Preživetje najbogatejših
Vloga Evrope pri podpiranju nepravičnega mednarodnega
davčnega sistema 2016

Povzetek in pregled stanja v Sloveniji

Uvodne opombe

Preživetje najbogatejših: Vloga Evrope pri podpiranju
nepravičnega mednarodnega davčnega sistema 2016 je delni
prevod skupnega poročila Survival of the Richest: Europe‘s
role in supporting an unjust global tax system 2016, ki zajema
povzetek poročila, priporočila in pregled stanja v Sloveniji.
Skupno poročilo so pripravile organizacije civilne družbe iz
več evropskih držav, vključno z:
Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation
(VIDC) (Avstrija); 11.11.11 (Belgija); Centre national de
coopération au développement (CNCD-11.11.11) (Belgija);
Glopolis (Češka); IBIS (Danska); Kehitysyhteistyön
palvelukeskus (KEPA) (Finska); CCFD-Terre Solidaire
(Francija); Oxfam France (Francija); Netzwerk SteuerGerechtigkeit (Nemčija); Debt and Development Coalition
Ireland (DDCI) (Irska); Oxfam Italy (Italija); Re:Common
(Italija); Latvijas platforma attīstības sadarbībai (Lapas)
(Latvija); Collectif Tax Justice Lëtzebuerg (Luksemburg); the
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)
(Nizozemska); Tax Justice Network Norway (Norveška);
Instytut Globalnej Odpowiedzialnosci (IGO) (Poljska); Ekvilib
Inštitut (Slovenija); Focus društvo za sonaraven razvoj
(Slovenija); Inspiraction (Španija); Forum Syd (Švedska);
Christian Aid (VB).
Celotno poročilo, ki je v angleščini dosegljivo na spletni
strani http://ekvilib.org, je uskladila mreža Eurodad.
Poglavja o državah so pripravili partnerji projekta iz
posameznih držav, odgovorni so za njihovo vsebino in
ne izražajo stališč drugih projektnih partnerjev. Poglavji
o Luksemburgu in Španiji je napisala mreža Eurodad in
odgovarja za njuno vsebino.
Oblikovanje: James Adams
Urejanje besedila:
Vicky Anning, Jill McArdle in Julia Ravenscroft
Po prepričanju avtorjev so bili 15. novembra 2016 vsi podatki
v tem poročilu točni.
MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE SLOVENIJE
PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

Vizualne konstante
Znak
Prostor

Prostor znaka je definiran z navideznim
okvirom, ki je od znaka oddaljen v vse
smeri za višino črt v simbolu.
V okviru predpisanega prostora ni
dovoljena uporaba drugih grafičnih
elementov (besedilo, fotografije, črte, itn.).

Poročilo je nastalo s finančno podporo Evropske unije,
Norveške agencije za razvojno sodelovanje (Norad) in Open
Society Foundations. Slovenski prevod poročila je nastal s
finančno podporo Evropske unije in Ministrstva za zunanje
zadeve Republike Slovenije. Za vsebino te publikacije so
odgovorni izključno Eurodad in avtorji tega poročila.
Vsebina nikakor ne izraža pogledov finančnih podpornikov.
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Kratice

AMLD

Anti-Money Laundering Directive (Direktiva za preprečevanje pranja denarja)

APA

Advance pricing agreement (Vnaprejšnji cenovni sporazumi)

BEPS

Base erosion and profit shifting (Erozija davčne osnove in preusmeritev dobička)

CBCR

Country by country reporting (Poročanje po državah)

CCCTB	Common Consolidated Corporate Tax Base (Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb)
EU

Evropska unija

EBRD

Evropska banka za obnovo in razvoj

G20

Group of 20 (združenje razvitih držav)

G77

Group of 77 (združenje držav v razvoju)

ICIJ	International Consortium of Investigative Journalists (Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev)
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj)
SPE

Special purpose entity (Podjetje za posebne namene)

TIEA

Tax information exchange agreements (Sporazum o izmenjavi davčnih podatkov)

TOD

Pravila o tujih odvisnih družbah

OZN

Organizacija Združenih narodov

UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development (Konferenca združenih narodov o trgovini in razvoju)
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Slovarček

Vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA)
Glej pod »Davčno stališče«.
Direktiva o preprečevanju pranja denarja (AMLD)
Direktiva EU ureja področje pranja denarja in financiranja
terorizma, vključno z javnim dostopom do podatkov o dejanskih
lastnikih podjetij, skladov in podobnih pravnih oseb. Četrta
direktiva o preprečevanju pranja denarja je bila sprejeta
maja 2015. Julija 2016 je Evropska komisija sprožila ponoven
pregled direktive (glej poglavje »Hidden ownership« v skupnem
poročilu).
Avtomatična izmenjava podatkov
Sistem, s katerim država, kjer davkoplačevalec – posameznik ali
podjetje – prejema dohodke, avtomatično posreduje nekatere
podatke o premoženju in dohodkih tega davkoplačevalca državi,
kjer ima stalno prebivališče. Tako lahko davčni urad v državi,
kjer ima davkoplačevalec stalno prebivališče, v svoji davčni
evidenci preveri, ali je davkoplačevalec točno prijavil dohodke iz
tujih virov in premoženja.
Erozija davčne osnove in preusmeritev dobička
S tem izrazom se označuje preusmeritev obdavčljivih dohodkov
(dobička) iz držav, kjer jih je davkoplačevalec prejel, v države,
ki imajo običajno nizko davčno stopnjo ali dohodkov sploh ne
obdavčujejo. To povzroča »erozijo« davčne osnove držav in zato
zmanjšuje njihove prihodke.
Dejanski lastnik
Pravni izraz, ki označuje osebo, ki uživa koristi, ki jih prinaša
lastništvo nekega sredstva (na primer bančnega računa, sklada
ali posestva), čeprav nominalno ni lastnik tega sredstva, saj je
kot njegov lastnik registrirana druga oseba.
Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov
pravnih oseb (CCCTB)
Predlog za skupno konsolidirano osnovno za davek od dohodkov
pravnih oseb je Evropska komisija vložila že leta 2011. Gre za
skupen evropski sistem, s katerim se izračunajo dobički, ki jih
multinacionalna podjetja ustvarijo v EU, nato pa se ti dobički
porazdelijo med države članice EU po formuli, s katero se oceni
obseg poslovne dejavnosti, ki jo multinacionalka opravlja v
posamezni državi. To je »konsolidacija«.
Predlog ne določa, po kakšni davčni stopnji morajo države
članice obdavčiti dobiček, temveč ga preprosto porazdeli med
članice in jim prepušča odločitev o davčni stopnji. Predlog
je bil preoblikovan in ponovno predstavljen leta 2016 (glej
pod »Common Consolidated Corporate Tax Base« v skupnem
poročilu), vendar bo tokrat obravnavan v dveh korakih, pri
čemer se v prvem izpušča ključni element – konsolidacija.

