvojnih družb. Enako velja za ko op'e^B

na 
poročila. V skladu s to bilančno direktivo je natan 
vsebina revizorjevega poročila, in sicer: uvodni • pritrdi' 
in obsega revidiranja, revizijsko mnenje, ki je opred« 
mnenje s pridržkom ali odklonilno mnenje, p°se oS0be"na 0 
pojasnjevalni odstavek, v katerem revizor lahko na p ^ kate' 
opozarja oziroma se sklicuje na katerokoli, 's prid^^i 

"gbui". 
meni, 

:arja oziroma se skiicuju na - n;0sPnu'i' lnsjl 
i, da je to potrebno, ne da bi pri tem izrazilmna zakon d°' -g 

Revizor ne revidira poslovnega poročila, zato .^gj i/sfi® 
dolžnost pregleda poslovnega poročila, *nnsTali neusMen 

revizorjevo poročilo tudi mnenje o usklajenosti a 
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"oslovneo 
"°s'ovne Poročila z računovodskim poročilom istega IB9a leta. 

k7-ilenu: 
\j 

'^cZnienem ^5- čtenu bo v skladu z določbo 54. člena 
"">ety6„ 0 usklajena terminologija, in sicer bo »revizorjevo 
s$. i/6n ,aclomeščeno z »revizorjevim poročilom«. Spremenjen 

° pr'nesel 2a družbe obveznost, da skupaj z letnim 
^vrtava a 6na^ na&n objavijo predlog razporeditve dobička ali 
llHubei 

iz9ube ter razporeditev dobička ali obravnavanja 
^lacfna, ni razvidno iz letnega poročila. Takšna ureditev je 

8 2 D"ektivo 78/660/EGS. 
S Sprern 
"a,anćngmbo Strtega in petega stavka osmega odstavka bo 
W'e opredeljen način publiciranja letnega oziroma 
'9 objavu ne9a letnega poročila, ki ni objavljeno v celoti oziroma 
%<*„• , n.smo njegov povzetek. Da ne bi prišlo do zavajanja 
W°ierio 

revizorjevo poročilo v skladu z direktivo ne sme biti 
<^0«: ce,ot'- temveč se predloži zgolj ustrezni sestavni del 
'o/asn: ®9a poročila (revizijsko mnenje in morebiten 
"0v**tku odstavek) ali pa revizorjevo poročilo (zgolj) o 
^<linstjtu 

ra^unov°dskih izkazov. Obenem se v skladu z 
"8 ^inist Cl°naln'm dogovorom predmetne pristojnosti prenašajo 

o za gospodarstvo. 

S Spr 

1 <r° prve^a odseka 56. člena zakona bodo v skladu 
78/660/EGS natančneje opredeljeni struktura in 

lovori 9" le,ne9a poročila. Pri tem je novost pojem 
^0V in 

$ke9a poročila, ki predstavlja celoto računovodskih 
"^e/io Pr''°®e s pojasnili k izkazom. Na tak način so jasneje 
'^iitev Posamezni deli letnega poročila ter je poudarjena Sebin0 sl

mec! računovodskim poročilom in poslovnim poročilom. 
1)0 natani eanie3a> upoštevaje spremembe te bilančne direktive, 

nei° opredeljeval noveliran 66. člen zakona. 

k9-lni0. členu: 
Sspfe/ne. 

in 58. člena bo zakonsko besedilo nomotehnično 
v ZVe * Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 

'^""ovorfS t6m vP0ljano razmejevanje med Slovenskimi 
^"Ooi'm' standardi ter Mednarodnimi standardi 

°dskega poročanja. 

Venu; 
® sPrem 
'>0<,("ođrfrt''0 pe>e9a 'n sedmega odstavka 61. člena zakona se 
0(%tavj(ft atnl kriterij za uporabo izjem, določenih v teh dveh 

*a9oto Za ma,t)ne in srednje družbe. S predlagano spremembo eh rrtg^ '' da družba lahko uporabi izjeme le, če meje dveh od 
**kon9 ' ol°čenih v drugem in tretjem odstavku 52. člena tega 
"a®n s'e 6 preseže v dveh zaporednih poslovnih letih. Na tak 
Hos„ ™anjšim družbam ob morebitni prekoračitvi kriterijev 
Dut>licitmn rulbe ohranja možnost uporabe računovodsko ter 
SS v°eiim° man' zahtevnega vodenja oz. poročanja, obenem pa ^ttisa s 

drtJžbam onemogoča morebitno izkoriščanje tega 
e'u. sp

Pnla9oditvijo kriterijev velikosti zgolj v enem poslovnem 
err)ernba je v skladu z Direktivo 78/660/EGS. 

r*di 
Mednarodnih standardov računovodskega 

du z n ° *a družbe, ki sestavljajo računovodska poročila v 
rtStnll) ds?"7"' dolo^ena sprememba v izkaznih predpisih glede 

*t>g/, n n'° v členitvi bilance stanja. Lastne delnice se v teh e ukazujejo več v bilanci stanja na aktivi med sredstvi 

kot lastni deleži v okviru dolgoročnih oziroma kratkoročnih 
finančnih naložb, temveč zgolj v pasivi kot pridobljene lastne delnice 
kot del lastnega kapitala in imajo značaj odbitne postavke. Za 
druge družbe ostaja bilančno-pravno izkazovanje lastnih delnic 
nespremenjeno. Nova ureditev pa tudi za družbe, ki sestavljajo 
računovodske izkaze po Mednarodnih standardih 
računovodskega poročanja, ne posega v substančna pravila o 
pridobivanju in poslovanju z lastnimi delnicami, vključno z dolžnostjo 
oblikovanja rezerv za lastne deleže. 

V skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
je s spremembo izkaznega predpisa pri členitvi bilance stanja za 
dmžbe, ki sestavljajo letna poročila po Mednarodnih standardih 
računovodskega poročanja, določeno obvezno predstavljanje 
postavk bilance stanja na podlagi razlikovanja med kratkoročnimi 
in nekratkoročnimi postavkami. 

k 12. členu: 

Predlagana sprememba predstavlja nomotehnično uskladitev 
besedila sedmega in osmega odstavka 62. člena ZGD, ki določata 
način izkazovanja izračuna bilančnega dobička. Nadalje se bo v 
skladu z Direktivo 78/660/EGS možnost združevanja 
računovodskih postavk določila za vse majhna in srednja podjetja. 

k 13. členu: 

Po dosedanji ureditvi določa ZGD le splošna pravila vrednotenja 
postavk v računovodskih izkazih, podrobnejšo ureditev pa 
vsebujejo Slovenski računovodski standardi. Zaradi spremembe 
bilančne direktive, ki izpostavlja vrednotenje po načelu poštene 
vrednosti (»fairvalue«), se predlaga spremenjena ureditev načela 
previdnosti, tako da predlog zakona kot načeli pri vrednotenju 
določa obe načeli, in sicer načelo previdnosti in načelo poštene 
vrednosti, pri čemer se za podrobnejšo ureditev tega vprašanja 
napotuje na računovodske standarde, tako na Slovenske 
računovodske standarde kot tudi na Mednarodne standarde 
računovodskega poročanja, ki veljajo različno za posamezne- 
družbe, glede na pravila iz 51. člena tega zakona. 

k 14. členu: 

Zaradi uporabe Mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja in sprememb Slovenskih računovodskih standardov 
je treba ustrezno prilagoditi materijo povezano z načinom izdelave 
zaključnega poročila prevzetih oziroma prenosnih družb pri 
statusnih preoblikovanjih (pri združitvah in delitvah) ter 
vrednotenjem po združitvi oziroma delitvi, za tiste družbe, ki 
sestavljajo letna poročila po teh standardih. 

k 15. členu: 

S spremembo 65. člena bo podana podlaga za natančnejšo 
urejanje vsebine priloge k izkazom po Mednarodnih standardih 
računovodskega poročanja, kar velja za družbe, ki sestavljajo 
letna poročila po teh standardih. 

k 16. členu: 

Z noveliranim 66. členom bo v skladu s spremembo Direktive 78/ 
660/EGS natančneje določena vsebina poslovnega poročila. 
Zahtevalo se bo, da mora poslovno poročilo vsebovati najmanj 
pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega 
finančnega položaja, kot novost pa se poudarja opis bistvenih 
tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. V skladu z 
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direktivo bo podrobneje opredeljen pošten prikaz, ki mora biti 
uravnotežena in izčrpna analiza razvoja in izidov poslovanja 
družbe ter njenega finančnega položaja. Poleg finančnih kazalcev 
je določen tudi obvezen prikaz ključnih nefinančnih kazalcev, 
vključno z informacijami, povezanimi z varstvom okolja in 
zadevami delavcev. 

k 17. členu: 

V skladu z medinstitucionalnim dogovorom se bo pristojnost 
registriranja podjetnikov prenesla z Davčne uprave Republike 
Slovenije na Agencijo za javnopravne evidence in storitve; 
pristojnost v zvezi z oblikovanjem podzakonske normativne 
podlage pa na Ministrstvo za gospodarstvo. Po uveljavitvi določila 
bo torej konstitutiven značaj ustanovitve podjetnika povezan z 
vpisom v Poslovni register Slovenije. Na tej podlagi tako ne bo 
potrebno večkratne registracije (v vpisnik podjetnikov in v Poslovni 
register Slovenije). Sprememba je pomembna predvsem s 
sistemskega vidika, saj bo omogočila bolj učinkovito izvajanje 
ukrepov namenjenih podjetniku za olajšano registracijo tako v 
fizični kot preko projekta (e-VEM) tudi v elektronski obliki, in 
oblikovanje bolj prijaznega statusno-pravnega okolja za podjetnika. 
Ob vpisu bo podjetnik opredelil tudi obstoj morebitnih drugih delov 
poslovnega subjekta (obrat, poslovalnica, kiosk itd.), v skladu z 
zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, ter izjavil (analogno 
ureditvi pri gospodarskih družbah), da nima neporavnanih 
dospelih davčnih obveznosti, kar bo lahko v skladu z načelom 
»better regulation« predmet naknadnega preverjanja pristojnih 
organov. 

k 18. členu: 

Predlog sprememb 76. člena je povezan s predlaganimi 
spremembami 75. člena, ki pa bodo obenem Vladi Republike 
Slovenije podale podlago za oblikovanje normativnih določil, ki 
bodo učinkovito prispevale k določitvi statusa podjetnika v 
spremenljivih gospodarskih razmerah (notifikacija spremenjenih 
statusnih elementov, prenehanje poslovanja po volji podjetnika 
ipd.); predvsem pa tudi taksativno določene primere, ko bo 
podjetnik po uradni dolžnosti v ustreznem postopku izbrisan iz 
registra. Tako se bo lahko zagotovila še dodatna ažurnost baze 
podatkov o podjetnikih, kar pa bo naloga pristojnih organov, ne pa 
zaveza podjetnika oz. njegovih naslednikov. S tem se bo statusna 
ureditev podjetnika dopolnila v delu, ki je v preteklosti pri aplikaciji 
določil in iskanju pravnih rešitev za dejanskih primerov izražal 
potrebo po ureditvi tako na ravni pristojnih institucij, interesnih 
skupin, kot tudi podjetnikov samih. 

k 19. členu: 

S spremembo predlagatelj natančno določa nasprotno pogodbeno 
stranko v pogodbah o poustanovitvi - (kateregakoli) ustanovitelja 
in delničarja, ki je imetnik delnic, ki predstavljajo več kot 10% 
osnovnega kapitala družbe. Ker je namen poustanovitve ravno v 
tem, da pogodbene stranke ne bi obšle strogih formalnih zahtev 
pri stvarnih vložkih ob ustanovitvi, je smiselno omejiti 
poustanovitev na večje delničarje (ki so bodisi lahko hkrati 
ustanovitelji bodisi so v kratkem času po ustanovitvi pridobili 
pomemben delež v družbi) in ustanovitelje. S predlagano ureditvijo 
bo odpadla uporaba pravil o poustanovitvi, kadar bo družba takšne 
posle sklepala s tretjimi osebami in delničarji, ki so v družbi 
udeleženi z manjšim deležem. 

