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Uvodne opombe:
Nastanek tega poročila je koordinirala mreža Eurodad, pri njem pa so sodelovale organizacije civilne družbe iz trinajstih evropskih držav:
Christian Aid (Velika Britanija), Christian Aid Ireland (Irska), CCFD-Terre Solidaire (Francija), Debt and Development Coalition Ireland (DDCI)
(Irska), Demnet (Madžarska), Ekvilib (Slovenija), Forum Syd (Švedska), Glopolis (Češka), Ibis (Danska), Kepa (Finska), Oxfam France (Francija),
Oxfam Intermon (Španija), Re:Common (Italija) in Centre za raziskave o multinacionalnih družbah (SOMO) (Nizozemska).
Poglavja o državah so napisali partnerji projekta iz posameznih držav (razen poglavja o Luksemburgu, ki ga je napisal Eurodad) 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-fax: +32 (0) 2 791 98 09
Oblikovanje: Christian Aid
Urejanje besedila: Vicky Anning
Po prepričanju avtorjev so bili vsi podatki v tem poročilu na dan 15. novembra 2013 točni in sveži.

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.
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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 davkoplačevalec 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.

Projektna skupina za finančno ukrepanje (Financial
Action Task Force – FATF)
Projektna skupina za finančno ukrepanje je neodvisen
medvladni organ, ki razvija in spodbuja javne politike
z namenom zaščititi mednarodni finančni sistem pred
pranjem denarja, financiranjem terorizma in širjenjem
orožja za množično uničevanje.

Nezakoniti finančni tokovi
Opredelitev tega izraza je navadno omejena na prenos
nezakonito pridobljenih sredstev (tako OECD), v
nekaterih primerih pa vključuje tudi skrivanje nezakonito
pridobljenih sredstev z namenom (nezakonite) davčne
utaje (takšna je opredelitev organizacije Globalna
finančna integriteta). Nobena od opredelitev ne vključuje
(zakonitega) agresivnega davčnega načrtovanja (tj.
izogibanja plačilu davkov).

Offshore jurisdikcije ali tuja finančna središča

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

Poročanje po državah
Za poročanje po državah bi morala multinacionalna
podjetja pripraviti razčlenitev dobičkov, ki so jih imela,
in davkov, ki so jih plačala v vsaki državi, v kateri imajo
hčerinska podjetja, vključno z davčnimi oazami. Najbolje
bi bilo, če bi takšno poročanje od vsake multinacionalne
družbe zahtevalo, da v svojem letnem računovodskem
izkazu razkrije 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, nabavi in
stroških dela
• 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.

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.1 »Offshore« se lahko uporablja kot drug
izraz za davčne oaze ali jurisdikcije bančne tajnosti.

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

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

Beg kapitala zaradi izmikanja davkom
V tem poročilu pomeni izraz »beg kapitala zaradi
izmikanja davkom« proces, pri katerem imetniki
premoženja svoja finančna in druga sredstva z različnimi
dejavnostmi prenesejo v tujino, namesto da bi jih shranili
v bankah v državi, kjer imajo stalno prebivališče ali
sedež, in se na ta način izognejo plačilu davkov ali pa
davke utajijo. Posledično osebe ali podjetja sredstev
in dohodkov ne prijavijo davčnim uradom v državah,
kjer imajo stalno prebivališče ali ustvarijo dobiček.
Beg kapitala, davčna utaja in izogibanje plačilu davkov
ali »agresivno davčno načrtovanje« so tesno povezani
pojmi.2 To poročilo se ne ukvarja le z nezakonitimi
dejavnostmi, povezanimi z davčnimi utajami, in
nezakonitimi finančnimi tokovi, 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.
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Povzetek
Beg kapitala zaradi izmikanja davkom je velik problem
po celem svetu, še posebno močno pa vpliva na
najrevnejše države sveta, ki zaradi tega vsako leto
izgubijo več milijard evrov. Ocenjuje se, da v Evropi zaradi
davčnih utaj in izogibanja plačilu davkov3 letno izgubimo
za približno bilijon evrov prihodkov. Države v razvoju pa
po zadržanih ocenah zaradi nezakonitih finančnih tokov,
predvsem davčnih utaj multinacionalnih družb, vsako
leto izgubijo med 660 in 870 milijardami evrov.
To poročilo, ki mu bosta v prihodnjih treh letih sledili še
dve, so skupaj pripravile organizacije civilne družbe iz
trinajstih evropskih držav. V poročilo so zajele pregled
politik, ki uravnavajo odnos posamezne države do bega
kapitala zaradi izmikanja davkom, ukrepov, ki so jih vlade
posameznih držav sprejele za preprečevanje pranja
denarja, ter davčnih utaj in izogibanj plačilu davkov,
hkrati pa še odnos vlad do zakonov EU, s pomočjo
katerih bi lahko rešili to vprašanje. Poleg tega so v
poročilu predstavljena tudi uspešna in manj uspešna
prizadevanja evropskih voditeljev za razrešitev tega
problema, pa tudi predlogi za nadaljnje ukrepe.
Organizacije v poročilu ugotavljajo, da je odločna
politična retorika vlad držav, ki so vključene v to poročilo,
v velikem neskladju z njihovimi dejanskimi ukrepi,
to pa ima izredno škodljiv vpliv na države v razvoju.
Organizacije namreč ugotavljajo, da:
• Nobena od vlad držav, vključenih v to poročilo, od
podjetij ne zahteva ustrezne davčne transparentnosti,
saj nobena od vlad ni uvedla standarda, ki bi
multinacionalnim podjetjem narekoval finančno
poročanje po državah.
• Večina vlad držav, vključenih v to poročilo, ni
naklonjena uvedbi javnega dostopa do podatkov o
dejanskih lastnikih podjetij, skladov in fundacij, ki so v
njihovi jurisdikciji.
• Podatki, ki bi omogočali nadzor davčnih informacij, ki
si jih vlade izmenjujejo med seboj, niso javno dostopni.
Ugotovitve tega poročila kažejo, da države južne
poloble trenutno ne sodelujejo pri takšni izmenjavi
podatkov, najverjetneje, ker za to nimajo ne priložnosti
ne ustreznih sredstev.
• Nobena od vlad držav, vključenih v to poročilo, ne
podpira enakopravne vključitve držav v razvoju v
oblikovanje politik, povezanih s temi vprašanji. Vse
podpirajo stališče Evropske unije, da bi se morale s

tem povezane odločitve sprejemati predvsem v okviru
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD), kljub pomislekom, da OECD nima legitimnosti
na tem področju in da vlade držav južne poloble
nimajo zadostnega vpliva na odločitve, sprejete v
okviru OECD.

Kratek pregled poročila
Pregled stanja na svetovni ravni
Poročilo se začne s pregledom stanja na svetovni ravni,
z razlago, kakšne so razsežnosti problema bega kapitala
zaradi izmikanja davkom in kako ta vpliva na svetovna
prizadevanja za odpravo revščine v najrevnejših državah.
V nadaljevanju je podanih nekaj mogočih ukrepov, ki bi
lahko prinesli spremembe na tem področju. Razpravo
o begu kapitala trenutno vodijo najbogatejše države v
okviru G20 in OECD, čeprav imajo nekatere od teh celo
same tuja finančna središča. Toda kot je poudarjeno
v poročilu, se na ravni EU odpira nekaj pomembnih
političnih priložnosti, ki bi jih morale izkoristiti države
članice EU. V poglavju o stanju na svetovni ravni poročilo
opozarja, da je pomembno, da so predpisi in javne
politike skladni z mednarodnimi zavezami, sprejetimi
na področju boja proti revščini, in da podpirajo ta boj.
Ob koncu je posebej poudarjeno, da je za kakršno
koli res učinkovito rešitev bistvenega pomena, da pri
sprejemanju odločitev aktivno sodelujejo tudi vlade
najrevnejših svetovnih držav oz. da so te osrednji akterji
pri iskanju ustreznih rešitev v prihodnjih letih.

