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Skriti dobički: 
vloga EU pri podpiranju nepravičnega 

mednarodnega davčnega sistema

Poročilo, ki ga je uskladila mreža Eurodad.
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Uvodne opombe 

Poročilo je nastalo s finančno podporo Evropske unije in Norada. Za vsebino te publikacije so odgovorni izključno Eurodad in 
avtorji tega poročila. Vsebina nikakor ne odraža pogledov finančnih podpornikov.

Nastanek tega poročila je usklajevala mreža Eurodad, pri njem pa so sodelovale organizacije civilne družbe iz trinajstih 
evropskih držav:

11.11.11 (Belgija), ASTM – Action Solidarité Tiers Monde (Luksemburg), CNCD-11.11.11 – Centre national de coopération au 
développement (Belgija), Christian Aid (Velika Britanija), CCFD-Terre Solidaire (Francija), DDCI – Debt and Development 
Coalition Ireland (Irska), Demnet (Madžarska), Ekvilib Inštitut (Slovenija), Forum Syd (Švedska), Global Policy Forum (Nemčija), 
Glopolis (Češka), Ibis (Danska), InspirAction (Španija), IGO – Instytut Globalnej Odpowiedzialności (Poljska), Oxfam France 
(Francija), Oxfam Intermon (Španija), Re:Common (Italija), SOMO – The Centre for Research on Multinational Corporations 
(Nizozemska) in WEED – World Economy, Ecology & Development (Nemčija). Posebna zahvala gre doktorskemu študentu 
Martinu Hearsonu z Londonske univerze za ekonomijo in politične vede, ki nam je pri odlomkih o davčnih sporazumih pomagal s 
podatki in neprecenljivimi nasveti.

Poglavja o državah so napisali partnerji projekta iz posameznih držav in so njihova odgovornost ter ne odražajo stališč ostalih 
projektnih partnerjev.  

Za vse dodatne informacije lahko stopite v stik z Eurodadom:
Eurodad
Rue d’Edimbourg, 18 – 26 Mundo B building (3rd floor) 1050 Ixelles, Brussels Belgium
Tel.: +32 (0) 2 894 46 40
E-faks: +32 (0) 2 791 98 09

Oblikovanje: March Design Studio
Urejanje besedila: Vicky Anning in Julia Ravenscroft

Po prepričanju avtorjev so bili na dan 7. oktobra 2014 vsi podatki v tem poročilu točni. 
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Povzetek
Pri tem poročilu, ki je drugo v seriji treh letnih poročil, so 
sodelovale organizacije civilne družbe iz 15 držav članic EU. 
Strokovnjaki vsake od teh organizacij so preučili, kakšne 
zaveze in ukrepe so na področju boja proti davčnemu izmikanju 
in zagotavljanja transparentnosti sprejele njihove vlade. 
Poročilo letos prvič vključuje tudi neposredno primerjavo 
posameznih držav članic EU glede na štiri bistvena vprašanja: 
pravičnost davčnih sporazumov, ki jih sklepajo z državami v 
razvoju, njihova pripravljenost preprečiti delovanje anonimnih 
slamnatih podjetij in skladov, njihova podpora povečanju 
transparentnosti gospodarske dejavnosti in davčnih plačil 
nadnacionalnih podjetij, njihova stališča do sodelovanja 
najrevnejših držav pri pogajanjih o mednarodnih davčnih 
standardih. To poročilo se ne ukvarja le z nacionalnimi 
politikami, temveč tudi s stališči vlad do zakonov na ravni 
EU, tako veljavnih kot tistih, ki se še pripravljajo, pa tudi do 
predlogov za mednarodne reforme. 

Glavne ugotovitve tega poročila so:

• Mnoge vlade še vedno uporabljajo prakse, ki 
nadnacionalnim družbam in posameznikom omogočajo 
davčno izmikanje, večkrat zato, da lahko trdijo, da so 
»davčno konkurenčne«. To povzroča tekmovanje v 
zniževanju standardov – mnoge države namreč znižujejo 
standarde, da bi pritegnile nadnacionalne družbe. Evropska 
komisija trenutno vodi preiskavo proti trem državam, 
ki so bile pri tem najuspešnejše – Irski, Luksemburgu 
in Nizozemski –, ker so z nadnacionalnimi podjetji 
sklepale skrite dogovore o izkrivljanju konkurence. Več 
držav dovoljuje delovanje »slamnatih« podjetij in drugih 
pravnoorganizacijskih oblik (t. i. podjetja za posebne 
namene), ki se lahko in pogosto tudi se izrabljajo za davčno 
izmikanje.

• Evropske države imajo z državami v razvoju sklenjeno 
veliko število davčnih sporazumov. Največ takšnih 
sporazumov sta sklenili Francija (72) in Velika Britanija (66). 
Ti sporazumi pogosto znižujejo stopnjo davkov na finančne 
transferje iz držav v razvoju in tako nadnacionalnim 
podjetjem omogočajo, da se izogibajo obdavčitvi. Med 
državami, ki so vključene v to poročilo, so Španija, Velika 
Britanija in Švedska v svojih sporazumih dosegle največja 
znižanja davčnih stopenj, ki so sicer veljavne v državah 
v razvoju. Čeprav je več študij dokazalo, da lahko takšni 
sporazumi škodljivo vplivajo na države v razvoju, je med 15 
državami članicami EU, ki so sodelovale pri tem poročilu, le 
Nizozemska pripravila analizo učinka prelivanja, s katero je 
ocenila, kako ti sporazumi vplivajo na najrevnejše prebivalce 
sveta. Tudi Irska naj bi v prihodnjih mesecih objavila 
podobno študijo, ki naj bi se osredotočila na njene davčne 
sporazume. 

• Večina držav članic EU, ki so vključene v to poročilo, do 
zdaj ni razkrila dejanskih lastnikov podjetij, skladov in 
podobnih pravnoorganizacijskih oblik, ki delujejo v njih. 
Nekatere države so odpravile škodljive oblike pravnih oseb, 

s pomočjo katerih se je skrivala identiteta lastnikov, vendar 
jih zdaj nadomeščajo z novimi, prav tako problematičnimi. 
Tako Češka kot Luksemburg sta se pred kratkim odločila 
odpraviti anonimne prinosniške delnice – koncept, ki je bil 
deležen številnih kritik na mednarodni ravni. Istočasno pa 
obe državi v svojo nacionalno zakonodajo uvajata »sklade« 
in tako odpirata nove možnosti za anonimno lastništvo, ki 
bodo lahko nadomestile tiste, ki izginjajo.  

• Čeprav so vlade držav članic EU uvedle poročanje po 
državah za banke – kar pomeni, da bodo morale te 
spoštovati strožja pravila o transparentnosti ¬–, pa mnoge 
države še vedno omahujejo, ko gre za uvedbo takšnega 
poročanja za nadnacionalna podjetja v drugih sektorjih.

• Nobena od vlad držav članic EU, vključenih v to poročilo, 
aktivno ne podpira ustanovitve mednarodnega davčnega 
organa pod pokroviteljstvom Organizacije združenih 
narodov (OZN), čeprav so mnoge vlade neodločene. 
Z ustanovitvijo takšnega organa bi državam v razvoju 
omogočili, da sodelujejo pri razpravi o mednarodnih davčnih 
standardih. Zdaj je namreč Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) kljub temu, da zastopa le 
bogate države, glavni organ, ki sprejema odločitve o davčnih 
vprašanjih.

Glavne ugotovitve neposredne primerjave 15 držav članic 
EU so: 

• Francija je, kar zadeva transparentnost in pravila poročanja 
za nadnacionalna podjetja, trenutno najbolje ocenjena in 
je večjo transparentnost ter uvedbo poročanja po državah 
tudi aktivno zagovarjala. Toda nedavni dogodki kažejo, da bi 
si francoska vlada morda lahko premislila. Poleg tega ima 
država sklenjenih veliko davčnih sporazumov, ki so močno 
prispevali k znižanju davčnih stopenj v državah v razvoju. 
V načrtu tudi nima nobene analize učinkov, ki jih imajo ti 
sporazumi.  

• Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Španija in Švedska 
so za transparentnost dobile rdečo luč, kar pomeni, da 
na nacionalni ravni ne ponujajo dovolj transparentnih 
informacij o lastništvu podjetij ali pa ne podpirajo pobud za 
večjo transparentnost lastništva podjetij na ravni EU.

• Španiji je v sporazumih, ki jih je sklenila z državami v 
razvoju, uspelo doseči največje znižanje davčnih stopenj, 
ki so sicer veljavne v teh državah. V povprečju je davčne 
stopnje znižala za 5,3 odstotnih točk. 
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 Kratek pregled poročila 

Kakšne so perspektive na mednarodni ravni

Prvi del poročila podaja pregled stanja na svetovni ravni in 
predstavi razsežnost problema mednarodnega davčnega 
izmikanja ter njegove učinke na prizadevanja za izkoreninjenje 
revščine v državah v razvoju. Opozarja na to, da pomoč, 
namenjena državam Podsaharske Afrike, še vedno upada, 
medtem ko davčno izmikanje v teh državah povzroča velike 
izgube davčnih prihodkov. Ocene kažejo, da države v razvoju 
zaradi davčnega izmikanja nadnacionalnih podjetij na splošno 
izgubijo veliko več sredstev, kot jih prejmejo z razvojno 
pomočjo. To poročilo ugotavlja, da k temu nesorazmerju s 
svojo politiko prispeva tudi več držav članic EU.

To poglavje vključuje tudi pregled stanja v Evropi, kjer so novi 
škandali spet spodbudili odločne izjave evropskih politikov proti 
davčnim utajam in izmikanju davkom. Analizira tudi stanje v 
evropski zakonodaji, v kateri je bilo narejeno nekaj pomembnih 
korakov naprej in so se odprle možnosti za nadaljnji napredek.

Poglavje se posveča tudi politikam, ki negativno vplivajo na 
obdavčevanje v državah razvoju, kot so nepravični davčni 
sporazumi in davčne prakse, ki nadnacionalnim podjetjem 
omogočajo, da se v drugih državah, vključno z državami v 
razvoju, izogibajo davkom.

Za konec ugotavlja, kako se sprejemajo odločitve o davčnih 
vprašanjih in kdo jih sprejema, in poudarja, da morajo pri 
pogajanjih o mednarodnih davčnih standardih sodelovati 
tudi najrevnejše države. To bi lahko dosegli z ustanovitvijo 
mednarodnega organa za davčne zadeve, ki bi deloval pod 
pokroviteljstvom OZN.  

 

Pregled po državah

Poglavja, posvečena posameznim državam, podajajo pregled 
stališč vlad teh držav do davčnih utaj in izogibanja davkom in 
ukrepov, ki so jih s tem v zvezi sprejele.

Vsako poglavje se začne s splošnim pregledom, nato pa 
natančneje obravnava: 

• davčne politike, vključno s stopnjo obdavčitve 
nadnacionalnih podjetij, potencialno škodljivimi davčnimi 
konstrukti in uporabo davčnih sporazumov določene 
države

• finančno transparentnost in transparentnost pri 
poslovanju podjetij, vključno s podatki o tem, ali 
posamezna država objavlja informacije o dejanskih 
lastnikih podjetij in skladov, in tem, ali podpira povečanje 
transparentnosti gospodarske dejavnosti in davčnih plačil 
nadnacionalnih družb

• mednarodne rešitve, vključno s stališči določene vlade 
do tega, da bi države v razvoju sodelovale pri sprejemanju 
odločitev o mednarodnih davčnih standardih.
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 Priporočila državam članicam in ustanovam EU 

Obstaja vrsta priporočil, ki jih države članice in ustanove 
EU lahko upoštevajo in jih tudi morajo upoštevati, da bi 
pomagale preprečiti škandalozno davčno izmikanje. 
Ta priporočila so:

• Sprejmejo naj predpise na ravni EU, s katerimi bi uvedle 
javno dostopne registre dejanskih lastnikov podjetij, 
skladov in podobnih pravnoorganizacijskih oblik. Pogajanja 
o reviziji direktive o preprečevanju pranja denarja, ki 
so zdaj v sklepni fazi, ponujajo pomembno priložnost za 
uvedbo takšnih registrov.