Predlagana sprememba iz pogodb o poustanovitvi izvzema 
pridobitve na borzah (npr. če družba kupi večji paket delnic od 
svojega delničarja). Na borzah izoblikujeta primerno ceno ponudba 
in povpraševanje, zato je interes same družbe in drugih delničarjev 

v primeru tržne borzne cene dovolj zaščiten. v dfUj6/, 
sklenitev pogodbe z osebami, ki imajo do 0 tivnega vpliva; 
zaradi konkurence med ponudniki ne bi ime a . gidgpanP 
Tudi 2. odstavek 11. člena kapitalske direktivB -gn:a na 
pogodb o poustanovitvi v primeru pridobitve p 

k 20. in 23. - 26. členu: 
■ sieCli eno"'1 

Sprememba bo predstavljala redakcijski popravek 
uporabi termina »revizorjevega poročila«. 

k 21. členu: dakcijsk° 

V peti alinei prvega odstavka 240. člena b°°Praj/j ^ orneM** 
podrobnejša uskladitev s kapitalsko^ ' • ^misija"- 
pridobivanje lastnih delnic pri bolj določni 
bank, zavarovalnic in drugih finančnih organi 

i ved k 22. členu: vg0 

V prvem stavku 244. člena bo redakcijsko prime'0 a f 
pridobivanja lastnih delnic preko tretjih ose ^ i:ana z n°v 

alinee prvega odstavka 240. člena, ki je ' 
ZGD-F. 

k 27. in 28. členu: i fg\/nih 
Določilo predlaga nomotehnično uskladitev poi ^ nacion^n 

aktov Evropske skupnosti, ki se prenas 
zakonodajo. 

k 29. členu: 
invalida* 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaP0SJ0V ■, i veljavo & 
(ZZRZI) - (Uradni list RS, št. 63/2004), ki je s P' pog0je, 
junija 2004, v 52. do 66. členu natančno ure . aeZakons*° 
oprostitve in olajšave, zaposlovanje invalidov . ooStala dol.h 
določbe povezane z invalidskimi podjetji. S tem J ^ invalidi 
558. člena oz. Enajstega poglavja drugega de neUsklajena. „ 
   „ na Holoma celo neuo IV podjetjih nepotrebno, obenem pa deloma dolo^bB^'ih 
imenovanimi določbami ZZRZI, ki med pren k,g(jitev d0* , 
drugem odstavku 110. člena določajo potrebn go. &B 

ZGD z določbami ZZRZI v roku 6 mesecev. P enjsS 

HZI, KI meu . djteVau'"~ 
, določajo potrebno usk ^ čle„a 
roku 6 meseci Pred \atnenf° 

ZGD-H realizira zahtevano uskladitev z vse 1 speciHO1 

člena (glej nadaljnje odstavke obrazložitve) in ^fi 0repuS 

zakonsko materijo invalidskih podjetij v 
celoti pr*Pu 

posebnemu zakonu. 
i ust ps. š':.7/ 

V skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) - vsak z8^'n 
2003, 45/2004 in 86/2004) mora zakonoda' rekrškovni o'9°g 
ki vsebuje kazenske določbe, določiti tudi Pre r odl°čal ° 
(upravni ali drug državni organ), ki bo na prvi ga orga 
prekršku. ZGD v preteklosti tovrstnega pre* enskihsanK { 
ni poznal, kar je predlagatelja usmerilo v analizo -b izp°sta 

Predlagatelj je ob pregledu obstoječih kazenski ^ druZ $ 
tiste, ki ne predstavljajo neke posebne nevar. zajgma 'n!fnr 
oziroma ne ogrožajo širšega javnega interesa, jn)/, evide 

Hrža\/a S\/arct\/n c/ni/onctona aŽUfiranje ,4h0P^ . države (varstvo slovenskega jezika, ažuriranje družb6" is 
ipd.), varstvo potrošnikov, upnikov in manisinS ,.aierih se s^u nj 
Pri tem predlagatelj tiste kazenske sankcije, pn na upra t 
zgolj utrditi določeno zakonsko obveznost ("o0 ■ ooStav^a e 
ravni oz. se ji dodaja le t.i. »vzgojni efekt«, stn8 
nepotrebne, in predlaga njihovo črtanje. 0 g raz*1* gl 
posameznih določb naj se urejajo kot civilno-P ^ pP teff 
med kršitelji in oškodovanci (med družbeniki v dr 
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»i orfitA"10 Možnosti tožb za ugotavljanje ničnosti, izpodbojnosti 
^ ninske zahtevke. 

"^neo'8'"1 kazensk'h določbah, ki upravičujejo javni interes 
^'o/Vio i Sankc'°niranja, je predlagatelj sledil načelu vsebinske 
"'Sani,St' *e obstoječih prekrškovnih organov. Kot nadzorni 
^Pubnil

POaam ezne določbe ZGD so tako vključeni: Agencija 
W2Ls,OV0ni* za javnopravne evidence in storitve 

aPublipodatkov iz letnih poročil, registrov), Inšpektorat 
%e„ Sl°venije za delo (sporazumevanje z zaposlenimi v 
friasf0pa 

e.m ie*iku), Tržni inšpektorat Republike Slovenije 
'"^en/e^6 dru*be na trgu), Davčna uprava Republike Slovenije 
f'6leiniJ

>0slovnih knjig) ter Ministrstvo za gospodarstvo (nad 
Preostalim delom določb). 

3°''3s- členu: 
%i obrana 
*"Witev ,k členu 27■ v členih 570- in 571 ■ se predla9a sankcij za prekrške iz preteklih členov 570., 571. in 
°6 tiefcg, ®e v 571. členu kumulirajo primerljivi prekrški, ki se jim 
s% dramatičnih popravkih dodajata še sankciji za kršitev 
'fe?p/ac-a D in za ne-objavo listin oz. onemogočanje njihovega 
todeno "s*98 pre9,eda v vrsti opredeljenih zakonskih določil. 

g ® bodo opredelile sankcije za podružnice tujih podjetij 
"stao0w/ pn temer se za prekršek kaznuje tuje podjetje, ki je 

g podružnico; saj podružnica ni pravna oseba. Nadalje 
%i v p 

d°P°lnjujemo s sankcijami povezanimi s kogentnimi 
slovni register Slovenije. 

cto[°^ba bo določila nekatere uskladitvene roke s srni predlagane novele. 
Mladij, 
"en//a °PCi'°- ki jo ponuja Uredba 1606/2002/ES, Republika 
di Qb UVeljavlja možnost, da lahko tiste družbe, ki bi sicer 

"*pirjev V62nost' konsolidacije in zaradi ponudbe vrednostnih 
^'aiez*9 or9aniziranem trgu države članice Evropske Unije, 
*i)8(jna® ® {■ 1-2005 sestavljati računovodska poročila v skladu 
"a na 0°

dnimi standardi računovodskega poročanja, v primeru, 
^no'9ani^anem trgu nastopajo zgolj z dolžniškimi 
S ki c paPirji, to zavezo izpolni najkasneje v poslovnem 
B 

Začne na ali po 1.1.2007. 
S>. ki m 

""aro* a'° sestavlJati računovodska poročila v skladu z 
^Prvič- n'mi. standardi računovodskega poročanja so dolžne 

ea
P[aW" za P°slovno leto, ki se začne na ali po 1. januarju a Slovenije v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona 

r^n0J°i° Predpise z zahtevami mednarodnih standardov 
°1skega poročanja. 

Lr°Valn 
^ 

e' ki morajo sestavljati računovodska poročila v mednarodnimi standardi računovodskega poročanja so 

dolžne to prvič opraviti za poslovno leto, ki ga določi Agencija za 
zavarovalni nadzor v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, 
vendar najkasneje za poslovno leto, ki se začne na ali po 1. 
januarju 2007. Vendar pa niti banke, niti zavarovalnice, niti druge 
gospodarske družbe (na podlagi avtonomne odločitve skupščine 
družbe) nimajo možnosti uporabe mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja pred 1.1.2006, s čimer se podaja 
zadostno obdobje za dosego večje konvergenco obeh standardov 
poročanja (glej obrazložitev k 3. členu). 

k 37. členu: 

V skladu z dopolnitvami 75. in 76. člena ZGD se predlaga prehodno 
obdobje treh mesecev za realizacijo prenosa vpisnika podjetnikov 
z Davčne uprave Republike Slovenije na Agencijo Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Zgolj 15 dnevni 
prehodni rok za izročitev aplikacije in pripadajoče tehnične 
dokumentacije za vodenje vpisnika bo podal krajše prehodno 
obdobje namenjeno tehničnim seznanitvam in uskladitvam. 
Pri tem poudarjamo, da gre za realizacijo medinstitucionalnega 
dogovora izoblikovanega v okviru projekta VEM (Vse na enem 
mestu), ki trenutno nikakor ne vpliva na status podjetnikov, bo pa 
ponudil zakonsko podlago za oblikovanje podjetniku prijaznega 
in učinkovitega statusnega (registracijskega) okolja. Glej tudi 
obrazložitev k 23. in 24. členu. 
V skladu z novo dohodninsko zakonodajo je t. i. podjetnikom - 
normirancem tudi po 1.1.2005 omogočeno uveljavljanje 
obdavčitve z upoštevanjem normiranih odhodkov. Pristojne 
institucije bodo v letu 2005 izvedle nadaljnje ukrepe za ustrezno 
uskladitev vodenja poslovnih knjig in evidenc tako za poslovne 
kot za davčne namene. 

k 38. členu: 

Ob implementaciji medinstitucionalnega dogovora o prenosu oz. 
delitvi pristojnosti (glej 3. in 7. člen tega zakona) se ustrezno 
predlaga tudi sprememba pristojnosti glede izdajanja 
podzakonskih predpisov. 

k 39. členu: 

V skladu z dopolnitvami ZGD-G je postala predhodna določba 
138. člena ZGD-F odvečna, zato iz razlogov konsistentnosti 
predlagamo njeno črtanje. 

k 40. členu: 

V skladu z nujnostjo postopka ter čim hitrejši uveljavitvi določil, s 
katerimi se nacionalno pravo usklajuje z določbami prava 
Evropske skupnosti, je uveljavitev zakona določena za naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Besedilo členov, ki se spreminjajo: 

ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD) 

Uporaba določb in pomen pojmov 
50. člen 

(1) Določbe tega poglavja v celoti veljajo: 
1. za kapitalske družbe; 
2. za tiste osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti ne 
odgovaija neomejeno nobena fizična oseba; 
3. za podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom za srednje 
oziroma velike družbe. 

(2) Za druge osebne družbe, ki niso osebne družbe iz prvega 
odstavka tega člena, in za podjetnika, katerega podjetje ustreza 
merilom za majhne družbe, veljajo samo določbe 51. člena in 55. 
člena ter določbe 61. do 63. člena tega zakona. Pri uporabi 
navedenih določb morajo členitev in oznake postavk lastnega 
kapitala prilagoditi svojim razmeram in lahko upoštevajo vse 
poenostavitve, ki veljajo za majhne družbe. 

(3) Posamezni pojmi, uporabljeni vtem poglavju, imajo pri uporabi 
določb tega poglavja naslednji pomen: 
1. družbenik je družbenik osebne družbe oziroma družbe z 
omejeno odgovornostjo oziroma delničar, 
2. delež je poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo 
oziroma delnica v delniški družbi, 
3. statut je družbena pogodba osebne družbe oziroma družbena 
pogodba družbe z omejeno odgovornostjo oziroma statut delniške 
družbe, 
4. uprava je uprava delniške družbe oziroma poslovodje družbe 
z omejeno odgovornostjo ali osebne družbe, 
5. bilančni presečni dan je dan, po stanju na katerega se izdela 
bilanca stanja; bilančni presečni dan letne bilance stanja je zadnji 
dan poslovnega leta. 

Splošna pravila o računovodenju 
51. člen 

(1) Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat 
letno zaključiti. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega 
leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako 
poslovno leto v roku treh mesecev po koncu tega poslovnega 
leta sestaviti letne računovodske izkaze. 

(2) Letna računovodska izkaza iz prvega odstavka tega člena 
sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Ta računovodska 
izkaza tvorita celoto. Izdelana morata biti jasno in pregledno. 
Izkazovati morata resničen in pošten prikaz premoženja in 
obveznosti družbe oziroma podjetnika, njun finančni položaj in 
poslovni izid. 

(3) Trimesečni rok iz prvega odstavka tega člena velja tudi za 
sestavo letnega poročila iz 56. člena tega zakona. Konsolidirano 
letno poročilo iz 53. člena tega zakona pa je treba sestaviti v roku 
štirih mesecev po koncu poslovnega leta. , 

(4) Poslovne knjige morajo biti vodene po sistemu dvostavnega 
knjigovodstva. 

(5) Najmanj enkrat letno je treba preveriti, ali se stanje posameznih 
aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim 
stanjem. - 

(6) Če se nad družbo oziroma podjetnikom začne P°{9tk0in 
likvidacije oziroma stečaja, je treba na zadnji a eg3 izida- 
tega postopka izdelati bilanco stanja in izkaz po 

izida ^ 
(7) Poslovne knjige, bilance stanja, izkaze Pos'°^JL odstavka 
letna in poslovna poročila iz 53. člena, 56. člena1'n P ^ke listine 

66. člena tega zakona je treba trajno hranit'-.Knj9 
se lahko hranijo samo določeno časovno obdo • ^ 

(8) Podrobnejša pravila o računovodenju določlj° nadaljnje"1 

standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revi j ^ s0giasju z 

besedilu: Slovenski računovodski standar j. ^ fjnance. 
ministrom, pristojnim za finance. Minister, pns J Gospoda^® 
mora pred odločitvijo o soglasju pridobiti m J cy0 za tf9 
zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije ns|<j inžtitft 
vrednostnih papirjev. Po prejemu soglasja jtj v uradnem 
za revizijo Slovenske računovodske standarde I standardl 

listu Republike Slovenije. Slovenski računo 
določijo zlasti: . . jzkaza gibani3 

1. vsebino in členitev izkaza finančnega izia 
kapitala; .. 
2. pravila o vrednotenju računovodskih posta ' v0C)s|<ih izkaz'" 
3. pravila o vsebini posameznih postavk v racu 
in pojasnilih teh postavk v prilogi k izkazom. 

