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Uvod
Ta priročnik je uvod v davke kot razvojno vprašanje. Ukvarja se
s tem, kako pomanjkanje davčnih prihodkov škodljivo vpliva na
življenja in prihodnost revnih ljudi po celem svetu in pojasnjuje,
zakaj so davki tako pomembni v boju proti svetovni revščini.
Osredotoča se na ključni problem, ki ga lahko pomaga rešiti
evropska civilna družba: nezakoniti beg kapitala in davčno
izmikanje multinacionalnih podjetij – mnoga od teh so evropska.
Čeprav ta pojav vpliva na življenja ljudi po celem svetu, tudi v
Evropi, se ta priročnik osredotoča predvsem na njegov vpliv na
najrevnejše države sveta. Podaja tudi pregled različnih rešitev
tega problema in opisuje napredek pri njihovi uporabi.
Ta priročnik je eden od treh priročnikov o davkih in razvoju,
namenjenih evropski civilni družbi.
Druga dva priročnika sta:

• Priročnik o zagovorništvu za evropske nevladne organizacije
• Priročnik za pripravo uspešne kampanje

Ti priročniki so nastali s podporo projekta Evropske komisije »Nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvojnem procesu: dvig javne
zavesti o razvojnih vprašanjih in spodbujanje izobraževanja za razvoj v Evropski uniji«.

Problem
Pomen davkov v boju proti
revščini
Več tisoč milijonov ljudi po
celem svetu nima dostopa do
zdravstvenega varstva, izobrazbe,
čiste vode, sanitarnih storitev,
ustreznih bivalnih razmer, javnega
prevoza in drugih osnovnih storitev.
• 2,6 milijarde ljudi nima dostopa
do osnovnih sanitarnih storitev.1
• 1,1 milijarde ljudi nima
ustreznega dostopa do vode.2
• 790 milijonov ljudi je kronično
podhranjenih.3
• 270 milijonov otrok nima dostopa
do zdravstvenega varstva.4
• 72 milijonov šoloobveznih otrok
ne obiskuje osnovne šole.5
Ključno vprašanje je: Od kod bo
prišel denar za plačilo teh storitev?
V Evropi se osnovne storitve
financirajo iz davčnih prihodkov.
Zaradi svetovne finančne krize in
težav v evroobmočju so številne
evropske vlade sprejele varčevalne
ukrepe, ki zmanjšujejo kakovost
javnih storitve (zato je javnost v
Evropi vse bolj jezna na velika
podjetja, ki ne plačujejo toliko
davkov, kot bi jih morala). Kljub
zmanjševanju kakovosti javnih
storitev pa državljani večine
evropskih držav še vedno menijo,
da bi se morale osnovne storitve
financirati iz davčnih prihodkov, in
pričakujejo, da tako tudi bo.
V državah v razvoju je položaj
bistveno drugačen. Vlade teh držav
z davki zberejo zelo malo sredstev
– v povprečju na ta način zberejo
le 13 odstotkov bruto domačega
proizvoda (BDP), medtem ko ga v
večini evropskih držav zberejo 35
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odstotkov.6 Namesto davkov se
pri plačilu javnih storitev zanašajo
na pomoč in posojila. Pomoč in
posojila so kratkoročno bistvenega
pomena, vendar so nezadostna in
neustrezna dolgoročna rešitev.

Pomoč

Države v razvoju bodo pomoč
potrebovale še nekaj časa. Toda
takšna pomoč ne bo mogla pokriti
stroškov kakovostnih osnovnih
storitev za celotno prebivalstvo
ali ogromnih stroškov, ki bodo
nastali, ko se bodo morale te
države v prihodnjih letih prilagajati
podnebnim spremembam (po
ocenah naj bi ti stroški v naslednjih
30 letih dosegli med 75 in 100
milijard dolarjev na leto7).
Poleg tega lahko pomoči zmanjka,
saj se lahko spremeni politika vlad
držav donatoric. Zaradi svetovne
finančne krize, ki je izbruhnila leta
2008, so bogate države zmanjšale
sredstva, namenjena pomoči. Kriza
evroobmočja je povzročila še večja
zmanjšanja. Glede na poročila
Organizacije za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD) se je
razvojna pomoč leta 2012 realno
zmanjšala za 4 odstotke, leta 2011
pa za 2 odstotka.8
Znesek pomoči, izplačane po
celem svetu, je bil že leta 2010
za 20 milijard dolarjev manjši od
tistega, h kateremu so se leta
2005 zavezale najbogatejše države
sveta (skupina G8).9 Pri pomoči
(in posojilih) se državam v razvoju
pogosto postavljajo tudi določeni
pogoji. Tako lahko donatorice od
vlad teh držav zahtevajo, da pri
porabi denarja in oblikovanju politik
ravnajo v skladu z njihovimi navodili,
del pomoči pa se pogosto porabi
za opremo ali tehnično podporo v
državi donatorici.