• Sprejmejo naj poročanje po državah za vsa velika 
podjetja in javnosti zagotovijo dostop do podatkov, 
zbranih na ta način.

• Takšna poročila bi morala vsebovati:

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

• podatke o finančni uspešnosti skupine za vsako državo, 
v kateri posluje, pri čemer bi ločili podatke o prodaji 
znotraj skupine in prodaji drugim podjetjem, vključno s 
podatki o dobičku, prodaji, nabavi in stroških dela

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

• podatke o številu zaposlenih v vsaki državi, v kateri 
posluje podjetje 

• davčne podatke, tj. podrobne podatke o zneskih, ki jih 
podjetje še mora plačati in ki jih je že plačalo za vsak 
posamezni davek.

• Pripravijo naj analizo učinka prelivanja svojih davčnih 
politik, da bi ocenile, kako te vplivajo na države v razvoju, in 
odpravijo tiste politike in prakse, ki škodljivo vplivajo na 
te države, ter tako okrepijo skladnost politik za razvoj na 
svetovni ravni.  

• Zagotovijo naj, da bodo novi mednarodni standardni za 
avtomatično izmenjavo podatkov, ki jih pripravlja OECD, 
vključevali prehodno obdobje za države v razvoju, ki 
zaradi slabe administrativne zmogljivosti trenutno ne 
morejo izpolniti zahtev za vzajemno izmenjavo. 

• Skupaj z državami v razvoju naj začnejo pripravljati 
natančno študijo prednosti, slabosti in izvedljivosti 
alternativ, ki se temeljito razlikujejo od trenutnega 
mednarodnega davčnega sistema, kot je na primer 
enotno obdavčenje. Pri tem naj še posebno pozornost 
namenijo učinkom, ki bi jih te alternative lahko imele na 
države v razvoju.   

• Ustanovijo naj medvladen davčni organ pod 
pokroviteljstvom OZN in s tem državam v razvoju 
zagotovijo, da bodo lahko enakopravno sodelovale pri 
reformi obstoječih mednarodnih davčnih pravil. Ta organ 
bi moral prevzeti vlogo glavnega foruma za mednarodno 
sodelovanje pri davčnih zadevah in vprašanjih, povezanih s 
transparentnostjo, ki jo ima sicer trenutno OECD.

• Vse države članice EU bi morale objaviti oceno učinka, ki 
ga imajo njihova podjetja za posebne namene in podobni 
pravnoorganizacijski konstrukti, pa tudi podatke o toku 
naložb, ki v posamezni državi vodijo skozi takšna podjetja.

• Postavijo naj dovolj stroge vsebinske zahteve za podjetja 
za posebne namene in podobne pravnoorganizacijske 
konstrukte in tako zagotovijo, da jih ne bo mogoče 
izrabljati v davčne namene. Pri določanju teh vsebinskih 
zahtev bi jim kot smernica lahko služil splošni predpis 
o preprečevanju zlorab, ki ga je Evropska komisija 
predlagala v svojem priporočilu o agresivnem davčnem 
načrtovanju.

• Ko se države članice EU z državami v razvoju pogajajo o 
davčnih sporazumih, bi morale:

• namesto vzorčne davčne konvencije OECD upoštevati 
konvencijo OZN, da bi ne dajale prednosti interesom 
razvitih držav.  

• Pripraviti celovito oceno finančnih učinkov, ki bi jih 
sporazum imel na državo v razvoju, in se izogniti 
škodljivim učinkom.

• Zagotoviti, da so pravice do obdavčitve enakopravno 
razdeljene med vse podpisnice sporazuma.
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Poster v Freetownu, glavnem mestu Sierre Leone, ki prebivalce poziva, naj pravočasno plačujejo davke. Države v razvoju zaradi nadnacionalnih 
podjetij, ki se s pomočjo politik evropskih držav izmikajo svojim davčnim obveznostim, izgubljajo davčne prihodke, ki jih potrebujejo za 
investicije v družbene storitve, kot sta izobraževanje in zdravstvo.  Na to, kako pomembne so te investicije, je opozoril tudi nedavni izbruh ebole 
v Sierri Leone.  
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Kakšne so perspektive  
na svetovni ravni

Zaradi gospodarske in finančne krize v Evropi se tako voditelji 
kot javnost bolje zavedajo problema davčnega izmikanja in 
posledic, ki jih ima to na javne finance, skupaj s tem pa raste 
tudi njihovo nezadovoljstvo. Toda višja stopnja ozaveščenosti 
še ni pripeljala do sprememb, ki bi odpravile osnovne vzroke 
tega problema, kot sta pomanjkanje transparentnosti in 
učinkovitega davčnega sodelovanja med vladami. Poleg tega 
se razprave znotraj različnih držav osredotočajo na izgube, 
ki jih davčno izmikanje povzroča v posamezni državi, le redko 
pa se postavi vprašanje, kako nacionalne davčne zakonodaje 
vplivajo na pobiranje davkov v drugih državah, vključno z 
najrevnejšimi državami sveta. 

Leta 2008 je organizacija Christian Aid ocenila, da so države 
v razvoju zaradi nadnacionalnih družb in drugih poslovnih 
subjektov, ki svoje dobičke nezakonito prenašajo v davčne 
oaze, kjer so obdavčeni po nizki davčni stopnji oz. sploh niso 
obdavčeni, na leto izgubile 160 milijard dolarjev1, ki bi jih 
zbrale z davkom od dohodkov pravnih oseb. To je davčna utaja, 
zneski, ki se utajujejo, tako na primer močno presegajo 120 
milijard dolarjev, kolikor naj bi bilo po oceni Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj potrebno za izpolnjevanje 
razvojnih ciljev tisočletja, ki se osredotočajo na izkoreninjenje 
skrajne revščine in lakote, univerzalno osnovnošolsko 
izobrazbo in izboljšanje zdravja na svetovni ravni.2  

Toda mnoga nadnacionalna in druga podjetja, ki trgujejo 
čez meje, uporabljajo tudi popolnoma zakonite luknje v 
mednarodnem davčnem sistemu, s pomočjo katerih svoje 
dobičke prenašajo v jurisdikcije z nižjo davčno stopnjo in 
tako zmanjšujejo svoje davčne obveznosti v jurisdikcijah, v 
katerih so te dobičke ustvarila. To je izogibanje plačilu davka. 
Čeprav je takšna praksa zakonita, se v bogatih državah, kjer 
javnost nasprotuje temu, da velike znamke plačujejo nizke 
davke, v zadnjem času redno postavlja vprašanje o njeni 
sprejemljivosti. Margaret Hodge, poslanka v britanskem 
parlamentu, je vodilnemu v enem izmed velikih podjetij, 
ki je v svojem pričevanju trdil, da njegov zaposlovalec ne 
dela ničesar nezakonitega, odvrnila: »Ne obtožujemo vas 
nezakonitega ravnanja, obtožujemo vas nemoralnega 
ravnanja.« 3 Tako kot davčna utaja tudi izogibanje plačilu 
davkov najbolj vpliva na najrevnejše države, kjer so davčni 
prihodki že tako nizki. 

V tem poročilu se izraz davčno izmikanje uporablja za prakse, 
pri katerih se z uporabo raznih zvijač močno zmanjšajo 
zneski v davčnem obračunu, vprašanje, ali je šlo pri tem za 
nezakonito dejanje, pa se pušča ob strani. 

Maja 2013 so evropski voditelji pozvali k »hitremu napredku« 
in poudarili, da je »treba sprejeti učinkovite ukrepe proti 
davčni utaji in davčni goljufiji, predvsem v kontekstu trenutne 

fiskalne konsolidacije, in s tem zaščititi prihodke ter zagotoviti 
javno zaupanje v pravičnost in učinkovitost davčnih sistemov«. 

4 Tudi voditelji držav, zbranih v skupini G20, so opozorili na 
pomen boja proti davčni utaji in izogibanju plačilu davkov in 
poudarili, da »morajo imeti od davčnega programa skupine 
G20 korist predvsem države v razvoju«.5

 Škandali 

Zadnje čase so v Evropi zgolj znotraj tekstilne industrije 
izbruhnili številni škandali, povezani z davčnimi utajami in 
izogibanjem plačilu davka. Vrstijo se tudi škandali, povezani 
z davkom od dohodkov pravnih oseb. Na začetku leta 
2014 je poslovni portal Bloomberg poročal, da je podjetje 
Inditex, največji svetovni trgovec z oblačili, ki je matično 
podjetje modne znamke Zara, v majhno enoto, ki posluje na 
Nizozemskem in v Švici, preneslo skoraj 1,5 milijarde evrov.6 
Čeprav naj bi bilo po nekaterih navedbah v tej enoti zaposlenih 
le 0,1 odstotka vseh delavcev podjetja, je enota zabeležila kar 
20 odstotkov dobička celega podjetja. Medtem pa podjetje v 
državah, ki so njegova glavna tržišča, kot so Italija, Nemčija, 
Francija in Velika Britanija, beleži zelo majhne dobičke. Tako 
naj bi se od leta 2009 na povsem zakonit način izognilo plačilu 
okrog 245 milijonov evrov. 7 8  

Inditex pa ni edino tako podjetje. Italijanske oblasti so namreč 
sredi leta modna oblikovalca Domenica Dolceja in Stefana 
Gabbano obsodile na  poldrugo leto (pogojne) zaporne kazni, 
ker sta se leta 2004 in 2005 izognila plačilu davka v vrednosti 
ok. 40 milijonov evrov (55 milijonov dolarjev). 9 Po nekaterih 
navedbah italijanske oblasti zaradi domnevnega izogibanja 
plačilu davkov v Italiji preiskujejo tudi modno znamko Prada. 10 
Na Poljskem pa so pozvali k bojkotu znamk, kot so Reserved, 
Reserved Kids in CroppTown, potem ko je podjetje LLP S.A., ki 
je lastnik teh znamk, sporočilo, da jih bo preneslo v hčerinska 
podjetja, registrirana v davčnih oazah, Cipru in Združenih 
arabskih emiratih.

Preusmerjanje dobička v jurisdikcije z nizko davčno stopnjo 
pa nikakor ni omejeno le na modno industrijo. Britanski 
mediji so v zadnjem času v zvezi z izogibanjem plačilu davkov 
poročali tudi o drugih velikih znamkah, kot so Google, 
Starbucks, Amazon, Microsoft, Apple, Coca-Cola, General 
Electric, Nike in PepsiCo.11 

 Revni postajajo še revnejši 

Čeprav je negativen vpliv, ki ga imata izogibanje plačilu 
davkov in davčna utaja na najrevnejše prebivalce sveta, 
daljnosežen, na mednarodni ravni le redko razpravljajo o 
tej problematiki. In to kljub temu, da države v razvoju nujno 
potrebujejo davčne prihodke, da bi z njimi pokrile luknje v 
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financah, s katerimi želijo zagotoviti zdravje, izobrazbo in 
trajnostni razvoj. Te luknje v financah so še posebno skrb 
zbujajoče, ker vlade državam v razvoju še vedno namenjajo 
zelo omejeno količino razvojne pomoči. Čeprav od leta 2013 
količina pomoči (na svetovni ravni) ne upada več in je bil 
skupni znesek sredstev povečan za 6,1 odstotka, nekatere od 
najrevnejših držav na svetu, vključno z državami Podsaharske 
Afrike, še vedno prejemajo manj pomoči. 12 Vse države v 
razvoju pa zaradi davčnega izmikanja nadnacionalnih družb 
izgubijo več sredstev, kot jih prejmejo z razvojno pomočjo. 13

Nove razprave o povezavi med davki in človekovimi pravicami 
vzbujajo upanje na daljnosežnejše rezultate. Magdalena 
Sepulveda, posebna poročevalka za človekove pravice in 
skrajno revščino pri Organizaciji združenih narodov, je 
nedavno objavila poročilo, v katerem izpostavlja dejstvo, da 
lahko davčne oaze »neposredno oslabijo sposobnost neke 
druge države, da zbere vse možne javnofinančne prihodke, 
potrebne za postopno uresničevanje ekonomskih, socialnih 
in kulturnih pravic«.14 Ko na davčne politike pogledamo z 
vidika človekovih pravic, je to pomemben opomnik, da takšne 
politike neposredno močno vplivajo na blaginjo človeštva 
in da je dolžnost vlad do mednarodne skupnosti, da to 
upoštevajo vsakič, ko sprejemajo politike, ki lahko škodljivo 
vplivajo na uživanje človekovih pravic.    

