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(3) Davek iz drugega odstavka tega člena je davek
v državi, v kateri je prejemnik rezident, za prejemnika poslovne enote pa davek v državi, v kateri se poslovna enota
nahaja.
12. člen
(bančna garancija)
(1) Za posrednika iz tretjega odstavka 71. člena ZDDPO-2
se šteje plačnik davka po zakonu, ki ureja davčni postopek.
(2) Bančna garancija iz tretjega odstavka 71. člena
ZDDPO-2 mora imeti naslednje sestavine:
– naziv in sedež banke – garanta,
– naziv naročnika bančne garancije, to je plačnik davka,
– naziv upravičenca bančne garancije, to je davčni
organ,
– datum izdaje in številko bančne garancije,
– podlago za izdajo garancije,
– garantirani znesek,
– zavezo banke za izpolnitev garancije, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv,
– trajanje bančne garancije.
Pri izračunu zneska bančne garancije iz tretjega odstavka
71. člena ZDDPO-2 se uporablja preračunana davčna stopnja,
ki se pomnoži z razdeljenim zneskom dividend.
(3) Preračunana davčna stopnja se izračuna z uporabo
naslednje formule:
stopnja odtegnjenega davka za dividende
1 – stopnja odtegnjenega davka za dividende
pri tem pa je stopnja odtegnjenega davka 15%.
Preračunana davčna stopnja 15% znaša 17,65%.
(4) Znesek bančne garancije mora biti v eurih.
(5) Stroški v zvezi z bančno garancijo po 71. členu ZDDPO-2
niso odhodki pri določanju davčne osnove po ZDDPO-2.
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5. poglavje
OBDAVČENJE, KI VELJA V ZVEZI S PLAČILI OBRESTI
IN PLAČILI UPORABE PREMOŽENJSKIH PRAVIC MED
POVEZANIMI DRUŽBAMI IZ RAZLIČNIH DRŽAV
ČLANIC EU
14. člen
(oblike družb in davki)
(1) Oblike družb, za katere se uporablja skupen sistem
obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav
članic EU, po 4.a točki prvega odstavka 72. člena ZDDPO-2,
v zvezi s 3. členom Direktive Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija
2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (UL L
št. 157 z dne 26. junija 2003, str. 49), zadnjič spremenjene z
Direktivo Sveta 2006/98/ES o prilagoditvah nekaterih direktiv
na področju obdavčitve zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
(UL L št. 363 z dne 20. decembra 2006, str. 129) (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2003/49/ES), so oblike družb, navedene v
Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem
obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav
članic EU, po 4.c točki prvega odstavka 72. člena ZDDPO-2,
v zvezi s 3. členom Direktive 2003/49/ES so davki, navedeni v
Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem
obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav
članic EU, po točki b petega odstavka 72. člena ZDDPO-2, v
zvezi s 3. členom Direktive 2003/49/ES so davki, navedeni v
Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Davek iz drugega in tretjega odstavka tega člena je
davek v državi, v kateri je plačnik ali upravičeni lastnik rezident
za davčne namene.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)

4. poglavje
OBDAVČITEV PRI PRENOSU PREMOŽENJA,
ZAMENJAVAH KAPITALSKIH DELEŽEV, ZDRUŽITVAH
IN DELITVAH

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 141/06).

13. člen

16. člen

(oblike družb in davki)

(začetek veljavnosti)