»Plačevanje davkov
prinaša neodvisnost«
Moto kenijske finančne uprave

Tako kot Evropejci tudi ljudje, ki
živijo v državah v razvoju, nočejo
biti odvisni od pomoči in miloščine.
Rajši bi bili odvisni sami od sebe in
za razvoj uporabljali lastne vire.

Posojila
Mnoge države so morale zadnjih
nekaj desetletij za plačilo javnih
storitev, kot je izobraževanje, poleg
pomoči najemati tudi posojila
pri Svetovni banki ali zasebnih
posojilodajalcih. Toda tudi posojanje
denarja ni ustrezna rešitev.
Kljub uspehu globalne kampanje
organizacij, združenih pod
imenom Jubilee Debt Campaign,v
devetdesetih letih so leta 2008
najrevnejše države pri odplačevanju
dolga skupno še vedno plačale več
kot 12,4 milijarde dolarjev letnih
obresti –denar, ki bi lahko porabile
za zdravstvo, izobraževanje in druge
storitve.10 Zunanji dolg držav v
razvoju tako trenutno znaša skoraj
5 bilijonov ameriških dolarjev.11
Glede na to, da so številne države
donatorice skrčile svoje proračune
za pomoč in da so stroški obresti
od posojil gromozanski, je za
vlade držav v razvoju smiselno,
da osnovne storitve in druga
prizadevanja za zmanjšanje
revščine financirajo z zvečanjem
davčnih prihodkov in ne s pomočjo
ali posojili.
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Davčni prihodki
Jasno je, da imajo davčni prihodki
številne prednosti:
• Davki so zanesljivejši in bolj
predvidljiv vir financiranja
kot pomoč ali posojila. Ta
predvidljivost je za vlade, ki
se trudijo zagotoviti osnovne
storitve, kot sta zdravstveno
varstvo ali izobrazba, velikega
pomena. Za delovanje šol so
potrebni učitelji, za zdravstvene
storitve pa zdravniki in
medicinske sestre. Vsem tem
delavcem je treba plačevati
plače, ki se morajo financirati
iz redno dostopnih sredstev. V
nasprotju s pomočjo in posojili so
lahko davčni prihodki neomejen
vir takšnih sredstev.
• Davki pripomorejo k temu, da
se vlade vedejo bolj odgovorno
do svojih državljanov. Višji ko
so davčni prihodki neke vlade,
bolj so njeni državljani običajno
pozorni na to, kako se ti porabijo.
In če vlada svoj proračun
financira bolj iz davkov kot iz
pomoči, potem je bolj odgovorna
do svojih državljanov kot do
držav donatoric. Zvišanje davčnih
prihodkov torej pripomore k
boljšemu vodenju države in
spodbuja večjo demokratičnost
političnega sistema.
• Davčni sistemi določajo,
kako je bogastvo razporejeno
med bogatimi in revnimi. Pri
progresivnih davčnih sistemih
bogati plačajo več in revni manj
davka. Zato so davki pomembno
orodje za odpravo gospodarskih
in družbenih neenakosti tako v
posamezni državi kot po celem
svetu.
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Zakaj države v razvoju ne morejo
zbrati več davčnih prihodkov?
Za to, da države v razvoju ne morejo
zbrati dovolj davčnih prihodkov, da
bi z njimi pokrile stroške osnovnih
storitev, so številni razlogi. Nekateri
od teh so:
• Velik delež prebivalstva
najrevnejših držav na svetu
ne zasluži dovolj, da bi lahko
plačal dohodnino. Revščina torej
povzroča nižje davčne prihodke.
• Države v razvoju imajo navadno
zelo velike neformalne sektorje
(na primer trgovce na tržnicah,
priložnostne delavce, majhne
delavnice), kjer se za blago
in storitve plačuje v gotovini
in se zanje ne izdaja računov,
zato davčni uradniki pri takšni
poslovni dejavnosti ne morejo
ukrepati.
• Veliko najbogatejših
posameznikov iz držav v razvoju
svoj denar prenaša v tujino,
najpogosteje v davčne oaze,
kjer denar ni obdavčen, doma
pa so tako vplivni, da ohranjajo
davčni sistem, v katerem bogati
plačujejo nizke davke.
• Davčni uradi pogosto nimajo
sredstev in virov, potrebnih za
pobiranje davkov.
• Glede na to, da od osemdesetih
let prejšnjega stoletja po celem
svetu prevladuje težnja, da se
uveljavi prosta trgovina, so bile
vlade držav v razvoju prisiljene
znižati svoje uvozne dajatve. Pred
tem so nekatere vlade s takšnimi
dajatvami zbrale tudi tretjino
svojih davčnih prihodkov.12

• Tujim podjetjem pogosto ponudijo
visoke davčne olajšave. Kot
razlog za to navajajo spodbujanje
teh podjetij k vlaganju v državo
(za več informacij o davčnih
olajšavah glej stran 19).
• Pomemben dejavnik je tudi
davčno izmikanje nekaterih
brezvestnih multinacionalnih
podjetij, med katerimi so tudi
evropska. Vedno bolj razširjen
je pogled, da trenutni sistem
obdavčevanja multinacionalnih
podjetij in tajnost, ki jo ta sistem
omogoča, olajšujeta izmikanje
davkom, kot bomo pojasnili v
nadaljevanju.