Medtem je Mednarodni denarni sklad (IMF) že objavil študijo o 
tem, kako države druga drugi slabijo davčne sisteme, v kateri 
ugotavlja, da so »ti učinki prelivanja še posebno močni, ko gre 
za države v razvoju«.15

 Razprava v EU se razgreva 

Medtem ko se v Evropi končuje najhujša finančna kriza 
zadnjega stoletja, EU zaradi davčnih utaj in izogibanja plačilu 
davkov še vedno izgubi približno bilijon evrov16 na leto. To je 
nesprejemljivo. Med volitvami v Evropski parlament, ki so 
potekale spomladi leta 2014, je bilo temu dejstvu namenjene 
veliko pozornosti in največja politična skupina v Evropskem 
parlamentu, skupina Evropske ljudske stranke, je izjavila, 
da je »boj proti davčni utaji, bančni tajnosti in pranju denarja 
ključen element delujoče demokracije«. 17 Druga največja 
skupina, skupina socialistov in demokratov, pa je poudarila, 
da gre pri »davčni utaji za krajo javnega denarja, ki povzroča 
upad rasti in zmanjšuje število delovnih mest. Čas je, da 
preprečimo goljufijo in izseljevanje zaradi nižjih davkov!« 
Skupina socialistov in demokratov je še obljubila: »Borili 
se bomo za skupna davčna pravila za vsa podjetja in za 
poenostavitev zapletene davčne zakonodaje ter si prizadevali 
zmanjšati davčno izogibanje nadnacionalnih podjetij in 
preprečiti erozijo davčne osnove.« 18   

Problem davčnega izmikanja je bil tudi ena od 
najpomembnejših tem, o kateri so razpravljali ob izvolitvi 
nekdanjega predsednika vlade Luksemburga Jeana-Clauda 
Junckerja za predsednika Evropske komisije. Razprava 
se je osredotočala na Junckerjevo vlogo pri izoblikovanju 
luksemburškega davčnega sistema, ki je bil eden od ključnih 
elementov v številnih mednarodnih davčnih škandalih. 
Nekateri so bili mnenja, da Jean-Claude Juncker ne bi 
smel voditi Evropske komisije, medtem ko ta vodi preiskavo 
o vlogi Luksemburga pri davčnem izmikanju. 19 Na koncu 
je bil Juncker vendarle potrjen kot predsednik Evropske 
komisije, toda ko se bo EU spopadala s problemom davčnega 
izmikanja, bodo njegova dejanja zagotovo pod drobnogledom.   

Akcija, ki je potekala med volitvami v Evropski parlament. Z njo so protestniki podjetja pozivali, naj plačujejo davke.
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 Pomembni koraki naprej 

Po letih zamude je EU spomladi leta 2014 končno sprejela 
direktivo o obdavčenju dohodka od prihrankov in tako 
izboljšala izmenjavo davčnih podatkov med državami 
članicami EU. To bo verjetno pripomoglo k uspešnejšemu 
pobiranju davkov, saj bodo imeli davčni uslužbenci po novem 
vpogled tudi v tuje bančne račune, ki so jih bančni komitenti 
do zdaj skrivali. Ta direktiva sicer ne bo zajela struktur, ki se 
običajno uporabljajo za prikrivanje premoženja, na primer 
skladov in fundacij, vendar ureja širše področje kot do zdaj, 
zato vseeno predstavlja pomemben korak naprej. V EU so 
končali tudi revizijo direktive o matičnih in odvisnih družbah in 
se dogovorili o ukrepih, s katerimi bodo zakrpali najočitnejše 
luknje v zakonodaji, ki ureja obdavčenje nadnacionalnih 
podjetij znotraj EU. Čeprav številni problemi pri tem ostajajo 
nerešeni, je tudi to velik korak naprej. Poleg vsega tega se 
pripravlja tudi reforma direktive o obrestih in licenčninah.20 

Te direktive urejajo notranje zadeve EU, zato državam 
v razvoju ne koristijo neposredno. Vendar pa služijo kot 
dober zgled za to, kako bi lahko zakrpali vsaj nekatere 
od številnih lukenj v mednarodnem davčnem sistemu. 
Nekoliko ambicioznejši predlog za boj proti izogibanju plačilu 
davkov znotraj EU, po katerem bi dobičke nadnacionalnih 
družb obračunavali na ravni EU in ne na nacionalni ravni 
 – t. i. skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov 
pravnih oseb (»CCCTB«)21 –, je na žalost še vedno v presoji v 
Evropskem svetu, čeprav je v Evropskem parlamentu dobil 
močno podporo.

 Bo javnost še naprej neobveščena? 

V EU še vedno poteka razprava o tem, ali bo javnosti 
dopuščen dostop do osnovnih informacij o podjetjih, ki 
poslujejo v naših državah.

V EU se še vedno pogajajo o tem, ali bodo uvedli registre, v 
katerih bodo zapisani podatki o dejanskih lastnikih podjetij, 
skladov in podobnih pravnih oseb, pa tudi o tem, ali naj 
bodo ti registri dostopni javnosti. Takšni javni registri bi 
lahko igrali ključno vlogo v boju proti davčnemu izmikanju 
in korupciji, saj je skrito lastništvo v mnogih primerih eden 
od najpomembnejših delov strategij, s katerimi podjetja oz. 
posamezniki skrivajo denar pred davčnimi uradi in investicije 
in finančne tokove usmerjajo tako, da se izognejo obdavčenju. 
Razprava o javno dostopnih registrih je del revizije direktive 
EU o preprečevanju pranja denarja. Na začetku leta 2014 
je Evropski parlament jasno izrazil svojo podporo uvedbi 
registrov dejanskih lastnikov vseh vrst podjetij in podobnih 
pravnih oseb in se zavzel tudi za to, da bi bili takšni registri 
dostopni javnosti. 22 Toda ministri držav članic EU v Evropskem 
svetu za zdaj niso podprli zamisli o javno dostopnih podatkih 
o lastništvu podjetij. 23 Tudi če bodo takšni registri uvedeni, se 

lahko ministri odločijo, da dostop dovolijo le davčnim uradom. 
Pričakuje se, da bodo pogajanja med Evropskim svetom, 
Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo trajala do 
konca leta 2014 in se morda nadaljevala še v leto 2015.

Kar zadeva transparentnost podjetij, je Evropska unija leta 
2013 naredila prvi pomemben korak in za banke znotraj unije 
uvedla poročanje po državah. To pomeni, da morajo zdaj banke 
v svoje poročilo vključiti podatke o prometu, plačanih davkih, 
prejeti pomoči in številu zaposlenih za vsako posamezno 
državo. Poleg tega so Evropsko komisijo prosili, da pripravi 
oceno učinka, ki bi ga imelo javno razkritje teh podatkov. 
Evropska komisija naj bi javnosti tako omogočila dostop do 
teh podatkov, razen če bi ocena pokazala, da bi imelo takšno 
razkritje »bistvene negativne učinke«. 24 Sam proces priprave 
ocene učinka pa je sprožil polemiko, ko je Evropska komisija 
z računovodskim podjetjem PricewaterhouseCoopers (PwC) 
sklenila pogodbo v vrednosti 359.000 evrov in mu zaupala 
pripravo večjega dela ocene.  Organizacije civilne družbe so 
namreč trdile, da gre pri podjetju PwC za očitno nasprotje 
interesov, še posebno, ker je to kot ena izmed zainteresiranih 
strani nedavno sodelovalo pri posvetu, ki ga je priredil OECD, 
in javno izrazilo svoje nasprotovanje poročanju po državah. 
Kljub pomislekom pa je Evropska komisija sklenila, da ne bo 
prekinila pogodbe s PwC. 

Države članice EU so spomladi leta 2013 izrazile skupno 
podporo predlogu, da se poročanje po državah razširi na 
vse sektorje,25 a se je zaradi volitev v Evropski parlament, 
ki so bile maja leta 2014, zapletlo pri političnih pogajanjih 
o realizaciji tega predloga. Čeprav je parlament temu 
nasprotoval, je svet razpravo odložil do leta 2018. 26 Kljub temu 
pa ni verjetno, da bo to vprašanje z dnevnega reda umaknjeno 
za dalj časa. Zavest o pomenu transparentnosti delovanja 
podjetij namreč raste iz dneva v dan in tudi politično zanimanje 
za to vprašanje je veliko. Ne glede na to pa javnost, kar zadeva 
osnovne podatke o poslovanju, dobičkih in plačilu davkov 
nadnacionalnih podjetij, za zdaj ostaja neobveščena. Pri tem 
bodo morda izjema le banke, potem ko bodo tudi v praksi 
začeli uporabljati poročanje po državah, ki je bilo sprejeto kot 
del direktive o kapitalskih zahtevah. 

Omejitve dostopa do informacij o podjetjih bodo novinarjem, 
parlamentarcem, organizacijam civilne družbe in širši 
javnosti otežile vpogled v najosnovnejše podatke o 
podjetjih, ki poslujejo v naših državah. A ne le to, dostop 
bodo onemogočile tudi državam v razvoju, ki bi te podatke 
potrebovale za boj proti davčnemu izmikanju in drugim 
vrstam nezakonitih finančnih odlivov. Poleg tega lahko takšne 
omejitve omajajo zaupanje javnosti v nadnacionalne družbe, 
pa tudi v vlade, ki bi morale z zakonodajno urejati njihovo 
delovanje.
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Lokalne iniciative za preprečevanje davčnega izmikanja
Kampanja z imenom »Stop za finančne raje« (»Stop Paradis Fiscaux«), ki je leta 2009 stekla v Franciji, je pozivala k lokalnim 
ukrepom proti tajnemu lastništvu podjetij in netransparentnosti davčnih oaz. 27 S kampanjo so lokalne in regionalne oblasti 
želeli spodbuditi k temu, da bi svoja območja razglasile za območja, ki niso povezana z davčnimi oazami (»tax haven free«), 
in da bi od finančnih ustanov, ki se prijavljajo na javne razpise, zahtevale prostovoljno poročanje po državah. Pobudi se je 
pridružilo devetnajst francoskih regij, vključno z mestno občino Pariz. Kampanja je bila tako ena od največjih evropskih 
lokalnih kampanj, povezanih z vprašanjem davčne pravičnosti.  
 
Občinski politiki v švedskem mestu Kalmar pa so pri javnih naročilih uvedli politiko, v katero so zapisali, da »izvajalci ne smejo 
imeti nobenih vezi s podjetji, ki imajo sedež v tako imenovanih 'davčnih oazah'«. 28 Toda švedski urad za varstvo konkurence je 
pozneje presodil, da ta politika krši švedsko zakonodajo, ki ureja javna naročila. 29 Mestni svet mesta Kalmar je zato zahteve 
formuliral drugače: 
»– Naši izvajalci morajo davke od svojega dobička plačevati tam, kjer so dobiček ustvarili. Izvajalci ne smejo biti na noben način 
povezani s tem, čemur v pogovornem jeziku rečemo »davčne oaze«. 
– Če se v času revizije ugotovi kakršno koli odstopanje od tega pravila, mora izvajalec sprejeti ustrezne ukrepe. Če občina Kalmar 
pri izvajalcu ugotovi resne pomanjkljivosti, si pridržuje pravico do tega, da sprejme določene ukrepe, na primer, da izvajalcu naloži 
denarno kazen ali da prekine sodelovanje z njim. 
– Občina Kalamar si pridržuje pravico do tega, da pri zadevah, povezanih z davki, zahteva poročanje po državah.« 30 

 

Ta odločitev lokalnih oblasti mesta Kalamar je sedaj zapisana tudi v njihovem »Kodeksu ravnanja za trajnostna javna naročila v 
občini Kalamar«. Občine iz Francije, skandinavskih držav, Velike Britanije in Španije so tako našle skupno platformo, s pomočjo 
katere promovirajo zamisel o občinah, ki niso povezane z davčnimi oazami.31

Akcija, ki je potekala med volitvami v Evropski parlament. Z njo so protestniki podjetja pozivali, naj plačujejo davke.
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 Obdavčenje podjetij v EU 

Razpravo o obdavčenju podjetij najlažje razumemo v luči 
statističnih podatkov o pobiranju davkov v 28 državah članicah 
EU. Zadnji podatki Eurostata kažejo, da v primerjavi z delom in 
potrošnjo davki na kapital prispevajo najmanjši delež davčnih 
prihodkov. Kot prikazuje slika X se z obdavčitvijo dela zbere 
več kot polovica davčnih prihodkov cele Evropske unije. 32

 

Samozaposleni in majhna podjetja, ki delujejo znotraj EU, so 
lahko zaradi trenutnega mednarodnega davčnega sistema 
manj konkurenčni. Nadnacionalne družbe namreč najemajo 
množice dragih računovodij in odvetnikov, ki jim pomagajo, da 
se izogibajo davkom in tako močno zmanjšajo svojo davčno 
obremenitev. Nadnacionalne družbe lahko izkoriščajo tudi 
ugodnosti iz davčnih sporazumov (t. i. »treaty shopping«), tj., 
iščejo tiste davčne sporazume, ki jim omogočajo, da se na 
najlažji način izognejo plačilu davkov.