Pravila o tujih odvisnih družbah (TOD)
Pravila o tujih odvisnih družbah omogočajo državam, da
omejijo prenašanje dobičkov multinacionalnih družb tako,
da obdavčijo dobičke, ustvarjene v drugih jurisdikcijah, kjer
družba »nadzoruje« druge korporacijske strukture, razen če so
bili davki naloženi že v tej drugi jurisdikciji. Obstajajo številna
pravila za TOD z različnimi definicijami jurisdikcij in prihodkov, ki
jih obravnavajo.
Splošna pravila za preprečevanje izogibanja plačevanja
davkov
Splošna pravila za preprečevanje izogibanja plačevanja davkov
se nanaša na širšo sestavo različnih vrst pravil za omejevanje
izogibanja plačevanja davkov s strani multinacionalnih podjetij v
tistih primerih, ko je bila zaznana zloraba davčnih pravil. Čeprav
se splošna pravila za preprečevanje izogibanja plačevanja
davkov v nekaterih primerih lahko uporabljajo za preprečevanje
izogibanja plačevanja davkov, saj dopuščajo davčni upravi, da
multinacionalnim podjetjem zavrnejo davčno oprostitev, ne
obravnavajo splošnega problema zniževanja davčnih odtegljajev
prek davčnih sporazumov in tudi ne obravnavajo splošne delitve
pravic do obdavčevanja med državami.
Škodljive davčne prakse
Izraz označuje tiste javne politike, ki negativno učinkujejo na
obdavčenje v drugih državah, na primer tako, da povzročajo
erozijo davčne osnove ali škodljivo vplivajo na naložbe.
Nezakoniti finančni tokovi
Nezakonite finančne tokove lahko opredelimo na več načinov.
Prva definicija se nanaša na neevidentirane zasebne finančne
odlive, ki so povezani s kapitalom, nezakonito pridobljenim,
prenesenim ali uporabljenim. V širšem smislu se lahko izraz
nezakoniti finančni tokovi uporablja tudi za označevanje
umetnih tvorb, katerih cilj je izogibanje zakonu oz. namenu, s
katerim je bil zakon sprejet.
LuxLeaks
Škandal LuxLeaks je izbruhnil novembra 2014, ko je Mednarodni
konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) razkril na stotine tajnih
davčnih stališč, ki so jih izdale luksemburške davčne oblasti,
podatki pa so pricurljali v javnost. Dokumenti so razkrili, kako so
multinacionalne družbe izrabljale luksemburški davčni sistem in
zniževala stopnje svojih davčnih plačil, v nekaterih primerih na
manj kot odstotek.1
Offshore jurisdikcije ali tuja finančna središča
To so navadno jurisdikcije z nizkimi davčnim stopnjami, ki
družbam in posameznikom ponujajo korporativne in trgovinske
storitve. Storitve se primarno ponujajo tistim, ki v teh
jurisdikcijah nimajo stalnega prebivališča in navadno ponujajo
tudi določeno stopnjo tajnosti. »Offshore« se lahko uporablja
kot drug izraz za davčne oaze ali jurisdikcije bančne tajnosti.
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Slovarček

Panamski dokumenti
Škandal Panamski dokumenti je izbruhnil aprila 2016, ko je
Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) razkril
skrito premoženje in finančne dejavnosti političnih vodij,
prekupčevalcev z drogami, zvezdnikov in milijarderjev. Jedro
škandala je bilo 11,5 milijona dokumentov iz panamske
odvetniške družbe Mossack Fonseca, ki so razkrili informacije
o več kot 214.000 tajnih podjetjih, skritih v 21 offshore
jurisdikcijah. Ta podjetja so bila povezana s posamezniki v več
kot 200 državah in ozemljih po vsem svetu. Škandal je razkril,
da so se tajna podjetja med drugim uporabljala za utajo davkov,
korupcijo, goljufije in pranje denarja.2
Davčne olajšave za prihodke od intelektualne lastnine
Te vrste olajšav vključujejo davčne olajšave in oprostitve od
davkov za dejavnosti, povezane z raziskavami in razvojem.
Pogosto veljajo za »škodljive davčne prakse«, saj jih
multinacionalne družbe izrabljajo za izogibanje plačilu davkov
ali za preusmerjanje svojih dobičkov iz držav, kjer dejansko
poslujejo, v države, ki ponujajo take olajšave in kjer so dobički
obdavčeni po zelo nizkih stopnjah ali pa sploh ne.
Preusmeritev dobička
Glej »Erozija davčne osnove in preusmeritev dobička«.
Poročanje po državah (CBCR)
Za poročanje po državah bi morala multinacionalna podjetja
pripraviti razčlenjene podatke o ustvarjenem dobičku,
plačanih in obračunanih davkih ter poslovni dejavnosti za
vsako državo, v kateri imajo hčerinska podjetja, vključno z
davčnimi oazami. Vsako multinacionalno podjetje bi moralo
v svoj letni računovodski izkaz vključiti najmanj naslednje
podatke:
•

pregled poslovanja družbe (ali skupine) na svetovni
ravni: imena vseh držav, kjer družba posluje, in imena
vseh njenih hčerinskih podjetij, ki trgujejo v teh državah

•

podatke o finančni uspešnosti skupine za vsako državo, kjer
posluje, pri tem pa bi ločili podatke o prodaji znotraj skupine
in prodaji drugim podjetjem, vključno s podatki o dobičku,
prodaji in nabavi

•

podatke o številu zaposlenih v vsaki državi, kjer podjetje
posluje

•

podatke o sredstvih, tj. o vsej lastnini, ki jo ima podjetje v
neki državi, njeni vrednosti in stroških vzdrževanja

•

davčne podatke, tj. podrobne podatke o zneskih, ki jih
podjetje še mora plačati in ki jih je že plačalo za vsak
posamezen davek
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Podjetje za posebne namene
Podjetja za posebne namene, v nekaterih državah znana kot
kolesja za posebne namene ali posebne finančne ustanove,
so pravne osebe, ustanovljene s točno določenim namenom.
Uporabljajo se za preusmerjanje sredstev v tretje države ali iz
njih, navadno pa jih ustanavljajo v državah, ki takim podjetjem
ponujajo davčne ugodnosti.
Swiss Leaks
Škandal Swiss Leaks je izbruhnil leta 2015, ko je Mednarodni
konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) razkril 60.000 datotek,
ki so vsebovale podrobne podatke o več kot 100.000 komitentih
banke HSBC v Švici. Med drugim so podatki razkrili, da je banka
za svoje stranke odpirala tajne bančne račune, na katerih so
svoje premoženje skrivale pred davčnimi uradi različnih držav
in tako posameznikom, ki so bili vpleteni v trgovino z orožjem,
krvavimi diamanti in razne korupcijske škandale, pomagala
prikriti nezakonito pridobljena sredstva.3
Izogibanje plačilu davkov
Tehnično zakonita dejavnost, s katero se zmanjša vsota davkov,
ki jih je treba plačati.
Davčna utaja
Nezakonita dejavnost, s katero se storilec izogne plačilu davkov
ali pa plača manj.
Beg kapitala zaradi izmikanja davkom
V tem poročilu pomeni izraz »beg kapitala zaradi izmikanja
davkom« proces, pri katerem imetniki premoženja, ki so
lahko posamezniki in podjetja, opravljajo različne dejavnosti,
s katerimi svoja finančna in druga sredstva prenesejo iz
države, kjer so premoženje pridobili, da bi tako prišli do
davčnih ugodnosti. Zato posamezniki ali podjetja sredstev in
dohodkov ne prijavijo davčnim uradom v državah, kjer imajo
stalno prebivališče oz. kjer ustvarijo dobiček. To poročilo se ne
ukvarja le z nezakonitimi dejavnostmi, povezanimi z davčnimi
utajami, temveč tudi z moralno dolžnostjo plačevanja davkov
in odgovornostjo vlad, da z zakonodajo zagotovijo, da se davki
plačujejo. Izraz »beg kapitala zaradi izmikanja davkom« se torej
uporablja v tem širšem smislu.
Davčno stališče (»tax ruling«)
Davčno stališče je pisna razlaga zakona, ki jo davčna uprava
izda za davkoplačevalca. Taka stališča so lahko zavezujoča ali
nezavezujoča. Izraz se sicer nanaša na vrsto različnih pisnih
dokumentov in mnogi niso sporni. Ena vrsta takih stališč so
tudi tako imenovani vnaprejšnji cenovni sporazumi, s katerimi
multinacionalnim podjetjem vnaprej odobrijo njihove metode
določanja transfernih cen. Davčna stališča so se znašla v
središču pozornosti, ko se je izkazalo, da jih multinacionalke
uporabljajo za to, da se pravno zavarujejo ob izmikanju plačilu
davkov. Dokumenti, razkriti v škandalu LuxLeaks, so bili davčna
stališča.

