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Projekt Gibanje za davčno pravičnost Ekvilib Inštituta 
sofinancirata Evropska unija in  Ministrstvo za zunanje zadeve 

Republike Slovenije. Vsebina programa dogodka ne odraža nujno 
stališč financerjev.  

 

JAVNO POSVETOVANJE:  

OD TAJNOSTI K TRANSPARENTNOSTI: 
UVOD V JAVNO POROČANJE PO DRŽAVAH 

 
Datum: 27. februar 2017 
Lokacija: Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana 
Organizator: Stičišče za davčno pravičnost Platforme SLOGA, v koordinaciji Ekvilib Inštituta  
Prijava: preko spletnega obrazca. Za več informacij pišite na marusa@ekvilib.org.  
 
OSNUTEK PROGRAMA:  
 
Moderatorka: Kristina Božič 

9:30 Registracija udeležencev in jutranja kava 

10:00 Pozdravni nagovor 
- g. Zoran Stančič, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji 
- ga. Maruša Babnik, koordinatorka Stičišča za davčno pravičnost, Ekvilib Inštitut 

10:15 PANEL 1 
Zakaj in kako doseči transparentnost poslovanja 
Predstavitev diskusij na temo transparentnosti, zakaj jo potrebujemo in kako so z 
njo povezani zadnji davčni škandali. 

- g. Jasper De Meyer, Policy and Advocacy Officer, mreža Eurodad 
- g. Albin Keuc, direktor, platforma SLOGA 
- g. Anže Voh Boštic, ustanovitelj in odgovorni urednik, medij podcrto.si 

 Vprašanja iz občinstva 

11:45 Odmor 

12:00 PANEL 2 
Javno poročanje po državah: ali se mu približujemo? 
Predstavitev trenutnega predloga EK in EP (Country-By-Country Reporting (CBCR)) in 
razprava o morebitnih dopolnitvah in spremembah.  

- dr. Igor Šoltes, evropski poslanec, Skupina Zelenih/ESZ 
- g. Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za finance 
- g. Jasper De Meyer, Policy and Advocacy Officer, mreža Eurodad 
- tbc 

 Vprašanja iz občinstva 

13:45 Zaključne misli 

14:00 Druženje ob kosilu 

 
Jezik posvetovanja: slovenščina (zagotovljeno tolmačenje iz angleščine)  
 

https://www.1ka.si/a/116626
mailto:marusa@ekvilib.org
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OZADJE 
 
aj je javno poročanje po državah? 
Javno poročanje po državah je preprost ukrep, ki zahteva od podjetij, da razkrijejo, kje 

ustvarjajo dobiček in kje plačujejo davke. Multinacionalna podjetja še niso obvezana, da poročajo po 
posameznih državah. Dejansko poročajo le na zbirni osnovi, zaradi česar je nemogoče razbrati, kje 
se nahajajo njihovi dobički, ki se jih zato težko ustrezno obdavči. To je razvidno iz naraščajočega 
števila škandalov o davčnem izmikanju. Cilj je zagotoviti prevzemanje odgovornosti akterjev in 
mogoče olajšati razumevanje, kako morda multinacionalna podjetja izkoriščajo različne davčne 
vrzeli. Do sedaj so študije, ki raziskujejo davčno obnašanje podjetij, uporabljale le površne, omejene, 
in razkrite zaupne podatke in informacije. To je razlog, zakaj je javno poročanje po državah ključen 
prvi korak pri odkrivanju in odvračanju od agresivnega davčnega načrtovanja in izmikanja davkom. 
 

vropska komisija je 12. aprila 2016 objavila pomemben predlog za t.i. javno poročanje po 
državah za multinacionalke1. Če se izvaja celovito, bi javno poročanje po državah povečalo 

poslovno in davčno transparentnost, saj bi omogočilo državljanom po svetu, da »sledijo denarju«. 
Prav tako bi prispevalo k zagotavljanju, da se davki plačujejo, kjer se jih mora, in se s tem zagotavlja 
primeren prihodek za bistvene javne storitve. 27. februarja 2017 pričakujemo objavo osnutka 
predloga Evropskega parlamenta. 
 
Dogodek je namenjen razumevanju koncepta javnega poročanja po državah in kako bi le-ta koristil 
tako evropskim državam kot tudi državam v razvoju v boju proti davčnim utajam in izogibanju 
davkom. 
 

                                                      
1
 http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0198/COM_COM(2016)0198_EN.pdf  
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