Pregled po državah
V poglavjih, posvečenih posameznim državam, so
podana stališča vlad posameznih držav do davčne utaje
in agresivnega izogibanja plačilu davkov. V vsakem od
poglavij je tudi pregled odzivov posamezne države na
trenutne procese oblikovanja javnih politik v EU in po
svetu. Poleg tega je pozornost namenjena tudi medijsko
odmevnim primerom izogibanja plačilu davkov, ki so
ponekod vodili k sprejetju močnejših političnih zavez
v boju proti begu kapitala zaradi izmikanja davkom.
Vendar pa tudi v pregledu po državah poročilo opozarja
na resno neskladje med retoriko vlad in njihovimi dejanji.
V Veliki Britaniji se na primer vladna politika kljub
odločni retoriki o finančnem sodelovanju, ki jo je bilo
mogoče slišati v preteklem letu, še vedno osredotoča
predvsem na to, da bi bil britanski davčni sistem
»najkonkurenčnejši« od vseh sistemov držav skupine
G20.
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V drugem delu poglavij, posvečenih posameznim
državam, se poročilo ukvarja z nacionalnimi predpisi
za preprečevanje pranja denarja, vključno z rezultati
nedavnega ocenjevanja Projektne skupine za finančno
ukrepanje (FATF). Osredotoča se na to, kako so v
prizadevanja za preprečevanje pranja denarja strukturno
vključena posamezna ministrstva, in ugotavlja, ali
pranje dobička, pridobljenega z davčno utajo, šteje za
nezakonito dejanje.
Poleg tega so organizacije v poročilu preverile tudi,
kakšna je v posamezni državi stopnja transparentnosti,
povezana s plačilom davkov podjetij, dejanskim
lastništvom podjetij in poročanjem po državah. Večina
vlad držav, vključenih v poročilo, vodi evidence ali kako
drugače zbira podatke o lastništvu ali pa zahteva, da
to delajo banke. Vendar pa so ti podatki le redko javno
dostopni, poleg tega pa je videti, da vlade zbranih
podatkov ne uporabljajo kot osnovo za izboljšanje
zakonodaje.
V četrtem delu poglavij o posameznih državah je
podan pregled stališč teh držav do zakonodaje, o kateri
trenutno teče razprava v EU, predvsem do treh ključnih
predlogov:
1. Javni dostop do podatkov o dejanskem lastništvu v
četrti reviziji direktive EU o preprečevanju pranja
denarja.
2. Davčna utaja kot predhodno kaznivo dejanje kaznivega
dejanja pranja denarja v četrti reviziji direktive o
preprečevanju pranja denarja.
3. Poročanje po državah za velika podjetja v okviru
aktualne revizije direktive o računovodstvu, ki ureja
nefinančno poročanje.
Mnenja vlad držav, vključenih v poročilo, o teh direktivah
so mešana. Francoska vlada podpira sprejetje evropske
uredbe, ki bi zahtevala poročanje po državah v vseh
sektorjih, toda le za zelo velika podjetja. Vendar pa je
temu naklonjenih le malo drugih vlad in nobena od teh
se aktivno ne zavzema za sprejetje takšne uredbe, ne v
lastni državi ne na ravni EU.
Večina vlad se strinja, da je potrebna večja
transparentnost pri ugotavljanju identitete dejanskih
lastnikov podjetij, skrbniških skladov in fundacij, vendar
pa ne gredo tako daleč, da bi priznale, da bi imel javni
dostop do teh podatkov bistvene prednosti.

Poročilo ugotavlja, da v velikem številu držav članic,
ki sodelujejo pri tem projektu, davčna utaja že velja za
predhodno kaznivo dejanje4 kaznivega dejanja pranja
denarja in da večina držav tudi podpira vključitev takšne
definicije davčne utaje v četrto revizijo direktive o
preprečevanju pranja denarja.
Kar zadeva sprejemanje odločitev o zakonodaji na
svetovni ravni, poročilo kaže, da se majhno število vlad
že strinja, da bi bilo treba v ta proces vključiti tudi države
v razvoju, niti ena od vlad držav, ki sodelujejo pri tem
projektu, pa ne podpira okrepljenega organa Združenih
narodov, ki bi se ukvarjal z begom kapitala.
Na koncu poglavij, posvečenih posameznim državam,
poročilo namenja pozornost še pristopu držav k uradni
razvojni pomoči. Strategije za razvojno sodelovanje
nekaterih držav, vključenih v ta projekt, kažejo, da se
že zavedajo, kako pomembno je za države v razvoju
učinkovitejše zbiranje javnofinančnih prihodkov in
kako škodljivo vpliva na to beg kapitala. V nekaterih
državah si ministrstva za finance že aktivno prizadevajo
za to, da so javne politike usklajene z načrtovanjem
programov uradne razvojne pomoči, vendar so rezultati
takšnih prizadevanj mešani. V večini primerov vladam
ni uspelo doseči, da bi se vprašanja, povezana z
davčno pravičnostjo v državah v razvoju, upoštevala
pri sprejemanju odločitev v vseh vladnih sektorjih.
V najslabših primerih pa so strategije za razvojno
sodelovanje celo v protislovju z davčnimi politikami
držav. Z drugimi besedami – kar države članice EU dajo z
levo roko, pospravijo v desni žep.

Priporočila
V poročilu organizacije civilne družbe pozivajo države
članice EU, da:
• Sprejmejo predpise na ravni EU, s katerimi bi uvedle
javno dostopne evidence dejanskih lastnikov podjetij,
skladov in fundacij.
• Za vsa velika podjetja5 uvedejo poročanje po državah,
ki bi vključevalo:
• 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
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• 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
• davčne podatke, tj. podrobne podatke o zneskih, ki
jih podjetje še mora plačati in ki jih je že plačalo za
vsak posamezni davek.
• Opredelijo davčno utajo kot predhodno kaznivo dejanje
kaznivega dejanja pranja denarja.
• Razvijejo mehanizme, s katerimi bi lahko merili vpliv,
ki ga ima beg kapitala zaradi izmikanja davkov na
države južne poloble, in z analizami ugotovijo, kakšno
vlogo igrajo pri tem njihove davčne politike, da bodo
lahko okrepile usklajenost javnih politik za svetovni
razvoj.

Kakšne so perspektive na svetovni ravni
Medtem ko se svet trudi prebroditi svetovno gospodarsko
krizo, beg kapitala zaradi izmikanja davkom v nekaterih
najrevnejših državah južne poloble še naprej povzroča
odtekanje finančnih sredstev, ki bi jih državljani in
družbe teh držav še kako potrebovali. Ta sredstva so
preusmerjena v tuje jurisdikcije ali davčne oaze ali
so skrita na zasebnih bančnih računih v nekaterih
najbogatejših državah na svetu. Tako se od revnih k
bogatim prelije ogromno premoženja, mnogo več, kot
znaša uradna razvojna pomoč, ki je namenjena državam
južne poloble in katere znesek zadnje čase strmo upada.
Davčna utaja in izogibanje plačilu davkov sta izziva, s
katerima se spopada cel svet in ki vplivata na vse nas.
Obdavčljivi dobiček namreč potuje od ene do druge
davčne jurisdikcije ali tujega finančnega središča v
kraje, kjer je zavit v tančico skrivnosti, ali pa se giblje
skozi posebne korporacijske strukture, ki omogočajo
izogibanje plačilu davkov. To pa zmanjšuje davčne
prihodke in povzroča erozijo davčne osnove držav, kar
za današnje družbe, ki za financiranje javnih dobrin in
storitev potrebujejo davke, predstavlja resnično težavo.

Poleg tega evropske vlade pozivajo, da
• Aktivno podprejo uvedbo standarda za avtomatično
izmenjavo podatkov na svetovni ravni in upoštevajo
prehodno obdobje za države v razvoju, ki trenutno ne
izpolnjujejo zahtev po avtomatični vzajemni izmenjavi
podatkov, saj nimajo dovolj učinkovitega upravnega
sistema.
• Skupaj z državami v razvoju pripravijo podroben in
natančen pregled prednosti, slabosti in možnosti
uvedbe novih sistemov (kot je na primer enotno
obdavčenje), ki bi nadomestili trenutno veljavni
mednarodni davčni sistem, ob čemer naj se še
posebej posvetijo vprašanju, kako bi ti alternativni
sistemi vplivali na države v razvoju.
• Pod pokroviteljstvom ZN ustanovijo medvladni davčni
forum, ki bi postal organ za sprejemanje odločitev
o oblikovanju davčnih politik in bi zagotavljal, da pri
reformi obstoječih mednarodnih davčnih predpisov
enakopravno sodelujejo tudi države v razvoju.