Poročilo, ki ga je v Franciji pripravil parlamentarni odbor 
za nadzor javnih financ, je pokazalo, da »velika podjetja v 
povprečju plačajo 8 % davka od dohodkov pravnih oseb, 
medtem ko mala podjetja plačajo 33 % tega davka«. 33 To 
nesorazmerje je razburilo številne samozaposlene, ki so 
vložili peticijo, v kateri protestirajo proti nepravični davčni 
obravnavi. 34

 Evropske prakse škodujejo revnim 

Od leta 1997 se v EU s škodljivimi davčnimi praksami 
ukvarja skupina Evropskega sveta za kodeks ravnanja 
za obdavčitev podjetij.  Njene seje niso odprte za javnost, 
zapisnikov ne vodijo, skupina pripravi le poročilo o svojem 
delovanju, in sicer vsake pol leta.35 Do zdaj naj bi odpravila 
250 potencialno škodljivih davčnih režimov, od katerih jih 
je bilo 66 ocenjenih za škodljive. Skupina je pooblaščena za 
spremljanje nacionalnih zakonodaj in predpisov, ki so škodljivi 
za druge države članice, in si prizadeva za njihovo revizijo in 
razveljavitev. 36 Ni  pa pooblaščena za ocenjevanje škode, ki jo 
takšna zakonodaja oz. predpisi povzročijo državam v razvoju. 

Zdi se, da se vlade v Evropi in po celem svetu še vedno močno 
trudijo »pritegniti naložbe«, pri čemer jih ne zanima, kakšna 
je kvaliteta teh naložb oz. da lahko politike, ki jih uporabljajo 
v ta namen, škodljivo vplivajo na druge države. V uradnih 
razpravah v glavnem ne omenjajo vlog tistih naložbenih 
in trgovinskih tokov, ki ne prispevajo k pravi gospodarski 
dejavnosti, ampak so pretveza za izmikanje davkom. 
Da bi vlade pritegnile naložbe, uvajajo davčne režime, s 
katerimi želijo pridobiti neposredne tuje naložbe (NTN) v 
svoja gospodarstva, s tem pa lahko zmanjšujejo davčno 
osnovo držav v razvoju. Na primer s tem, da nadnacionalna 
podjetja spodbujajo k temu, da se izogibajo plačilu davkov, 
tako da svoje dobičke preusmerjajo iz držav, kjer opravljajo 
gospodarsko dejavnost. Ta lov za donosnimi davčnimi režimi 
močno vpliva tudi na svetovne naložbene tokove. Relativno 
majhni evropski državi, kot sta Luksemburg in Irska, imata 
na primer največ neposrednih tujih naložb na svetovni 
ravni in sta tudi eni od največjih svetovnih naložbenic. Sliki 
XX in XX prikazujeta deset držav, ki imajo v primerjavi s 
svojim BDP ter svojim deležem svetovnih neposrednih tujih 
naložb in svetovnega BDP najvišjo stopnjo neposrednih 
tujih naložb na svetu. 37 Nesorazmerja so očitna. Naložbeni 
tok Luksemburga je na primer kar 45-krat večji od obsega 
njegovega gospodarstva. Kot je Mednarodni denarni sklad 
zapisal v svojem poročilu o učinkih prelivanja, ki jih imajo 
davčne politike: »Vzorcev neposrednih tujih naložb ni mogoče 
razumeti brez upoštevanja davčnih zadev.« 38

Slika 1     Viri davčnih prihodkov v 28 državah  
članicah EU.
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Vrsta davčne osnoveVir: Eurostat, 2014.
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 Podjetja za posebne namene 

Države ponujajo nadnacionalnim podjetjem posebne 
davčne režime in dobičke, ki jih podjetje ustvari v drugih 
državah, obdavčujejo po davčni stopnji, ki je veliko nižja 
od običajne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Na 
ta način ohranjajo relativno visoko stopnjo tega davka, 
obenem pa, kar zadeva nadnacionalna podjetja, delujejo kot 
jurisdikcije z nizko davčno stopnjo – ta pristop se imenuje 
tudi »omejevanje« (»ring-fencing«). Eno od najpomembnejših 
orodij, ki se uporabljajo pri tem pristopu, so t. i. podjetja za 
posebne namene, znana tudi kot kolesja za posebne namene 
ali posebne finančne ustanove. To so pravne osebe, ki so bile 
ustanovljene z namenom izvajanja mednarodnih transakcij, v 
državah, kjer imajo sedež, pa opravljajo le redke dejavnosti ali 
pa sploh nobenih.40

Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju je v 
svojem svetovnem naložbenem poročilu za leto 2013 o 
podjetjih za posebne namene zapisala naslednje: 

»Offshore finančni mehanizmi v neposrednih tujih naložbah 
vključujejo zlasti (i) tuja finančna središča ali davčne oaze in 
(ii) podjetja za posebne namene.

(…) Tako tuja finančna središča kot podjetja za posebne 
namene se uporabljajo za preusmerjanje sredstev v tretje 
države in iz njih.

V številnih pomembnih državah naložbenicah pa igrajo 
podjetja za posebne namene večjo vlogo pri tokovih in stopnji 
neposrednih tujih naložb, saj delujejo kot kanal za naložbene 
tokove v vrednosti več kot 600 milijard dolarjev. V večini 
držav, v katerih poslujejo podjetja za posebne namene, so ta 
v zadnjem desetletju postala zelo pomembna za naložbene 
tokove. Poleg tega se povečuje tudi število držav, ki podjetjem 
za posebne namene ponujajo ugodno davčno obravnavo. 
Izogibanje plačilu davkov in transparentnost mednarodnih 
finančnih transakcij sta vprašanji svetovnega pomena, ki 
zahtevata večstranski pristop. Do zdaj so se mednarodna 
prizadevanja, da bi našli odgovor na ti dve vprašanji, 
osredotočala predvsem na tuja finančna središča, toda 
podjetja za posebne namene so veliko bolj razširjen pojav.« 41 

Podjetja za posebne namene imajo v Evropi različne 
pravnoorganizacijske oblike, ki vključujejo vse od družb 
za omejene namene, ki jih pozna britanska zakonodaja, do 
offshore podjetij na otoku Jersey. Podjetja za posebne namene 
imajo lahko obliko gospodarskih družb, družb z neomejeno 
odgovornostjo, skladov, stichtingov (tj. fundacij po nizozemski 
zakonodaji), nekorporativnih podjetij ali večuporabniških 
struktur, kot so t. i. podjetja z zaščitenimi celicami (»protected 
cell company«), pri katerih so lastniki skriti.42 Podjetij za 
posebne namene sicer ne poznajo v vseh državah, zato pa 
imajo v Veliki Britaniji družbe z omejeno odgovornostjo 
(»Limited Liability Partnerships – LPP«), v Španiji pa poseben 
davčni režim za holdinge tujih vrednostnih papirjev (»ETVE«). 
Oboje ima veliko značilnosti podjetij za posebne namene, 
čeprav se ne imenuje tako.

V EU se že nekaj časa izpostavlja več jurisdikcij, še posebno 
Nizozemsko in Luksemburg, ki delujejo kot obvodne države za 
podjetja, ki imajo le poštne nabiralnike, tj. podjetja za posebne 
namene. Medtem ko je znano, da ima na Nizozemskem sedež 
približno 12.000 takšnih podjetij (ki se jim na Nizozemskem 
reče »posebne finančne ustanove«), ni nobene ocene o tem, 
koliko takšnih podjetij posluje v celi Evropi. 

Poleg tega o sredstvih, ki se pretakajo skozi podjetja za 
posebne namene, poroča le omejeno število držav članic 
EU. Med vsemi, ki poročajo o tem, številke javno objavljajo 
le Madžarska, Luksemburg in Nizozemska. Sliki XX in XX 
prikazujeta tokove, ki preko podjetij za posebne namene in 
drugih podjetij vodijo iz teh treh držav v države z nizkimi in 
srednjimi prihodki ter obratno.

Tokovi, ki so usmerjeni preko podjetij za posebne namene, 
so skrb zbujajoči, ker obstaja tveganje, da podjetja in 
posamezniki sredstva, ki na ta način tečejo v države v razvoju 
in iz njih, preusmerjajo skozi te mehanizme zato, da bi se 
izmaknili davkom.

Če Madžarsko primerjamo z Nizozemsko in Luksemburgom, 
je jasno, da ti dve državi največ prispevata k tokovom 
neposrednih tujih naložb, ki preko podjetij za posebne 
namene vodijo v države z nizkimi in srednjimi prihodki oz. iz 
njih. Toda če bi o neposrednih tujih naložbah, ki vodijo preko 
podjetij za posebne namene, poročalo več evropskih držav, bi 
morda odkrili tudi druge države, ki pomembno prispevajo k 
tem tokovom. 
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Vir: Izračun EURODAD, ki temelji na podatkih, zbranih z IMF-ovo koordinirano 
raziskavo o neposrednih naložbah (IMF CDIS) 43, in Eurostatovih podatkih o NTN.44
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 Nepravični davčni sporazumi 

Drugo pomembno orodje, s katerim nadnacionalne družbe 
zmanjšujejo svojo davčno obremenitev, so dvostranski davčni 
sporazumi, ki vse bolj postajajo del mednarodne davčne 
zakonodaje. Ti sporazumi so postali sporni predvsem iz dveh 
razlogov. Njihov namen je namreč izogibanje t. i. »dvojnemu 
obdavčenju«, tj. situaciji, v kateri bi moral davkoplačevalec 
davke od istega dohodka plačati v dveh različnih državah. V 
takšnem sporazumu se zato pravica do obdavčitve razdeli 
med obe državi, ki sporazum podpišeta. Toda ko dvostranski 
davčni sporazum podpišeta razvita država in država v razvoju, 
obstaja upravičena skrb, da je razvita država svoje interese 
zaščitila bolje kot država v razvoju.  Zato so dvostranski davčni 
sporazumi do držav v razvoju nepravični.

Drugi razlog je, da se takšni sporazumi uporabljajo za 
nižanje obdavčitve čezmejnih finančnih transferjev, zato so za 
nadnacionalna podjetja postali pomembno orodje, s pomočjo 
katerega svoje dobičke prenašajo iz držav, kjer so jih ustvarila, 
v jurisdikcije, v katerih so ti dobički obdavčeni po nizki stopnji 
ali pa sploh niso obdavčeni. 

Leta 1993 je bilo v veljavi le 1000 davčnih sporazumov, 
danes pa je ta številka narasla že na 3000. Razlog za 
takšen porast je v glavnem hitra širitev sporazumov, ki jih 
sklepajo države članice OECD in države nečlanice OECD.45

Vlade mnogih razvitih držav, vključno z državami članicami 
EU, podpisujejo nove davčne sporazume z državami v razvoju 
in vsak tretji davčni sporazum, o katerem se trenutno 
pogajajo države članice EU, bo sklenjen z državo v razvoju.46 
Pri dvostranskem davčnem sporazumu, ki ga evropska 
država sklene z državo v razvoju, je interes prve predvsem 
zmanjšanje nekaterih vrst pri viru odtegnjenih davkov, ki bi 
bili sicer odmerjeni na finančne tokove, ki vodijo iz države v 
razvoju v evropsko državo.

