
PRILOGA 3 
 
(a) družbe (SE), ustanovljene v skladu z Uredbo (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2011 o 

statutu evropske družbe in Direktivo Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o 
dopolnitvi Statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev, ter zadruge (SCE), 
ustanovljene v skladu z Uredbo (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 (SCE) glede udeležbe delavcev; 

(b) družbe po belgijskem pravu: ‚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‘, tista javna podjetja, ki so prevzela eno od zgoraj 
navedenih pravnih oblik, in druge družbe, ustanovljene po belgijskem pravu, ki so 
zavezane za belgijski davek od dohodkov pravnih oseb; 

(c) družbe po bolgarskem pravu: ‚събирателното дружество‘, ‚командитното дружество‘, 
‚дружеството с ограничена отговорност‘, ‚акционерното дружество‘, ‚командитното 
дружество с акции‘, ‚кооперации‘, ‚кооперативни съюзи‘, in ‚държавни предприятия‘, 
ustanovljene po bolgarskem pravu, ki opravljajo gospodarsko dejavnost; 

(d) družbe po češkem pravu: ‚akciová společnost‘ in ‚společnost s ručením omezeným‘; 
(e) družbe po danskem pravu: ‚aktieselskab‘ in ‚anpartsselskab‘ in druge družbe, ki so 

zavezane za davek v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, če so 
njihovi obdavčljivi dohodki izračunani in obdavčeni v skladu s splošnimi predpisi davčne 
zakonodaje, ki veljajo za ‚aktieselskaber‘; 

(f) družbe po nemškem pravu: ‚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 po nemškem pravu, ki 
so zavezane za nemški davek od dohodkov pravnih oseb; 

(g) družbe po estonskem pravu ‚täisühing’, ‚usaldusühing’, ‚osaühing’, ‚aktsiaselts’ in 
‚tulundusühistu’; 

(h) družbe, ustanovljene ali že obstoječe po irskem pravu, organi, registrirani po ‚Industrial 
and Provident Societies Act‘, ‚building societies‘, ustanovljene po ‚Building Societies 
Acts‘, ter ‚trustee savings banks‘ v smislu ‚Trustee Savings Banks Act‘ iz leta 1989; 

(i) družbe po grškem pravu: ‚ανώνυμη εταιρεία’ in ‚εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.)’; 

(j) družbe po španskem pravu: ‚sociedad anónima’, ‚sociedad comanditaria por acciones‘, 
‚sociedad de responsabilidad limitada‘‚ in tisti organi javnega prava, ki delujejo po 
zasebnem pravu; 

(k) družbe po francoskem pravu: ‚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 zavezane za davek od dohodkov pravnih oseb, ‚coopératives’, ‚unions de 
coopératives’, industrijske in trgovske javne ustanove in podjetja ter druge družbe, 
ustanovljene po francoskem pravu, ki so zavezane za francoski davek od dohodkov 
pravnih oseb; 

(ka) družbe po hrvaškem pravu: ‚dioničko društvo’, ‚društvo s ograničenom odgovornošću’ in 
druge družbe, ustanovljene po hrvaškem pravu, ki so zavezane za hrvaški davek od 
dobička; 

(l) družbe po italijanskem pravu: ‚società per azioni’, ‚società in accomandita per azioni’, 
‚società a responsabilità limitata’, ‚società cooperative’, ‚società di mutua assicurazione’ 
ter javni in zasebni subjekti, ki opravljajo izključno ali pretežno gospodarske dejavnosti; 



(m) družbe (‚εταιρείες’) po ciprskem pravu, kot so opredeljene v zakonih o davku od 
dohodkov; 

(n) družbe po latvijskem pravu: ‚akciju sabiedrība’ in ‚abiedrība ar ierobežotu atbildību’; 
(o) družbe, ustanovljene po litvanskem pravu; 
(p) družbe po luksemburškem pravu: ‚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’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements 
publics et des autres personnes morales de droit public’, in druge družbe, ustanovljene 
po luksemburškem pravu, ki so zavezane za luksemburški davek od dohodkov pravnih 
oseb; 

(q) družbe po madžarskem pravu: ‚közkereseti társaság’, ‚betéti társaság’, ‚közös vállalat’, 
‚korlátolt felelősségű társaság’, ‚részvénytársaság’, ‚egyesülés’, ‚közhasznú társaság’ in 
‚szövetkezet’; 

(r) družbe po malteškem pravu: ‚Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata’ in ‚Soċjetajiet en 
commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet’; 

(s) družbe po nizozemskem pravu: ‚naamloze vennootschap’, ‚besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid’, ‚open commanditaire vennootschap’, ‚coöperatie’, 
‚onderlinge waarborgmaatschappij’, ‚Fonds voor gemene rekening’, ‚vereniging op 
coöperatieve grondslag’ in ‚vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of 
kredietinstelling optreedt’ ter druge družbe, ustanovljene po nizozemskem pravu, ki so 
zavezane za nizozemski davek od dohodkov pravnih oseb; 

(t) družbe po avstrijskem pravu: ‚Aktiengesellschaft’, ‚Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung’ in ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften’; 

(u) družbe po poljskem pravu: ‚spółka akcyjna’ in ‚spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością’; 

(v) gospodarske družbe ali družbe po civilnem pravu, ki imajo gospodarsko obliko, pa tudi 
druge pravne osebe, ki opravljajo trgovske ali industrijske dejavnosti, in ki so 
ustanovljene po portugalskem pravu; 

(w) družbe po romunskem pravu: ‚societăți pe acțiuni’, ‚societăți în comandită pe acțiuni’ in 
‚societăți cu răspundere limitată’; 

(x) družbe po slovenskem pravu: ‚delniška družba’, ‚komanditna družba’ in ‚družba z 
omejeno odgovornostjo’; 

(y) družbe po slovaškem pravu: ‚akciová spoločnosť’, ‚spoločnosť s ručením obmedzeným’ 
in ‚komanditná spoločnosť’; 

(z) družbe po finskem pravu: ‚osakeyhtiö’/‚aktiebolag’, ‚osuuskunta’/‚andelslag’, 
‚säästöpankki’/‚sparbank’ in ‚vakuutusyhtiö’/‚försäkringsbolag’; 

(aa) družbe po švedskem pravu: ‚aktiebolag’, ‚bankaktiebolag’, ‚försäkringsaktiebolag’, 
‚ekonomiska föreningar’, ‚sparbanker’ in ‚ömsesidiga försäkringsbolag‘; 

(ab) družbe, ustanovljene po pravu Združenega kraljestva. 


