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RÅDETS DIREKTIV 2003/49/EG
av den 3 juni 2003
om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties
som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska
pen, särskilt artikel 94 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ytt
rande (3), och

av följande skäl:
(1)

På en inre marknad med samma särdrag som en nationell mark
nad bör transaktioner mellan bolag i olika medlemsstater inte vara
underkastade mindre förmånliga skattevillkor än dem som gäller
för samma transaktioner mellan bolag i samma medlemsstat.

(2)

Detta krav är för närvarande inte uppfyllt när det gäller räntor och
royalties. Nationella skattelagar, i tillämpliga fall i kombination
med bilaterala eller multilaterala avtal, innebär inte alltid upp
hävande av dubbelbeskattning, och tillämpningen av dem medför
ofta betungande administrativa formaliteter och likviditetsproblem
för de berörda bolagen.

(3)

Det är nödvändigt att se till att räntor och royalties beskattas en
gång i en medlemsstat.

(4)

Att avskaffa beskattningen av betalningar av räntor och royalties i
den medlemsstat där de uppstår, oberoende av om beskattningen
sker vid källan eller genom taxering, är det lämpligaste sättet att
eliminera de nyss nämnda formaliteterna och problemen och att
säkerställa lika behandling i beskattningshänseende mellan natio
nella och gränsöverskridande transaktioner. Det är särskilt nöd
vändigt att avskaffa dessa skatter på sådana betalningar mellan
närstående bolag i olika medlemsstater samt mellan sådana bolags
fasta driftställen.

(5)

Bestämmelserna bör endast tillämpas på de eventuella belopp, i
form av betalningar av räntor eller royalties, som skulle ha av
talats mellan betalaren och den som har rätt till betalningen, om
särskilda förbindelser mellan dem inte förelåg.

(6)

Det är dessutom nödvändigt att inte hindra medlemsstaterna från
att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa bedrägeri och miss
bruk.

(1) EGT C 123, 22.4.1998, s. 9.
(2) EGT C 313, 12.10.1998, s. 151.
(3) EGT C 284, 14.9.1998, s. 50.
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(7)

Av budgetskäl bör Grekland och Portugal tillåtas att utnyttja en
övergångsperiod för att gradvis kunna sänka skatterna på betal
ningar av räntor och royalties, oberoende av om de tas ut vid
källan eller genom taxering, till dess att de kan tillämpa bestäm
melserna i artikel 1.

(8)

Av budgetskäl bör Spanien, som har satt i gång en plan för att
öka Spaniens tekniska potential, tillåtas att under en övergångs
period inte tillämpa bestämmelserna om betalningar av royalties i
artikel 1.

(9)

Det är nödvändigt att kommissionen lämnar en rapport till rådet
om tillämpningen av detta direktiv tre år efter det att det skall ha
införlivats, särskilt med tanke på en utvidgning av dess tillämp
ningsområde till andra bolag eller företag, och en översyn av
räckvidden för definitionen på räntor och royalties i enlighet
med den nödvändiga tillnärmningen av bestämmelserna om räntor
och royalties i nationell lagstiftning och i bilaterala eller multi
laterala dubbelbeskattningsavtal.

(10)

Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen inrättande
av ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties
som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater, inte i
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det
därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen
vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma ar
tikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att
uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Räckvidd och förfarande
1.
De betalningar av räntor eller royalties som uppkommer i en med
lemsstat skall undantas från varje form av skatt som påförs sådana
betalningar i denna stat, oavsett om den tas ut vid källan eller genom
taxering, under förutsättning att den som har rätt till räntan eller royal
tyn är ett bolag i en annan medlemsstat, eller ett fast driftställe som är
beläget i en annan medlemsstat och tillhör ett bolag i en medlemsstat.

2.
En betalning som gjorts av ett bolag i en medlemsstat eller av ett
fast driftställe som är beläget i en annan medlemsstat skall anses ha
uppkommit i den medlemsstaten, nedan kallad ”källstaten”.

3.
Ett fast driftställe skall behandlas som betalare av räntor eller
royalties endast i den mån dessa betalningar innebär en avdragsgill
kostnad för det fasta driftstället i den medlemsstat där det är beläget.