Evropska komisija ocenjuje, da izguba prihodkov, ki jo
povzročita davčna utaja in izogibanje davkom, samo
v Evropi letno znaša približno bilijon evrov.6 Države
v razvoju pa po zadržanih ocenah zaradi nezakonitih
finančnih tokov, predvsem davčnih utaj multinacionalnih
družb, vsako leto izgubijo med 660 in 870 milijardami
evrov.7 Ta številka ne vključuje bega kapitala zaradi
uporabe strategij za izogibanje davkom, s katerimi se
lahko podjetja popolnoma izognejo obdavčenju.8
Organizacija Christian Aid ocenjuje, da države v razvoju
zaradi izgube davčnih prihodkov, ki jo povzročita le
dve vrsti davčne utaje – manipulacija transfernih cen
in ponarejanje računov –, letno utrpijo za najmanj
100 milijard evrov škode, kar presega skupni znesek
pomoči, ki jo prejmejo te države.9 Čeprav pomoč ostaja
nepogrešljivo orodje za financiranje boja proti revščini,
pa so zneski davčnih izgub tako astronomski, da bi
z njimi lahko drastično izboljšali stanje v državah v
razvoju. Če navedemo konkreten primer – ocenjuje se,
da letni stroški preventive, diagnosticiranja in zdravljenja
malarije na svetovni ravni znašajo 3,8 milijarde evrov.
Trenutno države za to prejemajo manj kot polovico te
vsote. Malarija tako v najmanj razvitih državah sveta
ostaja eden od glavnih vzrokov umrljivosti med otroki
in OZN po večletnem napredku v boju proti tej bolezni
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opozarja, da obstaja resno tveganje, da se bo bolezen
ponovno razširila.10 Za splošnejšo sliko pa povejmo, da
bodo morale države v razvoju, če bodo želele doseči
razvojne cilje tisočletja, s katerimi jim želijo ZN zagotoviti
osnovne družbene storitve, kot so izobrazba, zdravstveno
varstvo, voda in sanitarne storitve ter prehranska
varnost, v prihodnjih letih zakrpati luknjo v financiranju v
višini najmanj 112 milijard evrov letno.11

Finančna kriza in varčevalni ukrepi
Danes, ko kriza še vedno odmeva po celem svetu, večina
vlad s težavo ustvari dovolj davčnih prihodkov. Nedavna
raziskava organizacij Iniciativa za dialog o javnih
politikah (Initiative for Policy Dialogue) in South Centre je
pokazala, da bo vpliv varčevalnih ukrepov leta 2013 čutilo
približno 80 odstotkov svetovnega prebivalstva, leta 2015
pa naj bi ta številka narasla na 90 odstotkov. Raziskava
kaže tudi, da je krčenje javnih financ trenutno najhujše v
državah južne poloble.12
Do zdaj je plačno kapico ali znižanje plač, vključno
v šolskem sektorju in v sektorju javnega zdravstva,
uvedlo ali namerava uvesti 98 držav, 86 držav pripravlja
pokojninske »reforme«, 80 držav razmišlja o spremembi
svoje varnostne mreže in 100 držav spreminja in
zmanjšuje subvencije, vključno s subvencijami za
prehrano.13 Ob tem pa zaradi davčnih utaj in izogibanja
plačilu davkov veliko bogastva še vedno uhaja skozi
davčno mrežo. Medtem ko je vedno več ljudi potisnjenih v
revščino, se drugi izmikajo davkom in vedno bolj bogatijo.

Kdo plačuje davke?
V časih gospodarske krize se javnofinančni prihodki,
zbrani z obdavčevanjem, običajno znižajo. To pomeni,
da je težje financirati osnovne storitve in vzdrževanje
cest, šol, javnih zgradb in javne infrastrukture. Ne glede
na to, ali je država bogata ali revna, so davki bistven
del finančnih sredstev, potrebnih za učinkovito vodenje
države, poleg tega pa ustvarjajo tudi odgovornejši
odnos med vlado in davkoplačevalci. Plačevanje davkov
v skladu s svojimi zmožnostmi je osnovna dolžnost
vsakega državljana in temelj družbe. Agresivno
izogibanje plačilu davka je v svojem bistvu torej
protidružbeno dejanje.
Po Eurostatovi oceni trendov obdavčevanja v Evropski
uniji za leto 2013 skoraj polovico davčnih prihodkov v

vseh sedemindvajsetih državah članicah (brez Hrvaške)
poberejo z obdavčitvijo dela in približno tretjino z
obdavčitvijo potrošnje, vključno z davkom na dodano
vrednost (DDV). Obdavčitev kapitala predstavlja približno
petino evropskih davčnih prihodkov.14 Na svetovni ravni
se je uporaba davkov na potrošnjo, kakršna sta DDV in
davek na blago in storitve, dramatično povečala tako
po obsegu kot po številu držav, ki uporabljajo takšno
obdavčevanje (zdaj jih je že več kot 150).15 Medtem pa se
davki, ki jih morajo plačevati podjetja, povsod razen v
Afriki kar naprej zmanjšujejo.16
Najrevnejši ljudje plačujejo nesorazmerno visok delež
davkov na potrošnjo, saj ti davki prizadenejo relativno
visok delež njihovega premoženja – denar, ki ga porabijo
predvsem za hrano in vsakodnevne dobrine. Posredno ali
neposredno zvišanje davkov lahko torej močno vpliva na
prehransko varnost in življenjski standard najrevnejših
ljudi.

In kdo ne plačuje davkov?
Zadnje čase javnost veliko pozornosti namenja
multinacionalnim družbam, ki se izogibajo plačilu
davkov, in tudi velike blagovne znamke, kot so Starbucks,
Google, Amazon in Apple, so bile deležne hudih kritik.
Medijska poročila o tem, da je družba Starbucks
plačala manj kot odstotek davka od dohodkov v višini 3,5
milijarde evrov, ki jih je ustvarila s prodajo od leta 1998
v Veliki Britaniji, so povzročila javno ogorčenje po celi
Evropi.17,18
Uporaba kreativnih ukrepov, s katerimi se
multinacionalne družbe izmikajo davkom, povzroča
zaskrbljenost, da bo davčno breme razporejeno
nesorazmerno. Poleg tega zaradi takšnih dejanj
multinacionalk države, ki že tako s težavo premagujejo
finančno krizo in morajo uvajati varčevalne ukrepe, ki
najbolj prizadenejo prebivalstvo, izgubljajo finančna
sredstva.
Prav multinacionalne družbe so tiste, ki imajo od t. i.
»agresivnega davčnega načrtovanja« v več različnih
jurisdikcijah največ koristi. Mala in srednje velika
podjetja namreč ne morejo »konkurirati« tem praksam,
saj nimajo dovolj sredstev, da bi najemala strokovnjake
za davčno načrtovanje. Ali pa dobička ne morejo
preusmerjati po jurisdikcijah zaradi lokacije svoje
gospodarske dejavnosti. Večina družinskih podjetij
namreč posluje le v domačem gospodarstvu, zato ne
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more uporabljati takšnih »davčno konkurenčnih« praks.
Vsi, ki sodelujejo pri agresivnem davčnem načrtovanju
multinacionalk, tega sicer ne delajo prostovoljno, kljub
temu pa takšno vedenje teh velikih podjetij vpliva na vse
države sveta. Tako kot razvitim tudi državam v razvoju

davčno izmikanje multinacionalnih družb povzroča veliko
težav. Le da v državah v razvoju posledice nižjih davčnih
prihodkov neposredno občutijo najrevnejši ljudje na
svetu, ki so odvisni od svojega javnega sektorja, saj jim
ta zagotavlja izobrazbo, zdravstveno varstvo in osnovne
družbene storitve.

Okvir št. 1: Sladke besede, prazen račun
V poročilu Sladke besede, prazen račun (Sweet Nothings) je organizacija ActionAid razkrila, kako je britanski velikan prehrambene
industrije Associated British Foods s pomočjo svojega hčerinskega podjetja Zambia Sugar Plc, ki se ukvarja s pridelavo sladkorja,
v petih letih vsako leto zaslužil rekordne dohodke v višini 200 milijonov ameriških dolarjev in tako ustvaril za več kot 18 milijonov
dolarjev dobička. Vendar pa je zambijska vlada od dohodkov podjetja pobrala manj kot 0,5 odstotka davkov. Organizacija ActionAid
trdi, da je podjetje Zambia Sugar Plc to doseglo z uporabo več kreativnih – toda zakonitih – taktik za izmikanje davkom.
Podjetje je na primer irskemu sestrskemu podjetju plačalo račune za nabavo in menedžerske storitve, ki so znašali skoraj
2,6 milijona ameriških dolarjev, čeprav so revidirani računovodski izkazi irskega podjetja pokazali, da to na Irskem nima
nobenega zaposlenega.19 Družba Associated British Foods je zanikala, da bi podjetje Zambia Sugar z namenom znižanja višine
davka plačevalo račune, ki so jih izdala druga podjetja v skupini, in je trdila, da so bila plačila namenjena izvoznim storitvam,
podizvajalcem in plačilu osebja, ki je bilo napoteno na delo v Zambijo, da torej nikakor niso bila povezana z davčnim načrtovanjem.
Organizacija ActionAid v svojem poročilu ugotavlja še, da je družba poleg tega uporabljala tudi luknje v sporazumih in davčne oaze
ter je s pomočjo irskih, mauricijskih in nizozemskih krovnih družb spreminjala zgradbo svojega lastništva. Poleg tega ji je s tožbo
proti zambijskemu davčnemu uradu uspelo doseči, da se njen dobiček uvrsti v kategorijo »kmetijskega dobička«, zaradi česar je
lahko koristila davčno olajšavo, ki je bila prvotno namenjena zambijskim kmetovalcem.20
Po izračunih organizacije ActionAid je družba tako med letoma 2008 in 2010 v absolutnem smislu plačala manj dohodnine kot
povprečen zambijski kmetovalec, medtem ko je s pridelavo sladkorja, ki ga je prodajala afriškim in evropskim potrošnikom,
ustvarila visoke dobičke. Organizacija ocenjuje, da bi davčni prihodki, ki jih je Zambija izgubila zaradi transakcij med družbo
Associated British Foods in davčnimi oazami, zambijski vladi omogočili, da vsakih 12 minut v osnovno šolo vpiše enega otroka.21