Posledice davčnega izmikanja
multinacionalnih podjetij

V zadnjih letih je OECD, ki ima svoj
sedež v Parizu in določa pravila,
ki urejajo plačevanje davkov za
multinacionalna podjetja, priznal,
da države v razvoju zaradi izmikanja
davkom izgubijo več sredstev, kot
jih pridobijo s pomočjo.
Organizacija Christian Aid je z
raziskavo, ki jo je izvedla med
letoma 2008 in 2009, ocenila, da
države v razvoju zaradi davčnega
izmikanja multinacionalnih podjetij
letno utrpijo izgubo v višini 160
milijard ameriških dolarjev.13
Ta znesek pa je veliko višji od
skupnega zneska pomoči, ki ga
podarijo razvite države severne
poloble14 in ki je leta 2012 znašal
125 milijard ameriških dolarjev.15
Obenem je tudi trikrat višji od
letnega zneska, ki bi bil potreben
za odpravo lakote (50,2 milijarde
dolarjev).16
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Problem nezakonitega bega
kapitala
Beg kapitala iz držav v razvoju je
velik problem. Gre za pojav, pri
katerem podjetja in posamezniki
odnašajo ogromne vsote denarja iz
držav, v katerih poslujejo, namesto
da bi ga vložili v gospodarstvo,
infrastrukturo in storitve teh držav.
Eden od glavnih vzrokov za beg
kapitala je izmikanje davkom.
Kadar denar prenesejo iz države,
ne da bi takšno dejanje prijavili ali
ga kakor koli zabeležili, postane
ta nezakonit. Nezakoniti finančni
tokovi vključujejo:
• Prenos denarja iz države,
ki ga opravi brezvestno
multinacionalno podjetje, da
bi se izognilo plačilu davka. To
predstavlja 60–65 odstotkov
nezakonitega bega kapitala.
• Denar, ki ga politiki in uradniki
pridobijo s skorumpiranimi
dejanji in ga nato prenesejo v
tajne davčne oaze, kjer nihče
ne preverja, od kod so ga dobili.
To predstavlja 3–5 odstotkov
nezakonitega bega kapitala.
• Dobiček mamilarskih in
kriminalnih kartelov, ki ga iz
države prenesejo z nakazili na
tajne bančne račune v davčnih
oazah. To predstavlja 30–35
odstotkov nezakonitega bega
kapitala.
Posledica takšnega bega kapitala
je, da bogastvo odteka iz držav, v
katerih živi 80 odstotkov svetovnega
prebivalstva, v države, v katerih
živi le 20 odstotkov svetovnega
prebivalstva.17
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»Swissploitation« – vloga Švice pri nezakonitem begu
kapitala
Švica je vodilno središče svetovne trgovine z blagom (predvsem s poljedelskimi,
naftnimi, plinskimi in rudarskimi proizvodi). Približno 15–25 odstotkov te trgovine
namreč poteka preko te države.
V resnici pa gre le majhen delež blaga dejansko skozi Švico. Kar 90 odstotkov blaga,
ki ga izvozijo iz držav v razvoju in naj bi bilo namenjeno v Švico, tam ni registrirano
kot uvoz. Države v razvoju tako ne vejo, kje izvoženo blago dejansko konča, zato
aktivisti, ki se borijo za davčno pravičnost, s tem v zvezi uporabljajo izraz »ženevska
črna luknja«.
Ocenjuje se, da so države v razvoju v obdobju od 2007 do 2010 zaradi nezakonitega
bega kapitala v Švico izgubile 578 milijard dolarjev na leto. Gre za prihodke, ki bi
morali biti obdavčeni v državah v razvoju, a so namesto tega pristali v Švici, kjer je
bilo od njih plačano le malo davka. Za ta pojav se uporablja izraz »swissploitation«
(izkoriščanje Švice). 20

Raymond Baker, višji strokovni
sodelavec pri Centru za
mednarodno politiko ZDA (US
Center for International Policy) in
svetovni strokovnjak za vprašanja
nezakonitega bega kapitala, je ta
pojav opisal kot »najsramotnejše
poglavje v zgodovini svetovnega
gospodarstva po odpravi
suženjstva«.
Nezakoniti finančni tokovi so
tesno povezani s pranjem denarja.
Pranje denarja je izraz, s katerim
opisujemo nakazovanje denarja na
tajne bančne račune (navadno v
davčnih oazah), s katerim storilci
prikrivajo dejstvo, da je bil ta
denar pridobljen z nezakonitimi
dejavnostmi, kot so trgovina z
mamili, korupcija, kraja, tihotapstvo
in izmikanje davkom. Denar se nato
uporabi za financiranje zakonitih
finančnih in trgovinskih dejavnosti.
Po oceni washingtonske
Organizacije za globalno finančno
neoporečnost (Global Financial