4.
Ett bolag i en medlemsstat skall behandlas som den som har rätt
till räntan eller royaltyn endast om det tar emot betalningarna för egen
del och inte som mellanhand, till exempel som representant, förvaltare
eller bemyndigad undertecknare för någon annan person.
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5.
Ett fast driftställe skall behandlas som den som har rätt till räntor
eller royalties

a) om de fordringar, rättigheter eller det utnyttjande av de upplysningar
som givit upphov till betalning av räntor eller royalties äger verkligt
samband med det fasta driftstället, och

b) om betalningarna av räntor eller royalties utgör intäkter för vilka det
fasta driftstället, i den medlemsstat där det är beläget, beskattas med
någon av de skatter som nämns i artikel 3 a iii eller när det gäller
Belgien ”impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders”
eller när det gäller Spanien ”impuesto sobre la renta de no residen
tes”, eller en identisk eller i huvudsak likartad skatt, vilken påförs
efter detta direktivs ikraftträdande vid sidan av eller i stället för de
för närvarande utgående skatterna.

6.
Om ett fast driftställe som tillhör ett bolag i en medlemsstat be
handlas som betalare av eller den som har rätt till räntorna eller royal
tyn, skall ingen annan del av bolaget behandlas som betalare av eller
den som har rätt till dessa räntor eller royalties enligt denna artikel.

7.
Denna artikel skall endast gälla om det bolag som är betalare, eller
det bolag vars fasta driftställe behandlas som betalare, av räntor och
royalties är ett närstående bolag till det bolag som har rätt till, eller vars
fasta driftställe behandlas som den som har rätt till, dessa räntor eller
royalties.

8.
Denna artikel skall inte gälla om räntor och royalties betalas av
eller till ett fast driftställe som är beläget i tredje stat och tillhör ett
bolag i en medlemsstat och bolagets affärsverksamhet helt eller delvis
bedrivs genom det fasta driftstället.

9.
Ingenting i denna artikel skall hindra en medlemsstat från att
beakta de räntor eller royalties som mottas av dess bolag, de fasta
driftställen som tillhör dess bolag eller de fasta driftställen som är
belägna i den staten när staten tillämpar sin skattelagstiftning.

10.
En medlemsstat skall ha valfriheten att inte tillämpa detta direktiv
på ett bolag i en annan medlemsstat eller på ett fast driftställe till
hörande ett bolag i en annan medlemsstat i de fall där villkoren i
artikel 3 b inte varit oavbrutet uppfyllda under minst två år.

11.
Källstaten får begära att det påvisas genom ett intyg att villkoren
i denna artikel och i artikel 3 var uppfyllda vid tidpunkten för betal
ningen av räntor eller royalties. Om det inte har intygats att villkoren i
denna artikel var uppfyllda vid tidpunkten för betalningen, har med
lemsstaten rätt att kräva källskatteavdrag.

12.
Källstaten får ställa som villkor för undantag enligt detta direktiv
att den har fattat ett beslut om att bevilja undantag till följd av ett intyg
om att kraven i denna artikel och i artikel 3 har fullgjorts. Ett beslut om
undantag skall fattas inom tre månader efter det att intyget och sådana
upplysningar till stöd för detta som källstaten rimligen kan begära har
lämnats in och skall gälla under minst ett år efter dagen för beslutet.
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13.
När det gäller punkterna 11 och 12, skall det intyg som skall
utfärdas gälla för vart och ett av betalningskontrakten under minst ett år
och högst tre år från dagen för utfärdandet och det skall innehålla
följande upplysningar:
a) Bevis för det mottagande bolagets skatterättsliga hemvist och, om så
är nödvändigt, för förekomsten av ett fast driftställe, intygad av
skattemyndigheten i den medlemsstat i vilken det mottagande bola
get har sin skatterättsliga hemvist eller i vilken det fasta driftstället är
beläget.
b) Att det mottagande bolaget har rätt till betalningen enligt punkt 4
eller att villkoren enligt punkt 5 är uppfyllda, om ett fast driftställe är
betalningsmottagare.
c) Att villkoren enligt artikel 3 a iii är uppfyllda för det mottagande
bolaget.
d) Minsta ägarandel eller kriteriet om minsta röstandel enligt artikel 3 b.
e) Den tid under vilken ägandet enligt d har förelegat.
Medlemsstaterna får dessutom begära in den rättsliga grunden för betal
ningar enligt kontraktet (t.ex. låneavtal eller licensavtal).
14.
Om villkoren för undantag inte längre är uppfyllda, skall det
mottagande bolaget eller fasta driftstället omedelbart underrätta det be
talande bolaget eller fasta driftstället och, om källstaten begär det, den
behöriga myndigheten i den staten.
15.
Om det betalande bolaget eller fasta driftstället har hållit inne
källskatt som skall undantas enligt denna artikel, får krav ställas om
återbetalning av denna källskatt. Medlemsstaten får begära in den infor
mation som anges i punkt 13. En ansökan om återbetalning måste
lämnas in inom den fastställda perioden. Perioden får inte understiga
två år räknat från och med det datum då räntor eller royalties betalas.
16.
Källstaten skall återbetala den överskjutande innehållna källskat
ten inom ett år efter det att en ansökan och sådana upplysningar till stöd
för denna som den rimligen kan begära vederbörligen mottagits. Om
den innehållna källskatten inte har återbetalats inom denna period, har
det mottagande bolaget eller fasta driftstället vid det berörda årets ut
gång rätt till ränta på den skatt som skall återbetalas motsvarande den
nationella räntesats som är tillämplig i jämförbara fall enligt källstatens
nationella lagstiftning.