(9) Slovenski računovodski standardi ne smejo biti urejajo 
določbami tega zakona in določbami drugih z ter'predpis°v' 
pravila o računovodenju posameznih pravnih o 
izdanih na njihovi podlagi. ^ 

(10) Slovenski računovodski standardi morai° Iz njun'1"' 
Direktiv Evropskih skupnosti 76/660/EEC in 83 
spremembami in dopolnitvami. 

Majhne, srednje in velike družbe 
52. člen 

rŠČfljo n® 
1) Družbe se zaradi uporabe določb tega 
majhne, srednje in velike z uporabo naslednji letu, 
- povprečno število zaposlenih v zadnjem pos 
- čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovne 
- vrednost aktive ob koncu poslovnega leta. 

(2) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve °^s1gVn0m letu n6 

- povprečno število zaposlenih v zadnjem po 
) manj5' i od presega 50, , tu so 

- čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem 
1.000,000.000 tolarjev, . n0 presek 
- vrednost aktive ob koncu poslovnega 
500,000.000 tolarjev. ^0(T) 

(3) Srednja družba je družba, ki ni majhna 
odstavku tega člena in ki izpolnjuje dve od nas e(T) letu 
- povprečno število zaposlenih v zadnjem P° 
presega 250, . )u so mani5'0 

- čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem 
4.000,000.000 tolarjev, . .. n8 pres 
- vrednost aktive ob koncu poslovnega 
2.000,000.000 tolarjev. (jrug0rn 

(4) Velika družba je družba, ki ni niti majhna odstavl<U 

odstavku tega člena, niti srednja družba po 
tega člena. V vsakem primeru so velike družbe. 
- banke, ti 
- zavarovalnice, dolžne ^ 
- družbe, ki so po 53. členu tega zakona 
konsolidirano letno poročilo. 
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H) D, 

Konsolidirano letno poročilo 
53. člen 

^bas 
več h S6cle^em v Republiki Sloveniji, kije nadrejena družba 

'Podrejen- !x,žbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali izven nje 
bodis mora izdela,i tudi konsolidirano letno poročilo, 0r9anizira ' nadrejena družba bodisi ena ali več podrejenih družb 

Pravnoornl8:.kot.kaPitalske dmžbe oziroma v drugi istovrstni 

(2) D, 

r9anizacijski obliki po pravu države sedeža družbe. 

BrVem nadrejena družba drugi družbi (podrejeni družbi) po 
!'{e 'ma Sku te9a člena; 

^6 ima 9'asovalnih pravic v drugi družbi, ali 
"Prav6 a|i Pravico imenovati oziroma odpoklicati večino članov 
^ irria nadzorne9a sveta druge družbe, ali 

"a P0d,aQ
Pravico izvfševati prevladujoč vpliv nad drugo družbo 

^"eoa t„Pođ'e,niške pogodbe oziroma na podlagi drugega 
4«eima J9melia-ali 

i Čil 
Salii 
. ko 
^0 ZaraH' " I<VIIVWHW<IM<IM |>W<WV»M| <<<<V<<WIM<<M 01 l2vrševanja glasovalnih pravic nadrejene družbe, 

v®iina i|a 
dmžbi najmanj 20% glasovalnih pravic in je bila 

"Povijalito
n,0v uPrave ali nadzornega sveta te družbe, ki so 

^rat, |^0 . Unkcijo v preteklem poslovnem letu in jo še opravljajo 
%ćno 710 tl!e'>a 'zdelati konsolidirana poročila, imenovana 

jOvora "ar oziroma družbenik v drugi družbi in če na podlagi 
a^Oruje* d.ru9irn delničarjem oziroma družbenikom te družbe 
^ ie ud i -n° 9'asova'n'h pravic v tej družbi, ali 
Hii (jo9 v kapitalu druge družbe z najmanj 20% in 
^isi st 'ansko izvršuje prevladujoč vpliv v tej družbi, 

"^eieno ^°be s ,0 družbo podrejeni enotnemu vodenju druge "e družbe. 
(3) p 
50 9'asov^-1'' 2"' 4'in 5- točke dru9e9a odstavka tega člena 
°dP°kijCa V1'171 Pravicam oziroma pravicam imenovanja in 
jjlasova|ng ate.rih imetnik je nadrejena družba, prištejejo 

^ iftiat'5raV'Ce 02'rorna pravice imenovanja in odpoklica, 
'""avedgn nik i8 druga družba, ki je podrejena nadrejeni družbi, 6 pravice oseb, ki delujejo za račun nadrejene družbe. 
(4>Ko, 
^ f|n 

1 ®rano letno poročilo mora izkazovati resničen in pošten 
^'i^eno , 9a položaja in poslovnega izida vseh družb, ki so 

<5) K0l 

konsolidacijo kot celote. 

letno poročilo je sestavljeno iz konsolidirane 
^ °nsoiidj n'a' kons°lidiranega izkaza poslovnega izida, priloge 
°nsolidira

ranim ',zka20mi konsolidiranoga izkaza gibanja kapitala, 
b, ki so^u-3 'zka2a finančnega izida in poslovnega poročila 

(®)V 
3 vključen e v konsolidacijo. Ti sestavni deli tvorijo celoto. 

' * ko 
družbe, k®olid a°ijo se vključijo nadrejena družba in vse podrejene 

I7) N S° °r9anizirane kot kapitalske družbe. 
^'iučitfpg? na šesti odstavek tega člena v konsolidacijo ni treba 
f^ten Drji. iene družbe, če to ni pomembno za resničen in 
!žpoinjuje 

az P° četrtem odstavku tega člena. Če več družb 
.soiidac-T1er''0 iz Prejšnjega stavka, jih je treba vključiti v 

pQ ''0| & so vse skupaj pomembne za resničen in pošten 
strtem odstavku tega člena. 

.' Siov6ns.. 
' ^robf, ' ra^unovodski standardi določijo: 

•^vku t merila za opredelitev podrejenih družb po drugem 
;Prirt*re 8va,člena' 

R 1 ki ie aterih nadrejena družba iz prvega odstavka tega BlJblike . P0dr6jena drugi nadrejeni družbi s sedežem zunaj ■- ^ 'ovenije, ni dolžna izdelati konsolidiranoga letnega in 

'Se7Lporoči|9. 69®člena 
nier®' v katerih nadrejena družba iz prvega odstavka 

d Si|a, o 'đolžna 'zdelati konsolidiranega letnega in poslovnega 
ei6nih ^rorna °i dolžna vključiti v konsolidacijo posameznih 

4. način in obseg konsolidacije ter vsebino konsolidiranega letnega 
in poslovnega poročila. 

Revidiranje 
54. člen 

(1) Letna poročila velikih in srednjih družb in letna poročila tistih 
majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na 
organiziranem trgu, mora pregledati revizor na način in pod pogoji, 
določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora pregledati 
tudi poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je 
njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. 

(2) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za konsolidirana 
letna poročila. 

(3) Revizor odgovarja družbi in delničarjem družbe za škodo, ki 
jim jo povzroči s kršitvijo pravil o revidiranju, določenih z zakonom, 
ki ureja revidiranje. Revizor odgovarja za škodo iz prejšnjega 
stavka do višine 35,000.000 tolarjev. Omejitev odškodninske 
odgovornosti po prejšnjem stavku ne velja, če je bila škoda 
povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti. 

(4) Če revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, zavrne 
izdelavo mnenja, obveznost iz prvega odstavka tega člena ni 
izpolnjena. 

(5) Revizija letnega poročila iz prvega odstavka tega člena 
oziroma konsolidiranega letnega poročila iz drugega odstavka 
tega člena mora biti opravljena v šestih mesecih po koncu 
poslovnega letai. Uprava mora revidirano letno poročilo oziroma 
revidirano konsolidirano letno poročilo predložiti organu družbe, 
pristojnemu za sprejem tega poročila, skupaj z revizijskim 
poročilom, najkasneje v osmih dneh po prejemu revizijskega 
poročila. 

Javna objava 
55. člen 

(1) Letna poročila iz prvega odstavka 54. člena tega zakona ter 
konsolidirana letna poročila iz drugega odstavka 54. člena tega 
zakona je treba zaradi javne objave skupaj z revizorjevim mnenjem 
predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. 

(2) Letno poročilo majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se 
ne trguje na organiziranem trgu, in letno poročilo podjetnikov je 
treba zaradi javne objave predložiti organizaciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje podatkov v treh mesecih po koncu 
poslovnega leta. Podjetniki, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo 
davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi 
ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, niso 
dolžni predložiti letnih poročil zaradi javne objave. Davčna uprava 
Republike Slovenije pošlje seznam podjetnikov iz prejšnjega 
stavka organizaciji, pooblaščeni za objavljanje in obdelovanje 
podatkov. 

(3) Organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, mora javno objaviti letna poročila in konsolidirana letna 
poročila skupaj z revizorjevim poročilom, predložena po prvem 
odstavku tega člena, oziroma letna poročila, predložena po drugem 
odstavku tega člena, tako, da jih zajame v informatizirani obliki in 
objavi na spletnih straneh, namenjenih javni objavi letnih poročil. 
Spletne strani iz prejšnjega stavka morajo biti zasnovane tako, 
da je vsakomur omogočen brezplačen vpogled v podatke, 
objavljene na spletnih straneh. 
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(4) Organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, mora za družbe in tiste podjetnike, ki se vpisujejo v 
sodni register, hkrati z javno objavo poročil po tretjem odstavku 
tega člena obvestiti registrsko sodišče o javni objavi. V obvestilu 
morajo biti navedeni naslednji podatki: 
1. enolična identifikacija družbe oziroma podjetnika, s katero je ta 
subjekt enoznačno opredeljen v poslovnem registru v skladu z 
zakonom, ki ureja vodenje poslovnega registra, 
2. datum in način javne objave iz tretjega odstavka tega člena, 
3. v primeru iz prvega odstavka tega člena tudi: ali je bilo priloženo 
in javno objavljeno tudi revizorjevo poročilo. 

(5) Registrsko sodišče vpiše podatke iz 2. in 3. točke četrtega 
odstavka tega člena v register. 

(6) Organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, mora vsakomur na njegovo zahtevo izročiti kopijo 
letnega oziroma konsolidiranega letnega poročila skupaj z 
revizorjevim mnenjem, ki je bilo predloženo po prvem odstavku 
tega člena, oziroma kopijo letnega poročila, predloženega po 
drugem odstavku tega člena, proti plačilu nadomestila, ki ga določa 
s tarifo te organizacije. Kopije iz prejšnjega stavka mora 
organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje podatkov, 
izročiti v obsegu (v celoti ali v delih) in v obliki (elektronski ali 
pisni), kot je to navedeno v zahtevi. Kopija v pisni obliki mora biti 
označena kot "točen prepis", za elektronsko obliko pa se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in 
elektronski podpis. 

(7) V vsaki javni objavi celotnega letnega poročila oziroma 
konsolidiranega letnega poročila morajo biti ta poročila objavljena 
v obliki in besedilu, na podlagi katerega je bilo opravljeno revidiranje 
teh poročil. Hkrati mora biti objavljeno revizorjevo mnenje v 
celotnem besedilu, vključno z utemeljitvijo morebitnega mnenja s 
pridržkom oziroma odklonilnega mnenja. Če izkazov oziroma 
poročila ni pregledal revizor, je treba na to okoliščino v objavi 
opozoriti. 

(8) V vsaki objavi povzetka letnega poročila oziroma 
konsolidiranega letnega poročila je treba opozoriti, da gre za 
povzetek. V objavi povzetka mora biti naveden datum predložitve 
letnega poročila oziroma konsolidiranega letnega poročila po 
prvem oziroma drugem odstavku tega člena ter datum in način 
javne objave po tretjem odstavku tega člena. Če ta poročila še 
niso bila predložena po prvem oziroma drugem odstavku tega 
člena, je treba na to okoliščino v objavi opozoriti. Objava povzetka 
ne sme obsegati revizorjevega mnenja v celotnem besedilu. V 
objavi pa je treba navesti, ali je bilo revizorjevo mnenje pritrdilno, 
s pridržkom oziroma odklonilno. 

(9) Če je revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, zavrnil 
izdelavo mnenja, je treba na to okoliščino pri objavi po sedmem 
oziroma osmem odstavku tega člena izrecno opozoriti. 