Integrity) so države v razvoju zaradi
nezakonitih tokov med letoma
2000 in 2009 v povprečju izgubile
med 723 in 844 milijard ameriških
dolarjev na leto.18 V preteklih letih
so se v Afriki v primerjavi z drugimi
deli sveta nezakoniti tokovi močno
povečali, k temu pa je znatno
prispevala praksa multinacionalnih
podjetij. Po ocenah iz raziskave,
ki je bila objavljena leta 2011, je
bilo med letoma 1970 in 2008 iz
Podsaharske Afrike nezakonito
preneseno 854 milijard dolarjev.
Ta številka pa je še enkrat višja kot
znesek pomoči, ki jo je ta regija
prejela v istem obdobju, in štirikrat
višja, kot je znašal dolg Afrike leta
2008. To pomeni, da je Podsaharska
Afrika neto upnik preostanka
sveta.19
Ker izmikanje davkom predstavlja
tako velik delež nezakonitega bega
kapitala iz držav v razvoju, se ta
priročnik namenoma osredotoča
predvsem na vprašanja, povezana z
davki.

9

Vpliv izmikanja davkom na
revne skupnosti
V času, ko je brezposelnost visoka,
ko vlade uvajajo reze v javni sektor
in ko mnogi s težavo preživljajo
svoje družine, je v Evropi novica, da
številna multinacionalna podjetja
niso plačala toliko davkov, kot bi
jih morala, sprožila vsesplošno
jezo javnosti. Davčno izmikanje
podjetij pa še močneje vpliva na
najrevnejše države sveta, saj te iz
drugih virov zberejo le malo davčnih
prihodkov, pogoji, v katerih živi
njihovo prebivalstvo, pa so že tako
zelo slabi. Prav izmikanje davkom
je eden izmed razlogov za to, da
veliko ljudi v teh državah še vedno
nima dostopa do osnovnih storitev,
kot sta zdravstveno varstvo in
izobraževanje.
Medicinska sestra Elisheba Chali dela v vzhodnokabundski bolnišnici blizu Chingole v
zambijskem bakrenem pasu.

»Če bi v Afriki dosegli
davčno pravičnost, ne bi
videla toliko žensk, ki
umrejo med rojstvom, ker
si ne morejo privoščiti
predporodne zdravstvene
oskrbe. Ne bi videla
desetletnikov, ki hodijo na
delo, ker njihovi starši ne
zmorejo plačati šolnine.«

Vpliv davčnega izmikanja na zdravstveno varstvo v Zambiji

Sandra Kidwingira, Mreža za davčno pravičnost
(Tax Justice Network) – Afrika

Aprila 2012 je osebje organizacije Christian Aid obiskalo bolnišnico na zambijskem
območju bakrenih rudnikov, v kateri dela le en zdravnik, ki skrbi za 45.000 ljudi. Na
porodniškem oddelku je bila dežurna le ena babica, čeprav je rojevalo sedem žensk.
»Imamo dovolj prostora, da bi povečali bolnišnico,« nam je povedala medicinska
sestra Elisheba Chali, »vendar nimamo denarja za to.«
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Zambija je sedma največja proizvajalka bakra na svetu. Ker je na Kitajskem veliko
povpraševanje po bakru, so svetovne cene te kovine grozovito narasle. Kljub temu
Zambija ostaja ena najrevnejših držav, v kateri je pričakovana življenjska doba le 49
let. Eden od razlogov za to je tudi izmikanje davkom.
Zambijska vlada ocenjuje, da zaradi utaje davkov rudarskih podjetij letno izgubi do
milijarde ameriških dolarjev.21 Zambijski proračun za zdravstveno varstvo je leta 2012
znašal približno 527 milijonov dolarjev. Če bi Zambija pobrala toliko davkov, kot bi jih
dejansko morala, bi lahko za zdravstvene storitve namenila dvakrat večji znesek, kot
ga zanje plačuje zdaj.
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Povezava med davki in lakoto
Ključ za odpravo lakote je
spodbujanje malih kmetij.22 Več
kot 70 odstotkov revnih v državah
v razvoju namreč živi na podeželju
in se neposredno ali posredno
preživlja s kmetijstvom.23 Najmanj
polovico hrane, ki jo porabimo
po celem svetu, pridelajo majhne
kmetije, ki obsegajo le nekaj
hektarov. Težava je v tem, da se
mali kmetje pogosto ne morejo
izkopati iz revščine in ne ustvarijo
dovolj dobička, da bi vlagali v
svoje kmetije in povečali svoje
pridelke. Kadar je letina slaba, pa
ne pridelajo niti toliko, da bi lahko
nahranili svoje družine.

Kako utajeni davčni prihodki ovirajo državni načrt za kmetijstvo v Salvadorju

Vlade bi morale malim kmetom,
še posebno ženskam, zagotoviti
dostop do poceni kreditov in semen.
Poleg tega kmetje potrebujejo tudi
namakalne sisteme in skladišča, pa
tudi ceste in mostove za lažji dostop
do tržnic. Da bi se obvarovali pred
škodljivci in boleznimi ter vedno
ekstremnejšimi vremenskimi
pojavi, ki jih povzročajo podnebne
spremembe, so potrebni tudi
krepitev odpornosti, raziskave in
svetovanje. Poleg tega bi bilo treba
uvesti tudi posebne programe
(na primer za šolsko prehrano),
s katerimi bi med najrevnejšimi
družinami lahko preprečili lakoto.

