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Na lokalni ravni spodbujamo  
družbeno odgovornejše davčno ravnanje podjetij  

 

Davki so predpogoj za našo skupno blaginjo, a vse prepogosto o njih poslušamo zgolj kot o stroških 
posameznikov in podjetnikov. Nedavni škandali, zadnji med katerimi so t.i. Rajski dokumenti, počasi 
razkrivajo obseg prizadevanj za zniževanje teh »stroškov«. Slovenija in njeni prebivalci nismo izvzeti 
iz globalnega dogajanja in neprizadeti zaradi tovrstnega početja.  
 

Medtem ko se lokalni odločevalci trudimo, da izpolnimo pričakovanja po doseganju pričakovanega 
življenjskega standarda in blaginje, ki se financirata iz davkov, naše poslanstvo ogrožajo tisti, ki 
uporabljajo vrzeli v zakonu, da bi se izognili plačilu davkov. Nekateri gredo tako daleč, da 
vzpostavljajo umetne sisteme, s pomočjo katerih prenašajo dobičke podjetij v davčne oaze, kjer 
plačujejo zelo malo ali celo nič davka. 
 

Medtem, ko se občine, regije in države še vedno soočamo s posledicami ekonomske krize, je v 
davčnih oazah parkiranih več bilijard dolarjev sredstev. Evropa izgubi na leto med 50 in 70 milijard € 
zaradi izmikanja davkom. Po nekaterih ocenah celo do bilijardo EUR vsako leto zaradi davčnih utaj in 
izogibanja davkom, kar je približno toliko kot so izdatki za zdravstveno varstvo v vseh EU članicah 
skupaj. Koliko letno izgubi Slovenija na račun izogibanja plačilu davkov na dobiček s strani podjetij in 
posameznikov, ni znano.  
 

Izmikanje davkom povzroča škodo tako z večanjem pritiska na manjša podjetja, ki težje tekmujejo v 
tako ustvarjenem okolju, kjer ne delujejo pod enakimi konkurenčnimi pogoji kot večja 
multinacionalna podjetja, s pospeševanjem družbene in ekonomske neenakosti tako med državami 
kot v samih državah, s prenosom denarja v že tako bogatejše razrede, s spodkopavanjem 
demokracije, saj podjetja igrajo po svojih pravilih in nenazadnje z zmanjševanjem sredstev, ki so na 
voljo za ključne javne storitve, ki jih koristimo vsi – tako posamezniki kot podjetja. Zato menimo, da 
je naloga ne le državnih ampak tudi lokalnih oblasti, da spremeni vedno bolj prevladujočo davčno 
kulturo. 
 

Obenem revnejše države sveta izgubljajo prihodke iz davkov, ki presegajo skupni letni znesek 
razvojne pomoči. To široko razširjeno davčno izmikanje lahko uspeva zato, ker vladne institucije ne 
sledijo hitremu razvoju globaliziranega gospodarstva. Če bi bilo bogastvo, skrito v davčnih oazah, 
pravično obdavčeno, bi bilo na voljo dovolj denarja za investicije na področju socialnih storitev, 
mednarodne solidarnosti in trajnostnih rešitev za okoljske spremembe ne le v Evropi, temveč tudi v 
državah, od koder se izseljuje vedno večje število ljudi v želji po boljšem življenju. 
 

Vsako leto vlade in lokalne oblasti vlagamo znatne zneske v pogodbe za vse od nakupa svinčnikov do 
izvedbe velikih infrastrukturnih projektov kot so ceste, s čimer želimo zagotoviti primeren življenjski 
standard naših občanov. Javna naročila in naložbe so temelj javnega interesa, skozi katere se 
davkoplačevalski denar pretvori v šole, ceste in bolnišnice, v stvari, ki običajnemu državljanu veliko 
pomenijo in obenem krepijo gospodarski razvoj.  



 

 

 
Zato bi morali vsi prispevati in plačati pravičen delež. Tudi največja podjetja in banke. Zaradi pritiska 
družbenih gibanj in drugih organizacij civilne družbe je vprašanje izogibanja davkom z davčnimi 
oazami zdaj na dnevnem redu mednarodnih inštitucij in organizacij, vendar je potreben čas za 
uresničitev novih sporazumov na svetovni ravni. Lokalni politiki zato želimo pomagati preprečiti, da 
bi davkoplačevalski denar odhajal v podjetja, banke ali sklade, ki se poslužujejo anonimnosti in 
davčnih oaz za davčno izmikanje.  
 

Lokalne oblasti lahko sodelujemo v boju proti izogibanju davkom, tako da bolje uporabljamo 
možnosti, ki so nam že danes na razpolago, da preprečimo, da gre denar podjetjem in drugim 
ustanovam, ki uporabljajo davčne oaze in druga orodja za izmikanje plačilu davkov. Zato se 
zavezujemo, da bomo v sklopu naših občinskih nalog izvajali aktivnosti in se posluževali orodij, ki nam 
jih trenutna zakonodaja že omogoča, med drugim: 
 ob vsaki primerni priložnosti osveščali občane in podjetja o pomenu davkov za lokalne skupnosti 

in posledicah izogibanja davkom ter poslovanja preko davčnih oaz, 
 pri ocenjevanju kandidatov v javnih razpisih in naročilih preverjali kandidate preko Finančne 

uprave RS in izločali kandidate, ki ne izpolnjujejo obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 
obveznosti ter plačnih davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom,  

 pri ocenjevanju kandidatov v javnih razpisih in naročilih ugotavljali resničnega lastnika podjetja 
z uporabo javnega registra dejanskih lastnikov podjetij ter poročali morebitne ugotovljene 
nepravilnosti v registru.   

 

Z demokratičnim odločitvami pa želimo doseči tudi korenite spremembe na nacionalni in globalni 
ravni. Podpiramo: 
 boljše sodelovanje med državami in večjo transparentnost davčnih sistemov.  

Ne podpiramo tekme proti dnu, v kateri z zniževanjem stopnje davka na dobiček sodeluje vedno več 
držav, tajnosti davčnih oaz ali skritih dogovarjanj med državo in podjetji o njihovih davčnih 
obveznostih. 
 transparentnost lastništva podjetij in drugih pravnih struktur.  

Podpiramo uvedbo prihajajočega javnega registra dejanskih lastnikov podjetij delujočih v Sloveniji in 
si želimo širše uvedbe registra na ravni EU. Čas je, da se razkrije povezave med podjetji in dejanskih 
fizičnih oseb na koncu verige. 
 svetovni sporazum o samodejni izmenjavi informacij med davčnimi organi.  

Za doseganje ciljev v prizadevanjih po končanju izogibanja davkom je nujno, da nobena država ni 
izvzeta iz procesa zaradi razlogov tehnične izvedljivosti ali drugih razlogov. 
 večjo transparentnost poslovanja multinacionalnih podjetij. 

Menimo, da je pomembno, da podjetja plačujejo davke v družbah, kjer ustvarjajo prihodke. Zato 
podpiramo javno poročanje multinacionalnih podjetij o tem, v katerih državah imajo svoje 
podružnice, kje ustvarjajo dobičke in koliko davkov plačujejo v posamezni državi.  
 
Zato pozivamo vlado, da pripravi oceno obsega tovrstnega izogibanja davkom v Sloveniji. 
Nadalje pozivamo, da si aktivno prizadeva za nov mednarodni okvir, ki bo zagotovil dohodek od 
pravičnega plačevanja davkov v skupnosti, ki so s svojim znanjem in svojo infrastrukturo 
oblikovala okolje, v katerem lahko ustvarjajo prihodke tudi podjetja.  
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