50 odtenkov davčnega izmikanja
Vloga EU pri podpiranju nepravičnega mednarodnega davčnega sistema

Poročilo, ki ga je uskladila mreža Eurodad.

Uvodne opombe
Nastanek tega poročila je usklajevala mreža Eurodad, pri
njem pa so sodelovale organizacije civilne družbe iz več
evropskih držav, vključno z:
11.11.11 (Belgija), Centre national de coopération au
développement (CNCD-11.11.11) (Belgija), Glopolis (Češka);
IBIS (Danska); Demnet (Madžarska); CCFD-Terre Solidaire
(Francija); Oxfam France (Francija); World Economy, Ecology
& Development (WEED) (Nemčija); Global Policy Forum
(Nemčija); Debt and Development Coalition Ireland (DDCI)
(Irska); Re:Common (Italija); the Centre for Research on
Multinational Corporations (SOMO) (Nizozemska); Instytut
Globalnej Odpowiedzialnosci (Poljska); InspirAction (Španija);
Oxfam Intermón (Španija); Ekvilib Inštitut (Slovenija); Forum
Syd (Švedska); Christian Aid (Velika Britanija).
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. Poglavje
o Luksemburgu je napisala mreža Eurodad in je njena
odgovornost.
Za vse dodatne informacije lahko stopite v stik z
Eurodadom:
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
www.eurodad.org
Oblikovanje: James Adams
Urejanje besedila: Vicky Anning, Julia Ravenscroft and Zala
Zbogar.
Po prepričanju avtorjev so bili na dan 5. oktobra 2015 vsi
podatki v tem poročilu točni.

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.

Vsebina
Slovarček

4

Povzetek

6

Pregled na svetovni ravni

8

Ugotovitve poročila

30

Priporočila državam članicam in ustanovam EU

32

Slovenija

33

Končne opombe

37

4 • 50 odtenkov davčnega izmikanja

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.

pisnih dokumentov in mnogi od teh niso sporni. Ena vrsta
takšnih stališč so tudi tako imenovani vnaprejšnji cenovni
sporazumi, s pomočjo katerih multinacionalnim podjetjem
vnaprej odobrijo njihove metode določanja transfernih cen.
Davčna stališča so se znašla v središču pozornosti, ko se
je izkazalo, da jih multinacionalke uporabljajo za to, da se
pravno zavarujejo ob izmikanju plačilu davkov. Dokumenti,
razkriti v aferi LuxLeaks, so bili davčna stališča.

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.

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

Davčna utaja
Nezakonita dejavnost, s katero se storilec izogne plačilu
davkov ali pa plača manj davkov.
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.
Davčne olajšave za prihodke od intelektualne lastnine
Te vrste olajšav vključujejo davčne olajšave in oprostitve od
davkov za dejavnosti, povezane z raziskavami in razvojem.
Pogosto veljajo za »škodljive davčne prakse«, saj jih
multinacionalne družbe izrabljajo za izogibanje plačilu
davkov ali za preusmerjanje svojih dobičkov iz držav, v
katerih dejansko poslujejo, v države, ki ponujajo takšne
olajšave in v katerih so dobički obdavčeni po zelo nizkih
stopnjah ali pa sploh niso obdavčeni.
Davčno stališče (»tax ruling«)
Davčno stališče je pisna razlaga zakona, ki jo davčna uprava
izda za davkoplačevalca. Takšna stališča so lahko zavezujoča
ali nezavezujoča. Izraz se sicer nanaša na vrsto različnih

Direktiva o preprečevanju pranja denarja
Direktiva EU, ki ureja področje pranja denarja in financiranja
terorizma, vključno z javnim dostopom do podatkov o
dejanskih lastnikih podjetij, skladov in podobnih pravnih
oseb. Četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja
(Direktiva EU 2015/849) je bila sprejeta maja 2015.
Erozija davčne osnove in preusmeritev dobička
S tem izrazom se označuje 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 prihodke (glej tudi
»Manipulacija transfernih cen«).
Izogibanje plačilu davkov
Zakonita dejavnost, s katero podjetja ali posamezniki
zmanjšajo vsoto davkov, ki jih morajo plačati.
LuxLeaks
Škandal LuxLeaks je izbruhnil novembra 2014, ko je
Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ)
razkril na stotine tajnih davčnih stališč, ki so jih izdale
luksemburške davčne oblasti. Podatki so pricurljali v javnost
po zaslugi Antoina Deltourja, nekdanjega uslužbenca podjetja
PricewaterhouseCoopers (PwC). Dokumenti so razkrili, kako
so multinacionalna podjetja izrabljala luksemburški davčni
sistem in zniževala stopnje svojih davčnih plačil, v nekaterih
primerih na manj kot odstotek.
Manipulacija transfernih cen
Gre za pojav, ob katerem različna hčerinska podjetja iste
multinacionalne družbe drugo od drugega kupujejo in
drugo drugemu prodajajo izdelke in storitve po prirejenih
cenah in na ta način preusmerjajo dobičke v jurisdikcije z
nizkimi davčnimi stopnjami. Trgovanje med hčerinskimi
podjetji iste multinacionalke bi sicer moralo potekati po
načelu nepovezanosti, to pomeni po cenah, ki veljajo na
odprtem trgu. Toda tržne cene je težko določiti, posebno ko
gre za neopredmetena sredstva, kot so storitve ali pravice
intelektualne lastnine.

50 odtenkov davčnega izmikanja • 5

Mezakoniti 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.
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.
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.
Preusmeritev dobička
Glej »Erozija davčne osnove in preusmeritev dobička«.
Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih
oseb (CCCTB)
Predlog za skupno konsolidirano osnovno za davek od
dohodkov pravnih oseb je Evropska komisija vložila že leta

2011. Gre za skupen evropski sistem, s pomočjo katerega se
izračuna dobičke, ki jih multinacionalna podjetja ustvarijo
v EU, nato pa se te dobičke porazdeli med države članice
EU po formuli, s katero se oceni obseg poslovne dejavnosti,
ki jo multinacionalka opravlja v posamezni državi. Predlog
ne določa, po kakšni davčni stopnji morajo države članice
obdavčiti dobiček, temveč ga preprosto porazdeli med
članice, njim samim pa prepušča odločitev o tem, kako ga
bodo obdavčile.
Swiss Leaks
Škandal Swiss Leaks je izbruhnil leta 2015, ko je Mednarodni
konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) razkril 60.000
datotek, ki so vsebovale podrobne podatke o več kot 100.000
komitentih švicarske podružnice banke HSBC. Dokumenti so
v javnost pricurljali po zaslugi Hervéja Falcianija, inženirja
računalništva, ki je bil zaposlen v tej banki. Med drugim so
podatki razkrili, da je banka za svoje stranke odpirala tajne
bančne račune, s pomočjo katerih so svoje premoženje
skrivale pred davčnimi uradi različnih držav, ter na ta način
posameznikom, ki so bili vpleteni v trgovino z orožjem,
krvavimi diamanti in razne korupcijske škandale, pomagala
prikriti sredstva, pridobljena na nezakonit način.
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.
Transparentnost
Transparentnost je metoda za zagotavljanje javne
odgovornosti, pri kateri se javnosti omogoči vpogled v
zadeve, ki so ali bi lahko bile v njenem interesu.
Vnaprejšnji cenovni sporazum
Glej »Davčno stališče«.
Žvižgač
To je oseba, ki razkrije zaupne informacije, ki ogrožajo ali bi
lahko ogrožale interes javnosti.
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Povzetek
V preteklem letu so se drug za drugim vrstili škandali, ki so
razkrili, kako podjetja izkoriščajo luknje v davčni zakonodaji,
da bi se izognila plačilu davkov. Vse jasneje postaja, da
državljani po celem svetu plačujejo izredno visoko ceno
za krizo, v kateri se je znašel mednarodni davčni sistem.
Razprava o multinacionalnih podjetjih in njihovih davčnih
zvijačah zato ostaja prednostna točka na dnevnem redu.
Vse več ljudi se zaveda, da najrevnejše države na svetu
veliko bolj občutijo posledice izogibanja plačilu davkov kot
najbogatejše države. Najrevnejše države pravzaprav drago
plačujejo za mednarodni davčni sistem, ki ga niso razvile
same. Veliko število škandalov, ki so izbruhnili v preteklem
letu, je povezanih z EU in njenimi državami članicami. Zato
je vse več oči uprtih v evropske voditelje, ki trdijo, da težavo
rešujejo in da zaskrbljenost javnosti ni potrebna. Toda kaj
se v resnici dogaja? Kakšna je vloga EU pri nepravičnem
mednarodnem davčnem sistemu in ali evropski voditelji
težavo dejansko rešujejo? To poročilo, že tretje v vrsti,
podrobno preučuje vlogo, ki jo pri mednarodni davčni krizi
igra EU, analizira nove dogodke na tem področju in predlaga
konkretne rešitve. Poročilo so napisale organizacije civilne
družbe iz 14 evropskih držav. Strokovnjaki vsake civilne
organizacije so pripravili pregled zavez in ukrepov, ki so
jih v boju proti davčnemu izmikanju in ob prizadevanjih za
večjo transparentnost sprejele vlade njihovih držav. Poročilo
vključuje tudi primerjavo posameznih držav članic z ostalimi
članicami EU, in sicer z vidika štirih ključnih vprašanj:
pravičnost davčnih sporazumov, ki jih posamezna država
sklepa z državami v razvoju, pripravljenost posamezne
države, da konča ustanavljanje anonimnih slamnatih podjetij
in skladov, podpora, ki jo posamezna država namenja
večji transparentnosti pri poslovanju in davčnih plačilih
multinacionalnih podjetij, ter stališče posamezne države do
tega, ali bi morali državam v razvoju omogočiti sodelovanje
pri pogajanjih o mednarodnih davčnih standardih. To poročilo
pa poleg ocen posameznih članic EU tokrat prvič ocenjuje
tudi Evropsko komisijo in Evropski parlament. Poročilo
se torej ukvarja z nacionalnimi politikami ter stališči vlad
do veljavnih in načrtovanih zakonov na ravni EU, pa tudi z
mednarodnimi reformnimi predlogi.
Splošne ugotovitve tega poročila so:
•• Čeprav je bilo narejenih nekaj manjših sprememb in so
bile nekatere zakonodajne luknje zakrpane, še vedno
deluje zapleteni in neučinkoviti evropski sistem, v
okviru katerega se uporabljajo davčna stališča, davčni
sporazumi, podjetja za posebne namene in posebni
davčni režimi za podjetja. Na nekaterih področjih, na
primer pri davčnih olajšavah za prihodke od intelektualne
lastnine, se škodljive prakse še vedno širijo. Obrambni

mehanizmi, ki so jih vlade razvile v boju proti takšnim
praksam, pa so le delno učinkoviti in državam v razvoju
večinoma niso na voljo. K njihovi neučinkovitosti prispeva
tudi močna politična zavezanost vlad k t. i. davčni
konkurenci. Vlade namreč še nadalje tekmujejo v tem,
katera bo z mamljivimi davčnimi olajšavami pritegnila
več multinacionalnih podjetij – gre za tako imenovano
»tekmovanje v zniževanju standardov« na področju
davkov od dohodkov pravnih oseb. Posledica vsega tega je
evropski davčni sistem, ki multinacionalnim družbam še
vedno ponuja veliko možnosti za davčno izmikanje.
•• Evropski državljani, poslanci v državnih zborih in novinarji,
pa tudi države v razvoju, še vedno ne poznajo odgovora
na vprašanje, koliko davkov plačujejo multinacionalna
podjetja in kje vse poslujejo. Izkazalo se je, da so imeli
politiki, ko so obljubljali »transparentnost«, v mislih
zapletene tajne procese, s pomočjo katerih si bodo
davčne uprave v razvitih državah izmenjavale podatke o
multinacionalnih podjetjih, vendar javnost do teh podatkov
bo imela dostopa. Nekoliko boljša novica je, da bo postalo
vsaj deloma jasno, kdo so dejanski lastniki podjetij, ki
poslujejo v naših državah, saj vse več držav uvaja javne ali
na pol javne registre dejanskih lastnikov. Žal bo to sicer
pozitivno novost nekoliko zasenčil pojav novih načinov za
prikrivanje lastništva, na primer novih vrst skladov.
•• Podatki, ki so v preteklem letu pricurljali v javnost, so
postali poglaviten vir informacij o davčnem izmikanju
multinacionalnih podjetij. Toda ljudje, ki so razkrili te
podatke, so morali za to plačati visoko ceno. Oblasti so
namreč proti žvižgačem in celo novinarjem, ki so javno
objavili podatke o davčnem izmikanju multinacionalk,
sprožile sodne postopke in jih lahko kaznujejo tudi z
večletnimi zapornimi kaznimi. Zgodbe teh »junakov davčne
pravičnosti« dobro ponazarjajo, kako visoka je cena, ki
jo za tajni in netransparentni sistem davkov od dohodkov
pravnih oseb, ki je trenutno v veljavi, plačuje širša družba.
•• Več kot sto držav v razvoju je še vedno izključenih iz
procesa sprejemanja odločitev o mednarodnih davčnih
standardih in pravilih. Države v razvoju so si med
konferenco o financiranju za razvoj, ki je bila leta 2015
v Adis Abebi, močno prizadevale doseči demokracijo
na področju mednarodnega davčnega sistema. Toda
Evropska unija je odločno nasprotovala njihovi zahtevi,
kar je bil eden od ključnih vzrokov, da predlog o
ustanovitvi resnično mednarodnega davčnega organa ni
bil sprejet. Niti ena izmed držav članic EU se ni oddaljila
od tega stališča, zato odločanje o mednarodnih davčnih
standardih in pravilih ostaja privilegij zaprtega »kluba
bogatih držav«.

50 odtenkov davčnega izmikanja • 7

Ugotovitve primerjave 15 držav članic, ki so sodelovale pri
tem poročilu, so naslednje:
•• Francija, ki je nekoč izmed vseh držav najodločneje
zahtevala javni dostop do podatkov o davčnih plačilih
multinacionalnih družb, je opustila svoja prizadevanja
za transparentnost pri poslovanju podjetij. Vedno več
držav članic EU, ki so obljubljale »transparentnost«,
zdaj namesto tega predlaga strogo zaupnost podatkov o
davčnih plačilih multinacionalk.
•• Danska in Slovenija igrata vodilno vlogo pri uvajanju
transparentnosti dejanskega lastništva podjetij. Obe
državi sta napovedali uvedbo javno dostopnih registrov
dejanskih lastnikov podjetij. Danska se je obenem
odločila, da bo omejila ustanavljanje netransparentnih
pravnih oseb, npr. skladov, ki omogočajo prikrivanje
lastništva, Slovenija pa se je uprla skušnjavi, da bi takšne
vrste pravnih oseb sploh uvedla. Vendar pa številne države
članice EU, predvsem Luksemburg in Nemčija, še vedno
ponujajo vrsto možnosti za prikrivanje lastništva in pranje
denarja.