Slovarček

Davčni sporazumi
Pravni akt, ki ga skleneta dve jurisdikciji, da bi uredili
čezmejno davčno zakonodajo in določili načine medsebojnega
sodelovanja. Davčni sporazumi pogosto urejajo vprašanje,
katera od jurisdikcij ima pravico obdavčiti čezmejne dejavnosti
in po kakšni davčni stopnji. Davčni sporazumi lahko vključujejo
tudi določbe o medsebojni izmenjavi davčnih podatkov, toda
v tem poročilu so sporazumi, ki urejajo le izmenjavo podatkov
(tako imenovani sporazumi o izmenjavi davčnih podatkov),
obravnavani ločeno od davčnih sporazumov, ki urejajo
čezmejno obdavčevanje, zato izraz »davčni sporazum« ne
zajema sporazumov o izmenjavi davčnih podatkov.
Manipulacija transfernih cen
Gre za izraz, ki se nanaša na pojav, pri katerem različna
hčerinska podjetja iste multinacionalne družbe drugo od
drugega kupujejo in drugo drugemu prodajajo izdelke in storitve
po prirejenih cenah in tako preusmerjajo dobičke v jurisdikcije
z nizkimi davčnimi stopnjami. Trgovanje med hčerinskimi
podjetji iste multinacionalke bi sicer moralo potekati po
načelu nepovezanosti, to pomeni po cenah, ki veljajo na
odprtem trgu. Toda tržne cene je težko določiti, posebno kadar
gre za neopredmetena sredstva, kot so storitve ali pravice
intelektualne lastnine.
Transparentnost
Transparentnost je metoda za zagotavljanje javne odgovornosti,
pri kateri se javnosti omogoči vpogled v zadeve, ki so ali bi lahko
bile v njenem interesu.
Žvižgač
To je oseba, ki razkrije zaupne informacije, ki ogrožajo ali bi
lahko ogrožale interes javnosti.
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Povzetek

Po valu mednarodnih davčnih škandalov se skupina
evropskih vlad, ki želi doseči večjo preglednost davkov,
končno povečuje. Toda bitka še ni dobljena, saj številne
vlade temu še vedno nasprotujejo.

Obdavčitev
•

Po škandalu LuxLeaks in ob več tekočih primerih
državne pomoči, ki vključujejo t. i. »zelo ugodne
dogovore«, ki so jih vlade sklenile z multinacionalnimi
družbami, bi lahko sklepali, da bodo evropske vlade
podpisale manj dogovorov. A število takih dogovorov v
EU se je s 547 leta 2013 povzpelo na 972 v letu 2014 in
nazadnje ob koncu leta 2015 znašalo 1444 dogovorov –
kar je 160-odstotno povečanje med letoma 2013 in 2015.
Do najbolj dramatičnega povečanja je prišlo v Belgiji in
Luksemburgu, kjer se je število takih poslov vrtoglavo
dvignilo po škandalu LuxLeaks in se v samo enem letu
povečalo za 50 odstotkov.

•

Škandal LuxLeaks očitno ni omejil števila takih
dogovorov v EU, ima pa še eno posledico. Dvema
žvižgačema in enemu novinarju, ki so škandal predstavili
javnosti, trenutno sodijo v Luksemburgu. To sojenje je
močan opomnik, da je Evropa še vedno bolj odločena
zaščititi umazane korporativne skrivnosti kot tiste, ki
delujejo v javnem interesu in izpostavljajo krivice.

•

Evropske vlade še naprej podpisujejo zelo problematične
davčne sporazume z državami v razvoju. To poročilo
vključuje analizo držav, ki kaže, da imajo v povprečju
sklenjenih 42 sporazumov z državami v razvoju in
da tem državam sporazumi znižajo davčno osnovo
povprečno za 3,8 odstotka. Med vsemi analiziranimi
državami je Irska povprečno najbolj znižala davčne
stopnje v državah v razvoju – za 5,2 odstotne točke.
Analiza, ki jo je izvedel ActionAid, je razkrila, da imajo
tudi države, ki v povprečju nimajo sporazumov z visokimi
omejitvami davčnih stopenj za države v razvoju, veliko
»zelo restriktivnih« davčnih sporazumov, ki močno
omejujejo posamezne države v razvoju, podpisnice takih
sporazumov. Med državami, ki jih navaja to poročilo,
so Italija, VB in Nemčija tiste države, ki imajo največ
takih problematičnih davčnih sporazumov z državami v
razvoju.

Medtem pa je vse bolj zaskrbljujoče ravnanje
multinacionalnih družb, ki se izmikajo plačevanju davkov.
Kljub škandalu LuxLeaks je število tajnih »zelo ugodnih
dogovorov« med evropskimi vladami in multinacionalnimi
družbami močno naraslo.
Evropske vlade prav tako še naprej podpisujejo zelo
problematične davčne sporazume z državami v razvoju. Ti
sporazumi lahko olajšajo izmikanje davku pravnim osebam
in omejujejo delovanje davčnih sistemov v državah v razvoju.
Te države namreč plačujejo visoko ceno za globalni davčni
sistem, ki ga niso ustvarile. Pričujoče poročilo na žalost
prikazuje, da velika večina odločevalcev v Evropi še vedno
močno nasprotuje zamisli, da bi najrevnejše države dobile
svoj glas pri odločanju o globalnih davčnih standardih.
To poročilo natančneje ugotavlja, da:

Transparentnost
•

Po škandalu s Panamskimi dokumenti je, vsaj v
nekaterih delih Evrope, že mogoče opaziti večjo politično
vnemo po transparentnosti. V primerjavi z letom 2015
je vse več držav izrazilo podporo javnim registrom
dejanskih lastnikov (Finska, Nizozemska, Norveška)
oziroma so jih že začele uvajati na državni ravni (VB,
Francija, Danska, Slovenija). Skupina držav, ki nasprotuje
preglednosti lastništva, je zdaj precej manjša od skupine
držav, ki predlog podpirajo. Videti je tudi, da se bo ta
pozitivni razvoj nadaljeval tudi v prihodnosti. V Nemčiji
in na Češkem obstajajo jasni znaki, da se krepi podpora
transparentnosti.

•

Podobna, vendar šibkejša, težnja se kaže v zvezi z
vprašanjem, ali naj multinacionalne družbe objavijo
podatke za posamezne države, ki prikazujejo izvedeno
poslovanje in plačane davke v posameznih državah, v
katerih delujejo. Obstaja skupina držav, ki nasprotuje
takemu predlogu (Avstrija, Češka, Danska, Nemčija,
Latvija, Slovenija in Švedska), in ta skupina je večja od
tiste, ki zamisel podpira (Francija, Nizozemska, Španija
in morebiti Velika Britanija). V primerjavi z letom 2015 pa
se je podpora tej zamisli precej povečala in pričakovati
je, da bo to ena največjih političnih bitk v letu 2017.

•

V nasprotju z razvojem na področju transparentnosti pa
področje obdavčitve kaže slabšo podobo.
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Povzetek

Globalne rešitve
Velika večina držav, ki jih navaja to poročilo, še vedno
nasprotuje predlogu za oblikovanje medvladnega davčnega
organa v okviru OZN, ki bi državam v razvoju omogočil
prisotnost pri pogajanjih o globalnih davčnih standardih.
Nekatere vlade so morda mislile, da bo ta težava po
dramatičnem letu 2015, ko je razvitim državam uspelo
blokirati močan pritisk držav v razvoju, da bi se ustanovili
medvladni davčni organ OZN, odstranjena z dnevnega reda
mednarodne politike. Države v razvoju pa kljub temu ne
nameravajo opustiti te rešitve.
Poročilo priporoča, da vlade:
1. Sprejmejo registre dejanskih lastnikov podjetij, skladov
in podobnih pravnih struktur, ki bodo objavljeni v
odprtem formatu podatkov, ki so strojno čitljivi in
popolnoma dostopni javnosti brez kakršnih koli pogojev.
2. Sprejmejo popolno poročanje za vsa velika podjetja po
posameznih državah in zagotovijo, da bodo ti podatki
javno dostopni v odprtem formatu podatkov, ki so strojno
čitljivi in centralizirani v javnem registru.
3. Izvedejo in objavijo analize prelitja za vse davčne politike
na državni ravni in ravni EU, vključno s subjekti za
posebne namene, davčnimi sporazumi in spodbudami za
multinacionalne družbe, zato da ocenijo vplive na države
v razvoju in da odpravijo zakone in prakse, ki negativno
vplivajo na države v razvoju.
4. Zagotovijo, da bo novi »globalni standard o samodejnem
izmenjevanju informacij«, ki ga je razvil OECD, vključeval
tranzicijsko obdobje za države v razvoju, ki trenutno ne
morejo izvajati vzajemnega samodejnega izmenjevanja
informacij zaradi pomanjkanja administrativnih
kapacitet. Nadalje se morajo vlade razvitih držav
obvezati, da bodo samodejno izmenjavale informacije z
državami v razvoju tako, da bodo vzpostavile potrebna
bilateralna razmerja za izmenjavo.

