Stanje davčne pravičnosti 2020
Slovenija
213.882.104 USD
izgube davkov letno zaradi svetovnih davčnih zlorab
Ta davčna izguba je:

ekvivalentna 1,98%
davčnih prihodkov
Davčni prihodki: 10.819.012.275 $

manjša od svetovnega povprečja
izgube davčnih prihodkov (2,61%)
manjša od regionalnega povprečja
izgube davčnih prihodkov (3,39%)
ekvivalentna izgubi 103 USD
na prebivalca/ko
Populacija: 2.067.668

Povzročena škoda drugim
61.148.855 USD
davčnih izgub drugih držav
61.148.855 USD na račun omogočanja
zlorabe zlorabe davka od dohodkov
pravnih oseb
0 USD na račun omogočanja zasebnih
davčnih utaj

Odgovorni za 0,01%
svetovnih davčnih izgub
Povzročena davčna izguba
ekvivalentna izplačilu letnih plač
4.848 medicinskim sestram

Razčlenitev davčne izgube:
97.089.677 USD
neposredne izgube zaradi zlorabe davčnih
zakonov s strani multinacionalk*

Svetovne lestvice

Ali so podatki poročanja po državah na
razpolago za Slovenijo?
Kakšna je razpoložljivost teh podatkov o
Sloveniji iz drugih držav?

Kazalnik korporativnih davčnih oaz 2019
razvršča države glede na njihovo soudeležbo
v svetu korporativnih davčnih oaz.

116.792.427 USD
izgube na račun davčne utaje s strani
posameznikov

Družbeni učinek izgube davkov
Izguba davkov je ekvivalentna
7,10% zdravstvenega proračuna
Utrpela davčna izguba je
enaka letnim plačam
7.591 medicinskih sester
Davčna izguba je enaka 8,20%
vseh odhodkov za izobraževanje
* Davčna izguba z naslova poslovnih davkov vključuje zgolj izgubo
neposredno izmerljivo na podlagi podatkov iz poročil po posameznih
državah (angl. Country by country reporting - CbCR). Posredne izgube,
ki so posledica tekme proti dnu na področju obdavčitve podjetij, so
globalno gledano ocenjene, da so vsaj 3x višje. Več informacij v Dodatku
profila države.
Opomba: Tukaj predstavljena ocena je omejena glede na javno dostopnost relevantnih podatkov za posamezno državo, kar pomeni, da so
nekatere ugotovitve predmet večje negotovosti. Za več informacij in
predstavitev metodologije, obiščite spletni podatkovni portal State of Tax
Justice. Komercialni uporabniki morajo kupiti licenco za uporabo podatkov Kazalnika finančne tajnosti in Kazalnika korporativnih davčnih oaz, ki
so predstavljeni tu.

Mesto na lestvici
(#1 je najslabše)

Rezultat oaz
(100 je najslabše)

Delež v svetu
davčnih oaz

Kazalnik finančne tajnosti 2020
razvršča države glede na njihovo soudeležbo
v svetu finančne tajnosti.
Mesto na lestvici
(#1 je najslabše)

Rezultat tajnosti
Delež v svetu
(100 je najslabše) finančne tajnosti

Ranljivost za nedovoljene
finančne tokove
Največja ranljivost
Izhodne neposredne tuje naložbe
Ocena ranljivosti na ta kanal je
58/100 (100 je najslabše)

Trgovinski
partnerji najbolj
odgovorni
za ranljivost:

Hrvaška
Severna Makedonija
Rusija

Stanje davčne pravičnosti 2020
Splošne davčne izgube pravnih oseb: Slovenija
Slovenija najverjetneje letno izgublja od 277.399.077 do
1.529.162.409 ameriških dolarjev skupnih prihodkov od
davka od dohodkov pravnih oseb.
Ocene skupnih izgub davka od dohodkov pravnih oseb
sestavljajo "neposredne izgube", ki so rezultat prenašanja
dobička multinacionalk iz tistih jurisdikcij, kjer bi morale
plačati davek, v davčne oaze, in "posredne izgube", ki so
rezultat t.i. "tekme proti dnu" oz. nižanja davčnih stopenj.
cenjuje, da na svetovni
ravni izgubimo okoli 245 milijard ameriških dolarjev zaradi
preusmeritev dobičkov multinacionalnih družb. Čeprav ta
številka že sama po sebi predstavlja ogromen odtok nujno
potrebnih javnih sredstev, raziskave Mednarodnega
denarnega sklada kažejo, da so skupne izgube dohodka
zaradi zlorabe davka od dohodkov pravnih oseb vsaj trikrat
večje od tistih, ki jih OECD neposredno zazna skozi
agregatnega poročanja po posameznih državah.[1] Ocenjuje
se, da so tako splošne izgube prihodkov od davka od
dohodkov pravnih oseb verjetno najmanj 980 milijard USD.
Na nacionalni ravni pa raziskave zaradi zapletene narave
svetovnih davčnih oaz kažejo, da so lahko posamezne
skupne izgube dohodka držav od 2 do 15-krat večje od tistih,
ki jih lahko zasledimo neposredno skozi poročanje po
posameznih državah.[2]

V primeru Slovenije se ocenjuje, da so multinacionalne
družbe iz države preusmerile 973.000.000 ameriških
dolarjev v davčne oaze, da bi se izognile plačilu davkov. To
pomeni neposredno izgubo prihodkov v višini 97.089.677
ameriških dolarjev. Skupne izgube prihodkov od davka od
dohodkov pravnih oseb, vključno s posrednimi izgubami
zaradi tekme proti dnu, se verjetno gibajo med 277.399.077
USD in 1.529.162.409 USD.

Neposredne
izgube

Posredne
izgube

Posredne izgube
(spodnja in zgornja meja)

Ocena stanja davčne
pravičnosti (2020)
Izgube davčnih prihodkov (milijard USD)

Opombe:

Splošne davčne izgube pravnih
oseb



Med 277.399.077 in
1.529.162.409 ameriških dolarjev



Ekvivalent izgubi od 134 do 740
ameriških dolarjev na prebivalca/ko



Ekvivalent 2,56% davčnih prihodkov
Davčni prihodki: 10.819.012.275 USD

Tekma proti dnu
"Tekma proti dnu" je izraz, ki opisuje dinamiko, s
katero vlade znižujejo zakonsko določene in
učinkovite stopnje davka od dohodkov pravnih
oseb, da bi preprečile neposredne izgube zaradi
zlorabe tega davka, predvsem pa z namenom, da
bi pritegnile multinacionalke in tako zvišale davčne
prihodke.
Ta proti-intuitiven pristop k omejevanju davčnih
izgub, ki ga pogosto imenujejo "davčna konkurenca", je zelo škodljiv pristop. Večje izgube zaradi
zlorabe davkov vodijo oblikovalce politik, da
znižujejo zakonsko predpisane davčne stopnje,
kar zmanjša prejete prihodke, davčnih zlorab pa
ne zmanjša - zato nobena država ne more zmagati
v tej tekmi.
Vsako leto tekma proti dnu posrka velike vsote prihodkov iz javnih blagajn ter s tem deluje kot ključno
gonilo nacionalnih in mednarodnih neenakosti. Iz
tega razloga je določitev globalne najnižje stopnje
davka od dohodkov pravnih oseb ključna zahteva
tako organizacij civilne družbe po vsem svetu, kot
tudi številnih vodilnih ekonomistov, vključno s člani
neodvisne komisije za reformo mednarodnega obdavčenja dohodkov pravnih oseb, ki je pozvala k
25 % globalni najnižji stopnji.[3]