•• Med 15 državami, vključenimi v to poročilo, se o davčnih
sporazumih, ki jih sklepajo z državami v razvoju, še vedno
najagresivneje pogaja Španija, ki ji je v teh sporazumih
uspelo znižati davčne stopnje v povprečju za 5,4 odstotnih
točk.
•• Velika Britanija in Francija sta odigrali vodilno vlogo pri
blokiranju prizadevanj držav v razvoju, da bi sodelovale pri
odločanju o mednarodnih davčnih standardih in pravilih.
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Pregled na svetovni ravni
Če izkoristimo vse možnosti, ki jih ponuja obdavčenje, in
obenem skrbimo za dobro javno porabo, lahko s pomočjo
davkov zgradimo zdravstvene sisteme, ki rešujejo življenja,
financiramo izobrazbo svojih otrok in ustvarimo stabilnejše,
enakopravnejše, bolj demokratične in uspešnejše družbe.
Vendar davki, če so regresivni in kaznovalni, lahko tudi
povečajo revščino in neenakost.1 Tisto, kar potrebujemo, so
torej pravični davčni sistemi. Učinkoviti in pravični davčni
sistemi so še toliko bolj pomembni za države v razvoju, ki
se soočajo z visoko stopnjo neenakosti, močno razširjeno
revščino in hudim pomanjkanjem osnovnih družbenih
storitev. Davki imajo tudi mednarodno razsežnost, saj lahko
škodljive davčne politike kake države negativno vplivajo
na pobiranje davkov v drugih državah.2 To poročilo se
posveča mednarodnim vidikom obdavčenja in se osredotoča
predvsem na to, kako lahko v Evropi s sprejetjem pravičnih
in odgovornih davčnih politikih podpiramo in zaščitimo
pobiranje davkov v državah v razvoju. Če bomo sprejeli
takšne davčne politike, ne bomo pripomogli le k razvoju
nekaterih najrevnejših območji na svetu, temveč se bomo
spopadli tudi z nepravičnim davčnim izmikanjem v Evropi.
Pri tem poročilu gre torej za naš skupni interes za davčno
pravičnost.
V preteklih letih so davki postali ena od najbolj vročih tematik
v Evropi. Zaradi vrste škandaloznih razkritij o neplačevanju
davkov multinacionalnih podjetij in vlogi, ki so jo odigrale
pri tem številne evropske države, je bilo izmikanje davkom
celo leto pod žarometi javnosti. Nekateri izmed škandalov so
bili povezani z davčno utajo, to je z nezakonitim izmikanjem
davkom, številni drugi pa z izogibanjem plačilu davkov.
Pri tej vrsti izmikanja davkom ne gre za namerno kršitev
davčnih zakonov, temveč za ravnanje v nasprotju z duhom
zakona (npr. s pomočjo metod, kot je agresivno davčno
načrtovanje), ki pa je v večini primerov kljub temu zakonito. 4
Torej, multinacionalna podjetja pri izogibanju plačilu davkov
resda ravnajo zakonito, toda to počnejo v takšni meri, da je
njihovo ravnanje po mnenju mnogih izredno nemoralno in
nezaželeno.5
Pozornosti, ki jo je javnost namenila davčnemu izmikanju,
so sledile politične obljube raznih mednarodnih organizacij
in vlad, ki so napovedale boj proti temu problemu, saj je
postal tako razsežen, da ga ni bilo več mogoče prezreti:
deklaracije skupine G20,6 projekti Organizacije za ekonomsko
sodelovanje in razvoj (OECD),7 akcijski načrti EU8 . To
poročilo ugotavlja, ali so bile obljube izpolnjene in ali bodo
spremembe, ki so bile vpeljane, dejansko rešile problem.

50,4 odstotka

anketiranih prebivalcev devetih držav članic EU meni, da
sta obdavčenje bogatih in finančna podpora revnih bistveni
značilnosti demokracije.

87,4 odstotka

anketiranih prebivalcev osmih držav članic EU se strinja, da ni
nikakršnega opravičila za davčno goljufijo. 3

Okvir št. 1

Podjetniške žrtve: kako davčno izmikanje
škoduje evropskim podjetjem
Ker multinacionalna podjetja lahko uporabljajo
čezmejno davčno načrtovanje, v nasprotju z domačimi
podjetji lahko znižujejo svoje davčne stopnje. Zaradi
tega so domača podjetja pogosto manj konkurenčna
od multinacionalnih družb. To je pokazala tudi
izredno zanimiva raziskava, ki jo je Evropska komisija
objavila leta 2015 9. Rezultati raziskave, v katero je
bilo vključenih 20 držav članic EU, so pokazali, da so
v vseh teh državah velika domača podjetja plačevala
davek od dohodkov pravnih oseb po višji stopnji kot
multinacionalna podjetja, ki so uporabljala tehnike
davčnega načrtovanja. Multinacionalke v povprečju
plačujejo davke po stopnji, ki je za 3,5 odstotnih
točk nižja od stopnje, ki velja za podobna domača
podjetja.10 Raziskava je za vseh 20 držav članic EU, ki
so sodelovale v njej, pokazala tudi, da v treh od štirih
članic majhna in srednje velika podjetja plačujejo
davke po višji stopnji kot multinacionalne družbe,
in to kljub temu, da skoraj vse članice majhnim in
srednje velikim podjetjem namenjajo precejšnje
davčne subvencije, s katerimi želijo spodbuditi njihovo
konkurenčnost.11 Zdi se torej, da preprečevanje
davčnega izmikanja ne izboljšuje le pravičnosti,
temveč prinaša koristi tudi evropskim podjetjem.

Vir: Accra, Ghana, 2001; Walt Jabsco (CC BY-NC-ND 2.0).
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Plakat v prestolnici Gane državljane opozarja na to, da »Majhne davčne kaplje ustvarjajo velik narod«.

1. Novosti na svetovni ravni: 2015 – leto
škandalov in obljub

Okvir št. 3

Dne 4. novembra 2014 se je zdelo, da je v EU vse dobro. Štiri
dni pred tem je bila imenovana nova Evropska komisija,
njen novi predsednik Jean-Claude Juncker pa je uspešno
začel svoje delo. Toda politično zatišje ni trajalo dolgo. Že
5. novembra 2014 zjutraj je namreč Mednarodni konzorcij
raziskovalnih novinarjev (ICIJ) razkril pravo zakladnico
davčnih skrivnosti Luksemburga. Objavil je dokaze o tem, da
je bila praksa te države izredno škodljiva za davčne osnove
drugih držav.13 Jean-Claude Juncker, nekdanji luksemburški
minister za finance in predsednik vlade, se je tako znašel v
središču velikega političnega škandala.

K obnovljenemu zanimanju za davčne škandale in
ogorčenju nad davčnim izmikanjem je v veliki meri
prispevala požrtvovalnost nekaterih posameznikov.
Po zaslugi teh žvižgačev so namreč v javnost prišle
nekatere izmed najbolj šokantnih podrobnosti o
škodljivih davčnih praksah. Toda za to, da so delovali v
interesu javnosti, plačujejo visoko ceno. Proti Antoinu
Deltourju, žvižgaču, ki je razkril škandal LuxLeaks, je
bil v Luksemburgu sprožen sodni postopek, grozi pa
mu pet let zaporne kazni.14 In Deltour ni edini. Sodni
postopek je bil sprožen tudi proti dvema drugima
viroma v škandalu LuxLeaks, pa tudi proti viru v
škandalu SwissLeaks.15

Žvižgači: junaki davčne pravičnosti

Okvir št. 2

Pod žarometi: davčna plačila multinacionalk
89 odstotkov: Sdelež generalnih direktorjev podjetij, ki
so bili zaskrbljeni zaradi medijskih poročil o davčnih
plačilih podjetij v letu 2014. Ta delež se je od leta 2011
povečal za 60 odstotkov.
56 odstotkov: delež anketiranih evropskih podjetij,
ki so v letu 2014 beležila povečano zanimanje za
svoje davčne strategije. Anketa je pokazala velike
razlike znotraj Evrope, saj je o takšnem povečanju
poročalo več kot 80 odstotkov podjetij v Veliki Britaniji,
Luksemburgu in Franciji, medtem ko večina podjetij
v Vzhodni Evropi ni imela izkušenj s podobnim
povečanjem. V Republiki Češki na primer kar 75
odstotkov podjetij ni zaznalo nobene spremembe pri
javnem zanimanju v primerjavi z letom pred tem.12

Razkritje, ki je hitro dobilo vzdevek »LuxLeaks«, je v mnogih
pogledih napovedovalo leto, ki je sledilo. Zaznamovali so ga
številni davčni škandali, med katerimi jih je mnogo imelo
epicenter prav v Evropi. V tem letu so se pokazale prave
razsežnosti davčnega izmikanja, ki so politike prisilile k
temu, da so se odzvali na javne pozive k ukrepanju.

Za kar 133 od 488

protestov (27 %), ki so bili med letoma 2006 in 2013
organizirani po celem svetu ter so bili povezani z
»gospodarsko pravičnostjo in varčevalnimi ukrepi«, je bila
»davčna pravičnost« eden od glavnih motivov.16
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1.1 Neuspešna prizadevanja za reformo
mednarodnega davčnega sistema
Pretekla leta so navidezno prinesla veliko novih političnih
pobud za reformo mednarodnega davčnega sistema. OECD
je v okviru projekta Erozija davčne osnove in preusmeritev
dobička (BEPS) izoblikoval več predlogov. Evropska unija
je v odgovor na izzive čezmejnega obdavčenja v letu 2015
napovedala dva nova davčna svežnja. V prizadevanju, da
bi utrdile svojo davčno osnovo, so številne spremembe
napovedale tudi vlade po celem svetu.

Okvir št. 4

Leto škandalov: Evropa v središču
V samo enem letu je bila razkrita množica
presenetljivih informacij o davčnih plačilih
multinacionalnih podjetij. Ob tem se je vedno znova
izkazalo, da so pri njihovem davčnem načrtovanju
osrednjo vlogo odigrale evropske države. Spodaj je
naštetih le nekaj primerov iz preteklega leta:
•• Novembra in decembra 2014 je afera LuxLeaks
razkrila vsebino t. i. davčnih stališč, ki so jih v
Luksemburgu izdali za več sto mednarodnih
podjetij.17
•• Februarja 2015 je afera SwissLeaks razkrila
finančne podatke več kot 100.000 strank neke
švicarske banke.18
•• Februarja 2015 se je v središču pozornosti znašlo
podjetje McDonald’s. Objavljeno je bilo namreč
poročilo o davčnih plačilih tega velikana hitre
prehrane, ki je med drugim pokazalo, da je med
letoma 2009 in 2013 za svoje hčerinsko podjetje
v Luksemburgu, v katerem je bilo zaposlenih 13
oseb, prijavilo promet v višini 3,7 milijarde evrov,
zaradi česar so njegova davčna plačila znašala le 16
milijonov evrov.19
•• Junija 2015 je bilo na naslovnicah časopisov
trgovsko podjetje Walmart. Natančno poročilo o
njegovih davčnih praksah je namreč pokazalo, da
ima hčerinska podjetja na Irskem, Nizozemskem, v
Luksemburgu, Španiji, na Cipru in v Švici, čeprav v
teh državah nima nobenih trgovin. Poročilo natančno
opisuje, kako je podjetje s pomočjo teh evropskih
podružnic privarčevalo pri davkih. 20
•• Dve ločeni študiji o rudarski industriji, ki sta bili
objavljeni marca, pa sta pokazali, da so podjetja
izkoriščala Nizozemsko, da so zmanjšala svoja
davčna plačila v Malaviju in Grčiji. 21

1.2 BEPS: Reforme, namenjene ohranjanju
Izraz erozija davčne osnove in preusmeritev dobička
(BEPS) opisuje večinoma zakonite tehnike, s pomočjo
katerih se nadnacionalna podjetja izmikajo svojim davčnim
obveznostim. Kratica BEPS pa je postala tudi sinonim za
projekt, ki ga vodi OECD in ki je namenjen prenovi pravil
mednarodnega davčnega sistema. OECD si je ob uvedbi
tega projekta leta 2013 zadal nalogo, da bo izoblikoval 15
predlogov, povezanih z različnimi davčnimi vprašanji. 22
Projekt, ki se bo iztekel leta 2015, kaže na to, kako
pomembno mesto v politični agendi je v preteklih letih
zavzelo vprašanje mednarodnega davčnega sistema. A
obenem postaja vedno bolj jasno, da ne ponuja odgovora na
resne probleme, s katerimi se soočajo države v razvoju.
Težave projekta BEPS so se nakazovale že leta 2013 ob
njegovem zagonu. BEPS namreč temelji na mednarodnem
davčnem sistemu, ki ga je razvil OECD, ta pa na splošno
podeljuje več pravic do obdavčitve tistim državam, v katerih
imajo multinacionalna podjetja svoje sedeže (te države so
navadno članice OECD), in manj pravic tistim, v katerih
ta podjetja poslujejo (v to kategorijo sodi večina držav v
razvoju). 23 To na splošno pomeni, da imajo v primerih, ko
imajo multinacionalke hčerinska podjetja v državah v razvoju
in v razvitih državah in ta podjetja poslujejo med sabo, več
pravic do obdavčitve razvite države, ki torej poberejo več
davčnih prihodkov.
Že dolgo se pojavljajo dvomi o pravičnosti takšne razdelitve
pravic do obdavčitve. 24 OECD je ob zagonu projekta BEPS
priznal, da so »številne države izrazile skrb zaradi načina,
kako mednarodni standardi … porazdeljujejo pravice do
obdavčitve«. 25 Toda namesto da bi odgovoril na te pomisleke,
jih je zanemaril in leta 2013 v začetnem programu BEPS
zapisal, da reforme »niso namenjene spremembi trenutno
veljavnih mednarodnih standardov razdelitve pravic do
obdavčitve čezmejnih prihodkov«. 26
To je bil eden od zgodnjih kazalnikov, da pri pobudi BEPS v
resnici ni šlo za spremembo temeljnih pravil mednarodnega
davčnega sistema, temveč je OECD ponudil reformo, »s
pomočjo katere je želel zakrpati luknje v trenutno veljavnih
pravilih, ne pa na novo določiti njihovih temeljev«, kot so se
izrazili predstavniki civilne družbe. 27
Med nadaljnjim potekom projekta BEPS se je žal le še
okrepil vtis, da je bila reforma oblikovana zato, da bi
ohranila sistem, ki je več desetletij služil interesom bogatih
narodov.
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1.3 Ali bo proces BEPS preprečil izmikanje plačilu
davkov?

Okvir št. 5

Koga je poslušal BEPS?
Če pogledamo odgovore, prejete v okviru BEPS-ovega
projektnega posveta o poročanju po državah, vidimo,
čigavi interesi so prevladali v tem procesu. Od 152
pisnih odgovorov so jih 84 odstotkov poslale poslovne
skupine in le 6 odstotkov jih je prišlo iz Azije, Afrike in
Južne Amerike. 28

Sredi leta 2014 je to, da projekt BEPS ne ponuja odgovorov
na pomisleke držav v razvoju, priznal tudi sam OECD.
V poročilu skupini G20 je namreč zapisal, da so države
v razvoju »izpostavile številna vprašanja, ki so zanje
problematična, na primer davčne spodbude, vendar se
akcijski načrt [BEPS] z njimi ne ukvarja«. 29
OECD je v odgovor na kritike, da je BEPS klub bogatih,
ki odločajo o davčnih vprašanjih, ker želijo zaščititi
lastne interese, ob koncu leta 2014 napovedal, da bo 14
državam v razvoju ponudil več možnosti za sodelovanje
pri tem procesu. Toda kot je razvidno s slike št. 1, je bilo iz
procesa še vedno izključenih več kot 100 držav v razvoju,
ki predstavljajo kar 72 odstotkov svetovnega prebivalstva.
Ob objavi dokumenta z naslovom »Projekt BEPS in države v
razvoju: od posvetovanja do sodelovanja«, s katerim je OECD
napovedal večjo vlogo držav v razvoju, so se nemudoma
pojavila vprašanja o tem, kako smiselno je leto po tem,
ko je bil akcijski načrt BEPS že določen in je bila polovica
zastavljenih ciljev že dosežena, v proces vključiti te države.
Poskus OECD, da bi v odgovor na kritike k sodelovanju
vendarle pritegnil (majhno skupino) držav v razvoju, je torej
le še jasneje pokazal, da so bile te države v procesu BEPS
potisnjene vstran.