Slika xx prikazuje, za koliko odstotnih točk so s podpisom 
sporazumov z državami v razvoju evropske države, vključene 
v to poročilo, znižale stopnje pri viru odtegnjenih davkov. S 
slike je razvidno, da so davčne stopnje v povprečju znižale 
za skoraj tri odstotne točke. V nekaterih primerih so bile 
dosežene še veliko nižje stopnje. V sporazumu, ki ga je 
Velika Britanija sklenila s Sierro Leone, je davčno stopnjo na 
licenčnine na primer znižala s 25 odstotkov na nič odstotkov. 
Tako nizke stopnje na pri viru odtegnjene davke v državah v 
razvoju najbolj verjetno povzročajo izgubo davčnih prihodkov.

Povprečna znižanja davčnih stopenj v sporazumih,  
sklenjenih med evropskimi državami in državami v razvoju

Slika 6

Vir: Izračun temelji na podatkih, ki jih je zbral Martin Hearson z Londonske univerze za ekonomijo 
in politične vede, in podatkih s portala za davčne podatke IBFD. 47 
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V teoriji naj bi države v razvoju s podpisom dvostranskih davčnih 
sporazumov povečale naložbene tokove iz Evrope. Vendar pa 
so mnogi zelo kritični do takšnih sporazumov. Mednarodni 
denarni sklad je v strateškem dokumentu, ki ga je objavil maja 
2014, zapisal, da so empirični dokazi za to, da davčni sporazumi 
pritegnejo naložbe, nejasni48, in opozoril, da je »uporaba 
mreže davčnih sporazumov z namenom znižanja davčnih plačil 
bistven problem za mnoge države v razvoju, zato bi morale biti 
te ob sklenitvi takšnih sporazumov skrajno previdne«. 

Večina davčnih sporazumov na svetu temelji na vzorčni davčni 
konvenciji OECD, ki določa okvir za razdelitev pravic do 
obdavčitve med dvema državama, ko gre za podjetje, ki ima 
sedež v eni državi (država sedeža), posluje pa v drugi (država 
vira). Medtem ko so države v razvoju, predvsem najrevnejše, 
najpogosteje v vlogi države vira, je večina držav članic OECD 
pogosto v vlogi države sedeža. Ker je obveljalo mnenje, da je 
vzorčna davčna konvencija OECD ugodnejša za države sedeža 
(tj. države članice OECD) kot za države vira (tj. države v 
razvoju), je pod pokroviteljstvom Organizacije združenih 
narodov nastala druga vzorčna davčna konvencija, ki 
zagotavlja bolj uravnotežen pristop pri razdelitvi pravic do 
obdavčitve med državami.    
 
Vzorčna konvencija OZN na primer vsebuje definicijo koncepta 
»stalne poslovne enote«, s pomočjo katere države vira lažje 
pridobijo pravice do obdavčitve tujih podjetij, ki poslujejo v njih. 
Vzorčna konvencija OZN tudi ne določa najvišje stopnje pri viru 
odtegnjenega davka na dividende, medtem ko je v konvenciji 
OECD za dividende pri neposrednih tujih naložbah kot najvišja 
meja določena 5-odstotna stopnja pri viru odtegnjenega 
davka.49

Čeprav so pri pogajanju in pripravi vzorčne konvencije OZN 
sodelovale tako razvite države kot države v razvoju, mnoge 
razvite države kot izhodišče za pogajanje o dvostranskih 
davčnih sporazumih še vedno uporabljajo konvencijo OECD. 

To je vzbudilo skrb pri organizacijah civilne družbe po celem 
svetu, med drugim tudi v Ugandi, kjer so septembra 2014 
začeli pripravljati študijo o mreži davčnih sporazumov in 
izgubi prihodkov v tej državi.50 Nelly Busingye Mugisha, 
sodelavka ene od organizacij, ki sodelujejo pri pripravi 
poročila, je mnenja, da bi se morale države v razvoju 
manj zanašati na vzorčno konvencijo OECD, ki je sicer bolj 

priljubljena, in bolj uporabljati konvencijo OZN: »Glavno 
izhodišče za pogajanja bi morale biti vzorčne konvencije, ki 
so ugodnejše za države v razvoju in njihove naložbenike. Če 
se denar zasluži z dejavnostjo, ki se opravlja v Ugandi, potem 
bi morala imeti Uganda tudi pravico do obdavčitve. Da bi to 
dosegla, mora razviti vzorec, ki bo deloval njej v prid, ali celo 
vzorec, ki ga bodo lahko uporabljale vse države v tej regiji.« 
51 Tudi ugandska vlada se strinja, da je potrebna previdnost, 
zato je prekinila vsa pogajanja o davčnih sporazumih, dokler 
ne bo razvila okvirne politike za takšne sporazume. 52  

Zdi se, da se tudi ena od sosed Ugande, Kenija, vedno bolj 
zaveda tega problema. Generalni komisar kenijske finančne 
uprave je leta 2014 države v razvoju pozval, naj davčne 
sporazume, ki so zanje neugodni, sklenejo pod drugimi pogoji: 

»… zelo pomembno je, da se države (predvsem afriške) 
s skupnimi močmi spopadejo s škodo, ki jo povzroča 
mednarodno izogibanje plačilu davkov. Ta prizadevanja 
morajo vključevati tudi sporazume o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju, pri čemer mnoge države potegnejo krajši 
konec, ker so v slabšem pogajalskem položaju. Na srečo 
pa se razvite države začenjajo zavedati, kako škodljivo je 
mednarodno izogibanje plačilu davkov, zato obstaja upanje, 
da bo razviti del sveta zahteval, da se nepravični sporazumi 
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki so do zdaj služili le 
legitimizaciji multinacionalnega profita in preusmerjanja 
davkov, sklenejo pod drugimi pogoji.« 53  

Med državami, ki so vključene v to poročilo, so največ davčnih 
sporazumov sklenile Francija, Velika Britanija, Nemčija, 
Italija, Nizozemska in Belgija.54 Če pogledamo, koliko davčnih 
sporazumov so te države sklenile z državami v razvoju, sta na 
prvem mestu spet Francija in Velika Britanija, ki sta sklenili 
daleč največ takšnih sporazumov, sledijo pa jima Italija, 
Nemčija in Belgija.

Najpomembnejša stvar, ki jo določajo ti sporazumi, so stopnje 
pri viru odtegnjenih davkov (na obresti, dividende, licenčnine 
in provizije za upravljanje). Podjetja lahko namreč na osnovi 
takšnih sporazumov plačujejo davke po nižji stopnji, kot bi jih 
plačevala, če bi tudi zanje veljala sicer veljavna višja stopnja 
pri viru odtegnjenih davkov.

Če je v davčnih sporazumih določena nizka stopnja pri 
viru odtegnjenih davkov, to samo po sebi še ne predstavlja 
škodljive davčne prakse. Tuji prihodki morajo biti tudi sicer 
obdavčeni po nizki stopnji, zato je na primer Nizozemska 
tako privlačna za podjetja za posebne namene.55 Drugi 
dejavniki, ki so lahko v kombinaciji z nizko stopnjo pri viru 
odtegnjenih davkov škodljivi, ker lahko močno znižajo veljavne 
davčne stopnje, vključujejo davčne olajšave za prihodke od 
intelektualne lastnine (»patent box«) in pa oprostitev od davkov 
na kapitalske deleže (»participation exemption«).

»Če se denar zasluži z dejavnostjo, ki se 
opravlja v Ugandi, potem bi morala imeti 
Uganda tudi pravico do obdavčitve.« 
 
Nelly Busingye Mugisha
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Zaradi skrbi, da imajo davčni sporazumi negativne posledice, 
organizacije civilne družbe že dalj časa pozivajo k pripravi 
ocen učinka, ki ga imajo evropske davčne politike na države 
razvoju. Do zdaj sta takšni oceni pripravili Nizozemska 
in Švica, v času, ko je nastajalo to poročilo, pa je oceno 
pripravljala tudi Irska.

Ugotovitve nizozemske študije so naslednje: 56 
»Ugodnosti iz davčnih sporazumov je mogoče izkoriščati pri 
številnih neposrednih tujih naložbah, za katere nizozemski 
davčni sporazumi določajo nizke stopnje pri viru odtegnjenih 
davkov. (…) Poleg tega nizozemski davčni sistem omogoča 
izogibanje plačilu pri viru odtegnjenih davkov. (…) Več študij 
ocenjuje, da to  v državah v razvoju vsako leto povzroči izgubo 
okoli 150–550 milijonov evrov davčnih prihodkov, ki bi bili 
sicer zbrani s pri viru odtegnjenimi davki na dividende in 
obresti.«  

Ugotovitve švicarske študije, ki so jo pripravili raziskovalci na 
Univerzi v Bernu, so naslednje: 57 
»Da bi ustvarila ugodnejše pogoje za tuje naložbe, Švica 
skupaj z drugimi državami članicami OECD uporablja 
enostransko strategijo, s katero države v razvoju zavezuje 
k nizkim stopnjam pri viru odtegnjenih davkov. Pri tem ne 
upošteva dejstva, da so trajnostne tuje naložbe odvisne od 
trajnostnega davčnega sistema, ki temelji na ravnovesju med 
pretirano visokimi in pretirano nizkimi davčnimi stopnjami. 
Poleg tega pravična razdelitev davčnih prihodkov, ki jih 
ustvarijo multinacionalne družbe, zahteva tudi pravično 
razdelitev obdavčitve med državami vira in državami sedeža.« 

Študija ugotavlja še naslednje: 
»Jasno je, da so sporazumi o izogibanju dvojnemu 
obdavčenju, ki jih Švica sklepa z državami v razvoju, rezultat 
pogajanj med močnejšim in šibkejšim partnerjem in običajno 
vsebujejo določbe, ki so ugodnejše za Švico.«

 Rešitve na svetovni ravni 

Kdo sprejema odločitve? 
Trenutno je OECD glavni forum za pogajanja o svetovnih 
davčnih politikah in standardih, za kar ga pogosto pooblasti 
skupina G20. Kot je razvidno s spodnje slike, to pomeni, da 
je veliko število držav, predvsem najrevnejših, izključenih iz 
procesa sprejemanja odločitev. 

Kot že omenjeno, so »svetovni« standardi za davčne 
sporazume, ki so bili pripravljeni brez enakopravnega 
sodelovanja držav v razvoju, vprašanje, ki vzbuja veliko skrbi.