V zadnjem času se vedno več pozornosti namenja tudi
bogatim posameznikom, ki svoj dobiček ustvarjajo
z izmikanjem davkom in svoje bogastvo skrivajo v
davčnih oazah. Spomladi 2013 je bil svet priča številnim
škandalom, ki so razkrili, da je v davčnih oazah po celem
svetu skritih na milijarde ameriških dolarjev. Mednarodni
konzorcij raziskovalnih novinarjev je pregledal dva
milijona dokumentov, ki so pricurljali v javnost, in povzel
za 260 gigabajtov podatkov.22 Podatki, ki so jih našli
novinarji, so razkrili umetno mrežo slamnatih podjetij in
skritih bančnih računov, v katero je bilo vpletenih več kot
170 držav po celem svetu. Ta podjetja in bančni računi so
bili povezani v strukture, namerno zgrajene na takšen
način, da bi davčne oblasti in državljane zmedle, zavedle
in jih pripeljale v slepo ulico.
Med tem svetovnim finančnim škandalom, ki je hitro
dobil vzdevek »offshore leaks«, so na plan prišli tudi
podrobni podatki o tem, kako so velike evropske banke
– med njimi francoski banki PNB Paribas in Crédit

Agricole23 ter največja nemška banka Deutsche Bank24
– ustanavljale slamnata podjetja v tujih davčnih oazah
in z njihovo pomočjo svojim strankam ponujale bančno
tajnost in nizke davke ali pa sploh nobenih davkov. V
Veliki Britaniji so odkrili, da je bila neka neznana oseba
registrirana kot direktor več kot 1.200 podjetij. Ta
številka je nemudoma vzbudila sum in sprožila razpravo
o manipulaciji lastništva slamnatih podjetij in pranju
denarja.25 V Grčiji, ki jo je močno prizadela gospodarska
kriza, pa so novinarji odkrili več kot 100 offshore podjetij
v grški lasti, za katera grške oblasti niso vedele.26

Davčne oaze in pranje denarja: vrh ledene gore
Seveda je bilo že prej znano, da davčne oaze ponujajo
bančno tajnost, toda škandal »offshore leaks« je javnosti
razkril konkretne primere izkoriščanja te tajnosti. Kljub
temu pa je svet videl le drobec resničnega dogajanja.
Glede na obsežno raziskavo, ki jo je za Mrežo za davčno
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pravičnost (Tax Justice Network) izvedel James Henry,
se znesek bogastva, ki je skrit v tujih finančnih središčih,
najverjetneje giblje med 16 in 25 bilijon evrov.27 Tega
skritega bogastva analize družbene neenakosti ne
upoštevajo, zato imamo o tem, kako je svetovno bogastvo
dejansko porazdeljeno, zelo nepopolno sliko. Vsekakor
vemo, da tretjina tega bogastva izvira iz držav v razvoju.
Z drugimi besedami – v resnici je Afrika tista, ki pošilja
»pomoč« preostalemu delu sveta, in ne obratno.28

pravičen sistem obdavčevanja po celem svetu. Zato
se to poročilo posveča tudi vprašanju, kako evropske
države gledajo na povezavo med begom kapitala zaradi
izmikanja davkom in svetovnim bojem proti revščini in
kakšen je njihov odnos do rešitev, ki bi jih poiskale skupaj
z državami v razvoju in bi prekinile to povezavo.

Finančna sredstva, ki se izmikajo obdavčenju, pa naj
bodo v lasti posameznikov ali slamnatih podjetij (to
so podjetja, ki ne opravljajo dejanske gospodarske
dejavnosti in imajo malo sredstev ter služijo le kot orodje
za izvajanje transakcij), so zaščitene z zidom tajnosti,
zato so za davčne oblasti in države, iz katerih izvirajo,
nevidna. Ta sredstva se s pomočjo labirinta slamnatih
podjetij in drugih kreativnih pravnih struktur, zgrajenih
zato, da bi prikrile pravega (ali »dejanskega«) lastnika
denarja, operejo in vrnejo nazaj v gospodarstvo pod
krinko zakonito pridobljenih prihodkov.29

Ključni ukrep, s katerim bi lahko preprečili izmikanje
davkom in na svetovni ravni postavili bolj trajnostne
finančne strukture, je uvedba popolne transparentnosti
pri transakcijah, ki jih v različnih državah izvajajo
multinacionalne družbe. To bi lahko dosegli, če bi od
multinacionalk zahtevali poročanje po državah, ki bi
vključevalo:

Čas je, da se spremeni sistem predpisov, ki leto za letom
dovoljujejo uporabo takšnih praks. Poročilo daje vpogled
v to, kako se s temi izzivi soočajo številne evropske
države in kakšna je na svetovni ravni povezava med
begom kapitala zaradi izmikanja davkom in bojem proti
revščini.

Boj proti davčni tajnosti

• 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.

Rešitve že na mizi
Lahko sicer trdimo, da s plačevanjem davkov prispevamo
k razvoju družbe in da je zato to moralna dolžnost
vsakega posameznika, toda za pripravo učinkovite
zakonodaje, ki bi zagotovila ustrezno ravnanje podjetij
in bogatih posameznikov, so odgovorni izvoljeni
predstavniki politične oblasti. Le izvoljeni politiki, ki
zastopajo interese državljanov, lahko porušijo strukture,
s pomočjo katerih se podjetja in posamezniki trenutno
izmikajo davkom. V zadnjem času predstavniki politične
oblasti ponovno kažejo zanimanje za mogoče tehnične
rešitve tega problema. V Evropi Evropski parlament
in Svet EU že razpravljata o številnih predlogih, ki so
opisani v nadaljevanju.
Resda se s temi izzivi soočajo vse države sveta, toda da
bi pokazali, da smo odgovorni in pripravljeni na dejanja,
moramo ukrepe sprejeti tudi na ravni EU. Izrednega
pomena je, da se spopademo z mrežo tajnosti in
netransparentnosti, saj bomo le tako lahko zagotovili

• Davčne podatke, tj. podrobne podatke o zneskih, ki jih
podjetje še mora plačati in ki jih je že plačalo za vsak
posamezni davek.
Če bi na ta način izboljšali transparentnost, bi lahko
primerjali podatke o dobičku, plačilu davkov in poslovni
dejavnosti podjetij za posamezne države in preverjali
sum oz. tveganje, da se podjetja izmikajo davkom.
Poročanje po državah bi pripomoglo tudi k temu, da bi
si ustvarili jasnejšo sliko o tem, kakšne so posledice
medsebojnega vpliva nacionalnih in mednarodnih
davčnih sistemov. Učinkovitost takega načina poročanja
je na začetku leta 2013 potrdila tudi EU, ko je sprejela
spremembe direktive o računovodstvu, ki ureja
poročanje po državah za gozdarska in rudarska podjetja,
in uvedla strožjo različico poročanja po državah za
banke, ki jo ureja direktiva o kapitalskih zahtevah IV.30
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Trenutno v EU poteka razprava o predlogih za poročanje
po državah za velika podjetja.31 Toda do zdaj ni bil v
Evropskem parlamentu in Svetu EU vložen noben
zakonodajni predlog, čeprav so nekateri akterji v
teh dveh ustanovah izrazili svojo podporo takšnemu
predlogu.32
Poleg poročanja po državah je potrebno tudi več jasnosti
glede tega, kdo dejansko nadzoruje denar v posameznih
podjetjih. Pravi lastniki, tisti, ki imajo od lastništva ali
nadzora nad podjetjem dejansko korist (t. i. dejanski
lastniki), so lahko skriti (npr. s pomočjo zastopnikov ali
podjetij v drugih državah), zato oblasti in javnost le z

veliko težavo odkrijejo, kdo resnično stoji v ozadju podjetij
in drugih pravnih oseb. Na pomen odkrivanja identitete
pravih, dejanskih lastnikov opozarjajo tudi standardi, ki
jih je razvila Projektna skupina za finančno ukrepanje,
glavni organ, ki ocenjuje, kako učinkovite so države
v svojih prizadevanjih za preprečevanje korupcije in
pranja denarja.33 Če pri lastništvu in nadzoru struktur,
v katere se nakazuje oz. v katerih se hrani denar, ni
transparentnosti, potem te strukture omogočajo, da
se storilci kaznivih dejanj, skorumpirani posamezniki
in podjetja, ki se izmikajo davkom, skrijejo pred roko
pravice.34