Slika št. 1: Delež svetovnega prebivalstva (v %), ki je oz.
ni sodeloval pri sprejemanju odločitev v procesu BEPS,
preden je OECD leta 2014 vanj vključenih 14 držav v razvoju
in po tem.
Before

After

18%

18%
10%

82%

72%

BEPS

BEPS

Non-BEPS

BEPS Developing
Non-BEPS

Vir: Izračun mreže Eurodad, ki temelji na podatkih o prebivalstvu za leto 2014,
ki jih je zbrala Svetovna banka. 30

Le 4 odstotki

velikih podjetij so mnenja, da bodo vse države članice OECD
upoštevale vsa priporočila, izdana v okviru projekta BEPS. 31

Le 5 odstotkov

podjetij namerava zaradi projekta BEPS uporabljati manj
davčnega načrtovanja. 32
Projektu BEPS je na nekaterih področjih uspelo doseči
nekaj napredka. Predvsem je pripomogel k spoznanju, da
obstoječa pravila mednarodnega davčnega sistema ne
ustrezajo več svojemu namenu. Toda BEPS ima tudi svoje
pomanjkljivosti.
Zavedati se moramo, da so rezultati, doseženi v okviru
procesa BEPS, le priporočila, ki jih države lahko upoštevajo
ali pa ne. Vprašanje, ali bodo države ta priporočila
spremenile v zavezujoče politike in kako bodo to storile, bo
v prihodnje eno najpomembnejših, še posebno v državah, v
katerih interesu je, da se obdržijo politike, ki jim omogočajo,
da spodkopavajo osnove prihodkov drugih držav.
V program BEPS so bila resda uvrščena tudi nekatera
sporna vprašanja, toda glede teh večkrat niso bile sprejete
ravno najboljše odločitve. Takšna je na primer odločitev o
davčnih olajšavah za prihodke od intelektualne lastnine. 33 V
nekaterih primerih je bila na novo sprejeta odločitev ali na
novo predlagani pristop še slabši od tistega, ki ga je že pred
tem določala zakonodaja EU ali posamezne države članice
(glej okvir št. 6). Na to so se junija 2015 odzvale tudi številne
organizacije civilne družbe, ki so skupaj opozorile na to, da
lahko proces BEPS »še poslabša že tako slabo stanje«. 34
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Okvir št. 6

Kako je BEPS dobre zamisli spremenil v slabe odločitve: primer poročanja po državah
Pri poročanju po državah se od nadnacionalnih podjetij
zahteva, da za vsako državo, v kateri poslujejo, pripravijo
ločeno poročilo o ključnih finančnih podatkih. To je
ena od najstarejših zahtev aktivistov, ki se zavzemajo
za davčno pravičnost. Napoved OECD, da bo v okviru
procesa BEPS priporočil poročanje po državah, je bila
torej videti kot dober kazalnik tega, kako se uresničuje
ta zamisel, odkar so jo aktivisti prvič predlagali. Toda
drobni tisk priporočila OECD o poročanju po državah je
odličen primer tega, kako je projektu BEPS dobre zamisli
uspelo spremeniti v slabe odločitve. Priporočila, ki so
bila v okviru procesa BEPS izdana za to področje, imajo
namreč najmanj tri problematične vidike:

2. Javni dostop: V skladu z odločitvijo OECD poročila,
pripravljena po posameznih državah, ne bi bila javno
dostopna, marveč bi do njih lahko dostopali le izbrani
davčni uradi. 39 To pa izničuje namen poročanja po
državah. Ukrep je bil namreč zamišljen tako, da bi
prispeval k transparentnosti in bi nadnacionalna
podjetja spodbudil, da v strahu pred izgubo ugleda
spremenijo svoj način poslovanja. Poleg tega naj bi bilo
poročanje po državah tudi orodje, s pomočjo katerega
bi javnost lahko nadzorovala podjetja in vlade. Če
takšno poročanje ne bi bilo javno, bi to predstavljalo
tudi korak nazaj za EU, kjer zakon za bančni sektor že
določa javni dostop do poročil po državah. 40

1. Velikost podjetij: Po priporočilih BEPS bi morala
poročanje po državah obvezno uporabljati le podjetja,
katerih letni promet presega 750 milijonov evrov.
Glede na ocene, ki jih je pripravil sam OECD, takšno
poročanje torej ne bi bilo potrebno za 85–90 odstotkov
vseh nadnacionalnih podjetij. 35 Ta prag, ki je izredno
visok, je še posebno problematičen za države v
razvoju, v katerih gostuje več manjših nadnacionalnih
podjetij, ki pa kljub svoji velikosti pomembno vplivajo
na gospodarstvo teh držav. V Sierri Leone rudarsko
podjetje Sierra Rutile na primer ustvari 3 odstotke
bruto domačega proizvoda, rudarsko podjetje London
Mining pa kar 10 odstotkov. 36 Toda podjetji, od katerih
ima prvo letni promet 93 milijonov evrov, drugo pa
226 milijonov evrov, nikakor ne dosegata praga,
predlaganega v okviru projekta BEPS, zato jima po
mnenju OECD ne bi bilo treba pripraviti poročil po
posameznih državah. 37 Državljane Sierre Leone pa
bi takšna poročila verjetno zelo zanimala, saj se v tej
državi veliko govori o nizkih davčnih plačilih podjetij
v ekstraktivni industriji in o povezavi teh podjetij z
davčnimi oazami. 38

3. Izmenjava poročil: V okviru BEPS je bilo izdano
priporočilo, da se poročilo po državah hrani v državi,
v kateri ima določeno multinacionalno podjetje svoj
sedež, in da da ta država nato poročilo na vpogled
drugim državam. 41 Toda večina držav v razvoju za zdaj
še ni dosegla takšne faze, da bi lahko sodelovale pri
trenutnih načrtih za avtomatično izmenjavo podatkov,
zato ni zelo verjetno, da bodo te države sploh sprejele
takšna poročila. Vemo tudi, da države v razvoju
ne bodo mogle sodelovati pri izmenjavi poročil, če
se bodo ta izmenjevala le med državami, ki imajo
sklenjene davčne sporazume. Večina držav v razvoju
ima namreč sklenjenih manj davčnih sporazumov kot
razvite države, in to z dobrim razlogom, saj podpis
takšnih sporazumov pogosto spodkopava njihovo
davčno osnovo (glej section xxx (on tax treaties). Z
besedami Richarda Murphyja, ki je razvil koncept
poročanja po državah: »Popolnoma jasno je, da v tem
primeru OECD državam v razvoju ne bo omogočil, da
bi imele od poročanja po državah kakršno koli korist,
čeprav je bil od vsega začetka prav to glavni namen
takšnega poročanja.« 42

Pomembno je torej, da na projekt BEPS ne gledamo kot na
zaključek procesa reforme davka od dohodkov pravnih oseb,
temveč ga vidimo bolj kot nepopoln začetek nečesa, kar bi
lahko vodilo v celovitejšo reformo mednarodnega davčnega
sistema, in sicer takšno, ki bi vključevala čim več držav
celega sveta.
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1.4 Reforma mednarodnega davčnega sistema,
pri kateri bi sodelovale vse države
Za države v razvoju bi bila edina prava rešitev reforma
mednarodnega davčnega sistema, ki bi se resnično
izvajala na svetovni ravni in pri kateri bi lahko sodelovale
kot enakopravne partnerice. Takšen reformni proces je
bil že leta 2001 predlagan v okviru Organizacije združenih
narodov (OZN), ko je Odbor uglednih osebnosti na visoki
ravni za financiranje razvoja predlagal ustanovitev
»Mednarodne davčne organizacije«. 43 Od tedaj je to v OZN
sporno vprašanje, saj se države v razvoju močno zavzemajo
za ustanovitev mednarodnega davčnega organa, ki bi jim
omogočil, da na enakopraven način sodelujejo pri določitvi
mednarodnih davčnih standardov. 44 Predlog pa zavračajo
razvite države, še posebno države članice OECD, ki so
mnenja, da se mora o davčnih vprašanjih na svetovni ravni
odločati izključno v okviru OECD. 45 Medvladni organ torej
ni bil ustanovljen, marveč je bila sprejeta odločitev, da bo
v OZN delo na področju davčnih zadev opravljal le odbor
strokovnjakov za davke, ki sicer lahko svetujejo o davčnih
vprašanjih, ne morejo pa sprejemati medvladnih odločitev. 46
Skupina G77, pogajalska skupina, ki zastopa 134 držav v
razvoju, je v pogajanjih pred 3. mednarodno konferenco o
financiranju za razvoj v Adis Abebi ponovno opozorila na
ta problem. Pogajalec skupine je dejal: »Dejstvo je, da na
mednarodni ravni še vedno ni medvladnega organa, ki bi
bil zadolžen za določanje norm mednarodnega davčnega

sodelovanja in bi vključeval vse države. Prav tako se ne
posveča dovolj pozornosti razvojnim razsežnostim tega
vprašanja. Skupina tako ponovno poziva […k ustanovitvi]
pomožnega medvladnega organa […], ki bi vsem državam
članicam, vključno z državami v razvoju, omogočal
enakopravno sodelovanje pri odločanju o davčnih
vprašanjih.« 47 Ta poziv je podprl tudi generalni sekretar OZN
Ban Ki Moon, ki je predlagal, da se pod pokroviteljstvom OZN
ustanovi medvladni organ za davčne zadeve. 48
Razvite države so poskrbele za to, da predlog o ustanovitvi
medvladnega davčnega organa OZN ni bil vključen v sklepni
dokument – akcijsko agendo iz Adis Abebe. 49 To odločitev so
ostro kritizirali pomembni profesorji in znanstveniki. Nobelov
nagrajenec Joseph Stiglitz je zapisal, da »bi morale države,
iz katerih prihajajo osebe s politično močjo, ki utajujejo davke
ali se izogibajo njihovemu plačilu, razviti sistem, s katerim
bi omejile davčne utaje« 50 , profesor José Antonio Ocampo,
nekdanji kolumbijski minister za finance, pa je poudaril,
da »to, da davčne norme nadzoruje majhna skupina držav,
pomeni, da način vodenja mednarodnega davčnega sistema
dejansko ni šel v korak z globalizacijo«.51
Toda ta zgodba se najverjetneje ne bo končala s konferenco
v Adis Abebi. Države v razvoju so v svoji sklepni izjavi, ki
jo je v njihovem imenu podala skupina G77, poudarile, da
niso spremenile svojega stališča in da se bodo še dalje
intenzivno zavzemale za nadgradnjo in preoblikovanje odbora
strokovnjakov OZN v medvladni davčni odbor. 52
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2. Zakaj je mednarodni davčni sistem tako
pomemben za države v razvoju
Države, še posebno države v razvoju, se vedno bolj zavedajo,
da igra obdavčenje ključno vlogo pri financiranju razvoja. 53
Številne države v razvoju ugotavljajo, da ni dovolj, da
pritegnejo tuje investitorje, temveč morajo poskrbeti tudi za
to, da ti plačujejo davke in prispevajo k razvoju.
Na začetku leta 2015 je takšen pogled jasno izrazilo tudi 54
voditeljev držav članic Afriške unije, ki so sprejeli poročilo o
nezakonitih finančnih tokovih. To vključuje tudi priporočila 54 ,
v katerih je med drugim zapisano, da je preusmerjanje
dobičkov nadnacionalnih podjetij »zagotovo največji krivec za
nezakonite odlive«.55

S tem izzivom se ne spopadajo le afriške države, temveč
države v razvoju nasploh. Sicer konservativne ocene
posledic davčnega izmikanja, ki jih je za leto 2015 pripravil
Mednarodni finančni sklad (IMF), kažejo, da države v razvoju
zaradi ene same vrste davčnega izmikanja nadnacionalnih
podjetij letno izgubijo približno 179 milijard evrov. 56 Če to
številko primerjamo s 193 milijardami evrov 57, ki jih v obliki
davka od dohodkov pravnih oseb nadnacionalna podjetja
plačujejo v teh državah, postane še bolj jasno, kako velika je
ta izguba. 58
Morda najbolj šokantna pa je ugotovitev IMF, da je izguba
prihodkov držav v razvoju, izražena kot delež nacionalnega
dohodka, v povprečju 30 odstotkov višja od izgube prihodkov
držav članic OECD.59 Kot se je izrazil IMF, to pomeni, da
»je rešitev teh vprašanj verjetno pomembnejša za države
v razvoju kot za razvite države«. 60 Razlog za višjo izgubo

Okvir št. 7

Davčno izmikanje v Latinski Ameriki, Afriki – in
Evropi
V preteklem letu so tri nova poročila pokazala, da davčno
izmikanje nadnacionalnih podjetij negativno vpliva na
razvoj in socialno pravičnost v razvitih državah in zlasti v
državah v razvoju.
Organizacija LATINDADD, ki deluje v Latinski Ameriki,
je pripravila analizo računovodskih razvidov perujskega
rudnika zlata Yanacocha, najpomembnejšega rudnika zlata
v Južni Ameriki, ki je, kot trdijo njegovi lastniki, tudi tretji
največji in najdonosnejši takšen rudnik na svetu.68 Poročilo
ocenjuje, da so se lastniki rudnika v 20-letnem obdobju,
od leta 1993 do leta 2013, s pomočjo napihnjenih stroškov
in drugih metod za preusmerjanje dobička izognili plačilu
davkov v višini približno 893,4 69 milijona evrov.70
Organizacija ActionAid je pripravila raziskavo v Afriki in
odkrila, da se je neki avstralski rudnik urana v Malaviju,
ki je ena od najrevnejših držav na svetu, najverjetneje
izognil plačilu več milijonov, ki bi jih ta država morala
zbrati v obliki davčnih prihodkov.71 Podjetje, ki je lastnik
rudnika, namreč svoje poslovne dejavnosti v Malaviju
ni financiralo s svojega sedeža v Avstraliji, temveč se je
odločilo, da jo bo financiralo iz Nizozemske, kjer je vzelo
veliko posojilo. Zaradi tega je lahko v Nizozemsko nakazalo

obresti in menedžerske nagrade v skupni vrednosti 138,272
milijona evrov.73 Zaradi sporazuma o izogibanju dvojnega
obdavčevanja, ki sta ga sklenila Nizozemska in Malavi, pa
je bil davčni odtegljaj pri izplačilu obresti in menedžerskih
nagrad znižan s 15 odstotkov na nič.74 Ta preusmeritev
sredstev, ki so se iz Malavija stekala v Avstralijo preko
Nizozemske, pa je glede na ocene v obdobju šestih
let75 davčne odtegljaje znižala za več kot 20,7 milijona
evrov.76 Malavi je leta 2014 razveljavil davčni sporazum z
Nizozemsko in aprila 2015 podpisal novega.
Davčno izmikanje pa revščine in neenakosti ne povzroča
le v državah v razvoju. Raziskave, ki jih je v Evropi opravila
organizacija SOMO, so pokazale, da je neko kanadsko
podjetje svoje naložbe v Grčiji poskusilo načrtovati tako, da
bi svoja davčna plačila zmanjšalo na kar najmanjša možna.
Poročilo, ki je bilo pripravljeno istega leta, ko se je grška
vlada soočala z možnostjo bankrota, je razkrilo, da je to
podjetje sredstva preusmerjalo preko nizozemskih podjetij
za posebne namene in pozneje tudi preko Barbadosa.77
Organizacija SOMO ocenjuje, da je grška vlada zaradi tega
izgubila davčne odtegljaje v višini okoli 700.000 evrov.78
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se deloma skriva v tem, da so države v razvoju na splošno
veliko bolj odvisne od prihodkov, ki jih ustvarjajo podjetja, kot
razvite države. OZN ocenjuje, da v državah v razvoju davki
od dohodkov pravnih oseb, ki jih plačujejo nadnacionalna
podjetja, predstavljajo približno 10 odstotkov javnofinančnih
prihodkov, medtem ko v razvitih državah znašajo le 5
odstotkov. 61
Davčno izmikanje ima tako za države v razvoju veliko več
negativnih posledic kot za razvite države. V razvitih državah
na primer iz davčnih oaz izvirajo le 3 odstotki poslovnih
naložb, medtem ko je v državah v razvoju takšnih naložb 21
odstotkov, za države v tranziciji pa je ta številka še veliko
višja, saj znaša kar 41 odstotkov. 62 Podobni so tudi podatki
o premoženju, ki se hrani v offshore finančnih središčih:
v takšnih središčih se namreč hrani le 10 odstotkov
evropskega premoženja, medtem ko je ta delež za Afriko
trikrat višji in torej znaša 30 odstotkov. 63
Nekatere države v razvoju, ki se soočajo s temi izzivi,
se uspešno spopadajo z njimi. Kenijski davčni urad, ki
se bori proti notranjemu trgovanju, s pomočjo katerega
nadnacionalna podjetja preusmerjajo dobičke iz te države,
je do leta 2014 dobil povrnjenih že 210 milijonov evrov,64 v
Bangladešu pa je bil ustanovljen nov urad za nadzor davčnih
plačil nadnacionalnih podjetij. 65 Konec leta 2014 je Kitajska
od nekega nadnacionalnega podjetja izterjala svojo prvo
veliko davčno terjatev, ki ji je prinesla 103 milijone evrov,66
in nato obljubila, da bo proti podjetjem, ki utajujejo davke,
uporabila taktiko »šoka in zastraševanja«. 67
Toda države v razvoju, ki se borijo proti ravnanju
nadnacionalnih podjetij, se lahko soočijo s hudim pritiskom.
Večina izmed teh držav se namreč težko upre grožnjam
podjetij, da bodo zmanjšala svoje naložbe v njih in jih označila
za neprijazno naložbeno okolje.
Težava pa ni le v tem, da se morajo države v razvoju upreti
pritiskom. Tudi če imajo najboljše namene, hitro spoznajo,
kar spoznavajo tudi mnoge bogate države, namreč, da je, če
želijo doseči, da se nadnacionalna podjetja ne bi izmikala
davkom, potrebno mednarodno sodelovanje. To še posebno
velja za države v razvoju, ki pogosto ugotavljajo, da se
odločitve o obdavčenju nadnacionalnih investitorjev, ki
najbolj vplivajo prav na te države, sprejemajo tam, kjer imajo
podjetja svoje sedeže – to pa je pogosto v Evropi.

