
 
 

 

 
 

 
Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Italiji 

Società a responsabilità limitata ((S.r.l.) 

Osnovni Kapital 1 EUR 

Sedež: Rim 

 

 

 
Korak Trajanje Stroški 

1. Notarska overitev akta o ustanovitvi in plačilo takse za 
registracijo 
Akt o ustanovitve družbe (atto costitutivo) in statut družbe (oz. izjava 
družbenika o ustanovitvi družbe (statuto)) se sestavi in overi pri 
notarju v prisotnosti družbenikov in zastopnikov družbe. 
V roku 20 dni je treba plačati 200 EUR registracijske takse, 165 EUR 
kolekov (imposta di bolo) in notarske stroške (0,6% do 1,4% 
osnovnega kapitala družbe) 

1 dan okoli 400 EUR 

2. Nakup in overovitev poslovnih knjig  
Posebne računovodske in poslovne knjige se kupijo pri notarju ali v 
registru družb (Registro delle Imprese). 
Družba mora imeti poslovne knjige (zapisniki sej uprave in 
skupščine) in računovodske knjige. Poslovne knjige je treba potrditi 
na sodišču. Uporaba elektronskih poslovnih knjig je možna, v tem 
primeru je treba letno potrditi elektronski časovni žig in elektronski 
podpis. 

1 dan (hkrati 
s prejšnjim 
postopkom ) 

Za tri knjige: 
48 EUR 
(taksa) + 75 
EUR (strošek 
overitve) 

3. Plačilo upravne takse za verificiranje poslovnih in 
računovodskih knjig Davčni upravi 
Računovodske in poslovne knjige se verificirajo pri Davčni upravi 
Authority (Agenzia delle Entrate) 

1 dan (hkrati 
s prejšnjim 
postopkom ) 

310 EUR 

4. Vloga za vpis v register družb pri registru družb pri 
Gospodarski zbornici 
Ustanovitelji po elektronski poti  izpolnijo enotno vlogo 
(Comunicazione Unica), ki je dostopna na spletnih straneh registra 
družb (Registro delle Imprese):  Na podlagi vloge se opravijo: 
-      vpis v register družb; 
-      pridobitev davčne identifikacijske številke 
-      pridobitev davčne  številke za DDV, če je družba zavezanec; 
-      prijava na zavodu za socialno varstvo (INPS) in pri zavarovalnici 
za nezgodno zavarovanje (INAIL). 
  
Takoj po oddaji vloge prejmejo ustanovitelji referenčno številko za 
registracijski postopek, davčno identifikacijsko številko in številko za 
DDV, v roku običajno 2 in ne več kot 5 dni pa potrdilo o registraciji in 
ostalo dokumentacijo. Vsa komunikacija poteka elektronsko. 

2 dni 130 EUR 
(članarina) + 
90 EUR 
(strošek 
registracije) 

http://www.rm.camcom.it/pagina101_registro-imprese.html
http://www.rm.camcom.it/pagina101_registro-imprese.html


5 Prijava zaposlenih Zavodu za zaposlovanje  
Prijava se vloži pri krajevno pristojnem Uradu za delo (Direzione 
Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, DPLMO) 
oziroma Zavodu za zaposlovanje (Centro per l’impiego) on-line prek 
portala Bussola 

on-line 
postopek 

brezplačno 

  
Vir: Svetovna banka 2016, Registro delle Imprese 2016 
 

 

 
Več o poslovnem okolju Italije   

http://co.provincia.roma.it/colrm/
http://www.izvoznookno.si/Podatki_o_drzavah/Italija/Poslovanje/Prodaja