Okvir št. 2: Projektna skupina za finančno ukrepanje (Financial Acton Task Force – FATF)
Projektna skupina za finančno ukrepanje je medvladni organ, ki je bil ustanovljen leta 1989 z namenom preprečevati pranje
denarja, financiranje terorizma in širjenje orožja za množično uničevanje. Leta 1997 je bila v okviru Sveta Evrope ustanovljena
evropska podružnica organa, imenovana Posebni odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov s področja odkrivanja
in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma (MONEYVAL). Namen te podružnice je ocenjevanje, ali države članice
spoštujejo standarde, ki jih je določila projektna skupina.
Strokovnjaki v okviru odbora MONEYVAL redno proučujejo stanje v vseh tridesetih državah članicah in vsako državo ocenijo glede
na njeno stopnjo upoštevanja priporočil FATF. Ocenjevalna lestvica obsega naslednje stopnje: neskladno, delno skladno, v večji
meri skladno, skladno.
Ocenjevanje izvaja mednarodni odbor strokovnjakov, in sicer v rednih, štiri- do sedemletnih ciklusih. Žal pa je seznam
nesodelujočih jurisdikcij, ki ga objavlja FATF, zelo političen. Leta 2011 FATF na seznam na primer ni uvrstil Luksemburga, so se
pa na njem znašle mnoge države v razvoju z boljšo oceno.35 Luksemburg je na indeksu finančne tajnosti za leto 2013 na drugem
mestu.36

V Evropi obstajajo različni sistemi za odkrivanje
dejanskega lastništva. Trenutno v okviru četrte
revizije direktive EU o preprečevanju pranja denarja
poteka razprava o uvedbi vseevropskega sistema
evidenc dejanskih lastnikov. Bistvenega pomena je,
da so te evidence javne in državljanom – ki so tudi
davkoplačevalci –, organizacijam civilne družbe in
drugim vladam omogočajo dostop do podatkov o
dejanskem lastništvu. V okviru te revizije potekajo tudi
pogajanja o kaznih za kazniva dejanja pranja denarja,
natančneje o tem, ali bi morala biti davčna utaja
opredeljena kot predhodno kaznivo dejanje kaznivega
dejanja pranja denarja. Če bi bila takšna opredelitev
potrjena in bi se zakonodaja uspešno izvajala tudi v
praksi, bi bile za takšna kazniva dejanja lahko predvidene
zelo stroge kazni.37

Četrta revizija je del obsežnejšega akcijskega načrta, ki
ga je objavila Evropska komisija in ki vključuje pobude
za krepitev boja proti davčni goljufiji in davčni utaji.38 Ta
načrt vsebuje številne pobude in dve posebni priporočili.
V enem od teh dveh komisija predlaga določitev skupnih
kriterijev, po katerih bi lahko prepoznali davčne oaze,
in uvedbo črnega seznama. Ti predlogi so za EU dobra
priložnost, da postane vodilni zgled v boju proti begu
kapitala zaradi izmikanja davkom. Če bi predloge
sprejela, bi namreč lahko pritisnila na davčne oaze, da
spremenijo svojo zakonodajo in ne omogočajo več bega
kapitala, temveč se skupaj z drugimi državami sveta
spopadejo s tem problemom.
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Izmenjava podatkov
Da bi davčne oblasti lahko ocenile davčne obveznosti
podjetij, ki poslujejo na mednarodnih trgih, in bogatih
posameznikov ter dosegle, da te obveznosti izpolnijo,
morajo navadno poznati tudi podatke o sredstvih oz.
dohodkih, ki jih imajo ta podjetja ali posamezniki v tujini.
Te podatke morajo pridobiti od jurisdikcij ali držav, kjer
so ta sredstva ali dohodki shranjeni. Zdaj lahko davčni
uradi večine držav do teh podatkov pridejo le tako, da
pri tujih davčnih oblasteh, s katerimi imajo sklenjen
sporazum, ki to omogoča, vložijo posamezen zahtevek,
če sumijo, da se neka pravna ali fizična oseba, ki živi ali
posluje v njihovi državi, izmika davkom. Pri tem glavno
težavo predstavlja to, da mora urad, preden zaprosi za
podatke, že zbrati precejšnjo količino podatkov, sicer
zahtevek, ki ga vloži, ne bo uspešno obravnavan. To pa
pomeni, da številnim osebam, ki se izmikajo davkom, ne
bo treba nikoli odgovarjati za svoja dejanja, saj davčni
uradi nimajo dovolj začetnih podatkov, da bi lahko vložili
zahtevek za pridobitev podatkov tujih davčnih oblasti.
Prav zaradi tega vlade, ki so se jim septembra 2013
pridružili celo ministri skupine G20, opozarjajo, da bi
morala biti izmenjava podatkov avtomatična.39 Tudi OECD
je v svojem akcijskem načrtu zapisal, da je potreben
premik v smeri globalnega standarda za avtomatično
izmenjavo podatkov.
Na ravni EU obstaja pilotska pobuda za uvedbo
avtomatične izmenjave podatkov, ki jo je prvotno
predlagalo pet velikih držav članic. Pobudi so se pozneje
pridružile še številne druge države članice pa tudi
države zunaj EU.40 Prav tako je bila na dnevni red zopet
uvrščena sprememba direktive o obdavčenju dohodka od
prihrankov, ki vključuje elemente avtomatične izmenjave
podatkov med državami, ki sodelujejo pri obdavčevanju
prihodkov od prihrankov znotraj EU. Ta sprememba je
bila zaradi nesodelovanja vseh držav članic več let v
predalu.41
Toda opozoriti je treba na to, da nobena od teh pobud
ne upošteva stališč najrevnejših držav sveta in izzivov,
s katerimi se te države soočajo. Nekatere od teh držav
trenutno morda niso sposobne sodelovati pri vzajemni
izmenjavi podatkov, čeprav nanje najmočneje vpliva beg
kapitala zaradi izmikanja davkom, kot je pokazal tudi
primer pridelave sladkorja družbe Associated British
Foods (glej Okvir št. 1). Če neodvisne ocene pokažejo,
da neka država nima dovolj učinkovitega upravnega
sistema, da bi lahko sodelovala pri avtomatični izmenjavi
podatkov, bi morali tej državi dovoliti prehodno obdobje, v

katerem bi lahko ustrezno izboljšala učinkovitost svojega
sistema, ob tem pa bi še vedno veljalo, da sodeluje pri
mednarodnem sporazumu o avtomatični izmenjavi
podatkov. Žal pa je politična podpora bogatejših držav za
takšen pravičnejši pristop šibka.42