6. Ustanovijo medvladni davčni organ pod pokroviteljstvom
OZN, zato da zagotovijo državam v razvoju enakovredno
sodelovanje pri globalni reformi mednarodnih davčnih
pravil.
7. Objavijo podatke, ki v njihovih državah prikazujejo pretok
investicij prek podjetij s posebnim namenom.
8. Odstranijo in zaustavijo širjenje trenutnih posebnih
ureditev za obdavčitev intelektualne lastnine in podobnih
škodljivih struktur.
9. Objavijo osnovne elemente vseh davčnih stališč, ki so
odobrena multinacionalnim podjetjem in se premaknejo
k preglednim in manj zahtevnim sistemom za obdavčitev
multinacionalnih družb, s čimer bo čezmerna uporaba
davčnih stališč postala odveč.
10. Sprejmejo učinkovito zaščito žvižgačev, da zaščitijo
tiste, ki delujejo v interesu javnosti, vključno s tistimi, ki
razkrivajo prakse izogibanja davkom.
11. Podprejo predlog za Skupno konsolidirano osnovo za
davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) na ravni EU,
ki vključuje konsolidacijo in porazdelitev dobičkov in se
izogiba uvedbi novih mehanizmov, ki jih multinacionalne
družbe lahko zlorabljajo za izmikanje davkom, vključno z
večjimi davčnimi olajšavami.
12. Pri pogajanjih o davčnih sporazumih z državami v
razvoju morajo vlade zagotoviti pošteno razporeditev
pravic obdavčevanja med podpisnicami sporazuma;
odreči se morajo zmanjšanju stopenj davčnih odtegljajev;
zagotoviti preglednost pri pogajanjih o sporazumu,
vključno v zvezi s povezanimi politikami in stališčem
vlade, da omogočijo deležnikom, vključno s civilno
družbo in poslanci, nadzor in spremljanje celotnega
postopka pogajanj od zasnove do konca.

5. Skupaj z državami v razvoju izvedejo podrobno študijo
o pozitivnih lastnostih, tveganjih in izvedljivosti bolj
temeljnih alternativ trenutnemu mednarodnemu
davčnemu sistemu, kot je enotno obdavčevanje, s
posebnim poudarkom na verjetnem vplivu teh alternativ
na države v razvoju.
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Ugotovitve iz poročila

Finančna in korporativna transparentnost

Obdavčitev

Zdi se, da se je po izbruhu škandala Panamski dokumenti
vsaj v nekaterih delih Evrope politična volja po ureditvi
vprašanja transparentnosti okrepila.

V nasprotju z napredkom na področju transparentnosti pa je
vprašanje obdavčitve še vedno precej odprto.

»Zelo ugodni dogovori«
Transparentno lastništvo
V primerjavi z letom 2015 se je občutno povečalo število
držav, ki so izrazile podporo uvedbi javnih registrov
dejanskih lastnikov (Finska, Nizozemska, Norveška) ali
so take registre na državni ravni celo že začele uvajati
(Velika Britanija, Francija, Danska, Slovenija). Tak predlog
je prvič doslej vsaj delno podprla Evropska komisija.
Tako kot v letu 2015 je okrog 45 odstotkov držav do tega
vprašanja še vedno neopredeljenih, medtem ko je držav,
ki transparentnemu lastništvu nasprotujejo, zdaj občutno
manj kot tistih, ki ga podpirajo. Prav tako se zdi, da se bo tak
pozitiven razvoj v prihodnosti še nadaljeval – v Nemčiji in
na Češkem že lahko vidimo jasne znake vse večje podpore
transparentnosti.

Javno poročanje po državah
Podobna, čeprav manj izrazita težnja je opazna pri
vprašanju, ali morajo multinacionalna podjetja objaviti
podatke o obsegu svoje poslovne aktivnosti in plačanih
davkih v vsaki izmed držav, v katerih so prisotna. Držav,
ki takemu predlogu nasprotujejo (Avstrija, Češka, Danska,
Latvija, Nemčija, Slovenija in Švedska), je še vedno več
kot tistih, ki ga podpirajo (Francija, Nizozemska, Španija in
potencialno Velika Britanija). Kljub temu pa se je podpora
takemu ukrepu v primerjavi z letom 2015 precej povečala.
Pozitivno je tudi, da iz Francije, ki je bila glede ureditve tega
vprašanja v preteklosti najglasnejša, prihajajo znaki, da je
ponovno pripravljena prevzeti vodilno vlogo, temu vprašanju
pa se stalno intenzivno posveča tudi Evropski parlament.
Vse to nam daje zadostno zagotovilo, da bo pritisk na
napredek na tem področju še naprej močan. Lahko torej
pričakujemo, da bo o vprašanju javnega poročanja po
državah potekal eden od najpomembnejših političnih
spopadov v letu 2017.

Škandal LuxLeaks je pokazal, da so vnaprejšnji cenovni
sporazumi (ali »zelo ugodni dogovori«) med vladami
in multinacionalnimi podjetji predstavljali način, kako
dramatično znižati stopnje obdavčitve podjetij, v nekaterih
primerih celo na manj kot en odstotek. Ta ugotovitev je
bila potrjena tudi v procesih v zvezi z dodelitvami državne
pomoči, Evropska komisija pa trenutno zoper Luksemburg,
Belgijo, Irsko in Nizozemsko vodi sodne postopke glede
vprašanja, ali so nekateri od vnaprejšnjih cenovnih
sporazumov teh držav predstavljali nezakonito državno
pomoč, ki se meri v milijonih ali v nekaterih primerih celo
milijardah evrov.
Nemara bi lahko pomislili, da bodo po teh razkritjih evropske
vlade sklepale manj tovrstnih sporazumov. Toda zgodilo se
je nasprotno – število vnaprejšnji cenovni sporazumi v EU
se je močno povečalo. Leta 2013 je bilo sklenjenih 547, leta
2014 972, do konca leta 2015 pa že 1444 sporazumov, kar
pomeni kar 160-odstotno povečanje med letoma 2013 in
2015. Do najbolj dramatičnega povečanja je prišlo v Belgiji
(leta 2013 je bilo sklenjenih 10 takih odpustkov, leta 2014
pa 411) in Luksemburgu, kjer je število davčnih odpustkov
po razkritju škandala LuxLeaks naravnost poletelo v nebo.
Do konca leta 2015 je bilo sklenjenih že 519 odpustkov, kar
v primerjavi s 347 odpustki ob koncu leta 2014 predstavlja
50-odstotno povečanje v le enem letu.
Toda čeprav je trend vse pogostejšega sklepanja
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov v EU najizrazitejši v
Belgiji in Luksemburgu, se taki dogovori sklepajo po vsej
Evropi. Ena izmed redkih držav, ki doslej teh odpustkov
sploh ni uporabljala – Slovenija – je pred kratkim sprejela
zakonske spremembe, ki pomenijo podlago zanje. Ker pa so
taki sporazumi tajni, vsebina konkretnih odpustkov javnosti
ni znana.
Škandal LuxLeaks torej ni pripomogel k manjšemu številu
sklenjenih davčnih odpustkov v EU. Na žalost je ena od
njegovih najvidnejših posledic, da je dva žvižgača in
novinarja, ki so škandal razkrili javnosti, v Luksemburgu
doletela sodna obravnava.