3. Vloga Evrope pri vzdrževanju nepravičnega
mednarodnega davčnega sistema
»Unija upošteva cilje razvojnega sodelovanja pri politikah, ki
jih izvaja in ki lahko vplivajo na države v razvoju.«
Lizbonska pogodba, Člen 208 79
Evropa kot največje gospodarstvo na svetu je sedež mnogih
multinacionalnih podjetij in je tesno povezana z državami
v razvoju ter eden najpomembnejših akterjev v razpravah
o mednarodni davčni pravičnosti. V preteklosti je pri tem
že večkrat prevzela vodilno vlogo in sprejela popolnoma
nove politike, na primer poročanje po državah za finančni
sektor. Toda kot so pokazali številni škandali, ki so izbruhnili
v preteklem letu (glej okvir št. 4: Leto škandalov: Evropa v
središču), se v nekaterih primerih evropske politike izrabljajo
tudi za izmikanje plačilu davkov. Spodaj sledi pregled
različnih vidikov mednarodnih davčnih politik v Evropi in tega,
kako vplivajo na države v razvoju.

3.1 Skrivanje računovodskih razvidov pred
državami v razvoju
Vzrok za številne škandale, povezane z davčnim izmikanjem
nadnacionalnih podjetij, je slaba transparentnost, ki tem
podjetjem omogoča, da svoje dobičke preusmerjajo v
različne države sveta, za kar jim ni treba prevzeti nobene
odgovornosti. To je mogoče, ker multinacionalna podjetja
pripravljajo konsolidirana finančna poročila, kar pomeni,
da za veliko jurisdikcij, v katerih poslujejo, ali kar za vse
te jurisdikcije preprosto seštejejo zneske, povezane s
prometom, davki, dobičkom in drugimi ključnimi podatki.
Čeprav so lahko ti agregatni podatki koristni, saj ponujajo
dober pregled poslovanja določenega podjetja, pa je zaradi
njih skoraj nemogoče ugotoviti, ali se za številkami morda ne
skriva davčno načrtovanje in preusmerjanje dobička.

Vrednost prometa hčerinskega podjetja multinacionalke
McDonald’s v Luksemburgu (2009–2013):

3,7 milijarde evrov.

Število omemb luksemburškega hčerinskega podjetja v
McDonaldsovem računovodskem izkazu:

0.

16 • 50 odtenkov davčnega izmikanja

Finančna poročila podjetja McDonald’s so dober primer
tega, kako netransparenten je trenutni način priprave
finančnih poročil, ki javnosti ne dovoljuje jasnega vpogleda
v poslovanje multinacionalnih podjetij. Leta 2015 je koalicija
nevladnih organizacij in sindikatov ugotovila, da se je to
podjetje med letoma 2009 in 2013 v Evropi najverjetneje
izognilo plačilu davkov v višini 1 milijarde evrov. 80 Davkom se
je izognilo tako, da je več kot 3,7 milijarde evrov preusmerilo
skozi svoje hčerinsko podjetje v Luksemburgu, v katerem je
bilo zaposlenih le 13 oseb. Od prometa v višini 3,7 milijarde
evrov, ki ga je podjetje prijavilo v Luksemburgu, je plačalo
davke, ki so znašali le 16 milijonov evrov. Ti podatki so
bili zbrani na podlagi temeljite raziskave, saj jih finančni
izkazi, ki jih je objavil McDonald’s, niso vsebovali. Čeprav je
imelo hčerinsko podjetje v Luksemburgu pri McDonaldsovi
poslovni dejavnosti ključno vlogo, v teh izkazih ni niti enkrat
omenjeno. 81
Ta težava je še toliko večja, ko gre za države v razvoju,
saj jih podjetja zaradi relativne majhnosti njihovih tržišč
pogosto uvrščajo skupaj z drugimi državami ali celo
regijami. Državljan katere koli afriške države v Coca-Colinih
računovodskih izkazih na primer zelo težko najde kakršne
koli relevantne podatke, saj to podjetje ne pripravlja poročil
po posameznih afriških državah. Pravzaprav ne pripravi
niti ločenega poročila za Afriko, ampak kar skupno poročilo
za Evrazijo. 82 Takšen način poročanja ni redek. Če podjetja
pripravljajo konsolidirane računovodske izkaze, to sicer še
ne pomeni nujno, da se izmikajo davkom, pomeni pa, da je
nemogoče ugotoviti, kje vse poslujejo in kje plačujejo davke.
Poročanje po državah bi v veliki meri pomagalo rešiti težave,
ki jih povzročajo konsolidirana poročila, saj bi morala
nadnacionalna podjetja pripraviti pregled svojih dejavnosti za
vsako od držav, v katerih poslujejo.
V skladu z direktivo EU, sprejeto leta 2013, bodo morale
banke leta 2015 prvič poročati po državah, ti podatki pa
bodo javno dostopni (glej okvir št. 8 (raziskava Richarda
Murphyja)). Takšne oblike javnega poročanja so državam
v razvoju v veliko večjo oporo kot načrti OECD za zaupno
poročanje po državah, saj lahko do informacij javnega
značaja dostopajo tako državljani kot davčni uradi teh držav.
Evropska komisija trenutno pripravlja oceno učinka, ki bo
vplivala na to, ali bo EU javno poročanje po državah uvedla
za vse panoge, ne le za bančni sektor. V preteklih letih so
nekatere države članice ostro nasprotovale takšnemu
poročanju, to pa bi lahko ogrozilo napredek, ki bi ga proces
poročanja prinesel državam v razvoju. 83

Okvir št. 8

Javno poročanje po državah v EU: nauki
finančnega sektorja
Evropska direktiva o kapitalskih zahtevah IV84 je uvedla
obvezno javno poročanje po državah za banke, ki imajo
svoj sedež v EU. Pooblaščeni računovodja Richard
Murphy je z analizo podatkov za 26 bank, ki imajo
sedež v EU 85 , ugotovil, da je s pomočjo javno dostopnih
podatkov mogoče pripraviti osnovno oceno tveganja za
to, ali bodo banke uporabljale taktike za preusmeritev
dobička in erozijo davčne osnove. Murphy je v svoji
analizi prišel do dveh pomembnih ugotovitev.
Banke v jurisdikcijah z nizko davčno stopnjo in
v offshore jurisdikcijah očitno prijavljajo preveč
dobička 86 , s čimer verjetno povzročajo erozijo davčnih
osnov drugih držav. Jurisdikcije, ki to omogočajo, pa so
na splošno »običajni osumljenci«. Na vrhu lestvice teh
jurisdikcij so namreč ZDA, Belgija, Luksemburg, Irska
in Singapur. 87
Analiza na novo objavljenih podatkov kaže tudi na
to, da daje objava poročil po posameznih državah
jasnejšo sliko o tem, kaj se dogaja v državah v razvoju.
Banka Barclays je na primer leta 2012 objavila
konsolidirane računovodske razvide, iz katerih ni bilo
mogoče razbrati veliko informacij o njeni poslovni
dejavnosti v državah v razvoju. Danes pa lahko s
pomočjo objavljenih računovodskih razvidov bralci
ugotovijo, da je – če navedemo le dva primera – leta
2014 v Luksemburgu, kjer je banka plačala davke
v višini 4,9 milijona evrov 88 , 30 zaposlenih ustvarilo
744,36 milijona evrov 89 prometa, medtem ko je v Keniji
2.853 zaposlenih ustvarilo skoraj 200 milijonov funtov
prometa, davki, ki jih je tam plačala, pa so znašali le
37 milijonov evrov 90 .91

Če se bodo podatki iz poročil po posameznih državah hranili
le v državi, kjer ima določeno nadnacionalno podjetje svoj
sedež, kot predlaga OECD v okviru svoje pobude BEPS, ni
zelo verjetno, da si bodo države te podatke izmenjevale med
seboj, posebej ne z državami v razvoju, čeprav je zanje še
zlasti pomembno, da jih vidijo (za vprašanje sodelovanja
držav v razvoju pri izmenjavi davčnih podatkov glej poglavje
3.8 o avtomatični izmenjavi podatkov).
Priporočila o poročanju po državah, ki jih je OECD sprejel
v okviru procesa BEPS, imajo še to pomanjkljivost, da se
nanašajo le na največja podjetja, katerih letni konsolidirani
promet znaša več kot 750 milijonov evrov. Po trenutnem
predlogu Evropskega parlamenta92 bi bilo poročanje po
državah obvezno za vsa »velika podjetja«, kot so opredeljena
v eni od veljavnih evropskih direktiv.93 Kot prikazuje tabela
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št. 1, bi prag, ki ga določa BEPS, doseglo relativno majhno
število podjetij, medtem ko bi jih prag, ki ga predlaga
Evropski parlament, doseglo precej več. Ker so v tabeli št. 1
prikazana le podjetja, ki kotirajo na borzi, navedene številke
dejansko stanje ponazarjajo le v grobem, saj bi se oba praga
nanašala tudi na podjetja, ki ne kotirajo na borzi. Kljub
temu pa je iz številk razvidna ogromna razlika med obema
pragoma, saj bi prag, ki ga predlaga Evropski parlament,
doseglo skoraj štirikrat več podjetij kot prag, ki ga določa
BEPS.
Ker proces BEPS ogroža napredek, ki bi ga poročanje po
državah pomenilo za države v razvoju, je zdaj naloga EU in
njenih držav članic, da se temu uprejo, da ponovno potrdijo,
da je bila njihova odločitev o javnem poročanju po državah
za banke pravilna, in da vztrajajo pri tem, da je treba takšno
poročanje razširiti na vse gospodarske sektorje ter ga
narediti obveznega za več podjetij, kot priporoča proces
BEPS, saj bi bilo to dobro za vse države na svetu.

Tabla 1: Število podjetij, ki kotirajo na borzi in ki bi poročala
po državah, če bi se upošteval prag, ki ga določa OECD za
proces BEPS, oz. prag, ki ga predlaga Evropski parlament

Država

Št. podjetij, ki
kotirajo na borzi,
prag OECD
BEPS

Št. podjetij,
ki kotirajo na
borzi, prag, ki
ga predlaga
Evropski
parlament

Belgija

28

85

Češka

3

6

Danska

26

72

Francija

154

418

Nemčija

138

442

Madžarska

3

14

Irska

36

61

Italija

69

195

Luksemburg

26

54

Nizozemska

61

110

Poljska

29

237

Slovenija

6

27

Španija

48

108

Švedska

57

223

Velika Britanija

262

778

1,053

3,396

EU 28
Vir: Izračun mreže Eurodad.
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3.2 Podjetja, ki imajo le poštne nabiralnike
Podjetja, ki imajo le poštne nabiralnike, ali podjetja za
posebne namene so pravne osebe, ustanovljene z omejenim,
navadno zelo specifičnim namenom. Običajno imajo malo
zaposlenih ali pa jih sploh nimajo in opravljajo zelo malo
poslovne dejavnosti, a kljub temu pogosto upravljajo z veliko
količino sredstev, saj so v mnogih državah deležna ugodne
davčne obravnave. Medtem ko so na primer v Luksemburgu
dohodki pravnih oseb obdavčeni po okoli 29-odstotni stopnji,
podjetja, ki imajo le poštne nabiralnike in ki so v tej državi
zelo priljubljena, plačujejo davke le za 0,01 do 0,05 odstotka
svojih sredstev.95 Kot je leta 2013 poudarila Konferenca
Združenih narodov o trgovini in razvoju: »… mednarodna
prizadevanja … so se osredotočila predvsem na [offshore
finančna središča], toda podjetja za posebne namene so
veliko bolj razširjen pojav.«96
Evropa je eno od največjih središč za preusmerjanje
sredstev s pomočjo podjetij, ki imajo le poštne nabiralnike.
Pri tem igrata še posebej pomembno vlogo Luksemburg
in Nizozemska, ki imata na svetovni ravni skupno približno
četrtino neposrednih tujih naložb. Že sam Luksemburg ima
54-odstotni delež vseh evropskih izhodnih naložb.97 Toda
davčne režime, ki privlačijo podjetja za posebne namene,
imajo tudi druge države, kot so Avstrija, Ciper, Madžarska in
Španija.98
Kot je razvidno iz tabele št. X (delež poslovnih naložb podjetij
za posebne namene), 19 odstotkov poslovnih naložb na
svetovni ravni teče skozi podjetja za posebne namene. Evropa
je tisti del sveta, v katerem skozi podjetja za posebne namene
teče največ naložbenih tokov. Podjetja, ki imajo le poštne
nabiralnike, pa igrajo pomembno vlogo tudi pri naložbah v
države v razvoju, čeprav je tam delež naložb teh podjetij nižji
kot v razvitih državah, saj znaša le 9 odstotkov.

Delež naložb, ki v državah v razvoju tečejo skozi podjetja za
posebne namene, strmo narašča od leta 2000 (glej sliko št.
x), kar zbuja veliko skrb.
Ker je Evropa svetovno središče naložb, povezanih s podjetji
za posebne namene, in ker se ta podjetja pogosto uporabljajo
za izmikanje davkom103 , je prav Evropska unija tista, ki mora
poiskati rešitev za negativne učinke, ki jih imajo takšne
naložbe na davčne osnove držav v razvoju.

