Korelacijska tabela
1) Naslov predlaganega akta
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino
Act Amending the Corporate Income Tax Act

2) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2015-1611-0008

ID predpisa
ZAKO7117

ID izjave
1
(1)

Datum izjave
10.06.2015

3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaša predlog akta

1.

CELEX oznaka
32014L0086

2.

32015L0121

Naslov predpisa
Direktiva Sveta 2014/86/EU z dne 8. julija 2014 o spremembi Direktive 2011/96/EU o
skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic
Direktiva Sveta (EU) 2015/121 z dne 27. januarja 2015 o spremembi Direktive
2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih
držav članic

3.2) Skladnost predloga akta s predpisi EU

Nacionalni predpis
1. člen

2. člen
3. člen

4. člen

5. člen

Datum/ura izpisa: 09.12.2019 17:33

Evropski predpis

Člen 1, odstavek 1, točka a, celex 32014L0086
Člen 1, celex 32015L0121

Člen 1, celex 32015L0121

Opomba
Člen ne prenaša vsebino direktiv,
dodana sta samo naslova direktiv
2014/86 in 2015/121 v vsebino
zakona.
Člen ne prenaša direktiv.
Dopolni se obstoječ 24. člen
ZDDPO-2.
1. člen Direktive 2015/121 določa
minimalno pravilo o preprečevanju
zlorab direktive 2011/96/EU
(Recast). Člen Direktive 2015/121
je delno že implementiran v 74.
členu Zakona o davčnem postopku
(Uradni list 117/06 in naslednji). 3.
člen novele ZDDPO-2M se zato
nanj sklicuje in prenaša določilo
direktive do celote (nov 24(6) in
71(6) člen ZDDPO-2).

1. člen Direktive 2015/121 določa
minimalno pravilo o preprečevanju
zlorab direktive 2011/96/EU
(Recast). Člen Direktive 2015/121
je delno že implementiran v 74.
členu Zakona o davčnem postopku
(Uradni list 117/06 in naslednji). 3.
člen novele ZDDPO-2M se zato
nanj sklicuje in prenaša določilo
direktive do celote (nov 24(6) in
71(6) člen ZDDPO-2).
Člen ne prenaša direktiv.
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