(1) Oblike družb, za katere se uporablja skupen sistem
obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose premoženja in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih
držav članic EU, po 1. točki drugega odstavka 41. člena
ZDDPO-2, 1. točki drugega odstavka 46. člena ZDDPO-2
in 1. točki drugega odstavka 50. člena ZDDPO-2, v zvezi
s 3. členom Direktive Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija
1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve,
prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz
različnih držav članic (UL L št. 225 z dne 20. avgusta 1990,
str. 142), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/98/ES
o prilagoditvah nekaterih direktiv na področju obdavčitve
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne
20. decembra 2006, str. 129) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/434/EGS), so oblike družb, navedene v Prilogi 3, ki
je sestavni del tega pravilnika.
(2) Davki, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem
obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose premoženja
in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic EU, po 3. točki drugega odstavka 41. člena ZDDPO-2, 3.
točki drugega odstavka 46. člena ZDDPO-2 in 3. točki drugega
odstavka 50. člena ZDDPO-2, v zvezi s 3. členom direktive
90/434/EGS so davki, navedeni v Prilogi 4, ki je sestavni del
tega pravilnika, ali kateri koli drug davek, ki lahko nadomesti
navedene davke.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-31/2006/22
Ljubljana, dne 6. junija 2007
EVA 2007-1611-0068
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
PRILOGA 1
– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgiji,
– selskabsskat na Danskem,
– Körperschaftsteuer v Zvezni republiki Nemčiji,
– φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού
χαρακτήρα v Grčiji,
– impuesto sobre sociedades v Španiji,
– impôt sur les sociétés v Franciji,
– corporation tax na Irskem,
– imposta sul reddito delle persone giuridiche v Italiji,
– impôt sur le revenu des collectivités v Luksemburgu,
– vennootschapsbelasting na Nizozemskem,
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– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas na
Portugalskem,
– corporation tax v Združenem kraljestvu,
– Körperschaftsteuer v Avstriji,
– yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund na Finskem,
– statlig inkomstskatt na Švedskem,
– Daň z příjmů právnických osob na Češkem,
– Tulumaks v Estoniji,
– Φόρος Εισοδήματος na Cipru,
– uzņēmumu ienākuma nodoklis v Latviji,
– Pelno mokestis v Litvi,
– Társasági adó, osztalékadó na Madžarskem,
– Taxxa fuq l-income na Malti,
– Podatek dochodowy od osób prawnych na Poljskem,
– daň z príjmov právnických osôb na Slovaškem,
– корпоративен данък v Bolgariji,
– impozit pe profit v Romuniji.
PRILOGA 2
(a) družbe, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES)
št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe (SE) in Direktivo Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001
o dopolnitvi Statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev ter zadruge, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES)
št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge
(SCE) in Direktivo Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o
dopolnitvi statuta evropske zadruge glede udeležbe delavcev;
(b) družbe v skladu z belgijsko zakonodajo ‚société
anonyme‘/‚naamloze vennootschap‘, ‚société en commandite
par actions‘/‚commanditaire vennootschap op aandelen‘, ‚société privée à responsabilité limitée‘/‚besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid‘, ‚société coopérative à responsabilité limitée‘/‚coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid‘, société coopérative à responsabilité illimitée‘/ ‚coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid‘, ‚société en nom collectif‘/‚vennootschap onder firma‘,
‚société en commandite simple‘/‚gewone commanditaire vennootschap‘, javna podjetja, ki so prevzela eno od zgoraj navedenih pravnih oblik, ter druge družbe, ustanovljene v skladu z
belgijsko zakonodajo, zavezane belgijskemu davku od dobička
pravnih oseb;
(c) družbe v skladu z bolgarsko zakonodajo ‚събирателното
дружество‘, ‚командитното дружество‘, ‚дружеството
с ограничена отговорност‘, ‚акционерното дружество‘,
‚командитното дружество с акции‘, ‚неперсонифицирано
дружество‘, ‚кооперации‘, ‚кооперативни съюзи‘, ‚държавни
предприятия‘, ki so ustanovljene v skladu z bolgarsko zakonodajo in opravljajo gospodarske dejavnosti;
(d) družbe v skladu s češko zakonodajo ‚akciová společnost‘, ‚společnost s ručením omezeným‘;
(e) družbe v skladu z dansko zakonodajo ‚aktieselskab‘ in
‚anpartsselskab‘. Druge družbe, ki so v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb zavezanke za davek, če je njihov
obdavčljivi prihodek izračunan in obdavčen v skladu s splošnimi
predpisi davčne zakonodaje, ki veljajo za ‚aktieselskaber‘;
(f) družbe v skladu z nemško zakonodajo ‚Aktiengesellschaft‘, ‚Kommanditgesellschaft auf Aktien‘, ‚Gesellschaft mit
beschränkter Haftung‘, ‚Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit‘, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft‘, ‚Betriebe
gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen
Rechts‘ in druge družbe, ustanovljene v skladu z nemško zakonodajo, ki so zavezanke za davek od dohodka pravnih oseb;
(g) družbe v skladu z estonsko zakonodajo ‚täisühing‘,
‚usaldusühing‘, ‚osaühing‘, ‚aktsiaselts‘, ‚tulundusühistu‘;
(h) družbe v skladu z grško zakonodajo ‚ανώνυμη
εταιρεία‘, ‚εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)‘ in druge
družbe, ustanovljene v skladu z grško zakonodajo, ki so zavezanke za davek od dohodka pravih oseb;