Artikel 2
Definition av ränta och royalty
I detta direktiv avses med
a) ränta: inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts ge
nom inteckning i fast egendom eller inte, och antingen den medför
rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte; uttrycket åsyftar särskilt
inkomst av värdepapper och obligationer eller debentures, däri in
begripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepap
per, obligationer eller debentures; straffavgift på grund av sen betal
ning anses inte som ränta.
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b) royalties: varje slags betalning som tas emot som ersättning för nytt
jandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konst
närligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och pro
gramvara, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt
recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller för upplysning om erfa
renhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur; betal
ningar för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kom
mersiell eller vetenskaplig utrustning skall anses vara royalties.

Artikel 3
Definition av bolag, närstående bolag och fast driftställe
I detta direktiv avses med
a) bolag i en medlemsstat:
i) varje bolag som föreligger i en av de former som anges i för
teckningen i bilagan, och
ii) som enligt skattelagstiftningen i en medlemsstat anses ha hem
vist i den medlemsstaten och som inte enligt ett dubbelbeskatt
ningsavtal beträffande inkomst med tredje stat anses ha skatte
rättslig hemvist utanför gemenskapen, och
iii) som är skyldigt att erlägga någon av följande skatter utan rätt till
undantag från skatteplikt, eller en skatt som är identisk eller i
huvudsak likartad och som påförs efter tidpunkten för detta di
rektivs ikraftträdande vid sidan av, eller i stället för, nedanstå
ende för närvarande utgående skatter:
— impôt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien,
— selskabsskat i Danmark,
— Körperschaftsteuer i Tyskland,
— Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων i Grekland,
— impuesto sobre sociedades i Spanien,
— impôt sur les sociétés i Frankrike,
▼M4
— porez na dobit i Kroatien,
▼B
— corporation tax i Irland,
— imposta sul reddito delle persone giuridiche i Italien,
— impôt sur le revenu des collectivités i Luxemburg,
— vennootschapsbelasting i Nederländerna,
— Körperschaftsteuer i Österrike,
— imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas i Portugal,
— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland,
— statlig inkomstskatt i Sverige,
— corporation tax i Förenade kungariket,
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— Daň z příjmů právnických osob i Tjeckien,
— Tulumaks i Estland,
— φόρος εισοδήματος i Cypern,
— Uzņēmumu ienākuma nodoklis i Lettland,
— Pelno mokestis i Litauen,
— Társasági adó i Ungern,
— Taxxa fuq l-income i Malta,
— Podatek dochodowy od osób prawnych i Polen,
— Davek od dobička pravnih oseb i Slovenien,
— Daň z príjmov právnických osôb i Slovakien,
▼M3
— корпоративен данък i Bulgarien,
— impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute din Româ
nia de nerezidenți in Romania.
▼B
b) Ett bolag är ett närstående bolag till ett annat bolag, om åtminstone
i) det första bolaget direkt innehar minst 25 % av kapitalet i det
andra bolaget, eller om
ii) det andra bolaget direkt innehar minst 25 % av kapitalet i det
första bolaget, eller om
iii) ett tredje bolag direkt innehar minst 25 % av kapitalet både i det
första och i det andra bolaget.
Innehavet skall endast gälla bolag som har hemvist inom gemen
skapens territorium.
Medlemsstaterna skall dock ha möjlighet att ersätta kriteriet om
lägsta kapitalandel med ett kriterium om lägsta röstandel.
c) Beteckningen fast driftställe avser en stadigvarande plats för affärs
verksamhet belägen i en medlemsstat, från vilken ett bolags verk
samhet helt eller delvis bedrivs.
Artikel 4
Undantag för betalningar som räntor eller royalties
1.
Källstaten är inte skyldig att säkerställa de förmåner som detta
direktiv innebär i följande fall:
a) Betalningar som behandlas som vinstutdelning eller som återbetal
ning av kapital i enlighet med källstatens lagstiftning.
b) Betalningar från fordringar som medför rätt att få del av gäldenärens
vinster.
c) Betalningar från fordringar som ger borgenären rätt att byta ut sin
rätt till ränta mot rätt att få del av gäldenärens vinster.
d) Betalningar från fordringar som inte innehåller någon bestämmelse
om återbetalning av kapitalbeloppet eller om återbetalningen skall
göras mer än 50 år efter tidpunkten för utfärdandet.
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2.
Om, på grund av särskilda förbindelser mellan betalaren och den
som har rätt till räntor eller royalties, eller mellan någon av dem och
tredje man, beloppet av dessa räntor eller royalties överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan betalaren och den som har rätt till betal
ningen om sådana förbindelser inte förelegat, skall bestämmelserna i
detta direktiv endast tillämpas på det eventuella senare beloppet.