(10) Družbe in podjetniki morajo organizaciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje podatkov, za javno objavo po tretjem 
odstavku tega člena hkrati s predložitvijo poročil po prvem oziroma 
drugem odstavku tega člena plačati nadomestilo, ki ga določa 
tarifa te organizacije. 

(11) Tarifo, s katero določi nadomestila iz šestega in desetega 
odstavka tega člena sprejme organizacija, pooblaščena za 
obdelovanje in objavljanje podatkov, v soglasju z ministroma, 
pristojnima za pravosodje in finance. Nadomestila ne smejo biti 
višja od dejanskih stroškov, povezanih z zajemanjem poročil v 
informatizirani obliki in vzdrževanjem spletnih strani, namenjenih 
javni objavi letnih poročil oziroma stroškov, povezanih z izdelavo 
kopij poročil. 

(12) Ministra, pristojna za pravosodje in finance' ?e in objavit3"'6 

mnenju organizacije, pooblaščene za obdelova 
podatkov, predpišeta podrobnejša pravila: drugem odstavk" 
1. o načinu predložitve poročil po prvem oziroma 
tega člena, tecia ci**1 

2. o načinu javne objave po tretjem odstavku ^ 
zasnovi spletnih strani iz tretjega odstavka teg rt0m 0dstavk 

3. o načinu obveščanja registrskega sodišča po 
tega člena. 

Letno poročilo 
56. člen 

(1) Letno poročilo je sestavljeno iz bilance ®^tnih izkai?a 
poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazorri in g3 porod 
iz drugega odstavka tega člena. Ti sestavni de i 
tvorijo celoto. 00* 

(2) Letno poročilo družb iz prvega odstavka 54 ,^'e"z^aza git)an'a 

je sestavljeno tudi iz izkaza finančnega izida, ^Qna 
kapitala in poslovnega poročila iz 66. člena teg ^ ^ 

(3) Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in o 
virov sredstev ob koncu poslovnega leta. 

(4) Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhod 
izid v poslovnem letu. ^ 

(5) Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje Pos.a^ga dobička in 

kapitala v poslovnem letu, vključno z uporabo ci 
pokrivanjem izgube. ^ 

(6) Izkaz finančnega izida prikazuje gibanje Pre'e™!jg sprerflernbe 

ali pritokov in odtokov v poslovnem letu ter pojasnj 
v stanju denarnih sredstev. 

. člena ter o 

Splošno pravilo 
57. člen ledno- 

(1) Letno poročilo mora biti sestavljeno jasn efTl0ženft ' 
Izkazovati mora resničen in pošten prikaz pOSiovne9 
obveznosti družbe, njenega finančnega položaja 
izida. 

Slove": iskiH 
(2) Če uporaba 58. do 66. člena tega zaV-ona,^en in P°št®J 
računovodskih standardov ne zadošča za resn ^ jzkaZo 
prikaz iz prvega odstavka tega člena, mora Pri 

obsegati ustrezna pojasnila. > 

(3) Če v izjemnih primerih zaradi uporabe Posa.rT1^ZobveznoS'! ![ 
58. do 66. člena tega zakona ni mogoče izpolni ^ up°'~!l p 
prvega odstavka tega člena, se taka določba n j(1 p0š ^ 
če se z opustitvijo njene uporabe doseže resr>

rneru je treb^.e 
prikaz iz prvega odstavka tega člena. V takem Prl up°ra

ba 
prilogi k izkazom pojasniti razloge za opus )a upora 

posamezne določbe in opisati, kakšne učinke bi ^0i njene9 
take določbe na prikaz premoženja in obveznosti 
finančnega položaja ter poslovnega izida. 

Splošna pravila o členitvi izkazov 
58. člen 

i h p^' 
(1) V izkazih ni dovoljeno pobotati posameznih pos13' 
posameznimi pasivnimi postavkami oziroma posa 
prihodkov s posameznimi postavkami odhodkov. 

ivKs 

ivK 

poročevalec, št. 120 24 M. deceml>er/ 



J? ^ bilancah ■ . 
s'°vna |ei an'a ln izkazih poslovnega izida za zaporedna 

n členit/ 16 treba uPorab.'jati enak način členitve postavk, 
'^ern prj 6 P°s,avk je dovoljeno spremeniti samo izjemoma. V 
9PQ2°rttina»erUJe. ,reba v dodatku k računovodskim izkazom 

^8 Postavk'^'"0 'n P0'38"'1' raz'°9e za spremembo načina 

I3) V bjl^ 
Postavke i2'fi

S'an'a oziroma izkazu poslovnega izida morajo biti 
,°^n° jn ■ "sna oziroma 62. člena tega zakona prikazane 
ol°čbah t 6nal<erT1 zaporedju kot je določeno v navedenih 

f^^eznjk6^3 2akona. Nadaljnja členitev postavk znotraj 
8a 2akona P°S,aVk' določenih v 61 • č,enu oziroma 62. členu 

•m*, i6 Se '
,e dovoljena. Nove postavke je dovoljeno dodati 

■ člena i„ po vsebir>i ne prekrivajo s postavkami iz 61. oziroma ,89a zakona. 
'*) Na{jn j|e . 
V bi|ancj st n'tve' nomenklaturo in poimenovanje postavk, ki so 
ij^sldmj štpH'it oziroma izkazu poslovnega izida označene z 

'avnosti d . i® dovoljeno prilagoditi posebnim značilnostim 
>bna Dr 

r"z')6- Slovenski računovodski standardi določijo 
^avijajort Za Prila9°ditev iz prejšnjega stavka za družbe, Pan°9. in si deiavn.ost s področja posameznih gospodarskih 

zlasti za banke in zavarovalnice. 

i° 02načen6 V t5ilanci stanja oziroma izkazu poslovnega izida, ki 
'ie vređn 2 ara')s'<'ITI' številkami, se lahko združijo: 

^ resni4en
n0St posameznih postavk, ki se združijo, nepomembna 

?^0nai a|j ln Polten prikaz po prvem odstavku 57. člena tega 
Č9 sg 

f^erg mon^^''0 postavk doseže boljša preglednost; v tem 
'^om 3)0 k'*' 2dnjžene postavke ločeno prikazane v prilogi 

b'lanci ■M,*, n 
slania in izkazu poslovnega izida je treba pri vsaki 

Nnosti n|V0St',UCl' vr®dnost te postavke v preteklem letu. Če te 
6ta "stre?80 primerliive, je treba vrednost postavke preteklega 

Pri|agoditve
n0 prila9oditi. Neprimerljivost postavk in njihove Tiorajo biti prikazane v prilogi k izkazom z ustreznimi 

Ltih bi'anci ls,ih post«' P'ania in izkazu poslovnega izida ni treba prikazati 
^r®bno 2a 

a|er"1 vrednost je enaka nič, razen če je to 
tli, radi primerjave z vrednostjo teh postavk v preteklem 

Členitev bilance stanja 
61. člen 

ruŽbar 
jjj ra2čieni bilanco stanja po drugem odstavku tega člena. 

A) fi* (aktiva): 

iN?S?ra 

h ^ol9oroč dolgoročna sredstva 
2°D°Vania n° oc"°*en' s^roški ustanovitve oziroma razširitve 

?' odloženi stroški razvoja 
Jbne J

9, Pa,enti. licence, blagovne in storitvene znamke ter 
h priđob|jenm°Ženjske Pravice 

' Pridobi L °dplačno (če niso izkazane pod postavko 4) 
' ^obro | ne 2 iastnim razvojem 

It" >We- ie pridobljeno odplačno 
1 ^Prečim' 23 P"dobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev 

' ^fnijižč
6,ena osnovna sredstva 

1' Prt>izvn,f' s,avbne in druge podobne pravice, zgradbe 
■ Druge 

ne naprave in stroji 
Pr8dujnvPrave in oprema 1 *a pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in 

opredmetena osnovna sredstva, ki se gradijo oziroma izdelujejo 
III. Dolgoročne finančne naložbe 
1. Deleži v družbah v skupini 
2. Terjatve do družb v skupini 
3. Udeležbe 
4. Terjatve do drugih družb, v katerih je udeležena družba oziroma, 
ki so udeležene v družbi 
5. Drugi deleži, ki so stalna sredstva 
6. Druga posojila 
7. Lastni deleži 
B) Gibljiva sredstva 
I. Zaloge 
1. Surovine ter pomožna in pogonska sredstva 
2. Nedokončani izdelki 
3. Končani izdelki in trgovsko blago 
4. Predujmi za zaloge 
II. Terjatve (pri vsaki postavki morajo biti ločeno izkazani zneski, 
ki zapadejo v plačilo v enem letu, in zneski, ki zapadejo v plačilo 
kasneje kot v enem letu) 
1. Terjatve na podlagi dobav blaga oziroma opravljenih storitev 
2. Terjatve do družb v skupini 
3. Terjatve do drugih družb, v katerih je udeležena družba oziroma, 
ki so udeležene v družbi 
4. Druge terjatve 
5. Osnovni kapital, ki je bil vpoklican in če ni vplačan 
III. Kratkoročne finančne naložbe 
1. Deleži v družbah v skupini 
2. Lastni deleži 
3. Druge kratkoročne finančne naložbe 
IV. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina 
C) Aktivne časovne razmejitve 
Obveznosti do virov sredstev: 
A) Lastni kapital: 
I. Vpoklicani kapital 
1. Osnovni kapital 
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 
II. Kapitalske rezerve 
III. Rezerve iz dobička 
1. Zakonske rezerve 
2. Rezerve za lastne deleže 
3. Statutarne rezerve 
4. Druge rezerve iz dobička 
IV. Preneseni čisti dobiček/izguba 
V. Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 
VI. Prevrednotevalni popravek sestavin lastnega kapitala 
B) Rezervacije 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 
2. Rezervacije za davčne obveznosti 
3. Druge rezervacije 
C) Obveznosti (pri vsaki postavki in za vse postavke skupaj 
morajo biti ločeno izkazani zneski, ki zapadejo v plačilo v enem 
letu, in zneski, ki zapadejo v plačilo kasneje kot v enem letu) 
1. Obveznosti na podlagi obveznic, pri čemer morajo biti ločeno 
prikazane obveznosti na podlagi zamenljivih obveznic oziroma 
obveznic z delniško nakupno opcijo 
2. Obveznosti do bank 
3. Predujmi prejeti na podlagi naročil, če niso izkazani kot odbitna 
postavka pri zalogah 
4. Obveznosti za dobavljeno blago in opravljene storitve 
5. Menične obveznosti 
6. Obveznosti do družb v skupini 
7. Obveznosti do drugih družb, v katerih je udeležena družba 
oziroma, ki so udeležene v družbi 
8. Druge obveznosti, od teh 
- davčne obveznosti 
- obveznosti iz naslova socialne varnosti 
D) Pasivne časovne razmejitve 

U.d   
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(3) Kot zabilančne potencialne obveznosti je treba izkazati 
obveznosti iz naslova poroštev in drugih jamstev, ki niso izkazane 
kot obveznosti v bilanci stanja. Te potencialne obveznosti je treba 
razčleniti po vrstah jamstev z navedbo morebitnih stvarnih jamstev. 
Ločeno je treba izkazati obveznosti iz naslova poroštev in drugih 
jamstev do družb v skupini. 

(4) Če spada določeno premoženje (sredstvo) oziroma določena 
obveznost do virov sredstev pod več členitvenih postavk, je 
treba bodisi pri postavki, pod katero je izkazano, bodisi v prilogi k 
izkazom, pojasniti to okoliščino, če je to potrebno zaradi jasnosti 
in preglednosti letnega poročila. Lastni deleži in deleži v družbah 
v skupini se smejo izkazovati samo v postavkah, ki so predvidene 
za njihovo izkazovanje. 

(5) Majhne družbe lahko pri členitvi bilance stanja po drugem 
odstavku tega člena to razčlenijo samo na postavke, označene s 
črkami in rimskimi številkami, pri čemer pa morajo: 
1. ločeno izkazati postavko A) 1.1. sredstev ter postavki A) 1.1. in 
2. obveznosti do virov sredstev, 
2. pri postavki B) II. sredstev in postavki C) obveznosti do virov 
sredstev ločeno izkazati zneske terjatev oziroma obveznosti, ki 
zapadejo v plačilo v en&m letu, in zneske terjatev oziroma 
obveznosti, ki zapadejo v plačilo kasneje kot v enem letu. 

(6) Tretji odstavek tega člena velja tudi za majhne družbe. 