Tabela št. 2: Delež poslovnih naložb podjetij za posebne
namene
Delež poslovnih
naložb podjetij za
posebne namene (v %)
Na svetovni ravni

19

Razvite države

26

- Evropa

32

Države v razvoju

9

- Afrika

12

- azijske države v razvoju99

6

- Latinska Amerika in Karibi

19

Tranzicijske države100

19

Vir: Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju (UNCTAD), svetovno
investicijsko poročilo za 2015.101
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Slika št. 1: Delež poslovnih naložb, ki v državah v razvoju tečejo skozi podjetja za
posebne namene (v odstotkih), 2000–2012
12

10

2010-2012
(average)
8

2005-2009 (average)

6

4

2000-2004 (average)

2
Vir: Konferenca Združenih narodov o trgovini in
razvoju (UNCTAD), svetovno investicijsko poročilo
102
za 2015.

0

Slika št. 2: Naložbeni tokovi, ki tečejo skozi davčne oaze, in podjetja za posebne
namene, po regijah, 2012
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Vir: Konferenca Združenih narodov o trgovini in
razvoju (UNCTAD), svetovno investicijsko poročilo
za 2015.104

Developed
economies

Developing
economies

Africa

Developing Latin America Transition
Asia
& Caribbean economies

20 • 50 odtenkov davčnega izmikanja

3.3 Davčne olajšave za prihodke od intelektualne
lastnine
Gre za obliko davčnih olajšav, ki podjetjem ponujajo
ugodnejšo davčno obravnavo za prihodke od intelektualne
lastnine.106 Ta vrsta olajšav postaja v EU vse bolj priljubljena,
saj so Velika Britanija, Belgija, Španija, Portugalska,
Francija, Irska, Italija, Nizozemska, Luksemburg, Malta,
Ciper in Madžarska pred nedavnim sprejele ali napovedale
sprejem takšnih davčnih olajšav.107 Evropska komisija je
v nedavno pripravljeni študiji opozorila na to, da davčne
olajšave za prihodke od intelektualne lastnine »podjetjem
ponujajo veliko možnosti za davčno načrtovanje«, saj lahko
velik delež dobička pripišejo svoji intelektualni lastnini in
tako dobičke preusmerjajo čez meje, iz držav, v katerih
poteka proizvodnja, v države, kjer je intelektualna lastnina
le malo obdavčena. V statistični analizi učinkov, ki jih imajo
davčne olajšave za prihodke od intelektualne lastnine v EU,
objavljeni leta 2015, Komisija ugotavlja, da takšne olajšave
ne spodbujajo inovacij, temveč številke kažejo prej na to, da
»obstoj davčnega režima, ki ponuja olajšave za prihodke od
intelektualne lastnine, multinacionalke v večini primerov
spodbudi k temu, da spremenijo lokacijo svoje intelektualne
lastnine, kar pa ni povezano s porastom števila izumiteljev
ali kakršno koli spremembo pri raziskovalnih dejavnostih«.
Glede na to je mogoče sklepati, da »imajo davčne olajšave
za prihodke od intelektualne lastnine večinoma le davčne
učinke«.108

12:

število držav članic EU, ki že ponujajo davčne olajšave za
prihodke od intelektualne lastnine ali jih nameravajo uvesti.

6:

število davčnih olajšav za prihodke od intelektualne lastnine,
ki so bile uvedene v preteklih petih letih.105

Da so davčne olajšave za prihodke od intelektualne lastnine
v Evropi vedno bolj razširjenje, so opazili tudi v tujini. Avtor
članka z naslovom »Irska in Velika Britanija sta uvedli davčne
olajšave za prihodke od intelektualne lastnine, zakaj jih ne
uvaja ZDA?«, ki je bil objavljen v Forbesu, eni najvplivnejših
revij, poudarja, da lahko takšne olajšave »znatno znižajo
dejansko davčno stopnjo nekega podjetja« in so za podjetja
»pravi vir bogastva«. Avtor nato svetuje, naj se ameriški
ustvarjalci politik pri takšnih olajšavah zgledujejo po Evropi,
in članek konča z vprašanjem, »zakaj bi o tem sploh še kar
koli premišljevali«.110 Videti je, da so se ameriški politiki
odzvali na pozive, saj sta ta ukrep maja 2015 podprli obe
stranki v ameriškem kongresu.111 Toda davčne olajšave
za prihodke od intelektualne lastnine so z vidika davčne
pravičnosti problematične iz več razlogov.
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Slika št. 3: Davčna stopnja za dohodke pravnih oseb vs. davčni stopnji za prihodke
od intelektualne lastnine (leto uvedbe takšne davčne olajšave)
Davčna stopnja za prihodke od
intelektualne lastnine.

Italy (2015)

Davčna stopnja za dohodke pravnih oseb.

Portugal (2014)
France (1971)

Vir: Evropska komisija (2014) in Evropska komisija
(2015).112
Italija je davčne olajšave za prihodke od
intelektualne lastnine uvedla šele avgusta 2015.
V začetnem dvoletnem obdobju je bila za prihodke
od intelektualne lastnine za leto 2015 določena
davčna stopnja, ki znaša 30 odstotkov davčne
stopnje za dohodke pravnih oseb, za leto 2016
pa davčna stopnja, ki znaša 40 odstotkov davčne
stopnje za dohodke pravnih oseb. Od leta 2017
dalje bo stopnja znašala 70 odstotkov stopnje za
dohodke pravnih oseb, kar ustreza 15,7-odstotni
stopnji, ki je prikazana na grafikonu.113 Malta ne
obdavčuje prihodkov od intelektualne lastnine,
zato na grafikonu ni prikazana ustrezna davčna
stopnja. Irska je davčne olajšave za prihodke
od intelektualne lastnine imela do leta 2010, a
je napovedala, da jih bo v svojem proračunu za
leto 2016 znova uvedla. Kakšna bo nova davčna
stopnja za prihodke od intelektualne lastnine, ki
se na Irskem imenujejo prihodki od znanosti in
razvoja, za zdaj še ni znano.114

Spain (2008)
Hungary (2003)
United Kingdom (2013)
Belgium (2007)
Luxembourg (2008)
Netherlands (2007)
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za prihodke od intelektualne
lastnine ne spodbujajo
inovacij, temveč jih
podjetja uporabljajo bolj
za preusmerjanje svojega
dobička.”
Evropska komisija109
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Obstaja nevarnost, da bodo zaradi davčnih olajšav za
prihodke od intelektualne lastnine podjetja uporabljala
države v razvoju kot proizvodne platforme, medtem ko
bodo svoje dobičke preusmerjala v razvite države, ki
ponujajo takšne olajšave.115 Leta 2015 je bil v okviru projekta
BEPS sprejet dogovor, da bodo države poskušale omejiti
potencialno škodljive elemente teh olajšav (gre za t. i.
spremenjeni pristop povezanosti). Toda dogovor je spodbudil
kritike civilnih organizacij, po mnenju katerih obstaja
tveganje, da bo ta prispeval k »legitimizaciji davčnih režimov,
ki ponujajo olajšave za prihodke od inovacij, in torej ponudil
zakonit mehanizem za preusmerjanje dobičkov«.116
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3.4 Davčni sporazumi
OZN je leta 2015 opozoril na to, da so davčni sporazumi
sicer res »namenjeni temu, da bi se izognili učinku dvojnega
obdavčenja ali da bi ga omilili«, vendar »je njihova posledica
večkrat dvojno neobdavčenje«.117 Da to pomeni veliko
nevarnost za države v razvoju, je potrdila tudi organizacija
ActionAid, ki je leta 2015 objavila poročilo, v katerem
opisuje, kako je neko avstralsko rudarsko podjetje, ki
posluje v Malaviju, zmanjšalo svoja davčna plačila, tako
da je svoje naložbe financiralo iz Nizozemske in izkoristilo
ničelno stopnjo za davčne odtegljaje, ki jo določa davčni
sporazum med Malavijem in Nizozemsko (za več informacij
o tem glej okvir št. x, kjer sta poleg malavijskega opisana
še dva podobna primera iz Grčije in Peruja).118 Bistvenega
pomena je torej, da sporazumi, sklenjeni z državami v
razvoju, vsebujejo tudi klavzulo o preprečevanju zlorab, saj
se lahko le tako izognemo temu, da podjetja v nekaterih
jurisdikcijah ustanavljajo hčerinska podjetja izključno zato,
da bi izkoriščala ugodnosti iz davčnih sporazumov.119
Veliko davčnih sporazumov temelji na modelu OECD, kar je
z vidika držav v razvoju še toliko bolj problematično.120 Ko
država v razvoju podpiše sporazum, ki temelji na modelu
OECD, se s tem namreč deloma odreče svojim pravicam
do tega, da tuje naložbe obdavči pri viru, npr. v državi, iz
katere izvirajo. Model OZN pa državam v razvoju na splošno
dodeljuje več davčnih pravic.121

‘‘

… pobudo za pogajanja o sporazumih
o izogibanju dvojnega obdavčevanja
dajejo multinacionalke.”
Uradnik Organizacije skupnega trga držav vzhodne in
južne Afrike (COMESA).122

‘‘

… če pogledamo vse [davčne]
sporazume, ki so bili podpisani, jih
lahko večinoma povežemo s katerim od
velikih podjetij, ki so začela poslovati v
tej državi.”
Uradnik nekega afriškega ministrstva za finance123

Tabela št. 3: Razlika v stopnjah davčnih odtegljajev, kot jih
določajo davčni sporazumi, sklenjeni na podlagi modela
OECD in OZN
Najvišji
Najvišji
Najvišji
možni davčni možni davčni možni davčni
odtegljaj od odtegljaj od odtegljaj od
licenčnin
obresti
dividend
pogodba, ki
temelji na
modelu OECD

5 do 15
odstotkov*

10 odstotkov

oprostitev
od davčnih
odtegljajev

pogodba, ki
temelji na
modelu OZN

ni omejitve

ni omejitve

ni omejitve

Vir: ActionAid.125
*Nižja stopnja davčnega odtegljaja velja za dividende, ki jih hčerinsko
podjetje, ki posluje v izvorni državi, izplačuje svojemu matičnemu podjetju s
sedežem v tujini, če ima to podjetje v hčerinskem podjetju več kot 25-odstotni
lastniški delež.

Davčni sporazumi pa niso problematični le zato, ker
podjetja izkoriščajo v njih določene ugodnosti, in zaradi
načina, kako porazdeljujejo davčne pravice, temveč z
nižanjem stopenj davčnih odtegljajev negativno vplivajo
tudi na osnovo prihodkov držav v razvoju. Med pogajanji o
davčnih sporazumih se vladi držav, ki sklepata sporazum,
namreč pogosto dogovorita za znižanje teh stopenj. OZN je
v poročilu, izdanem leta 2015, zapisal, da davčni sporazumi
z nižanjem stopenj davčnih odtegljajev za »mnoge države
v razvoju, ki imajo že tako slabe zmožnosti pobiranja
davkov, pomenijo še dodatno omejitev pri uporabi relativno
učinkovitega mehanizma za pobiranje davkov (tj. davčnih
odtegljajev)«.124 Iz tabele št. X je razvidno, da je tudi ta
problem povezan z modelom OECD, ki na splošno določa
nizke stopnje davčnih odtegljajev, medtem ko model OZN ne
pozna takšnih omejitev.
Analiza, opravljena v 15 državah članicah EU, ki so sodelovale
pri tem poročilu, kaže, da si večina teh držav pri sklepanju
davčnih sporazumov z drugimi državami precej intenzivno
prizadeva za znižanje stopenj davčnih odtegljajev (glej sliko št.
X).
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Slika št. 4: Povprečna znižanja stopenj v sporazumih, sklenjenih med 15 državami
članicami EU in državami v razvoju

Luxembourg
Poland
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Belgium
Italy
Hungary
Slovenia
Average
Vir: izračun mreže Eurodad.126
Povprečno znižanje stopnje davčnih odtegljajev
se nanaša na štiri prihodkovne kategorije:
licenčnine, obresti, dividende, obdavčene po
stopnji davka od kapitalskih dobičkov (»qualified
dividends«), in dividende, obdavčene po stopnji
davka od dohodkov fizičnih oseb (»unqualified
dividends«). Zaradi pomanjkanja podatkov
niso vključene davčne stopnje za storitve in
menedžerske nagrade. Povprečno znižanje
stopenj, določeno v sporazumih, sklenjenih med
državami, ki so sodelovale pri tem poročilu, in
državami v razvoju, se nanaša na razliko med
stopnjo, ki jo določa sporazum, in zakonsko
določeno stopnjo, ki velja v državi v razvoju za vse
štiri kategorije. Številka za splošno povprečno
znižanje je netehtano povprečje za vseh 15
evropskih držav, ki so vključene v to poročilo.
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3.5 Davčna stališča
Davčne uprave lahko za večjo pravno jasnost za podjetja
in posameznike pripravijo posebna davčna stališča, v
katerih pojasnijo njihov davčni položaj in zagotovijo, da ne
bodo izpodbijale davčnih praks, za katere so se s podjetji
ali posamezniki dogovorile v okviru teh stališč. Vendar
pa takšna stališča podjetjem, predvsem nadnacionalnim,
omogočajo tudi, da se z davčnimi upravami na skrivaj
pogajajo o plačilu davkov.
Novembra 2014, po izbruhu škandala LuxLeaks, je na dan
prišlo več informacij o skrivnem svetu davčnih stališč.127
Neki profesor prava je ta stališča opisal takole: »To je, kot
da bi svoj davčni načrt predstavil vladi, ta pa bi ga vnaprej
potrdila.«128 Davčna stališča so torej postala ključno
orodje za izogibanje davkom od dohodkov pravnih oseb.
Ker so takšna stališča v nekaterih primerih znižala davčne
stopnje tudi na manj kot odstotek,129 so se predstavniki
nadnacionalnih podjetij kar zgrinjali na luksemburški davčni
urad. Revizijsko družbo PwC, ki je posredovala pri dogovorih
o davčnih stališčih, je britanski odbor za javna naročila
obtožil, da je množično spodbujala izogibanje davkom.130
Evropska komisija trenutno proti Luksemburgu in drugim
državam članicam EU vodi preiskavo zaradi uporabe davčnih
stališč kot oblike nezakonite državne pomoči. Marca 2015
so bili v preiskavo vključeni tudi davčni dogovori s podjetjem
McDonald’s.131
Pregled prakse izdajanja davčnih stališč v 20 državah članicah
EU, ki ga je leta 2015 izvedla Evropska komisija, je pokazal,
da je osem držav, ki so bile pri tem najbolj aktivne, izdalo med
100 do 600 davčnih stališč na leto, medtem ko je ena država
članica izdala skoraj 2000 takšnih stališč v enem samem letu.
V pregledu komisija ni navedla, za katere države gre.132
Čeprav so bila razkritja iz Luksemburga izredno šokantna,
pa pri aferi LuxLeaks resnično skrb zbuja to, da so bili
razkriti podatki le o eni državi in o davčnih stališčih, za
katera se je dogovarjala le ena revizijska hiša. Zato lahko
trdimo, da je ta afera le vrh ledene gore in da je v ozadju
veliko večja in bolj razširjena težava. Davčna stališča namreč
uporablja kar 22 držav članic EU in o tem, kako nizke davčne
stopnje ponujajo podjetjem, lahko samo ugibamo. Čeprav je
Luksemburg ena od držav članic, ki izdajajo največ takšnih
stališč, pa nikakor ni edina. To dobro ponazarja slika št.
X, ki sicer prikazuje le eno vrsto davčnih stališč – tako
imenovane vnaprejšnje cenovne sporazume . Da bi preprečili
pretirano uporabo davčnih stališč, je Evropska komisija
marca 2015 napovedala, da bo za države članice uvedla
avtomatično izmenjavo podatkov o teh stališčih.133 Ta korak
je sicer pomemben, toda državam v razvoju in evropskim
državljanom ne omogoča dostopa do teh podatkov. Podatki
Komisije kažejo, da je bilo 178 od 547 vnaprejšnjih cenovnih
sporazumov, ki so bili do konca leta 2013 v veljavi v državah
članicah EU, sklenjenih z državami, ki niso članice EU, zato
podatki o njih ne bodo nikoli izmenjani.134

Evropska komisija trenutno pripravlja oceno učinka, s katero
bo preučila prednosti in slabosti javne objave podatkov o
davčnih stališčih. Ocena naj bi bila končana na začetku leta
2016. Toda kot je za ocene Komisije značilno, pri presojanju
prednosti in slabosti najverjetneje ne bo upoštevala interesov
držav v razvoju.