Artikel 5
Bedrägeri och missbruk
1.
Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av nationella eller
avtalsgrundade bestämmelser för att förebygga bedrägeri eller missbruk.

2.
Medlemsstaterna får, när det gäller transaktioner som har skattef
lykt, skatteundandragande eller missbruk som huvudsakligt syfte eller
som ett av huvudsyftena, återkalla de förmåner som detta direktiv in
nebär eller vägra att tillämpa direktivet.

Artikel 6
▼M2
Övergångsregler för Tjeckien, Grekland, Spanien,
Litauen, Polen, Portugal och Slovakien

Lettland,

1.
Grekland, Lettland, Polen och Portugal skall tillåtas att inte till
lämpa bestämmelserna i artikel 1 förrän den tillämpningsdag som avses
i artikel 17.2 och 17.3 i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003
om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalning
ar (1). Under en övergångsperiod om åtta år med början nyss nämnda
datum får skattesatsen på betalningar av räntor och royalties till ett
närstående bolag i en annan medlemsstat, eller till ett fast driftställe
beläget i en annan medlemsstat och tillhörande ett närstående bolag i
en medlemsstat, inte överstiga 10 % under de fyra första åren och 5 %
under de fyra sista åren.

Litauen skall tillåtas att inte tillämpa bestämmelserna i artikel 1 förrän
den tillämpningsdag som avses i artikel 17.2 och 17.3 i direk
tiv 2003/48/EG. Under en övergångsperiod om sex år med början ovan
nämnda datum får skattesatsen på betalningar av royalties till ett närs
tående bolag i en annan medlemsstat, eller till ett fast driftställe beläget i
en annan medlemsstat och tillhörande ett närstående bolag i en med
lemsstat, inte överstiga 10 %. Under de fyra första åren av den sex år
långa övergångsperioden får skattesatsen på betalningar av räntor till ett
närstående bolag i en annan medlemsstat, eller till ett fast driftställe
beläget i en annan medlemsstat, inte överstiga 10 % och under de därpå
följande åren får den inte överstiga 5 %.
(1) EUT L 157, 26.6.2003, s. 38.
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Spanien och Tjeckien skall tillåtas att, endast vad gäller royalties, inte
tillämpa artikel 1 förrän den tillämpningsdag som avses i artikel 17.2
och 17.3 i direktiv 2003/48/EG. Under en övergångsperiod om sex år
med början ovannämnda datum får skattesatsen på betalningar av roy
alties till ett närstående bolag i en annan medlemsstat, eller till ett fast
driftställe beläget i en annan medlemsstat och tillhörande ett närstående
bolag i en medlemsstat, inte överstiga 10 %. Slovakien skall tillåtas att,
endast vad gäller royalties, inte tillämpa artikel 1 under en övergångs
period om två år som börjar löpa den 1 maj 2004.
För tillämpningen av dessa övergångsregler gäller emellertid att om det i
mellan Tjeckien, Grekland, Spanien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal
eller Slovakien och andra medlemsstater ingångna bilaterala avtal före
skrivs en lägre skattesats än dem som avses i första, andra och tredje
styckena, skall denna lägre skattesats även fortsättningsvis tillämpas.
Före utgången av någon av de övergångsperioder som anges i denna
artikel får rådet enhälligt, på förslag av kommissionen, besluta om en
eventuell förlängning av nämnda övergångsperioder.
2.
Om ett bolag i en medlemsstat, eller ett fast driftställe beläget i
den medlemsstaten och tillhörande ett bolag i en medlemsstat:
— erhåller räntor eller royalties från ett närstående bolag i Grekland,
Lettland, Litauen, Polen eller Portugal,