(7) Srednje družbe morajo izdelati popolno bilanco stanja. Pri 
javni objavi bilance stanja srednje družbe (55. člen) zadošča, da 
je bilanca stanja razčlenjena samo na postavke, označene s 
črkami in rimskimi številkami, pri čemer morajo biti v javno objavljeni 
bilanci stanja oziroma javno objavljeni prilogi k izkazom: 
1. ločeno izkazane naslednje postavke sredstev (pri členitvi po 
drugem oziroma tretjem odstavku tega člena): A) 1.1 in 4, A) II. 1 
do 4 in 7, B) II.2 in 3 ter B) 11.1 in 2; 
2. ločeno-izkazane naslednje postavke obveznosti do virov 
sredstev (pri členitvi po drugem odstavku tega člena): A) 1.1 in 2 
ter C) 1, 2, 6, in 7, oziroma (pri členitvi po tretjem odstavku tega 
člena): D) 1, 2, 6 in 7 ter G) 1, 2, 6 in 7; 
3. pri členitvi morajo biti pri postavki B) II. sredstev in pri postavki 
C) obveznosti do virov sredstev ločeno izkazani zneski terjatev 
oziroma obveznosti, ki zapadejo v plačilo v enem letu, in zneski 
terjatev oziroma obveznosti, ki zapadejo v plačilo kasneje kot v 
enem letu, in sicer za vse postavke skupaj ter ločeno za postavke 
B) II.2 in 3 sredstev in postavke C) 1, 2,6 in 7 obveznosti do virov 
sredstev. 

Členitev izkaza poslovnega izida 
62. člen 

(1) Družba lahko razčleni izkaz poslovnega izida bodisi po drugem 
bodisi po tretjem odstavku tega člena. 

(2> 
1. Cisti prihodki od prodaje 
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončanih 
proizvodov 
3. Drugi usredstveni proizvodi in storitve, Izdelani oziroma 
opravljeni za lastne potrebe družbe 
4. Drugi poslovni prihodki 
5. a) Stroški materiala 
b) Drugi zunanji stroški 
6. Stroški dela 
a) Plače 
b) Stroški socialnih zavarovanj, pri katerih je treba ločeno izkazati 
stroške pokojninskih zavarovanj 
7. Odpisi vrednosti 
a) Amortizacija In drugi odpisi neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

ki so običaj"' ii za 

naložb 

b) Odpisi gibljivih sredstev, če presegajo odpise, 
družbo 
8. Drugi poslovni odhodki . -holj|(e od 
9. Prihodki iz udeležb ločeno je treba izkazati pn 
v družbe v skupini .u terjatev, Ki 
10. Prihodki iz drugih vrednostnih papirjev in drug ^ (erjatev 
finančne naložbe, ločeno je treba izkazati priho 
družb v skupini od terjatev 
11. Druge obresti in podobni prihodki, od wu 
družb v skupini 8 Dapirje, Ki f 
12. Odpisi finančnih naložb in naložb v vredno pal°z 

gibljiva sredstva, ločeno je treba izkazati odpise 
in naložb v vrednostne papirje družb v sku^"n'k„zatite odtioci 

13. Obresti in podobni odhodki ločeno je treba iz 
v razmerju do družb v skupini 
14. Davek od dobička iz rednega poslovanja ^ka 
15. Poslovni izid iz rednega poslovanja po odD 
16. Izredni prihodki 
17. Izredni odhodki 
18. Poslovni izid zunaj rednega poslovanja S|0 
19. Davek od dobička, ustvarjenega zunajredn .avkarni 
20. Drugi davki, ki niso izkazani pod drugimi P° p0slovn®9 
21. Poslovni izid poslovnega leta: čisti dobiček/izg 
leta (po plačilu davkov) 

(3) 
1. Čisti prihodki od prodaje •roma naD 

2. Proizvodni stroški prodanih proizvodov ozi 
vrednosti prodanega blaga 
3. Kosmati dobiček od prodaje 
4. Stroški prodaje 
5. Splošni stroški poslovanja 
6. Drugi prihodki iz poslovanja k g do 21- P 
Postavke 7. do 19. se členijo enako kot postav 
drugem odstavku tega člena. u ^ 

(4) Postavki davek od dobička iz rednega poslova ^ ^njzi 
dobička, ustvarjenega zunaj rednega poslovanja, s zufl 
v skupno postavko, ki se uvrsti za postavko Po tret>a , 
rednega poslovanja". V primeru iz prejšnjega s . daV0k 
prilogi k izkazom pojasniti, v kakšnem obsegu dt (varjen zun 

dobička dobiček iz rednega poslovanja in dobiček, 
rednega poslovanja. 

(5) Srednje družbe lahko postavke 1 do 5 izclr^®^stavKate^a 

tega člena oziroma postavke 1 do 3 in 6 iz tretjeg |0V(ii iz1 

člena združijo v eno postavko z oznako "Kosma i ^ ^ 

(6) Za postavko "Poslovni izid poslovnega leta (P°!^gtavku 10^a 

drugem odstavku oziroma postavka 19 po tretjem 
člena) je treba izkazati še naslednje postavke: 
22. oziroma 20. Preneseni dobiček/Prenesena izg rgzerv 
23. oziroma 21. Zmanjšanje (sprostitev) kapita s. bils|<a 
24. oziroma 22. Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz 
po posameznih vrstah teh rezerv rVizdo"ičKa 

25. oziroma 23. Povečanje (dodatno oblikovanje) re 
ločeno po posameznih vrstah teh rezerv ota fiist99

a 
26. oziroma 25. Bilančni dobiček/Bilančna izguba ( ^ ozirorn 

dobička/izgube in ustreznih postavk 22 oziroma ■ 
22 in 25 oziroma 23). .a 

datkiiz50 

(7) Namesto v izkazu poslovnega izida so lahko po 
odstavka tega člena izkazani v dodatku k izkazo • 

• is se P"dat La 
(8) Kadar družba sestavlja izkaz gibanja kaPlta. (anja oz"0 

šestega odstavka tega člena namesto v bilanci s 

prilogi k izkazom, izkažejo v izkazu gibanja kapi'3 

14. deceWbe(t 
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I1) Za 

Splošna pravila vrednotenja 
63. člen 

-osdnia , ;,,,J Postavk v letnih računovodskih izkazih veljajo 
1pHost? Pravila: 

^uP°raba VJa Se nada|)evanje družbe kot delujočega podjetja 
81,16 sPremrnet°C'- vredno,enja se brez utemeljenih razlogov ne 
potenja) '' P°s'ovne9a le,a v poslovno leto (stalnost 

lrel)a je uri 
se i2kaž°- na^el° previdnosti, in sicer zlasti tako: 

ar,e že iira. 
e'° samo dobički, ki so do bilančnega presečnega 

"das- BSn|čeni; «Q li-j v ' 
plovnem i fVa'° vsa Pr©dvidljiva tveganja in izgube, nastale v 
Ve9anja 02

e u ali v katerem od prejšnjih poslovnih let, tudi če ta 
'ančn6m 'r0ma iz9ube postanejo znane šele v obdobju po 

^""ovnrici Prese^*n0m dnevu do dneva izdelave letnih 
izkazov' 

* se pos|qw° 'n dru9e odpise je treba upoštevati ne glede na to, 
J ^odke ■ n° '.eta konča z dobičkom ali z izgubo; 
?" Pečani "Pritl°dke je treba upoštevati ne glede na to, kdaj so 

^av?e"r0mapreieti: 

'rednotiti * sredstev in obveznosti do virov sredstev je treba 
^etnab 

amično' 
^ico stan'3"03 s,an'a Poslovnega leta se mora ujemati s končno 
U) ^ |a Preišnjega poslovnega leta. 

^0'ien^? pravil' do|očenih v prvem odstavku tega člena, je 
.anskih ° ^ °P'" samo v izjemnih primerih, določenih v 

^ri'ogi ^ |2^aCur|ovodskih standardih. V takem primeru je treba v 
"^ne učink20rn P°jasnrt' razloge za takšen odstop in opisati, 
!nega (j 6 lrna to za prikaz premoženja in obveznosti družbe, 

nega položaja ter poslovnega izida. 

Ačno Poročilo prevzetih oziroma prenosnih 
' Vrednotenje po združitvi oziroma delitvi 

64. člen 

^ilop0
a 02'r°ma prenosna družba mora izdelati zaključno 

n
S'an'U na dan obračuna združitve oziroma delitve. Za 

■ d "° se Pr'rnerno uporabljajo določbe 50. do 54. Ž°ružitve o ° 63' "ena in 65- č|en ,09a zakona. Dan obračuna 
?0r°^ila) ie f'h°ma delitve (bilančni presečni dan zaključnega vPis nr;_ a 0 največ devet mesecev pred vložitvijo predloga ^ Pojitve oziroma delitve v register. 

b^itve^f 'n °bveznosti do virov sredstev, ki na podlagi 
^0% ma c'el'tve Pr0idejo na prevzemno družbo, mora 

^"iairien n'ihovih vrednostih, ki so bile podlaga za določitev 
°žir°rna J!a razmerja, po stanju na dan obračuna združitve 
>isi p®lltve. 
• °4ilu Dr 

vredn°stih, po katerih so izkazane v zaključnem e9a C|6ria
evzete oziroma prenosne družbe iz prvega odstavka 

(3) 
^ i® bila u

S'<uPna vrednost sredstev, zmanjšanih za obveznosti, 
99a{|ena^°'°vljena na način iz druge alinee drugega odstavka 

111 rn0r®bitn>!an^a oci sl<uPne vrednosti delnic prevzemne družbe 
S° bi|a denarnih doplačil oziroma denarnih nadomestil, ki 
Ho rnBri0,0Vl'ena 1(01 nadomestilo, lahko prevzemna družba 

vrednostima izkaže kot "Dobro ime". 

Vsebina priloge k izkazom 
(ll 65. člen 

' ^01 
r ^0rnDoPridatkov in P°iasnil' ki i'h mora obsegati priloga k a«unovod ^°'očbah drugih členov tega poglavja in po Slovenskih 

s 'h standardih, mora ta obsegati tudi: 

1. Metode, ki so bile uporabljene za vrednotenje posameznih 
postavk v letnih računovodskih izkazih, in metode, ki so bile 
uporabljene za izračun odpisov vrednosti. Pri postavkah, ki se 
izvorno glasijo na tujo valuto, mora biti pojasnjen tudi tečaj in 
način, po katerem so bile preračune v domačo valuto. 
2. Naslednje podatke za vsako od družb, v katerih kapitalu je 
družba bodisi sama neposredno bodisi prek osebe, ki deluje za 
račun družbe, udeležena z najmanj 20%: 
- njeno firmo in sedež, 
- delež, s katerim je udeležena v njenem kapitalu, 
- višino njenega lastnega kapitala in njen poslovni izid v poslovnem 
letu. Podatkov o družbi iz prejšnjega stavka ni treba razkriti, če so 
ti nepomembni za resničen in pošten prikaz po prvem odstavku 
57. člena tega zakona. V zvezi z družbo, ki letnega poročila ne 
objavlja javno in v katere kapitalu je družba neposredno oziroma 
posredno udeležena z manj kot 50%, ni treba izkazati podatkov 
o višini njenega lastnega kapitala in njenem poslovnem izidu. 
3. Če je družba družbenik v drugi družbi in neomejeno osebno 
odgovarja za obveznosti te družbe: podatke o firmi, sedežu in 
pravnoorganizacijski obliki te druge družbe. Podatkov o družbi iz 
prejšnjega stavka ni treba razkriti, če so ti nepomembni za 
resničen in pošten prikaz po prvem odstavku 57. člena tega 
zakona. 
4. Če ima družba odobreni kapital oziroma je pogojno povečala 
osnovni kapital: višino odobrenega kapitala in število ter nominalno 
vrednost delnic, ki so bile v poslovnem letu izdane za odobreni 
kapital oziroma na podlagi pogojnega povečanja osnovnega 
kapitala. 
5. Če ima družba lastne deleže oziroma je med poslovnim letom 
imela lastne deleže: 
- nominalni znesek lastnih deležev, ki jih je družba oziroma tretja 
oseba za račun družbe pridobila oziroma odtujila v poslovnem 
letu, njihov delež v osnovnem kapitalu družbe, datum njihove 
pridobitve, razlog za pridobitev oziroma odtujitev lastnih deležev 
in denarno vrednost nasprotne dajatve, 
- nominalni znesek lastnih.deležev, ki jih je družba oziroma tretja 
družba za račun družbe, v poslovnem letu sprejela v zastavo, in 
njihov delež v osnovnem kapitalu; 
- skupni nominalni znesek lastnih deležev, katerih imetnik je 