Krpanje lukenj
Transparentnost, ki bi jo omogočil javni dostop do
podatkov podjetij v vseh državah, in avtomatična
izmenjava podatkov sta temelja za spremembo slabo
delujočega sistema, s pomočjo katerega se zaradi
izmikanja davkom pretaka ogromna količina kapitala iz
države v državo. Javno znano je, da nekatere dejavnosti
povzročajo erozijo davčne osnove držav in da nekateri
dobički sploh niso obdavčeni. Predpisi trenutno
veljavnega sistema tega ne preprečujejo. Tega se zaveda
tudi skupina G20, ki je priznala, da je treba spremeniti
sistem in tako pomagati revnim državam, ki so zaradi
bega kapitala najbolj prizadete. Ta naloga je bila
zaupana OECD, ki je ta izziv poimenoval »preprečevanje
erozije davčne osnove (držav) in preusmeritve dobička
(multinacionalnih podjetij)«.
Razsežnost problemov, ki se poskušajo rešiti s
procesom mednarodne davčne reforme – takšen je tudi
akcijski načrt OECD za preprečevanje erozije davčne
osnove in preusmeritve dobička –, je gromozanska.
Mednarodni sporazumi, sklenjeni z namenom
izogibanja dvojnemu obdavčevanju, zdaj omogočajo
dvojno »neobdavčevanje«. Multinacionalke lahko v
državah ustanavljajo obvodna ali slamnata podjetja,
ki ne opravljajo nobene gospodarske dejavnosti, in
tako izkoriščajo davčne sporazume in druge finančne
ugodnosti, med temi so tudi določene vrste investicijskih
olajšav in nezahtevni pogoji za ustanovitev podjetja (v t. i.
»obvodnih« državah).
Čeprav so vlade izrazile pripravljenost, da bi se spopadle
s temi težavami, pa še nič ne kaže, da bodo dejansko
začele uporabljati ustrezne rešitve. Dveletni akcijski
načrt OECD prepušča sprejemanje odločitev državam
članicam OECD (34 držav) in državam članicam skupine
G20. Tako OECD kot skupina G20 pa ne vključujeta
najrevnejših držav na svetu, njune članice so namreč
najbogatejše države, z mnogimi davčnimi oazami vred.
Ker so ravno države članice OECD in G20 tiste, ki imajo
od trenutnega sistema največ koristi, se postavlja
vprašanje, ali je takšen proces mednarodne davčne
reforme sploh verodostojen.
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V odgovor na to je OECD43 bežno omenjal sodelovanje
Odbora strokovnjakov ZN za mednarodno sodelovanje
pri davčnih zadevah, ki deluje v okviru Ekonomskega in
socialnega sveta ZN (ECOSOC)44 in upošteva tudi stališča
najrevnejših držav, vendar pa ne sprejema odločitev.
OECD ni podal nobene utemeljitve za takšen pristop,
niti ni natančno razložil, kako bi sodelovanje potekalo v
praksi.
Države v razvoju so ob podpori Norveške in velikega
števila organizacij civilne družbe46 predlagale, da se
ustanovi medvladni organ, ki bi deloval v okviru ZN in
bi vodil pogajanja o davčnih vprašanjih. V nasprotju z
odborom strokovnjakov bi bil ta organ političen. Žal se
vlade mnogih razvitih držav na predlog niso odzvale ali
pa mu odkrito nasprotujejo in namesto tega kot osrednje
organe za mednarodne davčne zadeve podpirajo skupini
G8 in G20 ter OECD.47
45

Uradna razvojna pomoč in usklajenost politik
za razvoj
Dolgoročno bi morale države v razvoju uradno razvojno
pomoč nadomestiti z domačimi davčnim prihodki. Kljub
temu pa je ta pomoč še vedno bistvenega pomena za
financiranje osnovnih storitev in izboljšanje življenj
najrevnejših prebivalcev, še posebno v najmanj razvitih
državah, kjer v nekaterih primerih še vedno predstavlja
več kot 10 odstotkov bruto nacionalnega dohodka. Če
bi uradno razvojno pomoč uporabljali na pravi način,
bi lahko z njeno pomočjo izboljšali zmogljivost držav v
razvoju in dolgoročno zagotovili uspešnejše zbiranje
javnofinančnih prihodkov. Poleg tega bi lahko z njo
podprli krepitev odgovornosti državnih voditeljev in
spodbujali transparentnost.48
Cilj uradne razvojne pomoči je izkoreninjenje revščine
in izboljšanje življenja revnih in ljudi, odrinjenih na
rob družbe. Toda prakse držav donatoric pogosto
onemogočajo doseganje tega cilja. Predvsem, ker
donatorice dajejo prednost vezani pomoči (tuja pomoč,
ki mora biti porabljena v državi, ki jo ponuja, ali v skupini

izbranih držav), pa tudi zaradi neustrezne tehnične
pomoči, zaradi pomoči, ki je neformalno vezana na
javna naročila, in zaradi težav s predvidljivostjo pomoči.
Ti problemi, ki so značilni za uradno razvojno pomoč,
kažejo na to, kako nujno je okrepiti zmožnost vlad
držav v razvoju za učinkovitejše zbiranje javnofinančnih
prihodkov.
Uradno razvojno pomoč bi koristneje porabili, če bi z
njeno pomočjo v državah v razvoju krepili učinkovitost
upravnega sistema in zmožnost oblikovanja javnih
politik. Če bi spodbujali zbiranje javnofinančnih
prihodkov, bi se to veliko bolje obrestovalo, saj je uradna
razvojna pomoč veliko manj zanesljiv vir financiranja
kot prihodki, ustvarjeni z obdavčevanjem.49 Trenutno se
le majhen delež uradne razvojne pomoči uporablja za
razvijanje zmožnosti zbiranja javnofinančnih prihodkov.
Če želimo doseči, da bodo države v razvoju izkoriščale
vire, ki jim jih ponuja učinkovito in pravično obdavčenje,
pa bo treba ta delež povečati. Če želijo države v razvoju
dati prednost zbiranju javnofinančnih prihodkov, bi jim
bila boljša in bolje usklajena poraba pomoči na tem
področju namreč v veliko pomoč.
Neto odliv kapitala iz Afrike je bil v letu 2013 veliko višji
kot neto priliv uradne razvojne pomoči, ki jo je prejela
ta celina.50 Države članice bi to lahko spremenile z
učinkovito usklajenostjo politik za razvoj. V ta namen bi
morale razviti mehanizme, s katerimi bi lahko merile
vpliv, ki ga ima beg kapitala zaradi izmikanja davkom na
države južne poloble, in z analizami ugotoviti, kakšno
vlogo igrajo pri tem njihove davčne politike. Tako bi lahko
zagotovile, da vlade tistega, kar dajo z levo roko, ne bi več
pospravile v desni žep.
Evropske vlade se morajo z uvedbo reform, opisanih v
tem poročilu, zavzeti za preprečevanje bega kapitala
iz nekaterih najrevnejših držav na svetu, le tako bo
narejen dejanski napredek v smeri mednarodne davčne
pravičnosti. Treba je pripraviti realnejše ocene vplivov,
ki jih ima beg kapitala na ljudi v najrevnejših državah,
in v javno razpravo o mogočih rešitvah vključiti civilno
družbo. To sta cilja, ki se ju trudi doseči tudi to poročilo.
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Zaključek
Poročilo ugotavlja, da so v trinajstih državah, ki so
sodelovale pri njegovem nastanku, vladni ukrepi za
preprečevanje bega kapitala zaradi izmikanja davkom
izrazito nezadostni glede na razsežnost problema. In
opozarja, da na nacionalni ravni večina vlad, vključenih
v to poročilo, od podjetij sicer zahteva določeno mero
finančnega poročanja in sporočanja drugih podatkov,
niso pa pripravljene državljanom zagotoviti dostopa
do vsebinsko pomembnejših podatkov, ki bi omogočal
ukrepe proti begu kapitala zaradi izmikanja davkom.
Na ravni EU je pripravljenost za spremembe sicer večja,
predvsem zaradi nedavnega napredka pri finančnem
poročanju po državah, toda še vedno nezadostna.
Nekatere vlade so izrazile podporo poročanju po
državah, druge pa se takšne podpore vzdržujejo.
In čeprav so se mnoge vlade z besedami zavezale
k avtomatični izmenjavi podatkov, še niso uvedle
večstranskega mehanizma, s katerim bi izpolnile te
zahteve.
Večina držav, vključenih v to poročilo, je izrazila podporo
procesu, s katerim bi avtomatično izmenjavo davčnih
podatkov dosegli pod vodstvom skupine G20 oz.
OECD. Toda obstaja velika nevarnost, da mednarodni
»standard«, ki bi ga določila skupina G20 ali OECD,
ne bi vključeval držav, ki nimajo ustreznih sredstev
za izmenjavo podatkov, oz. zanje ne bi veljal. Poleg
tega takšen standard najverjetneje ne bi upošteval niti
prehodnega obdobja za države, ki bi za to, da bi razvile
svojo zmožnost izmenjave podatkov, potrebovale nekaj
časa.
Veliko skrb zbuja tudi to, da v nobeni od držav, vključenih
v to poročilo, ni tako rekoč nikakršne politične volje
za sprejetje odločnih ukrepov, s katerimi bi države
zagotovile usklajenost politik za svetovni razvoj in