Ganski program za brezplačno prehrano v šolah – kaj lahko dosežejo davki

Vsak osmi prebivalec srednjeameriške države Salvador nima dovolj hrane. Tretjina
Salvadorčanov živi v hudi revščini in vsak četrti otrok zaostaja v rasti, kar je posledica
podhranjenosti.
V devetdesetih letih dvajsetega stoletja je v Salvadorju prišlo do velikega upada
pridelave živil, ki sta ga deloma povzročila liberalizacija trgovine in velik porast
uvoza poceni živilskih izdelkov iz ZDA. Na tisoče Salvadorčanov je tako ostalo brez
sredstev za preživetje. Danes je v Salvadorju velik delež živil uvožen, kar pomeni, da
so revni odvisni od svetovne rasti cen. Salvadorska vlada je pred kratkim sprejela
nekaj ukrepov, s katerimi želi poživiti kmetijski sektor. Toda kmetijstvu je namenila
le 4 odstotke (40 milijonov ameriških dolarjev) državnega proračuna, zato njena
prizadevanja najverjetneje ne bodo uspešna.25
Ob vsem tem pa salvadorska vlada ocenjuje, da nezakonite davčne utaje državo letno
stanejo najmanj 1,7 milijarde ameriških dolarjev.26

Približno tretjina prebivalcev Gane preživi z manj kot 1,25 ameriškega dolarja na
dan27in več kot četrtina ganskih otrok, mlajših od petih let, zaostaja v rasti, kar je
znamenje kronične podhranjenosti.28
Leta 2005 je Gana uvedla program brezplačne šolske prehrane. Ta danes več kot
milijonu učencev iz ogroženih skupnosti zagotavlja en topel, hranljiv obrok na dan.
Od leta 2005 se je na nekaterih območjih število vpisov v šolo zvišalo za 30 odstotkov.
Program delno financira ganska vlada, delno pa se financira iz mednarodne pomoči,
toda sredstva so nezadostna, zato je bilo ob koncu leta 2010 v program vključenih le
67 odstotkov tistih, ki jim je namenjen.29
Luknjo v financiranju bi najlažje zakrpali z davčnimi prihodki. Raziskava o
ganskem rudarskem sektorju je pokazala, da država zaradi davčnega izmikanja
multinacionalnih rudarskih podjetij vsako leto izgubi okoli 36 milijonov ameriških
dolarjev.30 Ta vsota bi pokrila primanjkljaj v programu brezplačne šolske prehrane in
še kaj.

Vsi ti ukrepi stanejo, denar zanje
pa bi lahko zbrali z višjimi davčnimi
prihodki.
Z višjimi davčnimi prihodki bi lahko
zbrali tudi 50,2 milijarde ameriških
dolarjev, kar je znesek, ki ga je
Organizacija združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo nedavno
navedla kot letna sredstva, s
katerimi bi poleg že obstoječih virov
financiranja do leta 2025 lahko
dosegli »svet brez lakote«.24

Razumevanje davkov in razvoja
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Bi vlade držav v razvoju povečane
davčne prihodke dejansko porabile
za boj proti revščini?
Za to, kako bodo vlade porabile
svoja sredstva, ni nobenih
zagotovil. Vendar raziskave
o korelaciji med pobiranjem
davkov in napredkom, ki gre v
smeri milenijskih razvojnih ciljev,
kažejo, da so afriške države toliko
uspešnejše, kolikor več davkov
poberejo. 31

Za kaj je Bolivija porabila povečane davčne prihodke32
Potem ko je Bolivija leta 1996 privatizirala svojo naftno in plinsko industrijo, je
licenčnine, ki jih morajo plačati tuja podjetja, zmanjšala na bornih 18 odstotkov. Po
intenzivnih akcijah in kampanjah, ki jih je več let vodila civilna družba, in zamenjavi
oblasti leta 2006 je bil sprejet nov zakon, po katerem morajo tuja podjetja za izčrpano
nafto in plin ter izkopane rudnine plačati veliko več. Bolivija sedaj obdrži 50 odstotkov
vrednosti svoje naftne in plinske proizvodnje. Te reforme so javnofinančne prihodke
iz tega sektorja povečale s približno 173 milijonov ameriških dolarjev, kolikor so
znašali leta 2002, na 1,65 milijarde dolarjev, kolikor naj bi z licenčninami in davkom
na ogljikovodike vlada po ocenah zbrala v prvem polletju 2013.
Dodatne dohodke so porabili za:

Dejanja držav v razvoju, ki so
v poznih devetdesetih letih
dvajsetega stoletja prejela
pomoč v obliki odpisa dolga, so
dodaten dokaz za to, da povečanje
javnofinančnih prihodkov vodi
v večjo porabo sredstev za
zmanjšanje revščine. Države, ki so
lahko sodelovale v pobudi za močno
zadolžene revne države in pobudi
za večstranski odpis dolga, so v
nasprotju s strahovi, da bo pomoč
porabljena za napačne stvari ali da
bo izginila v žepe posameznikov,
več sredstev porabila za programe
za zmanjševanje revščine.