družba oziroma tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni 
dan, in njihov delež v osnovnem kapitalu, ter skupni nominalni 
znesek lastnih deležev, ki jih ima družba oziroma tretja oseba za 
račun družbe na bilančni presečni dan v zastavi, in njihov delež v 
osnovnem kapitalu. 
6. Če je družba izdala več razredov delnic: število delnic vsakega 
razreda in njihov nominalni znesek. 
7. Če je družba izdala dividendne obveznice, zamenljive obveznice, 
obveznice s prednostno pravico do nakupa delnic oziroma druge 
vrednostne papirje, ki dajejo imetniku pravico do udeležbe v 
dobičku družbe oziroma pravico do nakupa ali zamenjave za 
delnice družbe za vsako od teh vrst vrednostnih papirjev: njihovo 
število in pravice, ki iz njih izhajajo. 
8. Razčlenitev in pojasnilo zneskov rezervacij, izkazanih pod 
postavko druge rezervacije, če je obseg teh rezervacij 
pomembnejši. 
9. Višina vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let, 
ločeno za vsako postavko obveznosti iz drugega oziroma tretjega 
odstavka 61. člena tega zakona. 
10. Višina vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom 
(zastavno pravico in podobno), s podatki o obliki in načinu 
zagotovitve stvarnega jamstva, ločeno za vsako postavko 
obveznosti iz drugega oziroma tretjega odstavka 61. člena tega 
zakona. 
11. Skupni znesek finančnih obveznosti, ki niso izkazane v bilanci 
stanja, če so ti podatki pomembni za oceno finančnega položaja 
družbe. Pri tem morajo biti ločeno izkazane obveznosti iz naslova 
izplačila pokojnin in obveznosti do družb v skupini. 
12. Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih 
področjih poslovanja družbe oziroma po posameznih zemljepisnih 
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trgih, če se glede organizacije prodaje proizvodov, ki so značilni 
za redno poslovanje, oziroma opravljanje storitev, ki so značilne 
za redno poslovanje družbe, posamezna področja poslovanja 
družbe oziroma posamezni zemljepisni trgi, na katerih posluje 
družba, med seboj pomembno razlikujejo. Podatkov iz prejšnjega 
stavka ni treba razkriti, če bi zaradi tega družbi lahko nastala 
pomembnejša škoda. V primeru iz prejšnjega stavka mora biti v 
prilogi k izkazom pojasnjeno, da je bilo zaradi navedenih razlogov 
opuščeno razkritje podatkov iz prvega stavka te točke. 
13. Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno 
po skupinah glede na izobrazbo. 
14. Če je bila uporabljena členitev izkaza poslovnega izida po 
tretjem odstavku 62. člena tega zakona: znesek stroškov dela v 
poslovnem letu iz 6. točke drugega odstavka 62. člena tega 
zakona. 
15. Obseg, v katerem so na poslovni izid poslovnega leta vplivale 
metode vrednotenja posameznih postavk, ki so bile uporabljene 
zaradi uveljavitve davčnih olajšav. Če bo uporaba teh metod 
vrednotenja pomembneje vplivala na višino davčnih obveznosti v 
prihodnosti, mora biti ta vpliv podrobneje pojasnjen. 
16. Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije 
oziroma nalog v družbi v poslovnem letu prejeli člani uprave, 
drugi'delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne 
velja tarifni del kolektivne pogodbe, in člani nadzornega sveta, 
ločeno za vsako od teh skupin oseb. 
17. Predujmi in posojila, ki jih je družba odobrila članom uprave, 
drugim delavcem družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, za 
katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, in članom 
nadzornega sveta, ter poroštva družbe za obveznosti teh oseb, 
z naslednjimi podatki, ločeno za vsako od teh skupin oseb: 
- skupni znesek predujmov oziroma neodplačanih kreditov 
oziroma skupni znesek danih poroštev, 
- obrestna mera in drugi pomembnejši pogoji posojila, 
- skupni znesek odplačil iz naslova vračil posojil v poslovnem 
letu. 
18. Firmo in sedeže obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano 
letno poročilo za najširši krog družb v skupini in v razmerju do 
katere je družba odvisna družba, ter navedbo mesta, kjer je 
mogoče pridobiti to konsolidirano letno poročilo. 
19. Firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano 
letno poročilo za najožji krog družb v skupini in v razmerju do 
katere je družba odvisna družba, ter navedbo mesta, kjer je 
mogoče pridobiti to konsolidirano letno poročilo. 

(2) Družba lahko opusti razkritje podatkov o posamezni drugi 
družbi iz 2. oziroma 3. točke prvega odstavka tega člena, če bi 
zaradi tega tej drugi družbi lahko nastala občutna škoda. V takem 
primeru mora biti v prilogi k izkazom opozorjeno, da je bilo 
opuščeno razkritje teh podatkov iz navedenih razlogov. 

(3) Majhnim družbam v prilogi k izkazom ni treba razkriti oziroma 
pojasniti: 
- podatkov iz 7. do 19. točke prvega odstavka tega člena, 
- podatkov iz drugega stavka četrtega odstavka 62. člena tega 
zakona. Vendar pa morajo podatke iz 9. in 10. točke prvega 
odstavka tega člena prikazati skupno za vse postavke 
obveznosti. 

Poslovno poročilo 
66. člen 

■ pošten P^ 
V poslovnem poročilu mora biti opravljen najmanj' «j|U ^rajo 
razvoja poslovanja in položaja družbe. V poslovne 
biti prikazani tudi: u pošlo' 
1. pomembni poslovni dogodki, ki so nastopili P° 
leta, 
2. pričakovani razvoj družbe, ja 
3. aktivnosti družbe na področju raziskav in raz 
4. podružnice družbe, 
5. aktivnosti podružnic družbe v tujini. 

Vpis 
75. člen 

(1) Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, k° ?avn0sti. 
Republike Slovenije priglasi začetek opravljanja 

upi3"1 

(2) Priglasitev iz prvega odstavka tega člena mo 
- firmo podjetnika in podatke o sedežu, 
- podatke o skrajšani firmi, . 
- ime in priimek podjetnika in njegovo prebivahs » 
- navedbo dejavnosti, ki jo bo podjetnik opravlja ■ 

(3) Če drug zakon za začetek opravljanja pose^ 
poleg pogoja iz prvega odstavka tega člena do^o |u; pose^' 
pogoje za opravljanje te dejavnosti (v nadaljnjem d .. ;,noini ■i- gj |(0 izp®\ 
pogoji), lahko podjetnik začne opravljati to de'a,A v'primerU.^ 
posebne pogoje, določene z drugim zakonom. (njK zače" 
prejšnjega stgvka drug zakon določa, da sme p i oZjroW 
opravljanjem dejavnosti, ko pristojni državni ug0'0^ 
 : t! :  ui t:i: 1-.A1 nHInČbO. S Kd'° 

iz da 
organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s oSti, 
da podjetnik izpolnjuje pogoje za opravljanje te I ^an 
podjetnik začne opravljati to dejavnost, ko Pns podjetnik začne opravljati to dejavnost, 
tako odločbo. 

(4) Davčna uprava Republike Slovenije vodi vpisnik P 
Vpisnik je javen. 

(5) Način in postopek vodenja vpisnika predpiše minist 
za finance. 

,tnifc°v 

stoi0" 

ravi 

ehanja 

Prenehanje poslovanja 
76. člen 

. navčni 
(1) Podjetnik priglasi prenehanje poslovanja 
Republike Slovenije. 

.. nrenef""'^ 
(2) Podjetnik mora, vsaj tri mesece pred priglasitvijo ^ sr0Cjstvi ^ 
poslovanja, na primeren način (s pismi uPnikor^'b0 pran®*13 

javnega obveščanja, v poslovnih prostorih) objaviti, .ovapja- 
poslovati ter ob tem navesti tudi dan prenehanja P 

kinaT*raVa 

(3) Enaka dolžnost smiselno velja tudi za podjetnik . 
podjetje prodati ali ga vložiti v družbo. 

(4) Srednjim družbam v prilogi k izkazom ni treba razkriti podatkov 
iz 12. točke prvega odstavka tega člena. Pri javni objavi poslovnega 
poročila lahko dodatno opustijo naslednje podatke: 
- podatke iz 7., 9., 10. in 15. točke prvega odstavka tega člena, 
- podatke iz drugega stavka četrtega odstavka 62. člena tega 
zakona, vendar morajo podatke iz 9. in 10. točke prvega odstavka 
tega člena prikazati skupno za vse postavke obveznosti. 

Naknadna ustanovitev poustanovitev 
188a. člen vpis" 

(1) Pogodba, ki jo sklene družba v prvih dveh 6 ^ti s'va 

ustanovitve v register in na podlagi katere družba p osn0vn®9 
oziroma pravice za ceno, ki dosega najmanj desetino 
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Mala 
k-ne ve|jatj ® 'v nadaljnjem besedilu: pogodba o poustanovitvi), 
Po9odbe ln

0 skupščina sprejme sklep o soglasju za sklenitev 
?'a%na ? ° '6 vP'sana v register. Pravna dejanja družbe, 

Milani rf |l2')0'ni'ev P°9ocJbs 0 poustanovitvi, h kateri 50 neve|javna
a S09lasja za sklenitev in ki ni vpisana v register, 

' 0Q0Cj^Jg 
k-6ntadar2°if'

30US,anovi,vi mora P'1' sklenjena v pisni obliki, 
/' ^enjeng3 za P°samezne vrste pogodb določa, da morajo 
6ini<iarju na V 0b''ki no,arske9a zapisa. Družba mora vsakemu 

?°Uslanovitvj S-ede^u družbe omogočiti, da pregleda pogodbo o 
dan in h mu na n)e90V0 zahtevo najkasneje naslednji 

(31 2Plačno dati prepis te pogodbe. 
P°r0i«ilu °ra izcle|ati pisno poročilo o pogodbi o poustanovitvi. 
"'oženja k'0^ uprava zlasti razložiti namen pridobitve ■ 1 le predmet pogodbe o poustanovitvi. 

^9odbe on ° P°us,anovitvi mora pregledati revizor. Za revizijo 
^ona. 'anovitvi se smiselno uporablja 194.a člen tega 

(5) 
na podlagi poročila uprave in poročila o 

^ Pisno ° P°us,anovitvi pregledati pogodbo in o tem 
(6) ' °' 

kanovih/-'3'1'11 skuPščine je treba predložiti pogodbo o 
® začetku ' t? poroćila iz tretjega do petega odstavka tega člena. 
Xo nri„° avnave na skupščini mora uprava ustno razložiti 

(?) Sk ° P°ustanov^v'- 

?0lls,anovit^Up^ine 0 s°9|asiu za sklenitev pogodbe o 
0 "^Panju 16 Ve''avno sprejet, če zanj glasuje najmanj tri četrtine 
1 p°ustanov'tZaS,°^ane9a osnovnega kapitala. Kadar je pogodba 
/' Is sk) 

1 Vl sklenjena v prvem letu po vpisu družbe v regis- 

St 9lasuS 6 0 so9'asiu za sklenitev veljavno sprejet, 
'ahko h8 naimani,ri četrtine celotnega osnovnega kapitala, določi tudi višje kapitalske večine in druge zahteve. 

'v zan- ° .P°ustan°vitvi, o kateri je odločala skupščina, se Pisnik skupščine, ali pa se mu priloži. 
; ^Prava m 

r®9ister p °ra predlog za vpis pogodbe o poustanovitvi 
0
Po9°dbored'°9U 'e treba Priloziti: 

Verjeriatv.. 0 Poustanovitvi v izvirniku oziroma notarsko 
>4sk 

prepisu' p°ustanovjt
P e' 'e oc"očala o soglasju za sklenitev pogodbe 

(1 
3 IZ ,re,iega do petega odstavka tega člena. 

U^ovitve'1^0 socli^če lahko zavrne predlog za vpis, če 
n °bitev o"' rev'zor ugotovi ali če je očitno, da je cena za 
eUs,re*no m°*en'a' ki 'e PrGdmet pogodbe o poustanovitvi, 

^ 1) p^. 

?'S'Sr vPišeSU po9°c")e o poustanovitvi registrsko sodišče v re- 
' . 

_p'ejeLa si.| n"Ve Pogodbe in datum zasedanja skupščine, ki je 
Pr®rnojen^p 0 soglasju k pogodbi, 
Cen0 I®. ki je predmet pogodbe, 

'12) 2a Q 

!Iat'2orneQC'^'<0^n'ns'<0 odgovornost članov uprave, članov 
°bitvij SVe,a 'n dugih 0S®P za Škodo, ki nastane družbi s 

®^ajstega 
prem°ženja v nasprotju z določbami prvega do 

in 203 *S,avka ,e9a člena, se smiselno uporabljajo določbe ■ člena tega zakona. 

(13) Določbe prvega do dvanajstega odstavka tega člena ne 
veljajo za premoženje, ki ga družba pridobi pri rednem poslovanju 
oziroma, ki ga pridobi na podlagi izvršbe. 

Vsebina prijave za vpis v register 
198. člen 

(1) Prijava za vpis v register vsebuje: 
- navedbo zneska, za katerega se izdajo delnice; 
- dokazilo pooblaščene banke, da uprava z vplačanim zneskom 
prosto razpolaga; 
- zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo 
obveščanja sodišča ter da ni zadržkov oziroma okoliščin, ki bi 
nasprotovale določbi četrtega odstavka 246. člena tega zakona; 
- določitev obsega upravičenja članov uprave za zastopanje. 