10 • Preživetje najbogatejših

Ugotovitve iz poročila

Strukture agresivnega davčnega načrtovanja

Globalne rešitve

Pregled številnih struktur, ki jih opredeljuje zakonodaja
držav članic EU in omogočajo multinacionalnim podjetjem
agresivno davčno načrtovanje, razkriva, da imamo na tem
področju opraviti z vrsto zelo različnih problemov. Hitra rast
uveljavljanja davčnih olajšav za prihodke od intelektualne
lastnine, ki smo jo spremljali v letu 2015, se je zdaj umirila.
Zato pa so v letu 2016 v mnogih državah uresničili politične
napovedi in sprejeli zakonodajo, ki omogoča uveljavljanje
tovrstnih olajšav. Tako zdaj zakonodaja, ki omogoča
uveljavljanje davčnih olajšav za prihodke od intelektualne
lastnine, obstaja v več kot 40 odstotkih držav EU (skupaj 12
držav, med katerimi so tudi Belgija, Francija, Irska, Italija,
Luksemburg, Nizozemska, Španija in Velika Britanija).

Velika večina držav, ki jih zajema to poročilo, še vedno
nasprotuje vzpostavitvi mednarodnega davčnega organa
pod okriljem OZN, v katerem bi bile pri določitvi globalnih
davčnih standardov zastopane tudi države v razvoju.

Davčni sporazumi
Evropske vlade še vedno sklepajo zelo problematične
davčne sporazume z državami v razvoju. V pričujočem
poročilu so navedeni izsledki analize, v skladu s katerimi
imajo evropske države v povprečju po 42 sporazumov z
državami v razvoju, na podlagi katerih se davčna stopnja
v teh državah v povprečju zniža za 3,8 odstotka. Od vseh
držav, ki jih je zajela analiza, je na podlagi tovrstnih
sporazumov davčno stopnjo v državah v razvoju najbolj
znižala Irska – za 5,2 odstotka. Analiza organizacije
ActionAid je prav tako razkrila, da so tudi tiste države, ki
v splošnem niso sklepale sporazumov, s katerimi bi zelo
znižale davčne stopnje v državah v razvoju, s posameznimi
tovrstnimi državami sklenile več »zelo restriktivnih« davčnih
sporazumov, ki nanje delujejo izrazito omejujoče. Od držav,
ki jih zajema poročilo, so največ tovrstnih problematičnih
davčnih sporazumov z državami v razvoju sklenile Italija,
Velika Britanija in Nemčija.

Norveška, ki je bila nekoč najglasnejša zagovornica te
zamisli, je v zadnjem času ne omenja več, zato pa Evropski
parlament še naprej zagovarja progresivno stališče in je že
večkrat pozval k vzpostavitvi davčnega organa pod okriljem
OZN. Čeprav so nekatere vlade po dramatičnih dogodkih iz
leta 2015, ko je razvitim državam uspelo blokirati močan
pritisk držav v razvoju po vzpostavitvi takega organa,
nemara že pomislile, da se bo to vprašanje umaknilo z
mednarodne politične agende, pa države v razvoju ne
nameravajo opustiti svojih prizadevanj. Na pogajanjih na
14. seji Konference Združenih narodov o trgovini in razvoju
(UNCTAD) julija 2016 je to vprašanje znova prišlo na dnevni
red in se izkazalo kot ključna točka nesoglasja med razvitimi
državami in državami v razvoju. Septembra 2016 pa je
Ekvador, ki januarja 2017 prevzema predsedovanje koaliciji
G77, v katero se združuje več kot 130 držav v razvoju,
napovedal, da bo prav vzpostavitev takega organa ena od
ključnih prioritet tega predsedovanja.
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Metodologija za oceno državnih sistemov

Kategorija 1:
Transparentnost lastništva
Kategorija se sklicuje na informacije iz nacionalnih poglavij
(za države), kot tudi iz poglavja »Europe’s role in upholding
an unjust tax system« (za Evropski parlament in Komisijo)
in na tabelo 3 v poglavju »Hidden ownership« v skupnem
poročilu.
Zelena: Velja za vlade, ki so napovedale, da uvajajo javne
registre z informacijami o upravičenih lastništvih podjetij. Če
država omogoča vzpostavitev skladov ali podobnih pravnih
struktur, bodo tudi te predmet javnih registrov upravičenih
lastnikov. Ta kategorija vključuje tudi vlade in ustanove EU,
ki so podprle javne registre upravičenega lastništva na
široki ravni EU.
Rumena: Država ali ustanova je bodisi neodločena ali pa
se je odločila za problematično »srednjo pot«, na primer
z vzpostavitvijo javnega registra upravičenih lastnikov
podjetij, medtem ko hkrati zagotavlja možnosti za
vzpostavitev tajnih skladov ali podobnih pravnih struktur.
Rdeča: Država ali ustanova je zavrnila možnost oblikovanja
javnih registrov upravičenih lastnikov. Ta kategorija vključuje
tudi države, ki so med prvimi desetimi v svetovnem vrhu po
indeksu finančne tajnosti.
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Kategorija 2

Javno poročanje za multinacionalna podjetja
Kategorija se sklicuje na informacije iz nacionalnih poglavij
(za države), kot tudi iz poglavja »Europe’s role in upholding
an unjust tax system« (za Evropski parlament in Komisijo) v
skupnem poročilu.
Zelena: Zmagovalec, ki aktivno spodbuja odločitve EU o
javnem poročanju po posameznih državah.
Rumena: Nevtralen na ravni EU. Rumena se uporablja tudi
za kategorizacijo držav ali ustanov EU s stališči, ki niso
jasna ali so med pozitivnim in negativnim.
Rdeča: Aktivno nastopa proti javnemu poročanju po
posameznih državah na ravni EU.

Metodologija za oceno državnih sistemov

Kategorija 3

Kategorija 4

Davčni sporazumi

Globalne rešitve

Kategorija po eni strani temelji na informacijah iz slike
4 in tabele 2 (glej skupno poročilo) o povprečni stopnji
zmanjšanja odbitnih davkov v davčnih sporazumih države
v razvoju in na skupnem številu davčnih sporazumov med
evropskimi državami, zajetimi v tem poročilu, in državami
v razvoju (glej poglavje »Tax treaties« v skupnem poročilu).
Po drugi strani ta ocena upošteva, ali ima država »zelo
restriktivne« sporazume z državami v razvoju (glej sliko
3 v poglavju »Tax treaties« v skupnem poročilu). Kot je
zapisano v poročilu, vedno več držav uvaja klavzulo za
preprečevanje zlorab v svojih davčnih sporazumih. Čeprav
je to prizadevanje pozitivno, določbe ne naslavljajo glavne
težave davčnih sporazumov – da se sporazumi uporabljajo
za zniževanje davčnih stopenj v državah v razvoju in za
prerazporeditev davčnih pravic iz revnejših v bogatejše
države. Zato klavzula proti zlorabi ni upoštevana kot
odločilen dejavnik v ocenjevalnem sistemu, navedenem
spodaj. Za Evropski parlament in Komisijo ta kategorija
temelji na podlagi informacij iz poglavja »Europe’s role in
upholding an unjust tax system« (glej skupno poročilo).

Kategorija se sklicuje na informacije iz nacionalnih poglavij
(za države) in poglavja »Europe’s role in upholding an unjust
tax system« (za Evropski parlament in Komisijo) (glej skupno
poročilo).

Zelena: Tu so zajete vlade, ki nimajo nobenega »zelo
restriktivnega« davčnega sporazuma z državami v
razvoju in za katere je povprečno znižanje davčnih stopenj
v sporazumih z državami v razvoju pod eno odstotno
točko. Za ustanove EU ta kategorija vključuje ustanove,
ki so predlagale konkretne ukrepe za zmanjšanje in
preprečevanje negativnih vplivov na države v razvoju zaradi
sporazumov, podpisanih z državami članicami EU.

Zelena: Podpira ustanovitev medvladnega organa za davčne
zadeve pod okriljem OZN, da bi se vsem državam zagotovilo
enakopravno sodelovanje pri opredelitvi svetovnih davčnih
standardov.
Rumena: Stališče vlade ali ustanove ni jasen ali je nevtralen.
Rdeča: Vlada ali ustanova nasprotuje ustanovitvi
medvladnega organa o davčnih zadevah pod okriljem OZN,
in ne želi, da se zagotovi možnost, da bi lahko vse države
enakopravno sodelovale pri opredelitvi svetovnih davčnih
standardov.

