Spremenjen ZGD -1 omejuje ustanavljanje in veriženje družb
Državni zbor je 13.7. sprejel novelo ZGD
-1I, katere namen je bila težnja po omejitvi ustanavljanja družb
dolocenim osebam in prepreciti veriženje poslov. Glede na navedeno je bil spremenjen 10.a clen ZGD

Te dolocbe se zacnejo uporabljati 1. januarja 2016.
OMEJITVE USTANAVLJANJA DRUŽB IN S.P.

-JEV

Ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:
·

ki je bila 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 je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje.
Omejitev preneha z izbrisom iz kazenske evidence oz. najkasneje po 5 letih od pravnomocne sodbe;

·

ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev (dodana je casovna omejitev, ki je prej ni bilo) javno
objavljena na seznamu nepredlagateljev obracunov ali seznamu neplacnikov na podlagi zakona, ki
ureja davcni postopek. Omejitev preneha, ko davcni organ izda potrdilo o tem, da oseba nima zapadlih
neplacanih davcnih obveznosti;

·

ki je neposredno ali posredno z vec kot 25% udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v
obdobju zadnjih 12 mesecev (dodana je casovna omejitev, ki je prej ni bilo) javno objavljena na
seznamu nepredlagateljev obracunov ali seznamu neplacnikov na podlagi zakona, ki ureja davcni
postopek. Ta omejitev ne velja za osebo, ki je neposredno ali posredno z vec kot 25% udeležena v
kapitalu kapitalske družbe, ce je hkrati ta oseba banka, zavarovalnica, RS, DUTB, KAD, SDH, D.S.U.,
ali delež dosegla zaradi izvedbe financnega prestrukturiranja z namenom, da se zagotovi njena
kapitalska ustreznost oziroma dolgorocna placilna sposobnost v skladu z ZFPPIPP. Omejitev preneha,
ko davcni organ izda potrdilo o tem, da oseba nima zapadlih neplacanih davcnih obveznosti;

·

ki ji je bila v zadnjih 3 letih s pravnomocno odlocbo Inšpektorata RS za delo oziroma FURS
najmanj dvakrat izrecena globa zaradi prekrška v zvezi s placilom za delo oziroma prekrška v zvezi z
zaposlovanjem na crno (prej te tocke ni bilo). Omejitev preneha v treh letih od dneva pravnomocnosti
odlocbe oziroma sodbe, zaradi katere je nastopila omejitev;

·

ki je bila neposredno z vec kot 50% udeležena v kapitalu d.o.o., ki je bila izbrisana iz sodnega
registra brez likvidacije po ZFPPIPP (prej te tocke ni bilo). Omejitev preneha v enem letu od datuma
izbrisa družbe iz sodnega registra.
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PREPOVED VERIŽENJA POSLOV
Ustanovitelj oziroma družbenik d.o.o. ne more postati oseba, ki je

v zadnjih 3 mesecih ustanovila d.o.o.

oziroma pridobila delež v d.o.o., ki ni starejša od treh mesecev. Ta omejitev ne velja za:
·

dolocene subjekte, ki jih posebej izpostavlja zakon

·

in za posameznike, ki že imajo deleže v družbah, ki poslujejo, katerih neporavnane obvezne
dajatve, ki jih izterjuje FURS, znašajo manj kot 50 EUR in imajo neprekinjeno vsaj 1 mesec zaposleno
osebo ali obvezno zavarovanega družbenika za najmanj polovicni delovni cas.

Omejitve glede ustanavljanja in veriženja se samodejno preverjajo v informacijskem sistemu e

-VEM, pred

oddajo vloge za vpis v sodni ali poslovni register Slovenije.

Podaljšanje obdobja odgovornosti družbenikov pri prenehanju družbe po
skrajšanem postopku
Novela ZGD -1I spreminja obstojeci 425. clen ZGD

-1, ki doloca odgovornost družbenikov pri prenehanju

družbe po skrajšanem postopku.

Po uveljavitvi novele bodo upniki lahko uveljavljajo svoje terjatve do družbenikov oziroma delnicarjev v 2
letih po objavi izbrisa družbe iz registra

– namesto prej dolocenega obdobja 1 leta.

Ta dolocba zacnejo veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS (objava v UL RS: 24.7.2015).
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Velikost družb za leto 2015 in kasneje
55. clen ZGD -1 doloca velikostne razrede, ki se z novelo ZGD
Družba
povprecno število zaposlenih
Cisti prihodki iz prodaje v €
Vrednost aktive na bilancni presecni dan v €
Crno= velja nazadnje za poslovno leto 2015;

-1I spreminjajo in velja:

mikro

majhna

srednja

velika

<10

<50

<250

>250

<10

<50

<250

>250

<2,000.000

<8,800.000

<35,000.000

>35,000.000

<700.000

<8,800.000

<40,000.000

>40,000.000

<2,000.000

<4,400.000

<17,500.000

>17,500.000

<350.000

<4,000.000

<20,000.000

>20,000.000

rdece: velja za poslovna leta od 2016 dalje

Družbe se uvršcajo v velikostni razred, ce izpolnjujejo dve od navedenih treh meril. Družbe se
prerazvršcajo na mikro, majhne, srednje in veliko na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let
bilancni presecni dan bilance stanja in ce obakrat presežejo ali nehajo presegati zgoraj navedena merila.
Ne glede na merila se kot velike obravnavajo borza vrednostnih papirjev, banke, zavarovalnice, družbe, s
katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ter po ZGD

-1 h

konsolidaciji zavezane družbe.
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