— erhåller royalties från ett närstående bolag i Tjeckien, Spanien eller
Slovakien,
— erhåller räntor eller royalties från ett fast driftställe beläget i Grek
land, Lettland, Litauen, Polen eller Portugal och tillhörande ett närs
tående bolag i en medlemsstat, eller
— erhåller royalties från ett fast driftställe beläget i Tjeckien, Spanien
eller Slovakien och tillhörande ett närstående bolag i en medlems
stat,
skall den förstnämnda medlemsstaten medge en nedsättning, motsva
rande den skatt som betalats i Tjeckien, Grekland, Spanien, Lettland,
Litauen, Polen, Portugal eller Slovakien på denna inkomst i enlighet
med punkt 1, av inkomstskatten för det bolag eller fasta driftställe
som erhöll denna inkomst.
3.
Den nedsättning som föreskrivs i punkt 2 behöver inte överstiga
det lägsta av följande belopp, nämligen:
a) den skatt som skall erläggas i Tjeckien, Grekland, Spanien, Lettland,
Litauen, Polen, Portugal eller Slovakien på denna inkomst på grund
val av punkt 1,
eller
b) den del av den före nedsättningen beräknade inkomstskatt som skall
betalas av det bolag eller fasta driftställe som erhöll betalningarna av
räntor eller royalties, och som kan hänföras till betalningarna i en
lighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där bola
get har hemvist eller det fasta driftstället är beläget.
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Artikel 7
Genomförande
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast
den 1 januari 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när
de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de
centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det
område som omfattas av detta direktiv samt en jämförelsetabell över
bestämmelserna i detta direktiv och de nationella bestämmelser som
antagits.
Artikel 8
Översyn
Kommissionen skall senast den 31 december 2006 överlämna en rapport
till rådet om tillämpningen av detta direktiv, särskilt med tanke på en
utvidgning av dess tillämpningsområde till andra bolag eller företag än
dem som avses i artikel 3 och bilagan.
Artikel 9
Avgränsningsklausul
Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av nationella eller avtals
grundade bestämmelser som går utöver bestämmelserna i detta direktiv
och är utformade för att avskaffa eller mildra dubbelbeskattning av
räntor och royalties.
Artikel 10
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europe
iska unionens officiella tidning.
Artikel 11
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

2003L0049 — SV — 01.07.2013 — 003.001 — 11
▼B
BILAGA
Förteckning över bolag som omfattas av artikel 3 a i direktivet
a)

Bolag som enligt belgisk rättsordning går under benämningen ”naamloze
vennootschap”/”société anonyme”, ”commanditaire vennootschap op aan
delen”/”société en commandite par actions”, ”besloten vennotschap met be
perkte aansprakelijkheid”/”societé privée à responsabilité limitée” samt de
offentligrättsliga organ som bedriver verksamhet enligt civilrättsliga regler.

▼M3
aa) Bolag i bulgarisk rätt som kallas ”събирателното дружество”,
”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена отговорност”,
”акционерното дружество”, ”командитното дружество с акции”,
”кооперации”, ”кооперативни съюзи”, ”държавни предприятия” som
bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell
verksamhet.
ab) Bolag i rumänsk rätt som kallas ”societăți pe acțiuni”, ”societăți în coman
dită pe acțiuni”, ”societăți cu răspundere limitată”.