poskrbele, da so nacionalne politike njihovih vlad
skladne z njihovimi stališči v pogajanjih na evropski in
mednarodni ravni. Čeprav se številne vlade držav, ki so
sodelovale pri tem poročilu, zavedajo, kako pomembno
je učinkovito zbiranje javnofinančnih prihodkov za
zmanjšanje odvisnosti od pomoči in preprečevanje
svetovne revščine, se to ne odraža v njihovih nacionalnih
in večstranskih politikah in predpisih. Še več, primeri
nekaterih držav, na katere se osredotoča to poročilo,
kažejo, da davčne politike njihovih vlad neposredno
zmanjšujejo davčne prihodke držav v razvoju.
Skrb zbujajoče je tudi, da so vlade držav, vključenih
v poročilo, sprejemanje odločitev o politikah na tem
področju pripravljene prepustiti OECD. Članstvo držav
v OECD je omejeno in mnoge od njegovih članic same
nosijo veliko odgovornosti za beg kapitala zaradi
izmikanja davkom. Če se sprejemanje odločitev zaupa
izključno OECD, bo to močno zmanjšalo možnosti za to,
da bodo rešitve pravične za vse in da bodo vključevale
državljane vseh držav, predvsem držav v razvoju.
Medtem ko države po celem svetu sprejemajo varčevalne
ukrepe, na milijone ljudi vsak dan plačuje za finančno
neodgovorno ravnanje brezvestnih podjetij. Dejanja
teh podjetij ostajajo nekaznovana oz. jim vlade takšna
dejanja celo aktivno omogočajo.
Davčna nepravičnost je eden največjih škandalov
našega časa in ena največjih ovir na poti do trajnostnega
in enakopravnega razvoja vseh držav. Ker je vedno
več revščine, ljudje tudi v vsakodnevnem življenju
vedno močneje občutijo vpliv bega kapitala zaradi
izmikanja davkom. Skrajni čas je za mednarodno
davčno pravičnost. To vedo ljudje in tudi vlade se vse
bolj zavedajo, da morajo ukrepati. Zdaj je čas, da svoje
besede spremenijo v dejanja.
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Priloga: Pregled stanja v Sloveniji
Ekonomska podoba Slovenije
Delež davčnih prihodkov (BDP)

37,6 % leta 2011 (2,5 % pod povprečjem EU27) Slovenija
je med državami članicami EU27 na 11. mestu.

Bruto zunanji dolg

40,8 milijarde evrov leta 2013

Davčni prihodki kot odstotek vseh zbranih prihodkov

95 % leta 2012 (2,6 % manj od načrtovanega)

Prispevki za socialno varnost

50,2 %

Prispevki glede na dohodek in dobiček

25,5 %

Viri: UMAR 2013: 104, SURS 2013a, DURS 2013 b7.

Splošni podatki
Po dveh letih skromne gospodarske rasti se je leta
2012 BDP Slovenije zopet zmanjšal za 2,3 odstotka.1 Ta
negativni trend se je nadaljeval tudi leta 2013. Bruto
zunanji dolg Slovenije trenutno znaša 40,8 milijarde
evrov. Znesek dolga se je povečal predvsem zaradi
zadolževanja države, saj se je bruto dolg države povečal
za 2,4 milijarde na 11,1 milijarde evrov.2
Zaradi upadanja gospodarske dejavnosti in poslabšanja
stanja javnih financ je Slovenija sprejela številne ukrepe
tako na dohodkovni kot na izdatkovni strani proračuna. Ti
vključujejo uvedbo davka na vodna plovila, uvedbo davka
na finančne storitve, povečanje obdavčitve loterijskih
dobitkov in povečanje DDV-ja leta 2013.3 Najverjetneje
zaradi teh pobud se je primanjkljaj države (vključno
s strukturnim primanjkljajem) prvič od izbruha krize
zmanjšal in dosegel 4,2 odstotka BDP.4
Med vsemi vrstami davkov je bil leta 2012 največji
upad prihodkov od dohodnine. Ti so se zmanjšali za 5,7
odstotka v primerjavi z letom 2011. K temu je največ
prispevalo zmanjšanje prihodkov, ki jih prinaša davek od
dohodkov pravnih oseb. Prvič po letu 1995 so upadli tudi
prihodki, zbrani s prispevki za socialno varnost.5
V preteklem letu se je v Sloveniji povečalo število
škandalov, povezanih z offshore jurisdikcijami, pranjem
denarja in davčnimi utajami. V nekaterih primerih so
bili storilci obsojeni in jim je bila izrečena zaporna
kazen. Poleg sodnih obsodb so mediji veliko pozornosti
namenjali tudi »nerešenim« primerom sumljivih
dejavnosti slovenskih podjetij ali posameznikov v tujih
državah. Glede na medijska poročila je med slovenskim
podjetji in posamezniki najbolj priljubljena davčna oaza
Švica. Mediji so poročali tudi o povečanju dejavnosti v
Panami, skozi katero je leta 2010 Vegrad, eno največjih
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gradbenih podjetij v Sloveniji, preusmeril 7 milijonov
evrov. Vedno bolj priljubljeni postajajo tudi Bermudi in
Belize.6 Poleg tega je znanih več primerov premožnih
Slovencev, ki so lastniki podjetij na Britanskih Deviških
otokih7,8, Cipru, Kajmanskih otokih in Nizozemskih
Antilih.9
Poslanci slovenskega državnega zbora so izpostavili
problem davčne utaje in davčne goljufije in sprejeli
spremembe zakona o preprečevanju pranja denarja, s
katerimi so povečali pristojnosti Urada za preprečevanje
pranja denarja.
Slovenija je že od leta 2004 donatorica uradne razvojne
pomoči. Ta pomoč se zadnje čase vse bolj povezuje z
gospodarsko diplomacijo, poleg tega pa se uporablja
tudi za utiranje poti slovenskim podjetjem na nove
trge v državah v razvoju. Leta 2012 je slovenska
uradna razvojna pomoč znašala 45,3 milijona evrov
ali 0,3 odstotka bruto nacionalnega dohodka in bo po
pričakovanjih stagnirala do leta 2015. Razmerje med
dvostransko in večstransko pomočjo je trenutno 33 : 67,
kar pomeni, da je velik delež slovenske uradne razvojne
pomoči izplačan preko večstranskih ustanov, zlasti EU.10
Tako ostaja le malo prostora za dvostransko pomoč,
poleg tega tudi nima jasne usmeritve in ni ustrezno
osredotočena ter je relativno razdrobljena.

Nacionalni predpisi za preprečevanje pranja
denarja
Prvi zakon o preprečevanju pranja denarja (Zakon o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
– ZPPDFT)11 je bil sprejet leta 1994 in je bil podlaga za
delo Urada za preprečevanje pranja denarja, ki je organ
v sestavi Ministrstva za finance. Leta 2012 je skupina
slovenskih poslancev vložila predlog za spremembo

ZPPDFT, ki uradu nalaga, da zbira in javno objavlja
podatke o vseh nakazilih nad zneskom 30.000 EUR, ki
so bila pri slovenskih bankah izvršena v države ali na
račune fizičnih in pravnih oseb s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v državah, v zvezi s katerimi obstaja
večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja
terorizma. Seznam teh transakcij je javno dostopen na
spletni strani urada12 in naj bi povečal transparentnost
ter do neke mere vplival tudi na transakcije na teh
območjih.13
Slovenija je bila v četrtem krogu ocenjevanja, ki ga
izvaja Posebni odbor strokovnjakov Sveta Evrope
za ocenjevanje ukrepov s področja odkrivanja in
preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma
(MONEYVAL), ena od najbolje ocenjenih držav. V poročilu
odbora MONEYVAL ni nobeno od priporočil prejelo ocene
»neskladno«. Deset priporočil je prejelo oceno »delno
skladno«, preostala pa oceno »v večji meri skladno«
ali »skladno«. V poročilu o četrtem krogu ocenjevanja
Slovenije je odbor zapisal: »Nacionalna zakonodaja je
na splošno v skladu z mednarodnimi standardi. Vseeno
se še vedno pojavljajo precejšnje težave, predvsem
pri razumevanju tega, kaj je potrebno za dokazovanje
kaznivega dejanja pranja denarja.«14