3.6 Izključitev držav v razvoju iz sprejemanja
odločitev
Kot smo poudarili že zgoraj, so reforme, ki jih OECD
pripravlja v okviru svojega procesa BEPS, že od samega
začetka nenaklonjene interesom držav v razvoju.
Evropa igra ključno vlogo pri ohranjanju trenutnega sistema,
ki narekuje, da poteka razprava o reformi mednarodnega
davčnega sistema pod okriljem OECD in skupine G20, to
je dveh organizacij, v katerih ni zastopanih več kot 100
držav v razvoju. Države v razvoju si že vrsto let prizadevajo
za to, da bi vodenje reformnega procesa prevzel OZN,
saj bi lahko tako pri sprejemanju odločitev sodelovale
prav vse države. Evropska unija je na julijski mednarodni
konferenci o financiranju za razvoj v Adis Abebi, na kateri
je vprašanje ustanovitve mednarodnega davčnega organa
povzročilo največ nesoglasja med razvitimi in državami v
razvoju, aktivno nasprotovala temu predlogu. Na začetku
pogajanj je pokazala vsaj delno pripravljenost za razpravo
o predlogu, saj je pozvala k analizi stroškov in koristi, k
jasnejši opredelitvi nalog takšnega organa in k razmisleku
o potencialni prepletenosti dela različnih organov, da bi
se izognili »nepotrebnemu podvajanju«. 136 Toda pozneje je
spremenila svoje stališče in začela nasprotovati ustanovitvi
medvladnega davčnega organa, pri čemer se je sklicevala
na težavo »širitve števila institucij« in se zavzela za to, da
se odločitve o davčnih vprašanjih še naprej sprejemajo pod
okriljem OECD.137 Predlog, ki so mu nasprotovale tudi druge
razvite države, vključno z ZDA,138 na koncu ni bil sprejet.
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Slika št. 5: Skupno število vnaprejšnjih cenovnih sporazumov, ki so bili v
nekaterih državah članicah EU v veljavi do konca leta 2013
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Vir: Evropska komisija, 2014.
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manjka (podatki sicer kažejo, da je Nizozemska
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Države članice EU, ki trenutno ne uporabljajo
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov, so: Bolgarija,
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Grčija takšne sporazume sicer uporablja, vendar
ni bil tam do konca leta 2013 v veljavi noben
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EU in bi opredeljevala, kaj je to vnaprejšnji
cenovni sporazum in kdaj stopi v veljavo, so lahko
pri podatkih za posamezne države določene
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3.7 Krepitev zmogljivosti ali doseganje soglasja?
Sredi obtožb, da je OECD organ, v katerem pri razpravah
o mednarodni davčni reformi niso zastopane vse države,
in ne »nepristranski posrednik«, kot ga včasih prikazujejo,
je ta organizacija poudarila, da morajo države v razvoju
okrepiti zmogljivost svojih davčnih uradov, da bi lahko začele
uporabljati mednarodne davčne standarde.139
Toda če odgovor na vprašanje, kako naj države v razvoju
zberejo več davčnih prihodkov, iščemo le v zmogljivosti
njihovih davčnih uradov, potem zanemarjamo politično plat
tega vprašanja in iskanje ustrezne rešitve, pri katerem bi
morale sodelovati tudi razvite države, prelagamo na ramena
držav v razvoju. To je tudi bistvo poročila, ki ga je sprejelo 54
voditeljev držav članic Afriške unije in v katerem je zapisano:
»Zdi se nekoliko protislovno, da razvite države Afriki stalno
ponujajo tehnično podporo in razvojno pomoč (resda sicer
na nižjih ravneh), medtem pa ohranjajo davčna pravila, ki
omogočajo, da zaradi nezakonitih finančnih tokov s te celine
odtekajo njeni finančni viri.«140

100

120

Kljub temu protislovju ni dvoma o tem, da mora večina držav
v razvoju okrepiti zmogljivost pobiranja davkov. Po nekaterih
ocenah bi morale afriške države, da bi imele takšno razmerje
med davčnimi uradniki in splošnim prebivalstvom, kot ga
imajo države članice OECD, zaposliti kar 650.000 novih
davčnih uradnikov.141
Toda OECD krepitev zmogljivosti lahko izrablja tudi za to, da
v državah v razvoju zagovarja svoje politike in pritiska na te
države, da jih začnejo uporabljati ne glede na to, ali takšne
politike služijo njihovim interesom ali ne. To vključuje tudi
politike, za katere je bilo dokazano, da bi jih države v razvoju
le stežka začele uporabljati – na primer neodvisno tržno
načelo OECD, ki naj bi predstavljalo rešitev za manipulacijo
transfernih cen.142
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Okvir št. 9

Davčni inšpektorji brez meja – model za
krepitev zmogljivosti?
Pobuda OECD za davčne inšpektorje brez meja naj
bi po navedbah te organizacije služila kot orodje, s
pomočjo katerega bi države v razvoju okrepile svojo
zmogljivost uvajanja rešitev, ki jih ponuja proces BEPS.
143
Kot navaja OECD, naj bi šlo za neke vrste »ženitno
posredovalnico«, preko katere bi upokojene ali še
zaposlene davčne uradnike – tako iz razvitih držav kot
iz držav v razvoju – napotili v države v razvoju, da bi
tamkajšnjim uradnikom svetovali pri opravljanju revizij
nadnacionalnih podjetij.144 Pobuda dopolnjuje programe,
namenjene krepitvi zmogljivosti določanja transfernih
cen, ki jih delovna skupina za davke in razvoj pri OECD
skupaj s Svetovno banko in Evropsko komisijo izvaja v 14
državah v razvoju.145
Do zdaj je bilo poskusno napotenih le nekaj davčnih
uradnikov iz štirih držav članic EU: francoski uradniki so
bili napoteni v Senegal, italijanski v Albanijo, nizozemski
v Gano in britanski v Ruando. Glede na to je očitno, da
bodo v okviru te pobude pri krepitvi zmogljivosti držav
v razvoju v veliki meri sodelovale prav evropske države.
Mreža Eurodad je opravila analizo poskusnih napotitev v
Gano in Ruando, ki je opozorila na tri večje težave.
Prva je možnost, da bo pri projektu sodeloval tudi
zasebni sektor, kar lahko vodi v navzkrižje interesov
(npr. vloga, ki bi jo pri vodenju »inšpektorjev«, napotenih
v Ruando, lahko odigralo podjetje PwC, ki je sicer
povezano s številnimi spornimi posli).
Druga so interesi države, ki bo v neko državo v razvoju
napotila svoje strokovnjake, in model določanja
transfernih cen, ki ga bodo »predlagali« ti strokovnjaki.
Tako je za Gano na primer lahko problematično
sodelovanje Nizozemske, ki je dobro znana kot država,
skozi katero se preusmerjajo naložbe.
In končno se postavlja vprašanje, čigave interese
upošteva OECD pri davčnih vprašanjih glede na to, da
pri odločanju, ki poteka v okviru te organizacije, ne
sodeluje več kot 80 odstotkov svetovnega prebivalstva.
Pobuda za davčne inšpektorje brez meja je bila s
podporo razvojnega programa OZN (UN Development
Programme – UNDP) uradno vložena na tretji
konferenci OZN o financiranju za razvoj, ki je bila julija
v Adis Abebi.146 Ali bo ta pobuda koristila državam v
razvoju ali pa bo OECD z njeno pomočjo v te države
izvozil svoj zgrešeni pristop k mednarodnemu
davčnemu sistemu, se bo pokazalo šele čez čas.

3.8 Bančna tajnost in neustrezna izmenjava
informacij
Uhajanje bančnih podatkov iz švicarske podružnice največje
evropske banke, banke HSBC, je leta 2015 povzročilo veliko
razburjenja in problem bančne tajnosti zopet postavilo pod
žaromete javnosti.
Afera, ki se je je prijelo ime »SwissLeaks«, je razkrila bančni
sistem, ki temelji na skrivanju denarja, ki ponuja najvišjo
možno stopnjo tajnosti, in pri katerem se bančnim strankam
postavlja le malo vprašanj. Iz tabele št. X je razvidno, da
je bilo na 50.000 bančnih računih, povezanih z državami v
razvoju, skritih več kot 51 milijard evrov.147 Neki ekonomist
iz Svazija se je na škandal SwissLeaks odzval takole: »To,
kako so velike banke, kot je HSBC, ustvarile sistem za
ustvarjanje ogromnih dobičkov na račun revnih ljudi, oz. kar
je še slabše, s tem, da so številnim milijonarjem iz Afrike
pomagale pri izogibanju plačilu davkov, revne postavile v še
slabši položaj, je naravnost šokantno.«148

Tabela št. 4: SwissLeaks in države v razvoju – številke

Skupaj v
državah v
razvoju

Skupni
znesek v
milijardah
evrov149

Število
bančnih
računov

Število
strank

51,573

50,071

37,845

Vir: Izračun mreže Eurodad, pripravljen na podlagi podatkov Mednarodnega
konzorcija raziskovalnih novinarjev.150 Podatki temeljijo na uhajanju podatkov
z bančnih računov švicarske podružnice banke HSBC, predvsem podatkov
iz obdobja od 2006 do 2007. Treba je opozoriti na to, da v SwissLeaksovi
podatkovni bazi ni bilo na voljo podatkov za 33 držav v razvoju.

Podatki, ki jih je razkrila afera SwissLeaks, pa so povezani z
eno samo banko v eni sami državi in najverjetneje ponujajo
le bežen vpogled v ozadje, kjer tiči problem veliko večjih
razsežnosti. Po nekaterih ocenah imajo posamezniki iz Azije,
Latinske Amerika in Afrike v offshore finančnih središčih
shranjenih skoraj 1850 milijard evrov153 premoženja, kar
povzroča izgube davčnih prihodkov v višini več kot 52 milijard
evrov.154 Ocene, po katerih se v offshore finančnih središčih
hrani 10 odstotkov evropskega in kar 30 odstotkov afriškega
premoženja, kažejo na to, da je ta težava veliko večja za
države v razvoju kot za razvite države.155
Da bi se razvite države spopadle z negativnimi učinki, ki
jih ima bančna tajnost na njihove davčne osnove, so se
dogovorile, da si bodo začele izmenjevati bančne podatke. V
EU bo izmenjava potekala na podlagi direktive o upravnem
sodelovanju, ki določa, da bodo države članice EU izmenjavo
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uvedle leta 2017.156 Podoben sistem na mednarodni ravni
razvijata tudi OECD in skupina G20.157
Te novosti bodo drastično izboljšale trenutno stanje, saj bo
v državah, ki bodo vključene v ta sistem, v prihodnje veliko
težje skriti sredstva, shranjena na bančnih računih. Toda
sistem ne vključuje skoraj nobene države v razvoju. Za zdaj je
videti, da bo izmenjava potekala med največ 52 državami, kar
pomeni, da v sistem ne bo vključenih skoraj 150 držav, med
katerimi je največ prav držav v razvoju.159
Sredi leta 2014 je OECD razvil načrt, po katerem naj bi se v
sistem izmenjave davčnih podatkov sčasoma vključile tudi
države v razvoju. Ali se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti, je
zelo vprašljivo, saj skupina G20 vztraja pri uporabi načela
vzajemnosti, kar pomeni, da bi države podatke pošiljale le
tistim državam, ki bi jim nazaj lahko poslale enako vrsto
podatkov.
Te zahteve pa ne bodo mogle izpolniti države v razvoju, ki
imajo slabo administrativno zmogljivost, pa tudi če bi jo
lahko izpolnile, ne bi bilo velikega zanimanja za izmenjavo
podatkov z njimi, saj so zneski sredstev, ki jih tujci skrivajo
v njih, najverjetneje izredno nizki.160 Toda tudi če bodo
države v razvoju vlagale v sistem avtomatične izmenjave
podatkov in razvijale svojo zmogljivost na tem področju,
ni zelo verjetno, da jim bo podatke posredovalo največje
offshore finančno središče na svetu – Švica. Švicarska vlada
je namreč že napovedala, da si bo podatke izmenjevala le s
tistimi državami, s katerimi ima Švica »dobre gospodarske
in politične odnose, ki svojim davkoplačevalcem ponujajo
ustrezno zakonsko ureditev in katerih tržni potencial z vidika
švicarske finančne industrije velja za pomembnega oz.
obetavnega«.161
Ker države v razvoju spoznavajo, da jim EU in druge razvite
države ne bodo dovolile, da sodelujejo pri rešitvah, s katerimi
se trenutno trudijo rešiti problem davčnih oaz, nekatere
izmed njih že razmišljajo o tem, kako bi lahko tudi same
uživale koristi, ki jih imajo offshore finančna središča. Aprila
2015 je Kenija napovedala, da bo kmalu sprejela zakonodajo,
ki bi to državo lahko spremenila v mednarodno finančno
središče, podobno finančnemu središču City of London.162

30 odstotkov:

delež afriškega premoženja, ki se hrani v offshore finančnih
središčih in znaša 370 milijard evrov.151

10 odstotkov:

delež evropskega premoženja, ki se hrani v offshore
finančnih središčih in znaša skoraj 2000 milijard evrov.152

1850 milijard evrov:

višina sredstev, ki izvirajo iz Azije, Latinske Amerike in
Afrike ter so shranjena v offshore finančnih središčih. Izguba
davčnih prihodkov, ki jo povzročajo, je ocenjena na 52,6
milijarde evrov158
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3.9 Skrito lastništvo podjetij in skladov
V boju proti davčnim utajam predstavlja največji izziv to, da
je skrivanje denarja tako enostavno. V preteklosti so bili
najbolj priljubljen način za skrivanje bogastva tajni bančni
računi. Ker vedno več držav uvaja izmenjavo podatkov o
bančnih računih (glej točko 3.8), davčni utajevalci, goljufi
in storilci kaznivih dejanj danes vse bolj uporabljajo druge
načine prikrivanja svojega premoženja. Davčni strokovnjak
Gabriel Zucman opozarja: »Offshore bančništvo ... postaja
vse bolj prefinjeno. Premožni posamezniki za nominalne
lastnike svojih sredstev vse pogosteje uporabljajo slamnata
podjetja, sklade, holdinge in fundacije.«163
Te vrste pravnih oseb omogočajo anonimnost dejanskih
imetnikov denarja. Namesto da bi bila kot lastnik sredstev
registrirana oseba ali skupina ljudi, ki ta sredstva dejansko
nadzoruje, je navidezni lastnik podjetje ali pooblaščeni
direktor tega podjetja. Zucman opozarja, da je to privedlo
do skrb zbujajočega pojava – kar 60 odstotkov vseh tujih
depozitov v švicarskih bankah je namreč v lasti fizičnih oseb,
ki poslujejo na Britanskih Deviških otokih, v Jerseyju in
Panami, ki so znani kot jurisdikcije, v katerih se ustanavljajo
slamnata podjetja.164
Podoben vzorec se je izrisal tudi pri razkritjih v aferi
SwissLeaks. Podatki, ki so pricurljali v javnost, so namreč
pokazali, da so offshore podjetja lastniki 20 odstotkov
bančnih računov, povezanih z Vietnamom, in 30 odstotkov
bančnih računov, povezanih s Kazahstanom.165 Po navedbah
Guardiana je iz dokumentov banke HSBC razvidno, da je ta
nekaterim svojim premožnim strankam namerno svetovala,
da svoje premoženje skrijejo za slamnata podjetja in se
tako izognejo novim evropskim pravilom o avtomatični
izmenjavi podatkov, po katerih bi morala razkriti svoje
bančne podatke.166 Nekateri od teh slamnatih podjetij in
skladov se sicer resda uporabljajo v zakonite namene,
toda tajnost, ki jo ponujajo, običajno privlači tiste, ki bi radi
kaj skrili. In če gre za skrivanje finančnih sredstev, to ne
pomeni le podjetij in posameznikov, ki se izmikajo davkom
in ki perejo denar, temveč tudi koruptivne diktatorje in njim
podobne osebe. Pregled več kot 150 velikih korupcijskih
škandalov, povezanih z državami v razvoju, ki ga je pripravila
Svetovna banka, je pokazal, da so bila v več kot 70 odstotkih
v škandale vpletena anonimna podjetja.167