Obstaja zelo veliko tveganje, da bodo države v razvoju 
izključene tudi iz priprave  standardov OECD za avtomatično 
izmenjavo davčnih podatkov med davčnimi upravami. To 
nalogo so OECD zaupali voditelji držav članic skupine G20, ki 
so ob tem poudarili, da je pomembno, da se pri oblikovanju 
novih standardov upoštevajo tudi interesi držav v razvoju.60 
Zaradi tega in zaradi številnih drugih s tem povezanih 
političnih dogodkov je neki predstavnih Svetovne banke izjavil, 
da se za države v razvoju odpira »neverjetna priložnost«.61 Žal 
pa je ta optimistična izjava v nasprotju s trenutnim političnim 
stanjem. Številne države članice OECD zdaj namreč odkrito 
izražajo pomisleke glede izmenjave podatkov z državami v 
razvoju, ki niso članice OECD, zato se niso zavezale k takšni 
izmenjavi.62

Medtem pa se daljša seznam zahtev, ki jih države članice 
OECD postavljajo državam v razvoju, ki želijo sodelovati 
pri avtomatični izmenjavi podatkov. Predpogoj, da bi sploh 
začele preučevati možnost avtomatične izmenjave podatkov 
s temi državami, je, da najprej uvedejo posebne tehnične, 
tehnološke in pravne sisteme. Ob tem je zelo skrb zbujajoče, 
da zahteve na tem seznamu niso najbolje opredeljene. Ne 
le to, marveč sploh ni gotovo, da bodo države v razvoju 
dobile dovoljenje za sodelovanje pri avtomatični izmenjavi 
podatkov, tudi če bodo izpolnile vse preliminarne zahteve. 
Kot je zapisano v smernicah za sodelovanje držav v razvoju: 
»Uspešni izpolnitvi preizkusnih postopkov bi sledili nadaljnji 
koraki, šele nato bi bila mogoča avtomatična izmenjava s 
pogodbenimi partnericami. Te korake bi določili v sporazumih 
s pristojnimi državnimi organi«.63 Organizacije civilne družbe 
redno pozivajo države članice G20 in OECD, da v novem 
sistemu avtomatične izmenjave podatkov uvedejo prehodno 
obdobje, v katerem bi države v razvoju lahko avtomatično 
prejemale podatke, tudi če jih same še ne bi mogle pošiljati 
razvitim državam (nevzajemnost). Mehanizem nevzajemnosti, 
namenjen davčnim uradom z manjšo zmogljivostjo, za zdaj še 
ni bil vključen v ta sistem, se pa preučujejo različne možnosti 
za uvedbo takšnega mehanizma. Trenutno torej ostaja 
nejasno, ali bodo imele najrevnejše države od novega sistema 
kakšne dejanske koristi, tudi če jim bo uspelo izpolniti vse 
zahteve. 
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Države članice OECD, G20 in skupina najmanj razvitih državSlika 7

Države članice OECD 
(vključno z EU 58)

Države članice skupine 
G20 (vključno z EU 59)

Najmanj razvite države
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Proces preprečevanja erozije davčne osnove in preusmeritev 
dobička (BEPS), ki ga izvaja OECD, se zaradi pomanjkljivega 
sodelovanja držav v razvoju sooča z vedno hujšimi kritikami. 
Opozarjajo tudi na to, da v akcijskem načrtu BEPS še 
vedno velja načelo, po katerem nadnacionalnih podjetij ne 
obravnavajo kot ene pravne osebe, temveč posamezne enote 
takšnih podjetij štejejo za ločene pravne osebe in ločeno 
obračunavajo tudi njihove dobičke. Alternativni pristopi k 
obdavčenju nadnacionalnih podjetij64 se osredotočajo tako na 
poenostavitev obstoječih sistemov transfernih cen65 kot na 
nove davčne režime v ekstraktivni industriji, vendar v procesu 
BEPS ni upoštevan noben od teh pristopov.66

V okviru procesa BEPS OECD razvija tudi nove standarde za 
poročanje po državah, ki bodo veljali za vsa nadnacionalna 
podjetja. Kljub odločni politični retoriki OECD in skupine 
G20, ki sta poudarjala pomembnost transparentnosti pri 
poslovanju podjetij, pa je bila pri oblikovanju teh standardov 
že kmalu sprejeta odločitev, da bodo podatki, zbrani s 
poročanjem po državah, dostopni le davčnim uradom, ne pa 
tudi širši javnosti.67 Razprava se zdaj osredotoča na to, ali in 
kdaj bosta skupina G20 in OECD državam v razvoju, ki niso 
članice G20 ali OECD, dovolila dostop do takšnih podatkov o 
nadnacionalnih podjetjih, ki poslujejo v njih. 

 Pravi mednarodni davčni organ 

Glede na to, da imajo vse države pravico sodelovati 
pri odločitvah, ki so povezane z njihovo sposobnostjo 
obdavčevanja, je Organizacija združenih narodov 
najprimernejši forum, ki v svojem okviru lahko zagotovi 
sodelovanje držav v razvoju. Znotraj OZN namreč lahko o 
problemih, povezanih s pravili OECD, vključno z vzorčnimi 
davčnimi konvencijami in smernicami za transferne cene, 
razpravljajo na forumu, na katerem so zastopane vse 
zainteresirane strani.  

V zadnjem desetletju so države v razvoju in strokovnjaki 
večkrat predlagali ustanovitev mednarodnega organa 
pod pokroviteljstvom OZN, ki bi se ukvarjal z medvladnim 
sodelovanjem pri davčnih zadevah. 68 Toda temu predlogu so 
vsakič nasprotovale države članice OECD, ki so vztrajale pri 
tem, da pogajanja o mednarodnih davčnih standardih potekajo 
v okviru OECD. 69 

Skupina strokovnjakov iz držav v razvoju je leta 2013 
opravila preiskavo dejanskega stanja na področju davkov in 
transparentnosti, s katero je želela ugotoviti, ali bodo z davki 
povezani politični procesi na ravni G20, OECD in EU dejansko 
koristili državam v razvoju. Ugotovitve preiskave so bile 
naslednje:  

»Na področju davkov in transparentnosti se sicer pripravlja 
nekaj sprememb, toda žal se te osredotočajo na probleme, 
s katerimi se soočajo davčni organi v ZDA in Evropi, ne 
upoštevajo pa potreb in interesov držav v razvoju. Zato obstaja 
veliko tveganje, da težave, ki pestijo države južne poloble, še 
posebno najmanj razvite države, ne bodo rešene.«70

Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju je v 
svoje poročilo za leto 2014 o procesih G20 in OECD zapisala 
naslednje: 

»Ker so te pobude večinoma nastale v razvitih državah, 
med katerimi so tudi takšne, v katerih delujejo jurisdikcije 
bančne tajnosti in vplivna nadnacionalna podjetja, obstaja 
tveganje, da v razpravi ne bodo dovolj upoštevane potrebe 
in stališča večine držav v razvoju in tranzicijskih držav. Zato 
je pomembno, da večjo vlogo dobijo ustanove, kot je Odbor 
strokovnjakov OZN za mednarodno sodelovanje pri davčnih 
vprašanjih, in da se preuči možnost sprejetja mednarodne 
konvencije za boj proti izogibanju davkom in proti davčni utaji. 
Če bodo pri preprečevanju nezakonitih finančnih tokov in 
davčnih odlivov sodelovale le nekatere jurisdikcije, se bodo 
takšne prakse zgolj preselile v druge jurisdikcije, ki pri tem 
ne bodo sodelovale. Zato je večstranski pristop bistvenega 
pomena.«71

Naraščajoče nezadovoljstvo s procesi, ki jih vodita OECD in 
G20, bi lahko dalo zagon pravemu mednarodnemu procesu. 
Davki in transparentnost bodo osrednje vprašanje tudi na 
naslednji mednarodni konferenci OZN o financiranju razvoja, 
ki naj bi bila leta 2015 v Adis Abebi. Če bodo EU in njene 
države članice konstruktivno sodelovale pri teh pogajanjih, 
bo to pomemben korak naprej v smeri usklajenosti politik za 
razvoj znotraj EU.
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Ugotovitve poročila
 Davčne politike 

Različne evropske države se vprašanj, povezanih z davki, 
lotevajo na različne načine. Medtem ko se razprava v 
Veliki Britaniji, Španiji in skandinavskih državah večinoma 
osredotoča na nadnacionalna podjetja, ki se izmikajo davkom, 
je na primer v Sloveniji poudarek predvsem na boju proti sivi 
ekonomiji in večjem spoštovanju vseh davčnih pravil. Teh 
razlik ni mogoče razložiti le z razliko v obsegu sive ekonomije 
v teh državah. Pomembno je tudi, čemu daje večji pomen 
politika in kako dobro so državljani obveščeni o določenih 
vprašanjih, kot so davčne prakse nadnacionalnih podjetij. Na 
Poljskem je podjetje LLP S.A. poskušalo preprečiti razpravo, 
tako da je aktiviste ustrahovalo z grožnjami o tožbah zaradi 
kršitve avtorskih pravic in obrekovanja.72 Tudi danska banka 
Jyske Bank se je odzvala na podoben način, ko je neki 
predstavnik civilne družbe izjavil, da je nemoralno, da banka 
svojim strankam svetuje, kako naj se izmikajo davkom.73

Davčne prakse, ki tako nadnacionalnim podjetjem kot 
posameznikom omogočajo davčno izmikanje, se še vedno 
v veljavi po celi Evropi in so v nekaterih primerih celo del 
vladnih prizadevanj za večjo »davčno konkurenčnost«. Ob 
tem je ironično, da povsod vlada velika zaskrbljenost zaradi 
izgube davčnih prihodkov, ki jo povzroča davčno izmikanje, 
ki ga omogočajo davčne politike drugih držav. Na področju 
davkov torej ni pravega sodelovanja med državami, pač 
pa destruktivno tekmovanje v zniževanju standardov. Eno 
od vprašanj, ki bi mu morali nameniti več pozornosti, je 
zagotavljanje skladnosti politik za razvoj z mednarodnimi in 
nacionalnimi davčnimi politikami.

Evropske države imajo na splošno sklenjeno veliko število 
davčnih sporazumov, tudi z državami v razvoju. Kljub temu, 
da so številne študije dokazale, da pri takšnih sporazumih 
obstaja tveganje, da bodo škodljivo učinkovali na države 
v razvoju, so le redke vlade držav članic EU izvedle ali 
nameravajo izvesti analizo učinka prelivanja, s katero bi 
ocenile, kakšni so morebitni negativni učinki na te države. 
Med državami, vključenimi v to poročilo, sta takšno analizo 
pripravili oz. jo še pripravljata le Nizozemska in Irska.

 Finančna transparentnost in transparentnost pri  
 poslovanju podjetij 

Predpisi, ki urejajo transparentnost informacij o dejanskih 
lastnikih podjetij, skladov in podobnih pravnoorganizacijskih 
oblik, so v različnih državah članicah EU zelo različni. Poleg 
tega se stanje na tem področju stalno spreminja –  takoj ko 
izgine ena vrsta pravnoorganizacijske oblike z anonimnim 
lastništvom, se namesto nje pojavi druga. Tako Češka kot 
Luksemburg sta pred kratkim sprejela odločitev, da bosta 
ukinila anonimne prinosniške delnice – koncept, ki je bil 
deležen številnih kritik na mednarodni ravni. Istočasno pa 
tako Češka kot Luksemburg v svojo nacionalno zakonodajo 
uvajata »sklade« in tako odpirata nove možnosti za anonimno 
lastništvo, ki bodo nadomestile ukinjene. 

Ker je položaj tako zapleten, lahko tisti, ki iščejo anonimne 
pravnoorganizacijske oblike, s pomočjo katerih bi lahko 
skrivali ali prali denar, izbirajo med številnimi možnostmi. 

Kar zadeva uvedbo transparentnosti pri gospodarski 
dejavnosti in davčnih plačilih nadnacionalnih podjetij, vlade 
držav članic EU niso izpolnile svojih zavez, da bodo za 
vse sektorje uvedle poročanje po državah. Zdi se, da celo 
v Franciji, ki je bila temu najbolj naklonjena, zmanjkuje 
politične volje za nadaljnje korake. Še vedno pa ostaja 
nespremenjena odločitev, da se poročanje po državah uvede 
za banke, zato se zdi, da se EU vendarle pomika v smeri 
ureditve, po kateri bo moral vsaj del nadnacionalnih družb, 
namreč banke, spoštovati strožja pravila o transparentnosti.

 Mednarodne rešitve 

To poročilo jasno ugotavlja, da nobena od vlad držav članic 
EU, vključenih v to poročilo, aktivno ne podpira uvedbe 
mednarodnega organa za davčna vprašanja, ki bi deloval pod 
pokroviteljstvom OZN. Številne vlade so neodločne, nekatere 
pa celo odkrito nasprotujejo temu predlogu, saj so mnenja, 
da bi moral mednarodne davčne standarde še naprej določati 
OECD. 

Jasno je tudi, da vzorčna konvencija OECD šteje za običajno 
izhodišče pri pogajanjih o dvostranskih davčnih sporazumih, 
čeprav so nekatere vlade pripravljene uporabiti vzorčno 
davčno konvencijo OZN, če pri tem vztraja država, s katero 
sklepajo sporazum.



22   Skriti dobički: vloga EU pri podpiranju nepravičnega mednarodnega davčnega sistema

 Obstaja vrsta priporočil, ki jih države članice in  
 ustanove EU lahko upoštevajo in jih tudi morajo  
 upoštevati, da bi pomagale preprečiti škandalozno  
 davčno izmikanje. Ta priporočila so: 

•	 Sprejmejo naj predpise na ravni EU, s katerimi bi uvedle 
javno dostopne registre dejanskih lastnikov podjetij, 
skladov in podobnih pravnoorganizacijskih oblik. Pogajanja 
o reviziji direktive o preprečevanju pranja denarja, ki so zdaj 
v sklepni fazi, ponujajo pomembno priložnost za uvedbo 
takšnih registrov.