• pokojnine, s katerimi so omilili ekstremno revščino starejših

Nadzor civilne družbe nad porabo
davčnih prihodkov za odpravo
revščine in neenakosti

Do leta 2002 so morali starši plačati za knjige in šolske uniforme, poleg tega pa so
plačevali še prispevek za šolsko stavbo. Otroci, katerih starši niso mogli plačati
teh izdatkov, so bili bodisi izobčeni ali pa niso obiskovali šole. Leta 2002 je kenijska
vlada uvedla brezplačno osnovno šolo za vse. To je lahko storila zaradi višjih davčnih
prihodkov. Kenija ima tako danes najvišjo stopnjo vpisa v srednješolske ustanove v
Vzhodni Afriki in najboljše razmerje med učenci in učitelji na osnovnošolski ravni.
Še več, pismenih je 87 odstotkov Kenijcev, starejših od 15 let. Skratka, zaradi višjih
davčnih prihodkov je prebivalstvo bolj izobraženo.33

• podporo revnim družinam za vpis otrok v osnovno šolo
• podporo mladim materam brez zdravstvenega zavarovanja, da bi jih spodbudili
k uporabi zdravstvene oskrbe med nosečnostjo in po njej in na ta način znižali
smrtnost porodnic in novorojenčkov
• šolske zajtrke za osnovnošolske otroke, da bi zagotovili, da na dan zaužijejo vsaj en
hranljiv obrok.

Davki in izobraževanje v Keniji
V preteklih letih so se davčni prihodki v Keniji znatno povečali, in sicer z 2,4 milijarde
ameriških dolarjev leta 2002 na 6 milijard dolarjev leta 2009. Takšno povišanje so v tej
državi dosegli, ker so v svoj davčni sistem vključili več državljanov.

Vedno več takšnih držav v razvoju
je, v katerih organizacije civilne
družbe igrajo ključno vlogo, saj
skrbijo za to, da multinacionalna
podjetja, ki delujejo v njihovih
državah, ravnajo pošteno, poleg
tega pa svoje vlade prepričujejo o
tem, da morajo povečane davčne
prihodke porabiti za osnovne
storitve, namenjene revnim
skupnostim, in za druge ukrepe za
odpravo revščine.

medije ter javnost osveščajo o
prednostih boljših davčnih pravil in
višjih davčnih prihodkov.

Obenem te organizacije spodbujajo
progresivne davčne reforme in

Za evropske države donatorice je
torej izredno pomembno, da še
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naprej podpirajo dejavnosti teh
organizaciji, saj bodo z njihovo
pomočjo lahko okrepile pritisk na
vlade in jih spodbudile k povečanju
davčnih prihodkov in k porabi teh
prihodkov za odpravo revščine.

Razumevanje davkov in razvoja

Multinacionalna podjetja in
izmikanje davkom
Kakšne vrste davkov plačujejo
multinacionalna podjetja?
Najobičajnejši davek, naložen
podjetjem, je davek od dohodkov
pravnih oseb, pri katerem mora
podjetje plačati določen odstotek
od svojega dobička. Podjetja pa
plačujejo tudi druge davke, kot so
davek od uvoza in izvoza, davek
od dividend, ki jih podjetje plača
svojim delničarjem, in davek od
kapitalskega dobička.

Vlade dobijo davčne prihodke tudi
od davka, ki ga zaposleni v podjetju
plačajo od svojega dohodka
(dohodnina). Vlade pobirajo tudi
davek na dodano vrednost (DDV)
na blago in storitve, ki jih prodajajo
podjetja, ne glede na to, kje imajo
ta svoj sedež (ta davek plačajo
potrošniki, ne podjetja).

načine, še posebno, kar zadeva
davek od dohodkov pravnih oseb.

Kako se multinacionalke izmikajo
davkom – zakonito in nezakonito

• vlaganje zahtevkov za davčne
olajšave (glej stran 19).

Multinacionalna podjetja lahko
znesek celotnega davka, ki ga
morajo plačati v državah, v katerih
poslujejo, zmanjšajo na številne

Nezakonite metode davčne utaje
vključujejo:

Zakonite metode izogibanja plačilu
davkov vključujejo:
• uporabo posebnih strategij za
izogibanje plačilu davkov, ki jih
izdelajo računovodje

• ponarejanje računov, izdanih
drugim podjetjem (z namenom
ponarejanja podatkov o dohodkih
in davkih, plačanih od teh
dohodkov)
• manipulacija cen za nakup
ali prodajo dobrin in
storitev v hčerinska podjetja
multinacionalke (prav tako z
namenom ponarejanja podatkov o
dohodkih in plačanih davkih)
• nezakonit prenos gotovine iz
države.
V resnici pa je lahko razlika
med zakonitim izogibanjem
plačilu davka in nezakonito
davčno utajo nejasna in nekatere
multinacionalke hodijo po tanki črti
med enim in drugim. Davčni urad
neke države po opravljeni preiskavi
pogosto presodi, da so strategije za
izogibanja plačilu davka pravzaprav
davčna utaja. Ob vsem tem pa lahko
podjetja nezakonito podkupujejo
skorumpirane uradnike, da jim ti
odobrijo davčne olajšave.
Devetletni Omar vsako jutro čisti čevlje v bolivijskem El Altu. Če ima srečo, zasluži
na dan en funt. Popoldne obiskuje šolo.