Simboli
Puščice: Sporočajo, da je država verjetno v
procesu prehoda iz ene kategorije v drugo. Barva
puščice označuje kategorijo, proti kateri se
premika.
Simbol za omejen dostop: Sporoča, da stališče
vlade ni na voljo javnosti in je država dobila
rumeno luč zaradi pomanjkanja informacij
javnega značaja.

Rumena: Povprečno zmanjšanje davčnih stopenj v
sporazumih z državami v razvoju je nad eno odstotno točko.
Toda negativni učinki sistema davčnih sporazumov so v
državi delno omejeni, ker država nima »zelo restriktivnih«
davčne sporazume z državami v razvoju in ker je povprečno
znižanje davčnih stopenj ali število davčnih sporazumov,
ki jih ima država z državami v razvoju, pod povprečjem v
državah, ki jih zajema to poročilo (za 3,8 odstotne točke
in 42 sporazumov). Za ustanove EU ta kategorija vključuje
ustanove, ki so priznale težave, ki jih davčni sporazumi lahko
povzročijo državam v razvoju, niso pa navedle konkretnih
predlogov za zmanjševanje in preprečevanje teh težav.
Rdeča: Sistem davčnih sporazumov države je razmeroma
škodljiv, bodisi zato, ker je država podpisala nekatere
»zelo restriktivne« sporazume z državami v razvoju ali
ker je povprečno zmanjšanje odtegljaja davčnih stopenj v
sporazumih z državami v razvoju in skupno število davčnih
sporazumov, ki jih ima država z državami v razvoju, nad
povprečjem v državah, ki so zajete v tem poročilu (za
3,8 odstotne točke in 42 sporazumov). Za ustanove EU ta
kategorija vključuje tiste države, ki še niso priznale težav, ki
jih davčni sporazumi lahko povzročijo državam v razvoju.
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EVROPSKA KOMISIJA
TRANSPARENTNOST

POROČANJE

DAVČNI SPORAZUMI

GLOBALNE REŠITVE

Evropska komisija je po razkritju
Panamskih dokumentov je
objavila predlog o uvedbi javnih
registrov upravičenih lastnikov
za nekatera podjetja in nekatere
sklade v EU. 4

Evropska komisija je objavila
predlog, ki zahteva, da
multinacionalna podjetja
objavijo podatke za nekatere
določene države, ne pa za vse.
To je v nasprotju s temeljnim
namenom poročanja po
posameznih državah: pridobitev
celovitega pregleda iz vseh
držav, v katerih multinacionalka
deluje. Predlog torej v resnici ni
poročanje po državah. 5

Evropska komisija je zdaj
prepoznala, da imajo lahko
davčni sporazumi morebiten
negativen vpliv na države v
razvoju. Vseeno pa Komisija do
sedaj še ni predlagala ukrepov,
ki bi ustrezno naslovili ta
problem. 6

Evropska komisija ne podpira
ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod okriljem
OZN.7

TRANSPARENTNOST

POROČANJE

DAVČNI SPORAZUMI

GLOBALNE REŠITVE

Evropski parlament je predlagal
javne registre dejanskih
lastnikov podjetij, skladov in
podobnih struktur. 8

Evropski parlament je predlagal
popolno javno poročanje po
državah. 9

Evropski parlament je prepoznal
potencialno negativne vplive
davčnih sporazumov na
države v razvoju in pozval k
pravični porazdelitvi pravic
obdavčevanja med državama in
k pogajanjem o sporazumih.10

Evropski parlament je
večkrat podprl ustanovitev
medvladnega davčnega organa
pod okriljem OZN.11

Evropski parlament
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SLOVENIJA
TRANSPARENTNOST

POROČANJE

DAVČNI SPORAZUMI

GLOBALNE REŠITVE

Slovenija je vzpostavila javni
register dejanskih lastnikov
podjetij in drugih pravnih
struktur, ki lahko izpolnjujejo
davčne obveznosti v Sloveniji.
V zvezi s tem so še potrebne
izboljšave, zlasti glede popolne
elektronske analize podatkov (z
zagotavljanjem, da je na voljo v
odprti obliki zapisa podatkov), in
omogoča javnosti popoln dostop
do podatkov, ki so potrebni, da
se z gotovostjo ugotovi dejanski
lastnik.

Slovenija ne podpira celotnega
javnega poročanja po državah.
Namesto tega podpira
predlog Evropske komisije,
ki bi omogočal, da bi javnost
dobila samo delno sliko o
dejavnostih in plačanih davkih
multinacionalnih družb.

Čeprav ima Slovenija malo
davčnih sporazumov z državami
v razvoju, sklenjeni mednarodni
sporazumi znižujejo davčno
stopnjo odtegljaja v državah
v razvoju za 3,7 odstotka,
ki, čeprav nekoliko pod
povprečjem, ni zanemarljiv.
Prav tako je zaskrbljujoče
načrtovanje nadaljnjih pogajanj
o sporazumih z državami
v razvoju, ki temeljijo na
modelu OECD (ki lahko škoduje
interesom držav v razvoju), in
da ne namerava izvesti analize
učinkov za oceno možnih
škodljivih vplivov.

Stališče slovenske vlade glede
vzpostavitve medvladnega
davčnega organa pod okriljem
OZN je v preteklosti že bilo
pozitiven, trenutno pa ni znano.

Kljub temu je vzpostavitev
javnega registra korak naprej.
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Priporočila vladam in ustanovam EU

Da bi vlade in ustanove EU preprečile škandale, povezane z davčnim izmikanjem, bi morale upoštevati
več priporočil:
1. Uvesti bi morale registre dejanskih lastnikov podjetij,
skladov in podobnih pravnih oseb, ki so v odprtem
formatu podatkov, v strojno berljivi obliki in v celoti
javno dostopni brez omejitev. Na ravni EU je revidirana
evropska direktiva o preprečevanju pranja denarja dobra
priložnost za uvedbo takih registrov. Vlade pa morajo
zagotoviti, da se problemi glede tajnega lastništva, kot
so bili razkriti v Panamskih dokumentih, končno rešijo.
2. Za vsa velika podjetja bi morale uvesti poročanje po
državah in ob tem zagotoviti, da bodo podatki iz takih
poročil javno dostopni v odprtem formatu podatkov, ki
je v strojno berljivi obliki, ter da so podatki centralizirani
v javnem registru. Obseg takih poročil bi moral biti
najmanj tak, kot ga v svojem obrazcu za poročanje,
pripravljenem v okviru projekta BEPS, predlaga OECD,12
vendar je pri tem bistveno, da so poročila javno dostopna
in da zajemajo vsa podjetja, ki izpolnjujejo dva ali vse od
spodnjih treh meril: 1) bilanca stanja znaša 20 milijonov
EUR ali več; 2) neto promet znaša 40 milijonov EUR ali več;
3) povprečno število zaposlenih v finančnem letu je 250 ali
več. Na ravni EU bi morale vlade in ustanove EU podpreti
uvedbo javnega poročanja po državah za vse sektorje in
zagotoviti, da multinacionalna podjetja predložijo podatke,
ki so razčlenjeni po državah, kjer je podjetje prisotno.
Prihajajoča pogajanja glede direktive o poročanju po
državah bodo pomembna priložnost, da se v EU uvede
resnično, celovito in javno dostopno poročanje po državah.
3. Opraviti bi morale analizo učinkov prelivanja vseh davčnih
politik na nacionalnih in EU ravneh, vključno s podjetji za
posebne namene, davčnimi sporazumi in spodbudami za
multinacionalna podjetja, da bi ocenile vpliv na države v
razvoju, in nato odpraviti politike in prakse, ki negativno
vplivajo na države v razvoju.
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4. Zagotoviti bi morale, da bi »Mednarodni standardi za
avtomatično izmenjavo podatkov«, ki jih je na novo razvil
OECD, vključevali tudi prehodno obdobje za države v
razvoju, ki zaradi slabše administrativne zmogljivosti
trenutno ne dosegajo zahtev za vzajemno avtomatično
izmenjavo. To prehodno obdobje bi omogočilo državam
v razvoju, da avtomatično prejmejo informacije, čeprav
morda nimajo takšnih zmogljivosti, da bi posredovale
podatke iz svojih držav. Poleg tega se morajo razvite
države zavezati avtomatični izmenjavi podatkov z
državami v razvoju tako, da vzpostavijo potrebne
bilateralne odnose za izmenjavo podatkov.
5. Skupaj z državami v razvoju bi morale pripraviti
temeljito študijo, v kateri bi preučile prednosti, slabosti
in uresničljivost možnih alternativ za trenutno veljavni
mednarodni davčni sistem, na primer enoten pristop
k obdavčenju. Ob tem bi morale posebno pozornost
posvetiti vplivu, ki bi ga te alternative lahko imele na
države v razvoju.
6. Ustanoviti bi morale medvladni davčni organ pod
pokroviteljstvom OZN, v okviru katerega bi pri reformi
veljavnega mednarodnega davčnega sistema kot
enakopravne partnerice sodelovale tudi države v
razvoju. Ta organ bi moral prevzeti naloge, ki jih trenutno
opravlja OECD, in bi moral postati glavni forum, v okviru
katerega bi potekalo mednarodno sodelovanje na
področju davčnih zadev in drugih vprašanj, povezanih s
transparentnostjo