•	 Sprejmejo naj poročanje po državah za vsa velika podjetja 
in javnosti zagotovijo dostop do podatkov, zbranih na ta 
način.Takšna poročila bi morala vsebovati:

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

•	 podatke o finančni uspešnosti skupine za vsako državo, 
v kateri posluje, pri čemer bi ločili podatke o prodaji 
znotraj skupine in prodaji drugim podjetjem, vključno s 
podatki o dobičku, prodaji, nabavi in stroških dela

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

•	 podatke o številu zaposlenih v vsaki državi, v kateri 
posluje podjetje 

•	 davčne podatke, tj. podrobne podatke o zneskih, ki jih 
podjetje še mora plačati in ki jih je že plačalo za vsak 
posamezni davek.

•	 Pripravijo naj analizo učinka prelivanja svojih davčnih 
politik, da bi ocenile, kako te vplivajo na države v razvoju, 
in odpravijo tiste politike in prakse, ki škodljivo vplivajo na 
te države, ter tako okrepijo skladnost politik za razvoj na 
svetovni ravni.  

•	 Zagotovijo naj, da bodo novi mednarodni standardni za 
avtomatično izmenjavo podatkov, ki jih pripravlja OECD, 
vključevali prehodno obdobje za države v razvoju, ki zaradi 
slabe administrativne zmogljivosti trenutno ne morejo 
izpolniti zahtev za vzajemno izmenjavo. 

•	 Skupaj z državami v razvoju naj začnejo pripravljati 
natančno študijo prednosti, slabosti in izvedljivosti 
alternativ, ki se temeljito razlikujejo od trenutnega 
mednarodnega davčnega sistema, kot je na primer enotno 
obdavčenje. Pri tem naj še posebno pozornost namenijo 
učinkom, ki bi jih te alternative lahko imele na države v 
razvoju.   

•	 Ustanovijo naj medvladen davčni organ pod 
pokroviteljstvom OZN in s tem državam v razvoju 
zagotovijo, da bodo lahko enakopravno sodelovale pri 
reformi obstoječih mednarodnih davčnih pravil. Ta organ 
bi moral prevzeti vlogo glavnega foruma za mednarodno 
sodelovanje pri davčnih zadevah in vprašanjih, povezanih s 
transparentnostjo, ki jo ima sicer trenutno OECD.

•	 Vse države članice EU bi morale objaviti oceno učinka, ki 
ga imajo njihova podjetja za posebne namene in podobni 
pravnoorganizacijski konstrukti, pa tudi podatke o toku 
naložb, ki v posamezni državi vodijo skozi takšna podjetja.

•	 Postavijo naj dovolj stroge vsebinske zahteve za podjetja 
za posebne namene in podobne pravnoorganizacijske 
konstrukte in tako zagotovijo, da jih ne bo mogoče 
izrabljati v davčne namene. Pri določanju teh vsebinskih 
zahtev bi jim kot smernica lahko služil splošni predpis 
o preprečevanju zlorab, ki ga je Evropska komisija 
predlagala v svojem priporočilu o agresivnem davčnem 
načrtovanju.

•	 Ko se države članice EU z državami v razvoju pogajajo o 
davčnih sporazumih, bi morale:

•	 namesto vzorčne davčne konvencije OECD upoštevati 
konvencijo OZN, da bi ne dajale prednosti interesom 
razvitih držav.  

•	 Pripraviti celovito oceno finančnih učinkov, ki bi jih 
sporazum imel na državo v razvoju, in se izogniti 
škodljivim učinkom.

•	 Zagotoviti, da so pravice do obdavčitve enakopravno 
razdeljene med vse podpisnice sporazuma.

Priporočila državam članicam 
in ustanovam EU 
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Akcija, ki je potekala med volitvami v Evropski parlament. Z njo so protestniki podjetja pozivali, naj plačujejo davke.
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Slovenija

 Splošni pregled 

Slovenija ima obsežno »sivo ekonomijo«, zato so neplačevanje 
davkov in druga kazniva dejanja še vedno pereč problem, 
čeprav ni nobene ocene, kolikšno izgubo davčnih prihodkov 
povzročajo. Drugo vprašanje, ki mu politika posveča veliko 
pozornosti, so »davčni dolgovi«, tj. davki, ki jih podjetja ne 
plačajo davčnemu uradu.2 Med finančno in gospodarsko krizo 
so se javni primanjkljaj in javni dolgovi povečali, prihodki pa 
so upadli.3 Posledica tega je povečanje količine davkov, ki jih 
podjetja ne plačujejo.4 

Davčni urad je, da bi se spopadel s »sivo ekonomijo«, močno 
okrepil svojo dejavnost. Leta 2013 je opravil 10.569 davčnih 
nadzorov, kar je 93,2-odstotno povečanje v primerjavi z letom 
pred tem.5 Inšpektorji so ugotovili 132.405 nepravilnosti, kar 
je za 19,4 odstotka več kot leta 2012.6 Na poziv kontrolorja je 
bilo predloženih 80.053 obračunov ali napovedi.7 Tako je bilo 
obračunanih 160 milijonov dodatnega davka, kar je za 78,9 
odstotka več kot leta 2012.8 Ti davčni nadzori so namenjeni 
tudi preprečevanju davčne utaje in naj bi s spodbujanjem 
prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti prispevali k 
večjemu spoštovanju davčne zakonodaje.9

Vlada nadaljuje svoja prizadevanja za boj proti kaznivima 
dejanjema pranja denarja in davčne utaje. Leta 2013 je Urad 
za preprečevanje pranja denarja prejel 599 novih prijav, 
zaključil pa je 434 zadev. 10 Policiji in Državnemu tožilstvu je 
bilo posredovanih 170 obvestil o sumljivih transakcijah (v letu 
2012 jih je bilo 175), ostalim državnim organom, predvsem 
davčni upravi, pa je bilo posredovanih 108 informacij (v letu 
2012 jih je bilo 73).11

 Davčne politike 

Obdavčitev nadnacionalnih podjetij
Vprašanje, koliko podjetja spoštujejo davčno zakonodajo, 
postaja vedno bolj pomembno, osnovni podatki o tem pa so 
težko dostopni zaradi slabe transparentnosti poslovanja 
podjetij v različnih državah. Spodnja razpredelnica prikazuje 
veliko razliko med davčnimi plačili nadnacionalnih podjetij in 
številom zaposlenih ter dobički v njihovih odvisnih družbah 
v Sloveniji. Iz razpredelnice pa ni razvidno, ali so podjetja 
znižala svoje v Sloveniji prijavljene dobičke, tako da so denar 
preusmerila iz države, še preden so ga prijavila davčnemu 
uradu.

V okviru prizadevanj za preprečevanje davčnega izmikanja 
je davčni urad opravil 34 davčnih nadzorov transfernih cen 
nadnacionalnih podjetij in dodatno obračunal 4,5 milijona 
evrov neplačanih davkov.12 Ugotovljene nepravilnosti so med 
drugim vključevale nepravilno uporabo metod za določanje 
transfernih cen, pa tudi pripis dobička stalnim poslovnim 
enotam tujih družb.13

V Sloveniji ni nobenega zakona, ki bi urejal nadzor tujih 
družb.14 

»Pri davčni utaji in goljufiji ne gre le za 
gospodarski problem, temveč tudi za vprašanje 
moralnosti in pravičnosti. Če državljani družbi 
plačujejo pravičen delež davkov, moramo enako 
zahtevati tudi od multinacionalk in bogatih ljudi, 
ki poznajo načine za izogibanje davkom.«

Mojca Kleva Kekuš, nekdanja poslanka v Evropskem parlamentu 1

Slika 8           Glavni finančni indikatorji odvisnih družb nadnacionalnih podjetij v Sloveniji. 

Podjetje Dohodki  
za leto 2013 v €

Št. zaposlenih Dobiček v € Plačani davki v € Davki kot %  
od dobička

McDonald's 27,327.970 275 2,241.314 442.174 19,7 %

Shell I75,999.654 15 1,727.778 ni podatkov ni podatkov

Siemens 59,290.069 122 800.295 408.672 51 %

GlaxoSmithKline 31,515.000 81 1,128.000 377.000 33,4 %

Sodexo 24,481.809 557 307.511 43.902 14,2 %

G4S 5,036.673 249 172.615 ni podatkov ni podatkov

L'Oreal 22,599.043 39 1,024.031 273.252 26,7 %

Zara 15,589.404 68 1,199.906 ni podatkov ni podatkov

Nestlé 11,417.698 ni podatkov 811.558 ni podatkov ni podatkov

Vir: Letna poročila Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES, www.ajpes.si). 
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Ukrepi proti davčnemu izmikanju
Slovenski uradni organi se osredotočajo na transakcije med 
Slovenijo in jurisdikcijami z nizkimi davčnimi stopnjami.15 
Opravljenih je bilo sto šestinosemdeset davčnih nadzorov 
nakazil v takšne jurisdikcije in na podlagi tega obračunanih 
12,3 milijona evrov dodatnih davkov.16 Davčna uprava 
uporablja izraz »davčno ugodnejša območja«. Ta izraz se 
uporablja le v Sloveniji in označuje jurisdikcije, ki ponujajo 
ugodno davčno obravnavo.17

Slovenski davčni urad je opravil tudi vrsto drugih nadzorov:

•	 47 davčnih inšpekcijskih nadzorov odvetnikov, notarjev in 
pravnih svetovalcev, pri čemer je bilo ugotovljenih 483.780 
evrov neplačanih davčnih obveznosti.18

•	 767 nadzorov plačila prispevkov za socialno varnost, pri 
čemer je bilo ugotovljeno 12,2 milijona evrov neplačanih 
davkov. Pri večini primerov so bile zaposlenim sicer 
izplačane plače, niso pa jim bili plačani prispevki za 
socialno varnost.19

•	 Na področju »ciljno usmerjenih« nadzorov sistemskih utaj 
DDV je bilo opravljenih 1.584 davčnih nadzorov in plačano 
24,6 milijona evrov dodatnih davčnih obveznosti.20 

Kar zadeva davčne dolgove, davčni urad na svoji spletni strani 
vsak mesec objavi seznam davčnih neplačnikov, ki dolgujejo 
več kot 5.000 evrov. Takšno javno sramotenje naj bi ustvarilo 
pritisk na podjetja.21 Davčni dolg je na dan 31. 12. 2012 znašal 
1.616.443.881 evrov na dan 31. 12. 2013 pa 1.472.787.087 evrov. 
V strukturi davčnega dolga znaša višina pogojno izterljivega 
dolga 570.094.342 evrov oz. 38,8 % vsega davčnega dolga. 
Kljub temu, da se je davčni dolg v letu 2013 zmanjšal za 9 %, 
ocenjujemo, da je še vedno zelo visok.22

Davčne prakse, ki bi lahko bile škodljive
Leta 2006 je stopnja davka od dohodkov pravnih oseb znašala 
25 odstotkov, nato pa se je postopoma zniževala in leta 
2014 dosegla 17 odstotkov, kar je močno pod povprečjem 
EU, kjer je davčna stopnja 22,9-odstotna.23 Za naložbene in 
pokojninske sklade ter družbe s tveganim kapitalom velja 
posebna 0-odstotna davčna stopnja.24 

Slovenija ponuja vrsto spodbud, med drugim za naložbe 
v raziskave in razvoj, pa tudi za naložbe v določene vrste 
opreme in neopredmetena sredstva.25 Ustanovila je tudi 
posebna gospodarska območja, na katerih veljajo znižane 
davčne stopnje. Med temi je tudi koprsko pristanišče, kjer so 
podjetja, ki izvozijo več kot 51 % svojih proizvodov ali storitev, 
obdavčena po nižjih davčnih stopnjah. 26

Čeprav bi lahko določene vrste davčnih spodbud pa tudi 
zgoraj omenjene pravnoorganizacijske oblike v prihodnje 
postale zanimive za podjetja in posameznike, ki se poskušajo 
izmikati davkom, trenutno nič ne kaže, da bi se Slovenija 
uporabljala kot kanal za naložbe, saj so njene stopnje 
neposrednih tujih naložb, če jih primerjamo z BDP, v skladu s 
splošnim povprečjem OECD (vhodne NTN) ali pa so celo pod 
njim (izhodne NTN).27

