Od 01.01.2016 om ejitve za odpiranje s.p.

S 01.01. 2016 so zacele veljati nove dodatne omejitve, ki jih morajo upoštevati bodoci samostojni
podjetniki, ki se bodo odlocili za odpiranje s.p. Po noveli Zakona o gospodarskih družbah (ZGD

-1),

ki jo je državni zbor sprejel v letu 2015, mora Ajpes pred vpisom samostojnega podjetnika v
Poslovni register Slovenije preveriti:
•Ali je bila osebi, ki želi registrirati status samostojnega podjetnika, v zadnjih treh letih s
pravnomocno odlocbo Inšpektorata RS za delo ali Financne uprava RS dvakrat izrecena globa

v

zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na crno (gre za povsem novo omejitev, ki jo morajo z
letošnjim letom upoštevati bodoci samostojni podjetniki).
•Ali je bila oseba, ki želi registrirati status samostojnega podjetnika pravnomocno obsojena na
kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno
varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in ali je
vpisana v kazensko evidenco (gre za omejitev, ki velja že od prej in se z novim letom ni
spremenila).

Že ob oddaji vloge za odpiranje s. p., pa se v sistemu e

-VEM samodejno preveri:

•ali je oseba, ki se je odlocila za odpiranje s. p., objavljena na seznamu davcnih neplacnikov ali
nepredlagateljev davcni obracunov za zadnjih 12 mesecev. Do 1. januarja 2016 se je preverjal
samo zadnji objavljeni seznam davcnih neplacnikov,
•ali je na seznamu davcnih neplacnikov ali nepredlagateljev davcnih obracunov za zadnjih 12
mesecev objavljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od 25 odstotkov,
•ali je bila oseba udeležena z vec kot 50 odstotnim neposrednim deležem v kapitalu d. o. o., ki je
bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o financnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti

in prisilnem prenehanju (gre za povsem novo omejitev,

ki jo morajo z letošnjim letom upoštevati bodoci podjetniki in samostojni podjetniki).