Transparentnost pri plačevanju davkov in
odkrivanju dejanskih lastnikov
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (AJPES) vodi Poslovni register Slovenije, ki
je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih,
njihovih hčerinskih podjetjih in drugih organizacijskih
strukturah, ki delujejo v Sloveniji. Poslovni subjekti15
morajo AJPES-u vsako leto oddati letna poročila, ki jih
ta uporabi za njihovo javno (brezplačno) predstavitev,
pa tudi v davčne in statistične namene. Sestavni del
poslovnega registra je tudi sodni register, v katerem se
zbirajo podatki o vseh pravnih osebah (podjetjih, njihovih
hčerinskih podjetjih, hčerinskih podjetjih tujih podjetij,
zadrugah, javnih in zasebnih ustanovah, javnih agencijah
in drugih pravnih subjektih). Ta register pa ne vključuje
podatkov o dejanskem lastništvu. Za posamezno enoto
Poslovnega registra Slovenije so na voljo različni
registrski podatki (identifikacijska številka, ime podjetja,
davčna številka, podatki o zastopnikih in ustanoviteljih
itd.), toda tiskanje teh podatkov v registru ni brezplačno.16

Veljavni zakon o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma17 zahteva, da banke zbirajo
podatke o upravičenih (dejanskih) lastnikih in jih hranijo
v evidenci. Podobno zahtevo je uvedla tudi sprememba
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Po tem
zakonu mora kateri koli organ javne uprave, če želi z
nekim podjetjem skleniti pogodbo v vrednosti, ki presega
10.000 evrov, pred podpisom pogodbe od tega podjetja
pridobiti izjavo o njegovi lastniški strukturi. Ta zahteva
je bila uvedena z namenom omogočiti javnemu sektorju
dostop do podatkov o tem, s kom dejansko sklepa
pogodbe.18 Slovenija podpira tudi 24. priporočilo FATF
in z njim povezane mednarodne standarde (npr. podatki
o dejanskem lastništvu morajo biti na voljo pristojnim
oblastem, za izmenjavo podatkov se mora imenovati
posebej za to pooblaščene osebe).
V Sloveniji je organ, pristojen za mednarodno izmenjavo
podatkov o obdavčenju in medsebojno upravno pomoč
pri izterjavi davščin, Davčni urad Republike Slovenije.
Podatki o številu zahtevkov – in držav, ki so zahtevke
vložile ali jih prejele – so javno dostopni. Leta 2012 je
Slovenija prejela 424 zahtevkov za pridobitev podatkov
o obdavčenju in poslala 338 takšnih zahtevkov. Večino
zahtevkov je prejela od držav članic EU, med letoma
2009 in 2012 pa je izmenjava podatkov potekala tudi
z državami zunaj Evrope, kot sta ZDA in Indija.19 Po
navedbah davčnega urada je Slovenija ugodila vsem
zahtevkom za pridobitev podatkov. Slovenija se z uvedbo
ukrepov, ki bodo izboljšali sodelovanje in izmenjavo
podatkov med različnimi ustanovami, tako domačimi kot
mednarodnimi, bori tudi s problemom bega kapitala. Ti
ukrepi vključujejo tudi podpis memoranduma o vzajemni
izmenjavi podatkov, ki bi temeljila na sistemu, ki bi Uradu
za preprečevanja pranja denarja in Davčnemu uradu RS
omogočal neposreden elektronski dostop do podatkov.

Podpora zakonodaji na ravni EU
Po podatkih Ministrstva za zunanje zadeve slovenska
vlada na splošno podpira predlog za četrto direktivo
o preprečevanju pranja denarja, tudi določbe, ki od
držav članic zahtevajo, da pravni subjekti pridobijo
in shranjujejo ustrezne, točne in osvežene podatke o
svojem dejanskem lastništvu. Ker trenutni predlog še ne
predvideva centralnega registra podatkov o dejanskem
lastništvu in ne zahteva, da so ti podatki javno dostopni,
Slovenija za zdaj nima uradnega stališča do teh dveh
vprašanj. Toda naklonjena je kateri koli rešitvi, ki bi
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povečala transparentnost lastništva podjetij, in ne bi
nasprotovala uvedbi javno dostopnih registrov. Slovenija
tudi popolnoma podpira predlog, da nezakonita dejanja,
povezana z davki, postanejo predhodna kazniva dejanja h
kaznivemu dejanju pranja denarja. Takšno opredelitev je
namreč slovenski pravni sistem uvedel že leta 1999.20
Slovenska vlada pa je manj naklonjena predlogu
poročanja po državah za velika podjetja in družbe.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi
izvesti oceno učinka, ki bi jasno pokazala pomanjkljivosti
obstoječega sistema.21 Vladno stališče je, da mala
podjetja sicer prevladujejo, vendar pa so velike družbe
pomembne izvoznice in na številne načine vplivajo na
druga slovenska podjetja in na zaposlovanje. Ker je
uspeh velikih podjetij na tujih trgih odvisen od njihove
stroškovne konkurenčnosti, jim ne bi smeli naložiti
nobenih novih (administrativnih) bremen, če tega ne
zahtevajo cilji, zadani v okviru potencialnih novih ukrepov.

Slovenija se na ta področja osredotoča predvsem
zato, ker se zadnje čase uradno razvojno pomoč vse
bolj povezuje z gospodarsko diplomacijo in uporablja
za utiranje poti slovenskim podjetjem na nove trge v
državah v razvoju. Zelo malo slovenskih dvostranskih
programov uradne razvojne pomoči je pravzaprav
namenjenih najrevnejšim državam sveta. Skrb zbujajoče
je, da se Slovenija osredotoča predvsem na tehnično
pomoč, saj s tem posredno določa pogoje za to, kakšni
sistemi se bodo razvili na področju obdavčevanja, kar
pa je povezano tudi z begom kapitala zaradi izmikanja
davkom.
Slovenska vlada od podjetij in multinacionalnih družb, ki
sodelujejo pri programih razvojne pomoči, ne zahteva
letnega poročanja o prometu, številu zaposlenih,
prejetih subvencijah, dobičku in plačilu davka, ki bi bilo
razčlenjeno po državah in bi vključevalo vse države, v
katerih ta podjetja ali družbe poslujejo.

Podpora zakonodaji na svetovni ravni

Zaključek

Slovenska vlada ne podpira ustanovitve medvladnega
organa za davčna vprašanja pod pokroviteljstvom OZN.
Prav tako ne podpira nove mednarodne konvencije, ki
bi uvedla mednarodni sistem avtomatske izmenjave
podatkov o obdavčevanju.

Na splošno je mogoče trditi, da se Slovenija pri
razvojnem sodelovanju zelo malo zaveda potrebe po
usklajenosti politik za razvoj, prej nasprotno. To odraža
tudi dejstvo, da ne podpira mednarodnega sporazuma o
avtomatični izmenjavi podatkov ter ustanovitve organa
OZN, v okviru katerega bi potekala pogajanja o mogočih
mednarodnih rešitvah za beg kapitala zaradi izmikanja
davkom. Oba predloga bi ob aktivnem sodelovanju vseh
držav v razvoju prinesla trajnostne rešitve tega problema
in bi v najrevnejših državah sveta znatno povečala
možnosti za učinkovitejše zbiranje javnofinančnih
prihodkov. Obžalovanja vredno je, da Slovenija teh dveh
predlogov ne podpira.

Uradna razvojna pomoč in usklajenost politik za
razvoj
Poleg tega, da Slovenija podpira večstranske ustanove
(sklade EU, Mednarodnega združenja za razvoj in
Evropske banke za obnovo in razvoj), s subvencijami in
strokovnjaki podpira tudi Center za razvoj financ (Centre
of Excellence in Finance – CEF), ki ga je vlada ustanovila
leta 2001 kot eno od ustanov, odgovornih za izvajanje
slovenskih programov uradne razvojne pomoči. CEF
državam v razvoju in javnim upravam držav Zahodnega
Balkana in Vzhodne Evrope ponuja pomoč pri reformah
upravljanja javnih financ in dejavnostih centralnih bank.
Ukvarja se s temami, povezanimi z davčno revizijo,
obdavčevanjem zemljišč in lastnine ter določanjem
transfernih cen, tj. cen za trgovanje med podjetji znotraj
posamezne multinacionalne družbe, ki lahko neposredno
vplivajo na beg kapitala zaradi izmikanja davkom.
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Na nacionalni ravni se lahko Slovenija pohvali z dobrimi
rezultati mednarodnih ocen, podpira pa tudi napredek
pri transparentnosti dejanskega lastništva. Kar zadeva
poročanje po državah, je vlada še vedno zaskrbljena
zaradi negativnih učinkov dodatnih administrativnih
bremen. Kaže se potreba po tem, da bi slovenska vlada
in zakonodajni organi svoje razumevanje boja proti begu
kapitala zaradi izmikanja davkom razširili, tako da ne
bi vključevalo le prizadevanj za preprečevanje pranja
denarja, temveč tudi širše zahteve po transparentnosti
in agresivnejše stališče na globalni ravni za doseganje
pravičnega obdavčevanja po celem svetu.
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