(2) Prijavi za vpis v register iz prejšnjega odstavka se priložijo še: 
- statut in listine, na podlagi katerih je bil statut pripravljen, in 
listine, na podlagi katerih so ustanovitelji prevzeli delnice; 
- obračun ustanovitvenih stroškov, ki gredo v breme družbe. V 
tem obračunu se navedejo plačila po zaporedju in višini, prejemniki 
izplačil pa posamično; 
- listine o imenovanju uprave in nadzornega sveta; 
- ustanovitveno poročilo in revizijska poročila članov uprave in 
nadzornega sveta ter ustanovitvenih revizorjev. Tem poročilom 
morajo biti priložene tudi listine, na katerih temeljijo bistvene 
ugotovitve iz omenjenih poročil. 

(3) Člani uprave morajo svoj podpis shraniti na sodišču. 

(4) Predloženi dokumenti se na sodišču shranijo v izvirniku ali v 
overjenem prepisu. 

Pridobivanje lastnih delnic 
240. člen 

(1) Družba sme pridobivati lastne delnice le: 
- če je pridobitev nujna, da bi družba preprečila hudo, neposredno 
škodo; 
- če naj se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe ali z njo 
povezane družbe; 
- če delnice pridobi zato, da bi delničarjem zagotovila odpravnino 
po določbah tega zakona; 
- če je pridobitev neodplačna; 
- da pridobi delnice pri nakupni komisiji; 
- na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva; 
- na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po določbah o 
zmanjšanju osnovnega kapitala. 
• na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic, ki velja 
18 mesecev in določa najnižjo in najvišjo prodajno ceno, kakor 
tudi delež teh delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme 
presegati 10% osnovnega kapitala. Pri tem družba ne sme pridobiti 
lastnih delnic izključno z namenom trgovanja. Za pridobivanje in 
odsvajanje lastnih delnic se uporablja 219. člen tega zakona. 
Domneva se, da je pridobitev oziroma odsvojitev lastnih delnic v 
skladu z 219. členom tega zakona, če je bila opravljena na podlagi 
posla, sklenjenega na organiziranem trgu. Drugačno odsvajanje 
lastnih delnic lahko določi le skupščinski sklep. Pri pridobivanju in 
pri odsvajanju lastnih delnic se smiselno uporabljajo določbe o 
prednostni pravici delničarjev do novih delnic iz 313. člena tega 
zakona. Za sprejem sklepa velja določba prvega odstavka 319. 
člena tega zakona. Skupščina lahko tudi pooblasti upravo, da 
lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju 
osnovnega kapitala. 

H 
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(2) Skupni nominalni znesek delnic, pridobljenih za namene iz 
prve do tretje in osme alinee prejšnjega odstavka, ne sme skupaj 
z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati 
vrednosti desetih odstotkov osnovnega kapitala. Takšna pridobitev 
lastnih delnic je dovoljena le, če družba pridobi delnice tako, da 
oblikuje rezerve za lastne delnice, ne da bi zmanjšala osnovni 
kapital ali po zakonu ali statutu prepisane rezerve, ki se ne smejo 
uporabljati za plačilo delničarjem in če je za delnice plačan celotni 
nominalni oziroma višji emisijski znesek. V primerih iz prve, druge, 
četrte in pete alinee prejšnjega odstavka je pridobitev dopustna 
le, če je za delnice plačan celotni nominalni ali višji emisijski 
znesek. 

(3) V primeru iz prve alinee prvega odstavka tega člena mora 
uprava na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in namenu 
pridobitve, o številu in nominalnem znesku delnic ter o vrednosti 
delnic. V primeru iz druge alinee prvega odstavka tega člena se 
delnice v enem letu po pridobitvi ponudijo v odkup delavcem. 

(4) Pravni posel o pridobitvi lastnih delnic, ki je v nasprotju s prvim 
in drugim odstavkom tega člena, je ničen, pridobitev delnic s 
strani družbe pa ni neveljavna. 

Pridobivanje lastnih delnic preko tretjih oseb 
244. člen 

Kdor posluje v lastnem imenu, vendar za račun družbe, sme 
pridobivati ali imeti delnice družbe le, če bi bilo to družbi dovoljeno 
v skladu z določbami od prve do šeste alinee prvega odstavka in 
drugem odstavku 240. člena tega zakona. Enako velja, če delnice 
družbe pridobiva ali ima od nje odvisna družba ali družba, v kateri 
ima družba večinski delež in tudi če jih pridobiva ali ima tretja 
oseba, ki posluje v lastnem imenu, vendar za račun odvisne 
družbe ali družbe, v kateri ima družba večinski delež. Po izračunu 
celotnega nominalnega zneska v skladu z drugim odstavkom 
240. člena in drugim odstavkom 243. člena tega zakona, veljajo te 
delnice za delnice družbe. Tretja oseba ali družba mora družbi na 
njeno zahtevo prodati delnice. 

Poročila nadzornemu svetu 
256. člen 

(1) Uprava poroča nadzornemu svetu o: 
- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih 
poslovanja; 
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala; 
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe; 
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno 
sposobnost družbe. 

(2) Nadzorni svet lahko zahteva poročilo tudi o drugih vprašanjih. 
Uprava mora obveščati nadzorni svet o vprašanjih, ki zadevajo 
poslovanje družbe In z njo povezanih družb. 

(3) Uprava mora sestaviti letno poročilo v dveh mesecih po koncu 
poslovnega leta in ga nemudoma predložiti nadzornemu svetu. 
Če je potrebno letno poročilo revidirati, je treba letno poročilo 
predložiti skupaj z revizijskim poročilom. K letnemu poročilu mora 
uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga 
bo predložila skupščini. 

(4) Nadzorni svet lahko od uprave kadarkoli zahteva poročilo o 
vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in ki pomembneje 
vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje 
vplivala na položaj družbe. 

(5) Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti. 

Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi 
poročilom 
274a. člen 

i letni"1 

(1) Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno uprava- 
predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je P jn pr0ven» 
Vsak član nadzornega sveta ima pravico Pr09 . qoVo za' ""A 

vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na 
predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače. 

(2) Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve iz P^^giu mora 
tega člena sestaviti pisno poročilo za S'<UP® nraVerial voden)e 

navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je P ^ prj|0žen° 
družbe med poslovnim letom, če je k letnemu p .0nfl poroč|lu 

tudi revizijsko poročilo, mora nadzorni svet v orogj|a1,10,3 

zavzeti stališče do revizijskega poročila. Na k°n ^ ^ |etne^, 
nadzorni svet navesti, ali ima po končni Prev . 
poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo po H J ■ 
svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo spreje 

nd predi0*1. r (3) Nadzorni svet mora v enem me?ecu xjtj upravi,sice 

sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izr vj(i dodaten. 
mora uprava nadzornemu svetu nemudoma p rnj svet 
rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Ce na ^zorni s*e 

v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, 
letnega poročila ni potrdil. 

m 

Objava 
316. člen 

V objavi vpisa povečanja osnovnega kapitala se j^J^jeneza 

vsebine navede emisijski znesek delnic, P°^a! g^jio rev® 
povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in p g^eva"! 
stvarnih vložkov. Pri objavi teh podatkov zados 
na listine, predložene sodišču. 

Prijava in vpis sklepa 
336. člen 

i stani3,, na 
(1) Prijavi sklepa za vpis v register se priloži bi r0VjZorj0vl . 
podlagi katere je bil osnovni kapital P°. ■ ®.?'xano. Prij®vite' 
potrdilom, in zadnje letno poročilo, če še ni predlo ^ i 
morajo sodišču podati izjavo, da po njihovi vedn ^ zrrianjšani 
osnovo vzete bilance stanja do dne prijave ni pns o ^ |<apita'a' 
premoženja, ki bi nasprotovalo povečanju osno 
če bi se o tem odločalo na dan prijave. 

. oSnovne9a 

(2) Registrsko sodišče vpiše sklep o Povećan,gdstavka335' 
kapitala v register, če so izpolnjeni pogoji iz prvega 
člena tega zakona. 

za po^n) 

(3) Pri vpisu sklepa v register se navede, da gr 

osnovnega kapitala iz sredstev družbe. 

Evropsko gospodarsko interesno 
509a. člen 

združenje 

(1) V Republiki Sloveniji se lahko ustanovi Evrops 9 skupnos 
interesno združenje v skladu z določili uredbe Evrop ^ops* 
št. 2137/85 z dne 25. julija 1985 (v nadaljnjem beseo 
združenje). , 0 

. .Q1)ka niso lZ„a 
(2) Glede vprašanj, ki z uredbo iz prejšnjega odstav teg 
urejena, se tudi za evropsko združenje uporablja<° je_ 
poglavja, ki veljajo za gospodarsko interesno zdru 

irsko 
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Začetek opravljanja dejavnosti 
(1)p 565. člen 

Pilati rt!?00"1 P°družnice v register tuje podjetje ne more začeti 
(2) ^ vnosti v Republiki Sloveniji. 

se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
>»-• njigah in letnem poročilu, če ta zakon ne določa 

(3) podru" ■ ' 
ie jaa.ju'e9a Podjetja iz ES predloži letno poročilo tega 

Glodajo L - Ie;t0 sestavljeno, revidirano in razkrito na podlagi vskladu s čotrt3Ve °'anice Evropske skupnosti, ki velja za podjetje 
i 'etnih račun direktivo Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 
«•1978 s OVOC's'<i^ izkazih posameznih vrst družb (UL L 222, 
t "to <JirpuP^8^nem':'ami), ki temelji na členu 54(3) (g) Pogodbe, 
tiranih Sve,a 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o 

!?r6rn6rribam \račUnOVOdskih izkazih (UL L 193' 18' 7~ 1983' s 

?!rektivo Sv ! ^ teme,j' na členu 54(3) (g) Pogodbe in Osmo 
® 84/253/EGS z dne 10. aprila 1984 o revizijah 

' (g) Pogo^ij1^' 1984, s spremembami), ki temelji na členu 
podru? ■ 

^Očilo tena03 tu'e9a Podjetja iz tretje države predloži letno 
,>o na Podjetja, če je bilo le-to sestavljeno, revidirano in 
r.e,i6 državg13^"39' 2ak°nodaje države, ki velja za podjetje iz 

h Ses|aviien 
ar le,no poročilo tujega podjetja iz tretje države 

25. jiiiii 0 v skladu s Četrto direktivo Sveta 78/660/EGS z 
£dnjJb {i|| 0 letnih računovodskih izkazih posameznih 
rt
enuS4(3w L222, 14- 8- 1978> spremembami), ki temelji na 

lo®13- iuniia i in Sedmo direktivo Sveta 83/349/EGS z 
P 18- 7 iqb 83 ° konsolidiranih računovodskih izkazih (UL L 
i °9°đbe a|j s sPrernembami), ki temelji na členu 54(3) (g) 
11 Skriti enakovreden način, je treba letno poročilo sestaviti 

dejavnosti podružnice. 

Enajsto poglavje 
INVALIDSKA PODJETJA 

Pojem 
h 569. člen 

delr>i§ka dnrlfn° oc*9ovornostjo, delniška družba in komanditna 
rt
aposiuje . a> ki med celim poslovnim letom usposablja in 

Jjj*bi, p0s,a|.manj 40% invalidnih oseb od vseh zaposlenih v 
9'asje vioi*'9 ko' invalidsko podjetje, če pridobi predhodno de Republike Slovenije. 

Qosi 
570. člen 

i, •'"aarsid _ 
i "1439/2onn\reSt0pek se šteie za Prekršek (Uradni list RS, št. 

r<*aj0 kot h do 1-1-2005 se globe v postopku o prekršku 
^ ^ denarne kazni (Uradni list RS, št. 57-2666/2004) 

l^nujg družb ^0000° d0 15.°00000 tolarjev se za prekršek 

v Pri' J* odstavek 10. člena tega zakona; 
I^na u ,

0|em Poslovanju ne uporablja firme v obliki, kot je 
Sester d 9. čien); 

4 na vnii V'2a vpis v register podatkov, ki se po določbah tega 
čl 49 "s VOH19'0 v register (47. in 48. člen); 
c ^ tena 1 P°s|ovnih knjig v skladu s četrtim odstavkom 51. 