Čeprav slovenska zakonodaja ne omogoča ustanovitve 
sklada, pa osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji ne 
preprečuje, da bi bile skrbnice sklada, ustanovljenega v 
skladu s tujo zakonodajo.28 

Davčni sporazumi
Slovenija ima 56 veljavnih davčnih sporazumov, od teh jih je 
19 sklenila z državami v razvoju.29 Med vsemi 15 državami, ki 
so sodelovale pri tem poročilu, ima najnižje skupno število 
sporazumov, pa tudi najnižje število sporazumov, sklenjenih z 
državami v razvoju. Pri pogajanjih o sporazumih je uporabila 
vzorčno konvencijo OECD. Medtem ko je v Sloveniji veljavna 
davčna stopnja za pri viru odtegnjene davke na dividende, 
obresti in licenčnine 15-odstotna, je v sporazumih močno 
znižana. V sporazumu z Belorusijo je na primer določena zgolj 
5-odstotna stopnja pri viru odtegnjenega davka, v sporazumu 
z Indijo pa je davčna stopnja za obresti in licenčnine 
10-odstotna. 30 Slovenija v svoje sporazume vključuje tudi 
klavzule o preprečevanju zlorab.31

Vpliv na države v razvoju
Sporazumi, ki jih je Slovenija sklenila z državami v razvoju, 
določajo močno znižane stopnje pri viru odtegnjenih davkov. 
V povprečju so te stopnje znižane za 2,8 odstotne točke, kar je 
tudi povprečje za vseh 15 držav članic EU, ki so sodelovale pri 
tem poročilu.32

Nič ne kaže, da bi Slovenija nameravala pripraviti analizo 
učinkov prelivanja, da bi ocenila, kako njene davčne politike 
vplivajo na države v razvoju. Država je načelo usklajenosti 
politik za razvoj uradno sprejela leta 200933, toda nedavna 
analiza kaže, da je politična zavezanost temu načelu majhna.

34 Ni jasno, ali so v slovenski program usklajenosti politik za 
razvoj vključeni tudi davki.
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 Finančna transparentnost in transparentnost pri  
 poslovanju podjetij 

Finančne ustanove morajo po zakonu o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma pridobiti določene podatke o 
dejanskih lastnikih. Pri sklenitvi poslovnega razmerja morajo 
pridobiti podatke o identiteti dejanskega lastnika za vsako 
transakcijo, ki presega 15.000 evrov, in za vsako transakcijo, 
za katero obstaja sum pranja denarja ali financiranja 
terorizma, oz. vsakič, ko obstaja dvom o resničnosti in 
ustreznosti podatkov o lastništvu, ki so bili pridobljeni 
predhodno.35

OECD je leta 2013 pripravil pregled transparentnosti 
poslovanja podjetij in izmenjave davčnih podatkov v Sloveniji. 
Ugotovil je, da Slovenija uspešno sodeluje pri izmenjavi 
podatkov in da je evidentiranje lastništva na splošno dobro. 
Je pa opozoril na to, da se morajo v Sloveniji tuja podjetja 
ob ustanovitvi sicer registrirati, vendar jim ni treba navesti 
podatkov o lastništvu.36 Ti podatki niso vedno na voljo niti za 
tuje družbe z neomejeno odgovornostjo.37

Podatki o pravnih osebah se hranijo v bazi podatkov, ki jo 
vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve (AJPES), in so javno dostopni. Ta baza omogoča 
vpogled v podatke o podjetjih, ki poslujejo v Sloveniji (v času 
nastanka tega poročila je bilo takšnih podjetij približno 
220.000). Podatki o lastniški strukturi sicer niso na 
voljo, so pa dostopni drugi podatki (matična številka, ime 
podjetja, naslov sedeža, davčna številka, podatki o zakonitih 
zastopnikih in ustanoviteljih). Podatke preverjajo razne 
ustanove, vključno z Banko Slovenije, Upravo RS za javna 
plačila in Davčnim uradom. Na spletni strani so objavljena 
tudi letna poročila podjetij, skupaj s finančnimi podatki. 
AJPES mora te podatke posredovati vsakomur, ki zaprosi 
zanje, kar zagotavlja enostaven, hiter in brezplačen dostop do 
njih. Čeprav bi bilo v to storitev relativno preprosto vključiti 
tudi podatke o dejanskem lastništvu, za zdaj to ni v načrtu.

V Sloveniji so v obtoku prinosniške delnice, toda podatki o 
njihovem lastništvu se hranijo v osrednjem registru.38

Vsa nakazila v države, za katere obstaja večje tveganje za 
pranje denarja ali financiranje terorizma, ki presegajo 30.000 
evrov, so dodana na seznam, ki ga javno objavlja Urad za 
preprečevanje pranja denarja.39 Podatki o sredstvih, ki jih 
javne ustanove porabijo za nakup proizvodov in storitev, pa 
so objavljeni na spletni strani Komisije za preprečevanje 
korupcije.40 Kot ukrepa za preprečevanje korupcije se 
torej uporabljata javni nadzor in transparentnost, ki pa ne 
vključujeta transparentnosti dejanskega lastništva vseh 
podjetij in pravnih oseb v Sloveniji.41

Medtem ko Slovenija na splošno podpira mednarodne pobude 
za povečanje transparentnosti42, pa ni videti, da bi na ravni EU 
aktivno zagovarjala direktivo o preprečevanju pranja denarja, 
ki bi zagotovila hranjenje podatkov o dejanskem lastništvu. 
Nejasno je tudi njeno stališče do poročanja po državah. 

 Mednarodne rešitve 

Leta 2013 se je dejavnost davčnega urada osredotočala 
predvsem na pravočasno in kakovostno izmenjavo podatkov 
na področju posrednih in neposrednih davkov ter na upravno 
pomoč tujim davčnim uradom pri davčnih izterjavah.43 
Stališče Slovenije do vprašanja, ali bi morala imeti vodilno 
vlogo pri reformi mednarodnega davčnega sistema OZN ali 
OECD, ostaja nejasno.

 Zaključek 

V Sloveniji politika še naprej namenja veliko pozornosti 
davčnim utajam in drugim kaznivim dejanjem, ki povzročajo 
škodo v državnem proračunu, pa tudi »sivi ekonomiji«. »Ciljno 
usmerjeni« nadzori, s katerimi se je davčna uprava leta 2013 
trudila zmanjšati proračunski primanjkljaj, povečati zaupanje 
javnosti v davčni sistem in spodbuditi spoštovanje davčne 
zakonodaje, so zelo pomembni, saj so prinesli pozitivne 
rezultate. Slovenija si prizadeva za transparentnost in javnosti 
omogoča dostop do večine podatkov o podjetjih, še vedno pa 
ne vodi javnega registra dejanskega lastništva vseh podjetij 
in za podjetja, ki poslujejo v Sloveniji, ne zahteva poročanja po 
državah. Tudi na ravni EU se še ni aktivno zavzela za razkritje 
podatkov o dejanskem lastništvu in ni jasno, ali njena vlada 
podpira poročanje po državah. 

Slovenija usklajenosti politik za razvoj očitno ne posveča 
veliko pozornosti, prav tako ne namerava pripraviti analize 
učinka prelivanja, da bi ocenila, ali njene davčne politike 
škodljivo vplivajo na druge države. Zdi se tudi, da nima 
jasnega stališča do tega, ali naj pogajanja o mednarodnih 
davčnih standardih še dalje vodi OECD ali naj jih prevzame 
OZN.
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Oglejte si tudi dokumentarni film:  
Beg kapitala – kam gre ves denar? 

http://www.youtube.com/watch?v=Re48XY17LQE
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Slovarček
Avtomatična izmenjava podatkov
Sistem, s pomočjo katerega država, v kateri davkoplačevalec 
– posameznik ali podjetje – prejema dohodke, avtomatično 
posreduje določene 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.

Erozija davčne osnove in preusmeritev dobička
S tem izrazom OECD in druge ustanove označujejo preusmeritev 
obdavčljivih dohodkov 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 posledično zmanjšuje njihove davčne prihodke.

Dejanski lastnik
Pravni izraz, ki označuje kogar koli, ki uživa koristi, ki jih 
prinaša lastništvo nekega sredstva (na primer banke, računa, 
skrbniškega sklada ali posestva), čeprav formalno ni lastnik 
tega sredstva, saj je kot njegov lastnik registriran nekdo drug. 

Poročanje po državah
Za poročanje po državah bi morala nadnacionalna podjetja 
pripraviti razčlenjene podatke o ustvarjenem dobičku, 
obračunanih in plačanih davkih ter poslovni dejavnosti za vsako 
državo, v kateri imajo hčerinska podjetja, vključno z davčnimi 
oazami. Vsako nadnacionalno podjetje bi moralo v svoj letni 
računovodski izkaz vključiti najmanj naslednje podatke:  
• pregled poslovanja družbe (ali skupine) na svetovni ravni: 

ime vseh držav, v katerih družba posluje, in ime vseh njenih 
hčerinskih podjetij, ki trgujejo v teh državah 

• podatke o finančni uspešnosti skupine za vsako državo, v 
kateri posluje, pri čemer 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, v kateri podjetje 
posluje

• podatke o sredstvih, tj. vsej lastnini, ki jo ima podjetje v 
določeni 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 
posamezni davek.

Škodljive davčne prakse
Izraz označuje tiste javne politike, ki imajo negativne učinke 
na obdavčenje v drugih državah, na primer povzročajo erozijo 
davčne osnove ali škodljivo vplivajo na naložbe.

Nezakoniti finančni tokovi
Nezakonite finančne tokove lahko opredelimo na dva načina. 
Prva definicija se nanaša na neevidentirane zasebne finančne 
odlive, ki so povezani s kapitalom, pridobljenim, prenesenim 
ali uporabljenim na nezakonit način. V širšem smislu se lahko 
izraz nezakoniti finančni tokovi uporablja tudi za označevanje 
umetnih tvorb, katerih cilj je izogibanje zakonu oz. namenu, v 
katerega je bil zakon sprejet. 

Offshore jurisdikcije ali tuja finančna središča
To so navadno jurisdikcije z nizkimi davčnim stopnjami, ki 
offshore podjetjem in posameznikom, ki v teh jurisdikcijah 
nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča, ponujajo korporativne 
in trgovinske storitve ali naložbe offshore sredstev. Navadno 
ponujajo tudi določeno stopnjo tajnosti. »Offshore« se lahko 
uporablja kot drug izraz za davčne oaze ali jurisdikcije bančne 
tajnosti.

Preusmeritev dobička
Glej »Erozija davčne osnove in preusmeritev dobička«.

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 takšnim 
podjetjem ponujajo davčne ugodnosti.  

Izogibanje plačilu davkov
Zakonita dejavnost, s katero podjetja ali posamezniki 
zmanjšajo vsoto davkov, ki jih morajo plačati.

Davčna utaja
Nezakonita dejavnost, s katero se storilec izogne plačilu 
davkov ali pa plača manj davkov.

Beg kapitala zaradi izmikanja davkom
V tem poročilu pomeni izraz »beg kapitala zaradi izmikanja 
davkom« proces, pri katerem imetniki premoženja, ki so lahko 
tako posamezniki kot podjetja, opravljajo različne dejavnosti, 
s pomočjo katerih svoja finančna in druga sredstva prenesejo 
v tujino, namesto da bi jih shranili v bankah v državi, kjer so 
premoženje pridobili. Posledično 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. V poročilu se torej 
izraz »beg kapitala zaradi izmikanja davkom« uporablja v tem 
širokem smislu.

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 imenovane sporazume o izmenjavi davčnih podatkov), 
obravnavani ločeno od davčnih sporazumov, ki urejajo 
čezmejno obdavčevanje, zato izraz »davčni sporazum« ne 
zajema sporazumov o izmenjavi davčnih podatkov.





Poročilo je nastalo s finančno podporo Evropske unije in Norada. Za vsebino te publikacije so Odgovorni izključno Eurodad in avtorji tega 
poročila. Vsebina nikakor ne odraža pogledov finančnih podpornikov.


