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Obvestilo št. 24-MS/2015 – 3.9.2015
Novosti iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) – Uradni list RS št.
55/2015 , velja od 8.8.2015, nekatere določbe pa se uporabljajo od 1.1.2016
BISTVENE NOVOSTI IN SPREMEMBE SO:
Poenotenje slovenskih pravil računovodenja s pravili v Evropski uniji
Novela uvaja nekatere spremembe pri izdelavi računovodskih poročil.
ugotavljanje velikosti družbe (mikro, majhna, srednja in velika družba).

Uvajajo se tudi nova merila za

Ostrejši pogoji pri ustanavljanju in veriženju podjetij
Dodajajo se nove omejitve ustanavljanja podjetij osebam, ki bodo kršile pravila glede plačila za delo in z
zaposlovanjem na črno, onemogočeno bo ustanavljanje d.o.o. na zalogo, onemogočanje imenovanja članov
vodenja ali nadzora družb zaradi razlogov po 255. členu ZGD-1, dodatna omejitev poseganja v osnovni kapital.
Gre za preprečitev nepoštenih poslovnih praks.
Novosti za samostojne podjetnike, ki veljajo od 8.8.2015:
- Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese svoj s. p. na katerokoli drugo fizično osebo. Prej je lahko
podjetnik s. p. prenesel na osebe, ki so bile z zakonom taksativno določene (ožje sorodstvo oz. parner).
- Če želi podjetnik v Poslovni register Slovenije vpisati prokurista ali zastopnika za primer smrti, mora prijavi za
vpis priložiti njegovo soglasje (drugi odstavek 74. člena).
- Izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na svojem naslovu, ni potrebno več overjati pri
notarju ali na upravni enoti, saj lahko izjavo overi tudi VEM točka. Izjave ni potrebno overiti, če podjetnik
pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za
stanovanjske zadeve (tretji odstavek 74. člena).
- Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo
prenehal opravljati dejavnost. Poleg objave na spletni strani AJPES, pa lahko prenehanje opravljanja dejavnosti
objavi tudi na druge (doslej uveljavljene) načine.
Ostale spremembe – veljajo od 8.8.2015
- Prokurist lahko po novem zastopa družbo pred sodišči in ima tudi procesna pooblastila.
- Na vseh dopisih (tudi računih in naročilnicah) morajo družbe namesto registrske številke vpisati
matično številko družbe.
- Spremembe so pri delitvi dobička v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.).
- Uvaja se nov razlog za prenehanje družbe (če družba nima delničarjev ali če ima samo lastne delnice),
- V primeru prenehanja družbe po skrajšanem postopku se rok, v katerem lahko upniki uveljavljajo svoje
terjatve nasproti družbenikom, podaljšuje iz enega leta na dve leti.
- Na novo so dodani posamezni prekrški. Novost je, da je višina globe odvisna od velikosti družbe.
Novo mesto, 3.9.2015
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