Razumevanje davkov in razvoja
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Manipulacija tržnih cen
Kot že omenjeno, se ocenjuje, da
države v razvoju na leto izgubijo 160
milijard ameriških dolarjev zaradi
davčnega izmikanja multinacionalk.
Ta številka je ocena organizacije
Christian Aid in temelji na raziskavi
o nezakonitem begu kapitala, ki
jo je izvedel Raymond Baker iz
Centra za mednarodno politiko
ZDA, potrdila pa jo je tudi natančna
analiza tržnih podatkov , ki jo je v
Evropi in v ZDA naredil harvardski
profesor Simon Pak. Osredotočil se
je na dve vrsti davčnega izmikanja
multinacionalk: zlorabo transfernih
cen in ponarejanje računov. 34 Za
ti dve metodi se uporablja skupni
izraz »manipulacija tržnih cen«.
Določanje transfernih cen:
transferna cena je cena, plačana
za blago in storitve, ki jih drugo
od drugega kupijo ali jih drugo
drugemu prodajo različna podjetja,
ki so del iste multinacionalke.
Določanje transfernih cen bi
moralo temeljiti na »načelu
nepovezanosti«, kar pomeni, da bi
morala podjetja blago in storitve
drugo od drugega kupovati in drugo
drugemu prodajati za enako ceno,
kot jo imajo to blago in storitve na
prostem trgu. Vendar pa danes
kar 60 odstotkov svetovne trgovine
poteka znotraj multinacionalnih
podjetij, torej med njihovimi
hčerinskimi podjetji. Glede na
obseg trgovanja med hčerinskimi
podjetji iste multinacionalke se
načelo nepovezanosti pogosto in
brez težav zanemari.
Zloraba transfernih cen je izraz,
s katerim opisujemo prakso, ko
dve podjetji – navadno hčerinski
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Manipulacija tržnih cen: nore cene, nori dobički
• Osnutek revizijskega poročila, ki je nedavno pricurljal v javnost, kaže, da je
multinacionalni velikan Glencore (zdaj Glencore Xystrata) izvažal baker iz Zambije
v Švico (vsaj na papirju) za komaj četrtino tržne cene te kovine. Če je podjetje
baker prodalo naprej po pravi tržni ceni, je dobiček verjetno ostal v Švici, kjer je bil
obdavčen po zelo nizki stopnji ali pa sploh ne. Podjetje Glencore zanika kakršno koli
nezakonito dejavnost. 35
Raziskave, ki jih je opravila organizacija Christian Aid,36 so razkrile, da:
• je bilo na papirju 36.000 kilogramov nigerijske kave izvoženo v ZDA po 69 penijev za
kilogram, in to v obdobju, ko je bila svetovna cena kave 2,35 ameriškega dolarja za
kilogram
• je bila na papirju pošiljka sušilnikov za lase izvožena v Nigerijo po 3.800 ameriških
dolarjev na sušilnik, medtem ko je bila tržna cena takšnega sušilnika za lase
25,35 dolarja.

podjetji iste multinacionalne družbe
– drugo od drugega kupujeta in
drugo drugemu prodajata izdelke
in storitve po bodisi previsoki bodisi
prenizki ceni in tako zmanjšujeta
svoj dobiček v državah, kjer bi
morali plačati davek od tega
dobička. Navadno gre pri takšnem
početju za kupovanje ali prodajanje
hčerinskim podjetjem v davčnih
oazah, kjer so davki od dohodkov
nizki ali jih sploh ni in kjer nihče ne
preverja poslovanja podjetij.
Da bi se prikrila takšna dejavnost,
hčerinsko podjetje v davčni oazi
svojemu sestrskemu podjetju (ki
dejansko opravlja gospodarsko
dejavnost) običajno izstavi račun
za poslovno svetovanje, finančne
storitve, uporabo tržnega imena
ali kakšno podobno nedoločljivo
in neoprijemljivo storitev, kar
temu podjetju dovoljuje, da zviša
ceno blaga in storitev, ko jih proda

nekemu drugemu hčerinskemu
podjetju.
Pri ponarejanju računov gre
za podobno prakso. Pri tem se
nepovezana podjetja dogovorijo,
da bodo priredila račune in
zmanipulirala cene in na ta
način zmanjšala svoj dobiček.
Z drugimi besedami – cena na
izdanem računu ne ustreza ceni,
ki jo je podjetje dejansko plačalo.
Praksa ponarejanja računov je
zelo razširjena, čeprav je o njej
težko zbrati uradne statistične
podatke, saj so dogovori med
kupci in prodajalci pogosto le
verbalni. Takšne dejavnosti pa se
ne uporabljajo le za davčno utajo,
temveč tudi za pranje denarja,
saj omogočajo, da se dobiček,
pridobljen z nezakonitimi dejanji
in korupcijo, prenese iz države in
»opere«.