Priporočila vladam in ustanovam EU

7. Vse države članice EU bi morale objaviti podatke, ki
kažejo tok naložb podjetij za posebne namene v njihovih
državah.
8. Odpraviti in preprečiti širjenje veljavnih davčnih olajšav
za prihodke od intelektualne lastnine in podobnih
škodljivih struktur.
9. Objaviti osnovne elemente vseh davčnih stališč, izdanih
multinacionalnim podjetjem, in se usmeriti k jasnejšemu
in manj kompleksnemu sistemu obdavčevanja
multinacionalnih podjetij, da bi postala pretirana
uporaba davčnih stališč odvečna oziroma nepotrebna.
10. Uvesti bi morale učinkovito zaščito žvižgačev, s čimer bi
se zaščitili tisti, ki delujejo v interesu javnosti, vključno
s tistimi, ki razkrivajo prakse, povezane z davčnim
izmikanjem.
11. Na ravni EU bi morale podpreti predlog za Skupno
konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih
oseb (CCCTB), ki bi vključeval konsolidacijo in razdelitev
dobička in preprečil uvajanje novih mehanizmov, ki bi jih
lahko zlorabile multinacionalna podjetja in se, vključno z
obsežnimi davčnimi olajšavami, izognile plačilu davkov.

12. Pri pogajanjih o davčnih sporazumih, ki jih sklepajo z
državami v razvoju, bi morale vlade:
•

namesto modela OECD upoštevati model OZN, da
sporazumi ne bi dajali prednosti interesom razvitih
držav

•

pripraviti celovito oceno učinka, v kateri bi preučile,
kako bi sporazum finančno vplival na posamezno
državo v razvoju, in zagotoviti, da se preprečijo
negativni učinki

•

zagotoviti pravično porazdelitev davčnih pravic med
vsemi podpisniki sporazuma

•

prenehati nižati stopnjo davčnih odtegljajev

•

zagotoviti transparentnost pogajanj o sporazumu,
vključno s politikami in stališči vlad, in tako
omogočiti deležnikom, vključno s civilno družbo
in poslanci, da preučijo in spremljajo vse procese
pogajanj od začetne faze do dokončnega oblikovanja,
vključno z vmesnimi koraki procesa

Na splošno bi morale vse države pokazati veliko previdnosti
glede vprašanja davčnih sporazumov, predvsem kadar je
podpisnica sporazuma država, ki omogoča finančno tajnost
ali davčne ugodnosti multinacionalnim podjetjem. Kot
nadomestilo za davčne sporazume bi vlade lahko razmislile
o podpisu sporazumov o izmenjavi davčnih podatkov (TIEAs),
ki ne vsebujejo enakih težavnih elementov kot davčni
sporazumi.
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Slovenija

»Finančni tokovi v davčne oaze so
problematični, še posebej, ko je njihov
namen izogibanje plačevanja davkov v
skladu z veljavnimi predpisi v posamezni
državi stalnega prebivališča in prinašajo
posledice za javne finance. Odkritje
podatkov, ki razkrivajo korupcijo ali
druge možne povezave, je dobrodošlo.
Vendar pa se morajo ti podatki zavoljo
transparentnosti razlagati previdno.« 13
Miro Cerar
predsednik vlade

Pregled
Slovenska vlada si je v preteklem letu še naprej prizadevala
za povečano pobiranje davkov. Številne pobude so bile
usmerjene v reševanje domačih izzivov za davčni sistem,
kot je na primer neformalni sektor, znan tudi kot »siva
ekonomija«. Od začetka leta 2016 na primer Slovenija izvaja
obveznost za davčne zavezance in poroča o denarnem
prometu le s posebnimi elektronskimi blagajnami, t. i.
davčnimi blagajnami, ki zagotavljajo sledljivost in omogočajo
boljši pregled.14
Prišlo je tudi do spremembe v predpisih o davku na dodano
vrednost (DDV). Višje stopnje DDV, ki so bile uvedene kot
začasen ukrep v letu 2013 za premagovanje finančne krize,
so postale stalne (prehod z 20 % na 22 % in z 8 % na 9,5 %).15
Vlada je povečala davek od dohodkov pravnih oseb s 17 % na
19 % in dvignila efektivno davčno stopnjo z 11,5 % na 13,2 %
ob začetku januarja 2017.16
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Maja 2016 je finančna uprava objavila sto odločb o dodatnih
davčnih obveznostih podjetij, ki poslujejo s subjekti
povezanimi z jurisdikcijami z nižjimi davčnimi stopnjami.
Namen objave teh odločb je bil preventiven, predvsem pa, da
poudari agresivne sheme davčnega načrtovanja.17
Druge zadeve, o katerih se je razpravljalo, so vključevale
prodajo tretje največje banke Nove KBM (NKBM) s strani
državne holding družbe slamnatemu podjetju Biser
Bidco.18 Banka Slovenije je sporočila, da bo NKBM v lasti
Biser Bidco, ta pa bo v lasti skladov, ki so posredno v lasti
Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Apolla. Biser
Bidco je registriralo v Luksemburgu podjetje Apollo Global
Management LLC z minimalnim prispevkom kapitala le tri
tedne, preden je bila kupljena NKBM. Poraja se vprašanje,
ali za Biser Bidco stojijo morebitni skriti lastniki in ali je bil
Luksemburg izbran zaradi davčnih razlogov.19
Panamski dokumenti razkrivajo tudi podatke o številnih
Slovencih z različnimi profili od poslovnežev do profesorjev,
športnih osebnosti in dveh slovenskih konzulov (v
Liechtenstein in Luksemburg), ki poslujejo preko slamnatih
podjetij v različnih davčnih oazah.20 Družba UPC Svetovalna
skupina je bila predstavljena kot vstopna točka za Panamo
in druge jurisdikcije, ki podpirajo tajnost, za mnoge Slovence
(družba UPC je organizirala odpiranje slamnatih podjetij in
zagotavljala podporo).21
Ministrstvo za finance je izjavilo, da želijo storiti vse za
okrepitev boja proti davčnim oazam, a zato je sodelovanje
z drugimi državami ključnega pomena in razlog za njihovo
sodelovanje pri oblikovanju večstranskih sporazumov
v OECD in EU.22 Policija bo prednostno obravnavala
predkazenske postopke za zaščito finančnih interesov
države v zvezi z davčnimi oazami. 23 Ministrstvo za
pravosodje je spremenilo opredelitev davčne utaje, ki
omogoča organom pregona učinkovit kazenski pregon in
kaznovanje vpletenih. 24
Dva parlamentarna odbora sta se odzvala na Panamske
dokumente s pozivom vladi, naj pripravi seznam podjetij,
ki so neposredno ali posredno v lasti države in so (same
ali prek svojih podružnic) odprle bančni račun v tujini.
Vlada naj pripravi pisno poročilo o učinkovitosti ukrepov za
preprečevanje davčnih utaj in izogibanja plačilu davkov. 25