Da bi EU preprečila zlorabo slamnatih podjetij in skladov,
s pomočjo katerih številna podjetja skrivajo svoje poslovne
podatke, je leta 2015 sprejela nove predpise o pranju
denarja, ki določajo, da morajo vse države članice EU voditi
registre dejanskih lastnikov slamnatih podjetij in nekaterih
skladov. Toda evropski zakonodajalci žal niso izkoristili
odlične priložnosti za večjo transparentnost, saj so sklenili,
da bodo imeli dostop do teh registrov le tisti predstavniki
javnosti, ki lahko dokažejo, da imajo za to »upravičen
interes«.169
Čeprav se morda zdi, da imamo upravičen interes za to,
da izvemo, kdo so dejanski lastniki podjetij, ki poslujejo v
naših državah, prav vsi državljani EU, bi lahko nekatere
države članice izraz »upravičen interes« interpretirale
na takšen način, da bi javnosti preprečile dostop do teh
podatkov. Trenutno ni jasno niti to, ali bodo imele dostop do
teh podatkov tudi države v razvoju, kaj šele, ali ga bo imela
javnost. Toda države članice lahko same naredijo korak
naprej in ne upoštevajo le minimalnih zahtev, ki jih določa ta
direktiva, temveč uvedejo popolnoma javne registre.
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Slika št. 6: Tveganja za pranje denarja v 15 državah članicah EU, 2015
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Vir: Podatki temeljijo na indeksu za preprečevanje
pranja denarja za leto 2015, ki ga objavlja
Baselski inštitut za upravljanje.168 Indeks se
giblje od 0 (nizko tveganje za pranje denarja) do
10 (visoko tveganje za pranje denarja). Povprečje
EU vključuje vseh 28 držav članic in ni tehtano
glede na prebivalstvo in druge dejavnike.
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državljanov iz 18 držav članic EU se strinja, da bi morale
njihove vlade od podjetij zahtevati, da objavijo podatke o
svojih dejanskih lastnikih in delničarjih.170
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Ugotovitve poročila
4.1 Davčne politike
Uporaba davčnih olajšav za prihodke od intelektualne
lastnine se v EU še naprej hitro širi. V eni od držav, ki
so sodelovale pri tem poročilu (Italija), trenutno že teče
postopek sprejemanja zakonodaje, ki bo uvedla te davčne
olajšave, v drugi (Irska) pa se takšna zakonodaja pripravlja
in naj bi bila sprejeta do konca letošnjega leta. To pomeni,
da bo takšne olajšave uporabljalo kar 12 od 20 držav članic
EU. Kljub temu, da mnoge evropske vlade odločno nastopajo
proti davčnemu izmikanju, je vredno opozoriti na to, da je
bila polovica davčnih olajšav za prihodke od intelektualne
lastnine, ki so v veljavi v EU, uvedena v preteklih petih
letih, kar se ne ujema s predstavo, da EU ne uvaja več
škodljivih davčnih ukrepov. Luksemburška vlada je leta 2015
napovedala, da bo spremenila pravila za davčne olajšave za
prihodke od intelektualne lastnine, tako da bodo sledila t. i.
spremenjenemu pristopu povezanosti.
Kar zadeva slamnata podjetja, je ena od največjih letošnjih
sprememb to, da so številne države, ki so sodelovale pri tem
poročilu, prvič začele ločeno poročati o tokovih neposrednih
tujih naložb, ki tečejo skozi njihova podjetja za posebne
namene. Podatki, ki so na voljo za države, vključene v to
poročilo, kažejo, da je v polovici teh držav (Luksemburg,
Nizozemska, Madžarska, Danska, Švedska in Irska)
preusmerjanje neposrednih tujih naložb skozi podjetja za
posebne namene običajno.
Davčna stališča se pogosto uporabljajo v večini držav,
vključenih v to poročilo, čeprav jih nekatere (predvsem
Nizozemska in v Luksemburg) uporabljajo bolj kot druge.
V vseh razen v eni od 15 držav (Sloveniji), ki so sodelovale
pri tem poročilu, vlade omogočajo sklepanje vnaprejšnjih
cenovnih sporazumov z nadnacionalnimi podjetji. Evropska
komisija zaradi davčnih stališč kot oblike državne pomoči
trenutno vodi preiskavo proti več državam, ki so bile
vključene v to poročilo (Luksemburg, Nizozemska, Irska in
Belgija).

Število davčnih sporazumov, sklenjenih z državami v razvoju,
še vedno narašča, v nekaterih državah bolj (na primer v
Luksemburgu, ki je leta 2015 sklenil tri nove sporazume z
državami v razvoju) kot v drugih (na primer na Švedskem,
ki v preteklem obdobju ni sklenila nobenega novega
sporazuma z državami v razvoju). Nekatere druge države
(na primer Madžarska, Slovenija in Belgija) širijo svoje
mreže sporazumov, sklenjenih z jurisdikicijami z nizkimi
davčnimi stopnjami. Med 15 državami, ki so sodelovale
pri tem poročilu, je več takšnih, ki so v sporazume,
sklenjene z državami v razvoju, začele vključevati klavzule
za preprečevanje zlorab (na primer Nizozemska, Danska,
Francija in Poljska). V nekaterih drugih državah pa so se
vlade znašle pod vedno večjim pritiskom, da priznajo, da
imajo njihovi sporazumi z državami v razvoju negativne
učinke (na Irskem vlada na primer pripravlja analizo
učinka prelivanja, na Danskem pa s tem v zvezi poteka
parlamentarno zaslišanje). Nekatere države so z državami
v razvoju sklenile sporazume pod novimi, boljšimi pogoji
(Nizozemska in Irska). Španija je tista, ki med 15 državami,
vključenimi v to poročilo, najbolj niža stopnje davčnih
odtegljajev, določenih v sporazumih z državami v razvoju.
Nova sporazuma, ki ju je ta država sklenila v preteklih dveh
letih (leta 2014 s Senegalom in leta 2015 z Nigerijo), sta še
dodatno utrdila ta trend.

4.2 Finančna in poslovna transparentnost
Bančni škandali, ki so izbruhnili v nekaterih državah
(predvsem v Nemčiji in na Švedskem), so osvetlili problem
evropskega finančnega sektorja, ki je takšen, da omogoča
davčno izmikanje in pranje denarja.
Med pogajanji o direktivi o preprečevanju pranja denarja, ki
je konec leta 2014 potekala v EU, so nekatere države odigrale
konstruktivno (takšni sta bili Francija in Italija), druge pa
bolj negativno vlogo (Nemčija, Španija in Poljska). V Veliki
Britaniji trenutno poteka uvajanje javnega registra dejanskih
lastnikov podjetij (ki žal ne bo zajemal tudi skladov),
slovenska in danska vlada pa sta napovedali, da bosta po
koncu pogajanj o direktivi o preprečevanju pranja denarja
uvedli registre, ki bodo javnosti dostopni brez kakršnih
koli omejitev. Nekaj drugih držav namerava upoštevati le
minimalne zahteve, ki jih določa direktiva, in uvesti registre,
ki splošni javnosti ne bodo dostopni (na primer Italija,
Francija in Nizozemska). Mnoge države pa v zvezi s tem za
zdaj še niso zavzele nobenega stališča, zato obstaja upanje,
da bodo v prihodnjem letu uvedle popolnoma javne registre.
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V preteklem letu je prišlo do velikih sprememb v poročanju
po državah. Vlade devetih od petnajstih držav (Francija,
Nemčija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Slovenija,
Španija, Švedska in Velika Britanija), ki so vključene v to
poročilo, so napovedale, da nameravajo uvesti priporočila,
ki jih je v okviru procesa BEPS izdal OECD in v skladu s
katerimi bo takšno poročanje zaupno in omejeno le na
največja podjetja. Toda vlade nekaterih držav (Nizozemska,
Belgija in Velika Britanija) so izrazile tudi pripravljenost, da bi
razmislile o tem, da bi bili ti podatki javno dostopni.

4.3 Rešitve na svetovni ravni
Nobena od 15 držav, vključenih v to poročilo, se ni oddaljila
od uradnega stališča, ki ga je Evropska unija julija 2015
zavzela na konferenci o financiranju za razvoj, kjer je žal
nasprotovala ustanovitvi medvladnega davčnega organa pod
pokroviteljstvom OZN in ustanovitev tudi uspešno preprečila.
Le slovenska vlada navaja, da podpira ustanovitev takšnega
organa.
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Priporočila
Priporočila državam članicam in ustanovam
EU
Da bi države članice in ustanove EU preprečile škandale,
povezane z davčnim izmikanjem, bi morale upoštevati več
priporočil, in sicer:
1. Uvesti bi morale registre dejanskih lastnikov podjetij,
skladov in podobnih pravnih oseb, ki bi bili javno dostopni
za vse. Prenos evropske direktive o preprečevanju pranja
denarja v nacionalno zakonodajo je dobra priložnost
za uvedbo takšnih registrov. Vlade pa ob tem ne smejo
upoštevati le minimalnih zahtev, ki jih določa direktiva,
temveč morajo uvesti registre, ki bodo splošni javnosti
dostopni brez kakršnih koli omejitev.
2. Poročanje po državah bi morale uvesti za vsa velika
podjetja in ob tem zagotoviti, da bodo podatki iz takšnih
poročil javno dostopni. Obseg takšnih poročil bi moral
biti najmanj takšen, kot ga v svoji šabloni za poročanje,
pripravljeni v okviru procesa BEPS, predlaga OECD.171
Toda še pomembneje je, da so poročila javno dostopna in
da se pri določanju, katera podjetja morajo poročati na
takšen način, upošteva nižji prag. Na ravni EU bi morale
vlade uvedbo javnega poročanja po državah podpreti v
okviru pogajanj o direktivi o pravicah delničarjev.
3. Morale bi pripraviti analizo učinkov prelivanja, da bi
ocenile, kako njihova nacionalna zakonodaja vpliva na
države v razvoju, in nato ukiniti politike in prakse, ki
negativno vplivajo na te države, saj bi tako na svetovni
ravni okrepile usklajenost politik za razvoj.
4. Zagotoviti bi morale, da bi mednarodni standardi za
avtomatično izmenjavo podatkov, ki jih je razvil OECD,
vključevali tudi prehodno obdobje za države v razvoju,
ki zaradi slabe administrativne zmogljivosti trenutno ne
dosegajo zahtev za vzajemno avtomatsko izmenjavo.
5. Skupaj z državami v razvoju bi morale pripraviti
temeljito študijo, v kateri bi preučile prednosti, slabosti
in uresničljivost možnih alternativ za trenutno veljavni
mednarodni davčni sistem, na primer enotni pristop
k obdavčenju. Ob tem bi morale posebno pozornost
nameniti vplivu, ki bi ga te alternative lahko imele na
države v razvoju.
6. Ustanoviti bi morale medvladni davčni organ pod
pokroviteljstvom OZN, v okviru katerega bi pri reformi
veljavnega mednarodnega davčnega sistema kot
enakopravne partnerice sodelovale tudi države v razvoju.
Ta organ bi moral prevzeti naloge, ki jih trenutno opravlja
OECD, in bi moral postati glavni forum, v okviru katerega
bi potekalo mednarodno sodelovanje na področju davčnih
zadev in drugih vprašanj, povezanih s transparentnostjo.

7. Vse države članice EU bi morale objaviti oceno učinkov, ki
jih imajo njihova podjetja za posebne namene in podobne
pravne osebe, vključno s podatki o naložbah, ki tečejo
skozi ta podjetja.
8. Postaviti bi morale dovolj stroge pogoje za poslovno
dejavnost podjetij za posebne namene in tako zagotoviti,
da se takšna podjetja in podobne pravne osebe ne bi
izrabljali v davčne namene.
9. Nemudoma bi morale zaustaviti širjenje uporabe
davčnih olajšav za prihodke od intelektualne lastnine
in si prizadevati za ukinitev vseh takšnih olajšav, ki so
trenutno v rabi.
10. Objaviti bi morale davčna stališča, ki so jih izdale
multinacionalnim podjetjem.
11. Uvesti bi morale močnejšo zaščito žvižgačev in tako
zaščititi vse, ki v interesu javnosti razkrivajo prakse,
povezane z davčnim izmikanjem.
12. Na ravni EU bi morale podpreti ambicioznejši predlog
za skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov
pravnih oseb (CCCTB), ki bi vključeval tudi konsolidacijo
in razdelitev dobička.
13. Pri pogajanjih o davčnih sporazumih, ki jih sklepajo z
državami v razvoju, bi morale države članice EU:
•• namesto modela OECD upoštevati model OZN, da
sporazumi ne bi dajali prednosti interesom razvitih
držav
•• pripraviti celovito oceno učinka, v kateri bi preučile,
kako bi sporazum finančno vplival na posamezno
državo v razvoju, in se nato izogniti vsem negativnim
učinkom
•• zagotoviti pravično porazdelitev davčnih pravic med
vsemi podpisniki sporazuma
•• prenehati nižati stopnje davčnih odtegljajev.
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Slovenija
“[Škandal LuxLeaks bo] oslabil položaj Junckerja in Komisije.”
Miro Cerar, predsednik slovenske vlade, november 2014172

Splošni pregled

Davčne politike

V letošnjem letu se je v Sloveniji začela izvajati davčna
reforma, obenem pa so se nadaljevala prizadevanja za
preprečevanje davčnega izmikanja. Novi ukrepi gradijo na
obsežnih reformah iz leta 2014, ko je bila slovenska davčna
uprava temeljito reorganizirana in je prvič začel delovati tudi
nov oddelek, ki se ukvarja izključno z določanjem transfernih
cen.173 Kljub temu, da se je septembra 2014 zamenjala vlada,
uvajanje sprememb poteka v nespremenjenem tempu, nova
koalicijska pogodba poudarja boj proti gospodarskemu
kriminalu in korupciji, učinkovitejše pobiranje davkov, boj
proti »sivi ekonomiji« in krepitev davčne kulture, v okviru
novega proračuna pa so bile junija 2015 sprožene tudi
številne nove davčne pobude.174

Leta 2014 je prišlo do večjih sprememb pri organiziranosti
slovenske davčne uprave. Na podlagi Zakona o finančni
upravi179 je bila 1. avgusta 2014 ustanovljena Finančna uprava
Republike Slovenije,180 ki združuje nekdanji carinsko in
davčno upravo.