4e S Zak°na: 

8 ^^ka 05J dobiček v nasprotju s 1. do 3. točko prvega 
o' Pade Č'ena te9a zak°na; 
°'o6eno 

n°minalni znesek osnovnega kapitala pod zakonsko eJ° v nasprotju z določbo 353. člena tega zakona; 

7. če izda delnice, ki ob istem nominalnem znesku dajejo različno 
število glasov (tretji odstavek 179. člena); 
8. če ob izdaji prodaja delnice pod nominalno vrednostjo (prvi 
odstavek 191. člena); 
9. če delničarje ali njihove prednike oprosti plačila obveznosti iz 
220. in 223. člena tega zakona (prvi odstavek 224. člena); 
10. če vrne vložke ali jih obrestuje (225. člen); 
11. če razveljavi delnice v nasprotju z določbami 237. člena tega 
zakona; 
12. če ne javi registru podatkov iz 269. in prvega odstavka 270. 
člena tega zakona; 
13. če ne pošlje overjenega prepisa zapisnika in prilog v roku 24 
ur po seji skupščine (četrti odstavek 292. člena); 
14. če poveča osnovni kapital z vložki v nasprotju z določbami 
309. in 310. člena tega zakona; 
15. če izda delnice in začasnice v nasprotju z določbo 317. člena 
tega zakona; 
16. če izvede pogojno povečanje osnovnega kapitala v nasprotju 
z določbami 318. člena tega zakona; 
17. če izda delnice ali začasnice pred vpisom sklepa o pogojnem 
povečanju osnovnega kapitala v register (323. in 345. člen); 
18. če ne poda izjave v smislu tretjega odstavka 327. člena tega 
zakona; 
19. če zmanjša osnovni kapital v nasprotju z določbo četrtega 
odstavka 347. člena tega zakona; 
20. če razveljavi delnice v nasprotju z določbami 351. člena tega 
zakona; 
21. če izplača komplementarju dividendo v nasprotju z določbo 
drugega odstavka 405. člena; 
22. če izplača družbenikom premoženje, ki je potrebno za 
ohranitev osnovnega kapitala (prvi odstavek 430. najmanj); 
23. če opusti dolžnost obveščanja po določbah 465. člena tega 
zakona. 

(2) Z globo od 250.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

571. člen 

Gospodarski prestopek se šteje za prekršek (Uradni list RS, št. 
31-1439/2000); do 1.1.2005 se globe v postopku o prekršku 
izrekajo kot denarne kazni (Uradni list RS, št. 57-2666/2004) 

(1) Z globo od 3,000.000 do 10,000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje družba: 
1. če letnega in poslovnega poročila iz prvega odstavka 54. člena 
tega zakona oziroma konsolidiranoga letnega poslovnega poročila 
iz drugega odstavka 54. člena tega zakona ne predloži zaradi 
javne objave skupaj z revizorjevim poročilom organizacij, 
pooblaščeni za objavljanje podatkov, v osmih mesecih po koncu 
poslovnega leta (prvi odstavek 55. člena); 
2. če pri vodenju poslov dvojne družbe pri podpisovanju fizične 
osebe ni dodana tudi firma komplementarja (drugi odstavek 157. 
člena); 
3. če ima v sestavi osnovnega kapitala več kot polovico delnic 
brez glasovalne pravice (drugi odstavek 179. člena); 
4. če po drugem pozivu ne odvzame neplačanih delnic (drugi 
odstavek 222. člena); 
5. če vpisuje lastne delnice (prvi odstavek 227. člena); 
6. če prevzame lastne delnice v nasprotju z določbo drugega 
odstavka 227. člena tega zakona; 
7. če izplača vmesno dividendo v nasprotju z določbo drugega 
odstavka 229. člena tega zakona; 
8. ki ima upravo sestavljeno v nasprotju z določbami četrtega 
odstavka 246. člena tega zakona; 
9. če so prejemki posameznega člana uprave določeni v nasprotju 
z določbami prvega odstavka 253. člena tega zakona; 
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10. če odobri posojila v nasprotju z določbami 255. člena tega 
zakona; 
11. če nima nadzornega sveta, pa bi ga po zakonu morala imeti 
(drugi odstavek 261. člena); 
12. če ima nadzorni svet sestavljen v nasprotju z določbami 262. 
in 263. člena tega zakona; 
13. če poveča osnovni kapital v nasprotju z določbami 333. člena 
tega zakona. 

(2) Z globo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

572. člen 

Gospodarski prestopek se šteje za prekršek (Uradni list RS, št. 
31-1439/2000); do 1.1.2005 se globe v postopku o prekršku 
izrekajo kot denarne kazni (Uradni list RS, št. 57-2666/2004) 

(1) Z globo od 1,500.000 do 5,000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje družba: 
1. če na sporočilih, ki jih pošilja družba, ni podatkov iz prvega 
odstavka 45. člena tega zakona; 
2. če v primeru iz drugega odstavka 55. člena tega zakona ne 
predloži letnega poročila zaradi javne objave organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, v treh mesecih 
po koncu poslovnega leta; 
3. če na poslovnih listinah poleg firme dvojne družbe ni označeno 
ime poslovodij oziroma članov uprave komplementarja v dvojni 
družbi (prvi odstavek 157. člena); 
4. če v delniško knjigo ne vpiše imenskih delnic (prvi odstavek 
232. člena); 

(2) Z globo od 75.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

573. člen 

(1) Z globo od 150.000 do 400.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
podjetnik: 
- če v primeru iz drugega odstavka 55. člena tega zakona ne 
predloži letnega poročila organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje 
in objavljanje podatkov, zaradi javne objave v treh mesecih po 
koncu poslovnega leta, razen podjetnikov, ki so v skladu s 
predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni 
na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih 
odhodkov; 
- če v primeru iz prvega odstavka 55.a člena tega zakona ne 
predloži podatkov iz letnih poročil o svojem premoženjskem in 

finančnem poslovanju ter poslovnem izl '"j vtrehmeseC 

pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatko , 
po koncu koledarskega leta; . 7, <j|ena t®9a 

- če uporablja označbo v nasprotju z določbami 
zakona; z določbam' 
- če ne priglasi prenehanja poslovanja v skladu 
člena tega zakona. 

76- 

za prekrš0k 
(2) Z globo od 150.0Ć0 do 300.000 tolarjev se kaznuj ^ prvega 

tudi odgovorna oseba podjetnika, ki stori de) 
odstavka tega člena. 

574. člen 
»kot 

Do 1.1.2005 se globe v postopku o prekršku izre 
kazni (Uradni list RS, št. 57-2666/2004) kršek kaznUie'° 
Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se za pre* 
družbeniki: _ register l^9' 
1. če ne prijavijo prenehanja družbe za vpis 
odstavek 116. člena); odstavek 
2. če prospekt ne vsebuje vseh podatkov ^en) 
člena); 3. če razpolagajo z vplačili za delnice (2 

205- 

t dena"10 
576. člen 

Do 1.1.2005 se globe v postopku o prekršku izrekajo 
kazni (Uradni list RS, št. .57-2666/2004) 

k šek kazpu| 

Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se za pre ^ fle 
oseba, ki je dolžna vložiti prijavo za vpis v regis 
vloži v predpisanem roku (47. in 48. člen). 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE ZGD-F 
138. člen 

ikrš®k 

(1) Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 5,000.00 k0|edafske9 

kaznuje družba, če v roku treh mesecev po konc Q sVoje ^ 
leta ne posreduje podatkov iz letnega Por°lovn0m izi(*u 

premoženjskem in finančnem položaju ter P°® 
skladu z drugim odstavkom 137. člena tega za 

(2) Z denarno kaznijo od 75.000 do 500.000 tolarje jz prve9 
kaznuje odgovorna oseba v družbi, ki stori dej 
odstavka tega člena. . 

za pr®k ' • 
(3) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 ,olar,ev katega£|0na' 
kaznuje podjetnik, ki stori dejanje iz prvega odsta 

,krS®k 

poročevalec, št. 120 32 



Delovna verzija izjave o skladnosti predloga 

^konskeaa ali podzakonskega akta s pravnim redom EU 

1 iafe,°V predug*nega akta: ® spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah 
2-)Ei 

ID predpisa: 
ZAK04146 

'^entifikacijska oznaka prtdloga akta (EVA) 
■"**-2111-0094 

1 Sklad00« predloga akta s predpisi EU 

I ^»kave, ki jih delno ali v celoti prenaia predlog akta 

j I ČeDžx~~ T Naslov direktive 
°znaka . ter slovenski predpisi, Id se navezujejo na to 

__^h"«ktive j direktivo 
l- 31978L066ČT 

DO izjave; 
2 

Rok za 
prenos 

direktive 
"(ČETRTA DIREKTIVA SVETA z dne 25. julija 19 ! 01.05.2004 
jO letnih računovodskih izkazih posameznih vrst 
i družb, ki temelji na členu 54(3 Xg) Pogodbe 
l(787660/EGS) 

31992L0101" 

3. 

L 
3-2)Xj, 

  3.1 1999-0}-0215 
4.1 1993-01-1298 

320011.0065 

4> 3200310038 

32003L0051 

1. 
2.1 

1993-01-2533 
2001-01-2548 

3.1 1999-01-0215 
4.1 2001-01-0661 
5.1 1993-01-1298 

Je direktiva v celoti prenesena > i 
(obrazložitev) i 

I 
NE 
Drugo: Preostali člani direktive 
so preneSeni z drugimi akti RS. 

Sklep o določitvi slovenskih računovodskih standardov 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakonu o gospodarskih družbah 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah  
Zakon o revidiranju 
Zakon. O gospodarskih rtmflhnh 

DIREKTIVA SVETA 92/101/EGS z dne 23. 
novembra 1992 o spremembah Direktive 77/91/EG 
glede ustanavljanja delirilkih družb ter ohranjatya 
in spreminjanja njihovega kapitala 

1.1 1998-01-0816 
2.1 2001-01-2548 

5. 1998-01-4322 
__ 6. 1994-01-2979 

01.05.2004 NE 
Drugo: Preostali ceni direktive 
•o prendSeni z drugimi akti RS. 

Zakon o spremembah Zakona o gospodars^h družbah 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah 
Zakon o spiemambah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah 
Zakon o gospodarskih družbah    
Zakon o dopolnitvi Zakona o gospodarskih družbah 
Zakon o spremembi Zakona o gospodarskih družbah_ 

EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. septembra 
2001 o spremembah Direktiv 78/660/EGS, 
83/349/EGS in 86/635/EGS glede pravil vrednotmr 
za letne in konsolidirane računovodske "Hgr 
nekaterih oblik družb kakor tudi bank in drugih 
pnonfnih institucij 

ia o gospodarskih družbah _ 
ne 
Drogo; Drugi členi direktive so 
preneieni z drugimi 
nacionalnimi ala. 

01,05.2004 
L | 2003-01-0128 I Slovenski računovodski standard 39 (2003) 

DIREKTIVA SVETA 2003/38/ES z dne 13. maja 
2003 o spremembi Direktive 78/660/EGS o letnih 
računovodskih ivkazih posameznih vrst družb glede 
zneskov izraženih v cvrih  

2004-01-2666 | Zakon o spremembah in 

NE 
Drugo: Preostali čl«ni direktive 
so praoešeni z drugimi akti RS. 

PARLAMENTA IN SVETA z do« 18. junija 2003 
spremembah Direktiv 78/660/EGS, 83/349/EGS, 
S6/635/EGS in 91/674/EGS o letnih in konsolidirar 
računovodskih izkazih posameznih vrst družb, bani 

j in drugih finančnih institucij t*r zavarovalnic 
(Besedilo veljaza EGP) 

Drugo: Preostali čeni direktive 
so preneseni z drugimi akti RS. 

1.1 2004-01-2666 T Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah  

"""'odiofbt/sjjtp^ katerih izvrševanje neposredno ali posredno zagotavlja predlog akta 

^Ginber2004 33 poročevalec, št. 120 



Delovna verzija izjave o skladnosti predloga 

zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom Ejj, 

j CELEX 
ozn-ika 

j predpisa 
i 

TTP 32002RI606 

Naslov predpisa 
ter slovenski predpisi, Id se navezujejo na to 

direktivo 

UREDBA (ES) it. 1606/2002 EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. julija 2002 ( 

     uporabi mednarodnih računovodskih standardov 

Rok za 
uskladitev 
nacionalne 
zakonodaje 

22003R1725 

I 
3., 32004R0707 

I i 
I L 

Čotnmission Regulation (EC) No 1725/2003 of 29 
September 2003 adopting certain intEmational 
accounting standardi m accordancc with 
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European 
Parliament and of the Cocmcil (Tejct with EEA 
relevance.) 
Amended by.... 304R0707 Amendmenf ANN 
ftom 07/05/2004 
Cojmnission Regulation (EC) No 707/2004 of6 Ap 
2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 
adopting certain mtetnational accounting 
standardi in accordance witb Regulation (EC) No 
1606/2002 of the European Parliament and of the 
Council 

jrpSdtog«k««vedod«gJ, 
»uredbo, sklepom »H o® j 

(obrazioži'ev) 

DA 

DA 

DA 

4) Ali je predlog pravne** akta v celoti usklajen z akti £U, navedenimi pod točko 3? 
DA 

6.) Pr«vqd naslova predloga pravnega akta RS v angtcttlno 
Act amending the Companies Act 

Priloga: 

Korelacijska tabela za akte, ki Prena3ajo določbe direktiv v pravni red RS 

poročevalec, št. 120 34 14. december2°° 
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^e'efon: 
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Poštna številka: 
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naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

^p, 
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