Slovenija

Transparentnost
Javno poročanje po državah
Slovenija še ni uzakonila obveznosti nejavnega poročanja
po državah (CBCR) za multinacionalna podjetja z letnim
konsolidiranim prometom najmanj 750 milijonov EUR,
namerava pa to storiti v bližnji prihodnosti.26
Slovenija podpira predlog Evropske komisije za javno
poročanje po državah znotraj EU in za tako imenovano
ne sodelujoče jurisdikcije, saj teži k »večji preglednosti,
pravičnejši konkurenci in splošnemu boju proti izogibanju
davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju«. 27
Nič pa ne kaže na to, da bi bila vlada pripravljena dati
pobudo za popolni javni CBCR, se pravi, da bi vključila
poročanje za vse države, kjer imajo multinacionalke
gospodarske dejavnosti. Ko se je o javnem poročanju po
državah razpravljalo v EU (v sklopu direktive o pravicah
delničarjev), je vlada dejala, da javnega poročanja po
državah ne podpira. Vlada tudi meni, da je predlagana meja
za poročanje (750 milijonov EUR prometa) primerna in v tem
trenutku ne razmišlja o drugih možnostih.28

Transparentnost lastništva
Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma, ki prenaša četrto Direktivo za preprečevanje
pranja denarja, je bil sprejet 20. oktobra 2016, 8 dni kasneje
objavljen v Uradnem listu in začel veljati čez 15 dni.29 Zakon
uvaja javni register dejanskih lastnikov (prvič v Sloveniji). 30
Poleg dejanskih lastnikov podjetij register zajema tudi
dejanske lastnike tujih fundacij, tujih ustanov ali podobnih
subjektov tujega prava (ki vključuje sklade), če ti subjekti
ustvarjajo davčno obveznost v Sloveniji. 31
Namen javnih informacij je zagotoviti višjo raven pravne
varnosti pri sklepanju poslovnih odnosov, varnost pravnih
poslov, celovitost poslovnega okolja, preglednost poslovnih
odnosov s posamezniki ali poslovnimi subjekti, ki delujejo v
poslovnem okolju in v pravnih transakcijah. 32
Zakonodaja v zvezi z registrom je podobna Zakonu o
katastru. 33 To pomeni, da čeprav je register javen, ne bo
omogočeno iskanje po osebnem imenu, register ne bo sledil
standardom odprtih podatkov in baza podatkov ne bo na
voljo za prenos. Zato bo slovenski register težje uporabljati
kot na primer angleškega. 34 Novi Zakon o preprečevanju
pranja denarja35 določa, da bodo pravne osebe vnesle
podatke v register in bodo zanje odgovorne, preverjanja
pa ne bo. Brez odprtega registra podatkov se povečuje
tveganje, da podatki ne bodo točni, saj akterji civilne družbe,
novinarji in drugi ne bodo imeli možnosti ustrezno analizirati
baze podatkov. 36 Če se v splošnem upravnem postopku
Urad za preprečevanje pranja denarja odloči, da oseba ali

organizacija dokazuje »legitimen interes«, ji lahko omogoči
dostop do informacij o dejanskem lastništvu, ki niso javno
dostopne (datum rojstva in državljanstvo). 37
Zakon vključuje možnost, da se lahko v skrajnem primeru,
če ni ugotovljen pravi dejanski lastnik, vpiše v register
oseba, ki zaseda višji položaj upravljanja v podjetju. 38
Po indeksu finančne tajnosti 2015 ima Slovenija drugo
najnižjo raven finančne tajnosti od 18 držav, ki so vključene
v to poročilo (in zaseda 88. mesto na svetovni ravni). 39
Z drugimi besedami, Slovenija ima zelo nizko raven finančne
tajnosti.

Obdavčitev
Davčni sporazumi
Slovenija je ratificirala nov sporazum s Kazahstanom 40
marca 2016, vlada pa se trenutno pogaja o novem
sporazumu z Mehiko. 41 Vlada tudi navaja, da načrtuje
pogajanja ali sklenitev novih sporazumov z državami v
razvoju v naslednjih petih letih, seznam držav pa ni javno
dostopen. 42
Slovenski davčni sporazumi na splošno sledijo modelu OECD
in sporazumi z državami v razvoju ne vsebujejo klavzul za
preprečevanje zlorab. Vlada ne namerava opraviti analize
učinkov za oceno vplivov svojih sporazumov na države v
razvoju. 43
Trenutno ima Slovenija 21 davčnih sporazumov z državami v
razvoju, kar je najnižje število sporazumov med državami, ki
so zajete v tem poročilu. Povprečno znižanje davčnih stopenj
v teh sporazumih – 3,7 odstotne točke – je nekoliko pod
povprečjem (3,8 odstotne točke). 44 Slovenija nima davčnih
sporazumov, ki bi se izkazali kot »zelo restriktivni«. 45

Škodljive davčne prakse
Doslej je bila Slovenija ena od peščice držav EU, ki ne
zagotavljajo tako imenovanih vnaprejšnjih cenovnih
sporazumov (ali »sweetheart deals«). Oblasti pa kljub
temu zagotavljajo druge oblike davčnih odločb, kot so
nezavezujoča pojasnila. 46 Z novimi spremembami Zakona
o davčnem postopku bodo od 1. januarja 2017 podjetja
v Sloveniji lahko zaprosila tudi za vnaprejšnje cenovne
sporazume. 47
Študija o agresivnih strukturah davčnega načrtovanja, ki jo
je naročila Evropska komisija, je odkrila enajst kazalnikov v
Sloveniji, kar je nad povprečjem Evropske unije (povprečno
število kazalnikov v Evropski uniji je 10,6). Večina kazalnikov
sodi v skupino manjkajočih ukrepov proti zlorabi. Slovenija
nima posebne ureditve za obdavčitev intelektualne lastnine
ali drugih aktivnih kazalnikov. 48
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Slovenija

Globalne rešitve

Sklepi

Kljub prej izraženi podpori za ustanovitev medvladnega
davčnega organa, 49 si slovenska vlada ni dejavno
prizadevala za iskanje rešitev, ki bi omogočile vsem
državam, da bi enakopravno sodelovale pri odločanju o
mednarodnih davčnih standardih. Trenutno ni znano, ali
vlada še vedno podpira medvladni davčni organ.

Leto 2016 si bomo v Sloveniji zapomnili po davčnih
reformah, ki so bile usmerjene v domače izzive davčnega
sistema, kot je na primer siva ekonomija, in po boju proti
davčnemu izmikanju, ki temelji na predlogih OECD BEPS in
EU.
Slovenija je dosegla jasen napredek v finančni
transparentnosti, ko je uvedla javni register dejanskih
lastnikov, čeprav so še potrebne izboljšave. Zlasti na
področju zagotavljanja celovito elektronsko analizo podatkov
(z zagotavljanjem, da je na voljo v odprti obliki zapisa
podatkov), in omogočanja javnosti popolnega dostopa
do podatkov, ki so potrebni, da se z gotovostjo ugotovlja
dejanske lastnike. Vlada na žalost še vedno ne podpira
javnega poročanja po državah.
Glede obdavčitve ima Slovenija številne davčne prakse,
ki bi lahko bile škodljive, in dejstvo, da Slovenija uvaja
vnaprejšnje cenovne sporazume, ne izboljšuje položaja.
Čeprav ima zdaj Slovenija le malo davčnih sporazumov z
državami v razvoju, vlada načrtuje več sporazumov, ne da bi
izvedla analize, kako izpostaviti morebitne škodljive vplive,
ki jih lahko imajo te sporazumi na države v razvoju.
Kljub temu, da je v preteklosti priznala potrebo po
vzpostavitvi medvladnega davčnega organa pod okriljem
OZN, 39 in kljub še enemu mednarodnemu davčnemu
škandalu po razkritju Panamskih dokumentov, Slovenija
trenutno aktivno ne podpira ali ne zagovarja medvladnega
davčnega organa pod okriljem OZN.
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