V slovenskem gospodarstvu posluje relativno skromno
število multinacionalnih podjetij. Od manjših držav članic EU
ima le Grčija manj neposrednih tujih naložb (NTN), izraženih
v odstotkih bruto domačega proizvoda (BDP), kot Slovenija.175
Zato se v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami članicami
EU več pozornosti namenja izzivom nacionalnega davčnega
sistema. Toda sredi leta 2015 je vlada sprejela šestletno
strategijo, s katero želi doseči večjo internacionalizacijo
slovenskih podjetij in pritegniti več NTN.176 Strategija med
drugimi cilji vključuje tudi petodstotno povečanje izvoza na
tržišča zunaj EU, s posebnim poudarkom na Kitajski, Indiji in
Srednji Aziji.177 Glede na to, da v državi poteka tudi obsežna
privatizacija, v okviru katere je leta 2015 na slovensko tržišče
vstopilo več pomembnih multinacionalk, vključno s podjetjem
Heineken in ameriško banko Merill Lynch, je zelo verjetno,
da bo v prihodnje tudi v Sloveniji vedno več pozornosti
namenjene vprašanjem, povezanim z mednarodnim davčnim
načrtovanjem.178

Finančna uprava Republike Slovenije poroča, da je v okviru
davčnega nadzora na področju izvajanja davčne zakonodaje,
Zakona o davčnem postopku in zakonodaje EU izvedla
6.822 finančnih nadzorov in izterjala neplačane davčne
obveznost v višini 97,022.927 evrov.181 Poleg tega so finančni
inšpektorji izvedli tudi več usmerjenih nadzorov, vključno
z nadzorom nakazil v davčne oaze (opravljenih je bilo 131
nadzorov, kršitve so bile odkrite v 39 odstotkov primerih),
novoustanovljeni oddelek za transferne cene pa je izvedel 73
usmerjenih inšpekcijskih nadzorov in zbral neplačane davke
v višini 5,370.370 evrov.182
V bazi podatkov afere LuxLeaks slovenska podjetja niso
bila omenjena. Kljub temu je afera pritegnila pozornost
slovenskih medijev,183 nanjo pa so se odzvali tudi slovenski
poslanci v Evropskem parlamentu. Zavzeli so se za
neodvisno preiskavo pristojnih ustanov in izrazili mnenje,
da je treba poiskati rešitev za nesprejemljive in nepoštene
davčne prakse.184

Davčne olajšave za prihodke od intelektualne
lastnine
Slovenija trenutno nima davčnih olajšav za prihodke
od intelektualne lastnine in po navedbah slovenskega
ministrstva za finance takšnih olajšav tudi ne namerava
uvesti.185 Ministrstvo ni želelo podati izjave o tem, ali je
Slovenija zaskrbljena zaradi učinka, ki ga imajo davčne
olajšave za prihodke od intelektualne lastnine, ki se
uporabljajo v drugih državah članicah EU, na slovensko
davčno osnovo.
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Podjetja za posebne namene
Po navedbah slovenskega ministrstva za finance podjetja
za posebne namene v Sloveniji niso prepovedana. V nekdaj
veljavnem zakonu o bančništvu186 so bila opredeljena kot
posebna kolesja za vrednostne papirje. Toda marca 2015
je bil sprejet nov zakon o bančništvu, iz katerega je bila ta
opredelitev izbrisana, kar pomeni, da slovenska zakonodaja
trenutno ne vključuje definicije podjetij za posebne
namene.187 Težko je oceniti, ali takšna podjetja v slovenskem
gospodarstvu igrajo pomembno vlogo, toda glede na to, da
je tok NTN skozi to državo med najnižjimi v državah članicah
OECD, ni zelo verjetno, da bi se Slovenija uporabljala za
preusmerjanje NTN.188

Finančna transparentnost in transparentnost
poslovanja podjetij
Finančna uprava Republike Slovenije je leta 2014 v skladu
z 249. členom kazenskega zakonika na državno tožilstvo
podala 18 kazenskih ovadb zaradi suma storitve kaznivega
dejanja davčne utaje. Podala pa je tudi 73 naznanil o sumih,
da je bilo storjeno kaznivo dejanje.196
Istega leta je policija državnemu tožilstvu poslala 84
kazenskih ovadb o storjenih kaznivih dejanjih davčne utaje, s
katerimi je bila povzročena škoda v skupni višini 14,329.000
evrov.197

Davčna stališča

Poročanje po državah

Po podatkih slovenskega ministrstva za finance slovenska
zakonodaja dovoljuje izdajanje davčnih stališč. Ta se izdajajo
v obliki pojasnil, kateri predpisi v slovenski davčni zakonodaji
veljajo za podjetja, vlada pa lahko izda tudi zavezujoče
informacije o tem, kakšna bo davčna obravnava določenih
poslovnih transakcij oz. poslovnih dogodkov.189 Kljub temu
pa je Slovenija ena od redkih držav članic EU, ki ne ponuja
zavezujočih informacij oz. stališč, povezanih s transfernimi
cenami, t. i. vnaprejšnjih cenovnih sporazumov.190 Po
navedbah ministrstva za finance je Slovenija Evropski
komisiji na njeno prošnjo izdala podatke o svojih davčnih
stališčih, a teh podatkov ne namerava javno objaviti, pri
čemer se sklicuje na »davčno tajnost«.191 V okviru sistema
izmenjave podatkov o davčnih stališčih med državami
članicami EU Slovenija za zdaj ni niti zaprosila za nobene
take podatke niti jih ni posredovala kakšni drugi državi
članici EU.192

13. maja 2015 je stopil v veljavo novi zakon o bančništvu, ki je
v slovenski pravni red vnesel določbe direktive o kapitalskih
zahtevah. Čeprav zakon ne vsebuje določbe o obveznem
poročanju po državah, ministrstvo za finance navaja, da naj
pravila o tem, kaj morajo vsebovati letni računovodski izkazi
finančnih ustanov, določi Banka Slovenije.198

Davčni sporazumi
Leta 2014 je slovenska vlada podpisala davčna sporazuma
z dvema državama, ki ponujata nizke davčne stopnje – z
Združenimi arabskimi emirati in Luksemburgom. V obeh
sporazumih so stopnje davčnih odtegljajev veliko nižje
od stopenj, ki po slovenski zakonodaji veljajo za države,
s katerimi Slovenija nima sklenjenih sporazumov.193 Po
navedbah ministrstva za zunanje zadeve sporazumi, ki jih je
Slovenija sklenila z državami v razvoju, ne temeljijo izključno
na modelu OECD ali modelu OZN, temveč na mandatu za
pogajanja, ki ga določi vlada.194 Ministrstvo prav tako navaja,
da ne sodeluje pri pogajanjih o teh sporazumih, niti pri njih
ne sodelujejo kakšni drugi akterji, zainteresirani za razvoj.195

Ministrstvo za finance navaja, da podpira razširitev
obveznega poročanja po državah na vse gospodarske
sektorje, vendar le, če bo takšno poročanje temeljilo na
modelu OECD. Obenem navaja, da »morajo biti podatki,
pridobljeni s pomočjo teh poročil, zaupni«.199 Ministrstvo za
zdaj še ni določilo praga, ki bi ga morala doseči podjetja, da
bi bilo zanje obvezno poročanje po državah, če bi Slovenija
takšno poročanje uvedla za vse gospodarske sektorje, in
navaja, da je to politična odločitev. 200 Če bi se slovenska
vlada odločila, da bo uporabljala prag, ki ga v okviru projekta
BEPS predlaga OECD, bi moralo po državah poročati le šest
multinacionalnih podjetij, ki so registrirana v Sloveniji.201 Če
pa bi se uporabljala opredelitev »velikih podjetij«, ki jo je
predlagala EU, bi moralo po državah poročati 27 podjetij. 202

Dejansko lastništvo podjetij
Trenutno veljavna slovenska zakonodaja omogoča
ustanavljanje pravnih oseb, ki uspešno prikrivajo svoje
dejanske lastnike. Neka odvetniška pisarna s sedežem v
Sloveniji na neki spletni strani navaja: »… čeprav Slovenija
v nasprotju z drugimi offshore jurisdikcijami ne sodi v
kategorijo davčne oaze, lahko tuji podjetnik izkoristi možnost
[...], da imenuje pooblaščenega direktorja, kar investitorju
[dovoljuje], da prikrije svojo identiteto«. 203 Toda če bodo
obveljali trenutni načrti, bo ta mehanizem, ki omogoča
tajnost, kmalu postal stvar preteklosti.
Slovenija namerava v svojo zakonodajo v kratkem času
prenesti direktivo EU o preprečevanju pranja denarja, saj naj
bi zakonodajni predlog o tem pripravila v drugi polovici leta
2015 in ga do konca leta tudi sprejela. 204 Še pomembneje pa
je, da je država izrazila pripravljenost, da bi javnosti ponudila
več dostopa do registra dejanskih lastnikov podjetij, kot ga
določa ta direktiva.
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Ministrstvo za finance navaja, da bo nova uredba od
pravnih oseb zahtevala, da predložijo podatke o svojih
dejanskih lastnikih, ki bodo nato objavljeni v javnem
poslovnem registru (AJPES). 205 Navaja tudi, da se bo sicer
o tem, kdo bo imel dostop do vseh podatkov o dejanskem
lastništvu, odločalo na podlagi načela »upravičenega
interesa«, toda obenem bo »splošni javnosti« omogočen
neomejen dostop do manjše količine podatkov. Dogovor
o tem, kako bo »upravičeni interes« opredeljen, za zdaj
sicer še ni bil sprejet, prav tako tudi ni znano, kakšna bo
razlika med podatki, do katerih bo lahko dostopala splošna
javnost, in tistimi, do katerih bodo lahko dostopali le tisti
z »upravičenim interesom«. 206 Kljub temu pa je Slovenija
naredila pomemben korak v smeri transparentnosti
poslovanja podjetij, kar dokazuje tudi njena pripravljenost, da
ne upošteva le minimalnih zahtev zgoraj omenjene direktive,
temveč da pri dejanskem lastništvu podjetij uvede popolno
transparentnost.

Bančna tajnost
Marca 2015 je bil sprejet nov Zakon o bančništvu (ZBan-2), 207
ki je nekoliko omejil bančno tajnost v Sloveniji. Novi zakon
slovenskemu državnemu zboru ob opravljanju nadzora
nad finančnimi ustanovami pod posebnimi pogoji omogoča
dostop do zaupnih bančnih podatkov. Zaupnost bančnih
podatkov je bila odpravljena tudi, ko gre za kazenski pregon.
Poleg tega novi zakon bankam nalaga, da sprejmejo politiko
razkrivanja zaupnih informacij, ki ogrožajo ali bi lahko
ogrožale interes javnosti, in jih tako obvezuje, da razkrijejo
vse morebitne nepravilnosti.208

Novosti v EU
Stališče slovenske vlade do usklajenega evropskega pristopa
k obdavčenju je nekoliko dvoumno. Po eni strani Slovenija
sodi v skupino enajstih držav članic EU, ki so pripravljene
uvesti t. i. davek na finančne transakcije, majhno dajatev, s
katero bi obdavčili finančno trgovanje,209 kar kaže na njeno
pripravljenost, da se zavzame za usklajen sistem čezmejnega
obdavčenja. Toda kar zadeva uvedbo skupne konsolidirane
osnove za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB), njeno
stališče ni tako nedvoumno. Bila je namreč ena od devetih
držav članic EU, ki so leta 2011, ko je Evropska komisija
predlagala uvedbo CCCTB, uradno nasprotovale temu
predlogu.210 Trenutno še ni jasno, ali predlogu nasprotuje
tudi nova vlada in ali je država spremenila svoje stališče. Na
začetku leta 2015 je vlada navajala, da »podpira prizadevanja
Komisije« v boju proti davčni utaji in izogibanju plačilu
davkov, toda žal ostaja nejasno, na kaj natančno se nanaša ta
podpora.211

Novosti na svetovni ravni
Ministrstvo za zunanje zadeve navaja, da Slovenija v svoj
delovni načrt o usklajenosti politik za razvoj ne uvršča ne
vprašanja obdavčenja ne vprašanja nezakonitih finančnih
tokov. 212 Zato država na področju davkov ne izvaja nobenega
programa krepitve administrativne zmogljivosti držav v
razvoju in ne namerava izvesti analize učinkov prelivanja, ki
jih imajo njene davčne politike na te države. 213
Kljub temu ministrstvo navaja, da so po mnenju slovenske
vlade davki eno od najpomembnejših področij, saj z
njihovo pomočjo države zbirajo javnofinančna sredstva, ki
prispevajo k razvoju. Vlada obenem priznava, da se v vse bolj
globaliziranem svetu odpirajo številne priložnosti za davčne
utaje in izogibanje plačilu davkov, zato poziva k učinkovitemu
mednarodnemu sodelovanju na področju obdavčenja. 214
Ministrstvo za zunanje zadeve navaja tudi, da slovenska
vlada podpira predlog za ustanovitev medvladnega davčnega
organa pod okriljem OZN. 215

Sklep
Slovenija je naredila pomemben korak v smeri popolne
transparentnosti dejanskega lastništva podjetij, saj
namerava javnosti ponuditi širši dostop do registra
dejanskih lastnikov, kot ga zahteva direktiva EU. Prav tako
pomembno je, da je država izrazila pripravljenost podpreti
predlog o ustanovitvi medvladnega davčnega organa pod
pokroviteljstvom OZN, čeprav se na tretji konferenci o
financiranju za razvoj, ki je bila v Adis Abebi, ni oddaljila od
stališča EU.
Po drugi strani pa Slovenija ne podpira uvedbe poročanja po
državah za vse sektorje, temveč vztraja pri tem, da bi morali
biti ti podatki zaupni. Vlada tudi še ni določila praga, ki bi
ga morala podjetja doseči, da bi bilo zanje obvezno takšno
poročanje.
Pri pogajanjih o davčnih sporazumih z državami v razvoju
Slovenija ne uporablja izključno modela OZN in v pogajanja
še vedno ne vključuje drugih akterjev, zainteresiranih za
razvoj. Poleg tega je videti, da usklajenosti politik za razvoj
ne namenja velike pozornosti in ne načrtuje analize učinkov
prelivanja, da bi ocenila, ali imajo slovenske davčne politike
kakršne koli negativne vplive na druge države.
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Slovenija

Davčni sporazumi
Po navedbah slovenske
vlade njeni sporazumi
z državami v razvoju le
deloma temeljijo na modelu
OZN ali OCED. Od držav,
ki so sodelovale pri tem
poročilu, imata Slovenija
in Irska sklenjenih najmanj
takšnih sporazumov.
Pri pogajanjih o teh
sporazumih ne sodelujejo
ne slovensko ministrstvo za
zunanje zadeve ne kakšni
drugi akterji, zainteresirani
za razvoj. Kar zadeva
znižanje stopenj davčnih
odtegljajev v sporazumih,
sklenjenih z državami
v razvoju, se uvršča
Slovenija, če jo primerjamo
z ostalimi 15 državami, ki
so vključene v to poročilo,
tik pod povprečje.

Transparentnost
lastništva

Poročanje nadnacionalnih
podjetij

Rešitve na svetovni
ravni

Slovenska vlada namerava
uvesti javni register
dejanskih lastnikov, do
katerih bo lahko splošna
javnost dostopala brez
kakršnih koli omejitev. Tisti,
ki bodo lahko dokazali, da
imajo »upravičen interes«
za informacije, ki se bodo
hranile v tem registru, bodo
imeli dostop do večjega
števila podatkov. Vlada
sicer še ni opredelila pojma
»upravičen interes«, toda
s tem v zvezi namerava
pripraviti zakonodajni
predlog in ga do konca
leta 2015 tudi sprejeti.
Če dostop, ki ga bo do
podatkov imela splošna
javnost, ne bo preveč
omejen in če načelo
»upravičenega interesa« ne
bo imelo preozke definicije,
bo Slovenija dober zgled
drugim državam članicam
EU. Poleg tega je od vseh
15 držav, ki so sodelovale
pri tem poročilu, Slovenija
država z najmanjšim
tveganjem za pranje
denarja.

Vlada še ni pripravila
zakonodajnega predloga
za poročanje po državah,
toda sporoča, da podpira
model OECD BEPS, in
poudarja, da bi morali biti
podatki, navedeni v takšnih
poročilih, zaupni. Vlada
je leta 2015 v nacionalno
zakonodajo prenesla
direktivo o kapitalskih
zadevah, toda za zdaj
še ni vključila člena, ki
banke obvezuje k javnemu
poročanju po državah.
Kot sporoča, bo Banka
Slovenije slovenskim
bankam poslala pojasnila v
zvezi s to vrsto poročanja.

Po navedbah slovenske
vlade ta podpira predlog za
ustanovitev medvladnega
davčnega organa pod
pokroviteljstvom OZN.
Toda tudi Slovenija se ni
oddaljila od stališča EU, ki
ga je ta julija 2015 zavzela
na konferenci o financiranju
za razvoj, kjer je zavrnila
predlog za ustanovitev
takšnega organa.
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