(i) družbe v skladu s špansko zakonodajo ‚sociedad
anónima‘, ‚sociedad comanditaria por acciones‘, ‚sociedad de
responsabilidad limitada‘, tista telesa javnega prava, ki delujejo
po zasebnem pravu. Druge družbe, ustanovljene v skladu s
špansko zakonodajo, ki so zavezanke za davek od dohodka
pravnih oseb (‚Impuesto sobre Sociedades‘);
(j) družbe v skladu s francosko zakonodajo ‚société
anonyme‘, ‚société en commandite par actions‘, ‚société à responsabilité limitée‘, ‚sociétés par actions simplifiées‘, ‚sociétés
d'assurances mutuelles‘, ‚caisses d'épargne et de prévoyance‘,
‚sociétés civiles‘, ki so samodejno zavezanke za korporacijski
davek, ‚coopératives‘, ‚unions de coopératives‘, industrijske in
gospodarske ustanove in podjetja ter druge družbe, ustanovljene v skladu s francosko zakonodajo, ki so zavezanke za davek
od dohodka pravnih oseb;
(k) družbe, ustanovljene ali že obstoječe v skladu z irsko
zakonodajo, telesa, registrirana v skladu z Industrial and Provident Societies Act, ‚building societies‘, ustanovljene v skladu
z Building Societies Acts ter ‚trustee savings banks‘ v smislu
Trustee Savings Banks Act iz leta 1989;
(l) družbe v skladu z italijansko zakonodajo ‚società
per azioni‘, ‚società in accomandita per azioni‘, ‚società a
responsibilità limitata‘, ‚società cooperative‘, ‚società di mutua
assicurazione‘ ter javni in zasebni subjekti, ki opravljajo izključno ali pretežno gospodarske dejavnosti;
(m) v skladu s ciprsko zakonodajo: ‚εταιρείες‘, kot je opredeljena v predpisih o davku od dohodka;
(n) družbe v skladu z latvijsko zakonodajo ‚akciju
sabiedrība‘, ‚sabiedrība ar ierobežotu atbildību‘;
(o) družbe, ustanovljene v skladu z litvansko zakonodajo;
(p) družbe v skladu z luksemburško zakonodajo ‚société
anonyme‘, ‚société en commandite par actions‘, ‚société à
responsabilité limitée‘, ‚société coopérative‘, ‚société coopérative organisée comme une société anonyme‘, ‚association d'assurances mutuelles‘, ‚association d'épargne-pension‘,
‚entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de
l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit
public‘ in druge družbe, ustanovljene v skladu z luksemburško
zakonodajo, ki so zavezanke za luksemburški davek od dohodka pravnih oseb;
(q) družbe v skladu z madžarsko zakonodajo ‚közkereseti
társaság‘, ‚betéti társaság‘, ‚közös vállalat‘, ‚korlátolt felelősségű
társaság‘, ‚részvénytársaság‘, ‚egyesülés‘, ‚szövetkezet‘;
(r) družbe v skladu z malteško zakonodajo ‚Kumpaniji ta‘
Responsabilita ‚Limitata‘, ‚Soċjetajiet en commandite li lkapital
tagħhom maqsum f'azzjonijiet‘;
(s) družbe v skladu z nizozemsko zakonodajo ‚naamloze
vennnootschap‘, ‚besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid‘, ‚Open commanditaire vennootschap‘, ‚Coöperatie‘, ‚onderlinge waarborgmaatschappij‘, ‚Fonds voor gemene
rekening‘, ‚vereniging op coöperatieve grondslag‘, ‚vereniging
welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt‘ in druge družbe, ustanovljene v skladu z
nizozemsko zakonodajo, ki so zavezanke za nizozemski davek
od dohodka pravnih oseb;
(t) družbe v skladu z avstrijsko zakonodajo ‚Aktiengesellschaft‘, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung‘, ‚Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit‘, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften‘, ‚Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften
des öffentlichen Rechts‘, ‚Sparkassen‘ in druge družbe, ustanovljene v skladu z avstrijsko zakonodajo, ki so zavezanke za
avstrijski davek od dohodka pravnih oseb;
(u) družbe v skladu s poljsko zakonodajo ‚spółka akcyjna‘,
‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością‘;
(v) gospodarske družbe ali družbe v skladu s civilnim
pravom, ki imajo gospodarsko obliko, zadruge in javna podjetja,
ustanovljena v skladu s portugalsko zakonodajo;
(w) družbe v skladu z romunsko zakonodajo ‚societăţi
pe acţiuni‘, ‚societăţi în comandită pe acţiuni‘, ‚societăţi cu
răspundere limitată‘;

