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Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA 4

– impôt des sociétésvennootschapsbelasting v Belgiji,
– selskabsskat na Danskem,
– Körperschaftsteuer v Zvezni republiki Nemčiji,
– φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοκοπικού
χαρακτήρα v Grčiji,
– impuesto sobre sociedades v Španiji,
– impôt sur les sociétés v Franciji,
– corporation tax na Irskem,
– imposta sul reddito delle società v Italiji,
– impôt sur le revenu des collectivités v Luksemburgu,
– vennootschapsbelasting na Nizozemskem,
– 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 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 5
– družbe po belgijski zakonodaji: »naamloze vennootschap/société anonyme, commanditaire vennootschap op
aandelen/société en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité limitée« in tiste osebe javnega prava, ki delujejo po
zasebnem pravu;
– družbe po danski zakonodaji: »aktieselskab« in »anpartsselskab«;
– družbe po nemški zakonodaji: »Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung« in »bergrechtliche Gewerkschaft«;
– družbe po grški zakonodaji: »ανώνυμη εταιρíα«;
– družbe po španski zakonodaji: »sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad
limitada« in tiste osebe javnega prava, ki delujejo po zasebnem
pravu;
– družbe po francoski zakonodaji: »société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée« in industrijske ter komercialne javne ustanove in podjetja;
– družbe po irski zakonodaji: public companies limited by
shares or by guarantee, private companies limited by shares or
by guarantee, bodies registered under the Industrial and Provident Societies Acts in building societies registered under the
Building Societies Acts;
– družbe po italijanski zakonodaji: »società per azioni,
società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata« in javni ter zasebni subjekti, ki izvajajo industrijske in
komercialne dejavnosti;
– družbe po luksemburški zakonodaji: »société anonyme,
société en commandite par actions in société à responsabilité
limitée«;
– družbe po nizozemski zakonodaji: »naamloze vennootschap« in »besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«;
– družbe po avstrijski zakonodaji: »Aktiengesellschaft« in
»Gesellschaft mit beschränkter Haftung«;

– komercialne družbe in osebe civilnega prava, ki imajo
komercialno obliko, zadruge in javna podjetja, ki so ustanovljena v skladu s portugalsko zakonodajo;
– družbe po finski zakonodaji: »osakeyhtiö/aktiebolag,
osuuskunta/andelslag, säästöpankki/sparbank« in »vakuutusyhtiö/försäkringsbolag«;
– družbe po švedski zakonodaji: »aktiebolag« in »försäkringsaktiebolag«;
– družbe, ustanovljene po zakonodaji Združenega kraljestva;
– družbe po češki zakonodaji: »akciová společnost«,
»společnost s ručením omezeným«, »veřejná obchodní společnost«, »komanditní společnost«, »družstvo«;
– družbe po estonski zakonodaji: »täisühing«, »usaldusühing«, »osaühing«, »aktsiaselts«, »tulundusühistu«;
– družbe po ciprski zakonodaji: družbe v skladu s
Company`s Law, korporacijska javna telesa kakor tudi druga
telesa, ki se štejejo za družbe v skladu z Income Tax Laws;
– družbe po latvijski zakonodaji: »akciju sabiedrība«,
»sabiedrība ar ierobežotu atbildību«;
– družbe, inkorporirane po litvanski zakonodaji;
– družbe po madžarski zakonodaji: »közkereseti társaság«, »betéti társaság«, »közös vállalat«, »korlátolt felelősségű
társaság«, »részvénytársaság«, »egyesülés«, »közhasznú társaság«, »szövetkezet«;
– družbe po malteški zakonodaji: »Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata«, »Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital
tagħhom maqsum f'azzjonijiet«;
– družbe po poljski zakonodaji: »spółka akcyjna«, »spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością«;
– družbe po slovaški zakonodaji: »akciová spoločnos'«,
»spoločnosť s ručením obmedzeným«, »komanditná spoločnos'«, »verejná obchodná spoločnos'«, »družstvo«;
– družbe v skladu z bolgarsko zakonodajo ‚събирателното
дружество‘, ‚командитното дружество‘, ‚дружеството
с ограничена отговорност‘, ‚акционерното дружество‘,
‚командитното дружество с акции‘, ‚кооперации‘,
‚кооперат-ивни съюзи‘, ‚държавни предприятия‘, ki so ustanovljene v skladu z bolgarsko zakonodajo in opravljajo gospodarske dejavnosti;
– družbe v skladu z romunsko zakonodajo ‚societăţi pe
acţiuni‘, ‚societăţi în comandită pe acţiuni‘, ‚societăţi cu răspundere limitată‘.
PRILOGA 6
– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgiji,
– selskabsskat na Danskem,
– Körperschaftsteuer v Zvezni republiki Nemčiji,
– Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 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,
– Körperschaftsteuer v Avstriji,
– imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas na
Portugalskem,
– yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund na Finskem,
– statlig inkomstskatt na Švedskem,
– corporation tax v Združenem kraljestvu,
– 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 na Madžarskem,
– Taxxa fuq l-income na Malti,