▼B
b)

Bolag som enligt dansk rättsordning går under benämningen ”aktieselskab”
och ”anpartsselskab”.

c)

Bolag som enligt tysk rättsordning går under benämningen ”Aktiengesell
schaft”, ”Kommanditgesellschaft auf Aktien”, ”Gesellschaft mit beschränkter
Haftung” och ”bergrechtliche Gewerkschaft”.

d)

Bolag som enligt grekisk rättsordning går under benämningen ”ανώνυμη
εταιρíα”.

e)

Bolag som enligt spansk rättsordning går under benämningen ”sociedad
anónima”, ”sociedad comanditaria por acciones”, ”sociedad de responsabili
dad limitada” samt de offentligrättsliga organ som bedriver verksamhet en
ligt civilrättsliga regler.

f)

Bolag som enligt fransk rättsordning går under benämningen ”société ano
nyme”, ”société en commandite par actions”, ”société à responsabilité limi
tée” och industriella och affärsdrivande offentliga organ och företag.

g)

Bolag som enligt irländsk rättsordning, går under benämningen ”public
companies limited by shares or by guarantee”, ”private companies limited
by shares or by guarantee”, organ registrerade enligt ”Industrial and Pro
vident Societies Acts” eller hypotekskassor registrerade enligt ”Building
Societies Acts”.

h)

Bolag som enligt italiensk rättsordning går under benämningen ”società per
azioni”, ”società in accomandita per azioni”, ”società a responsabilità limi
tata” och offentliga och privata företag som bedriver industriell verksamhet
eller affärsverksamhet.

i)

Bolag som enligt luxemburgsk rättsordning går under benämningen ”société
anonyme”, ”société en commandite par actions” och ”société à responsabilité
limitée”.

j)

Bolag som enligt nederländsk rättsordning går under benämningen ”naam
loze vennootschap” och ”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid”.

k)

Bolag som enligt österrikisk rättsordning går under benämningen ”Aktien
gesellschaft” och ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”.

l)

Handelsföretag eller de bolag som är bildade enligt civillagstiftning och som
har handelsföretagsform samt kooperativa och offentliga företag, vilka är
bildade i enlighet med portugisisk rättsordning.

m) Bolag som enligt finländsk rättsordning går under benämningen ”osakeyhtiö/
aktiebolag”, ”osuuskunta/andelslag”, ”säästöpankki/sparbank” och ”vakuu
tusyhtiö/försäkringsbolag”.
n)

Bolag som enligt svensk rättsordning går under benämningen ”aktiebolag”
och ”försäkringsaktiebolag”.
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▼B
o)

Bolag som är bildade enligt brittisk rättsordning.

p)

Bolag som enligt tjeckisk rättsordning går under benämningen ”akciová
společnost”, ”společnost s ručením omezeným”, ”veřejná obchodní spo
lečnost”, ”komanditní společnost”, ”družstvo”.

q)

Bolag som enligt estnisk rättsordning går under benämningen ”täisühing”,
”usaldusühing”, ”osaühing”, ”aktsiaselts”, ”tulundusühistu”.

r)

Bolag som är bildade enligt cypriotisk rättsordning, dvs. bolag som är bil
dade enligt bolagslagen, offentliga företag samt andra organ som enligt
inkomstskattelagen är att anse som bolag.

s)

Bolag som enligt lettisk rättsordning går under benämningen ”akciju sa
biedrība”, ”sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.

t)

Bolag som är bildade enligt litauisk rättsordning.

u)

Bolag som enligt ungersk rättsordning går under benämningen ”közkereseti
társaság”, ”betéti társaság”, ”közös vállalat”, ”korlátolt felelősségű társaság”,
”részvénytársaság”, ”egyesülés”, ”közhasznú társaság”, ”szövetkezet”.

v)

Bolag som enligt maltesisk rättsordning går under benämningen ”Kumpaniji
ta’ Responsabilita’ Limitata”, ”Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital
tagħhom maqsum f’azzjonijiet”.

▼M1

w) Bolag som enligt polsk rättsordning går under benämningen ”spółka ak
cyjna”, ”spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
x)

Bolag som enligt slovensk rättsordning går under benämningen ”delniška
družba”, ”komanditna delniška družba”, ”komanditna družba”, ”družba z
omejeno odgovornostjo”, ”družba z neomejeno odgovornostjo”.

y)

Bolag som enligt slovakisk rättsordning går under benämningen ”akciová
spoločnos”, ”spoločnosť s ručením obmedzeným”, ”komanditná spoločnos”,
”verejná obchodná spoločnos”, ”družstvo”.

z)

Bolag som enligt kroatisk rättsordning går under benämningen ”dioničko
društvo” eller ”društvo s ograničenom odgovornošću” samt andra bolag
som bildats i enlighet med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk
vinstskatt.

▼M4