Razumevanje davkov in razvoja

Multinacionalno podjetje banane
v resnici proda in pošlje
neposredno supermarketu, v
katerem jih kupite.
Na papirju pa je na tej poti kar
nekaj ovinkov, ki vodijo skozi eno ali
več davčnih oaz.
• Podjetje v državi, kjer pridelujejo
banane, te po zelo nizki ceni,
enaki ceni pridelave tega sadeža,
proda hčerinskemu podjetju v
davčni oazi.
• Zato je videti, kot da podjetje
v državi, kjer so bile banane
pridelane, ni ustvarilo nobenega
dobička in mu torej ni treba
plačati davka.
• Hčerinsko podjetje v davčni oazi
nato banane po zelo visoki ceni
proda hčerinskemu podjetju v
neki drugi državi, in sicer pod
pretvezo, da je to v davčni oazi
uporabilo zelo drage finančne
storitve.
• Dobiček, ki ga ustvari podjetje v
davčni oazi s prodajo banan, je
zelo visok, ampak podjetje plača
malo davka od tega dobička ali
ga sploh ne plača, saj so v davčni
oazi davčne stopnje nizke ali pa
davkov sploh ni.37

Razumevanje davkov in razvoja

Svetovni velikan cvetličarske industrije v Keniji spoznan za krivega
manipulacije transfernih cen
Leta 2013 je kenijska vlada sprožila sodni proces proti podjetju Karuturi Global Ltd,
največjemu svetovnemu pridelovalcu rezanih vrtnic, ker se je s pomočjo manipulacije
transfernih cen izognilo plačilu davka od dohodkov pravnih oseb v višini skoraj 11
milijonov ameriških dolarjev (približno 8 milijonov evrov). To je bil prvi javni sodni
proces, ki ga je zaradi manipulacije transfernih cen vlada kakšne afriške države
sprožila proti velikemu multinacionalnemu podjetju. Podjetje Karuturi je vrtnice za
desetino tržne cene prodajalo svojemu hčerinskemu podjetju v Dubaju, ki jih je nato
po polni tržni ceni prodajalo naprej v Evropo. Zaradi tega je devet desetin dobička od
vrtnic, ki so bile vzgojene v Keniji, pristalo v Dubaju, ki je davčna oaza.38
Glej http://allafrica.com/stories/201305101359.html

Kako davčne oaze skrijejo stroške
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Razlaga manipulacije tržnih cen –
banana v vaši posodi za sadje

1.5p* Delavci
8p*
Država proizvodnje
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39p*

Država prodaje

Davčna oaza

Nekatera brezvestna podjetja izkoriščajo bančno tajnost, ki jo ponujajo davčne
oaze. V davčnih oazah umetno ustvarjajo stroške in tako skrijejo ustvarjeni dobiček
ter se izognejo davku, ki bi ga morala plačati.
To podjetjem omogoča, da se davkom izognejo tako v državi proizvodnje kot v državi
prodaje. Na sliki je primer za to, kako banana potuje skozi različna hčerinska
podjetja v več davčnih oazah. Denar, zaslužen s storitvami, ki so zaračunane v
davčnih oazah, ni obdavčen.
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Kako podjetje SABMiller prenaša svoje dobičke iz Afrike
Podjetje SABMiller je drugo največje pivovarsko podjetje na svetu, njegovo interesno območje pa zajema skoraj cel svet. Med
njegovimi blagovnimi znamkami so piva Grolsch, Peroni in Miller, njegov globalni dobiček pa znaša 2 milijardi funtov na leto. Leta
2010 je organizacija ActionAid objavila poročilo, ki temelji na šestmesečni raziskavi poslovanja ganske pivovarne Accra Brewery
in petih drugih afriških podjetij, ki so v lasti podjetja SABMiller.39 Organizacija je ugotovila, da je pivovarna Accra Brewey v Gani
izkazala izgubo in dve leti ni plačala davka od dohodkov pravnih oseb, čeprav je druga največja prodajalka piva v tej državi, kjer ga
vsako leto proda za 29 milijonov funtov, v preteklih letih pa je prodajo le še povečala. Vsako leto vseh šest pivovarskih hčerinskih
podjetij v Afriki nakaže milijone funtov svojim sestrskim podjetjem v davčnih oazah. Organizacija ActionAid je ocenila, da so plačila
vseh afriških podjetij družbe SABMiller, tudi tistih, katerih računovodski izvidi niso bili javno dostopni, znašala:
• 43 milijonov funtov (približno 49 milijonov evrov), ki so jih afriška hčerinska podjetja družbe SABMiller plačala hčerinskemu
podjetju na Nizozemskem kot licenčnino za uporabo imena blagovne znamke
• 40 milijonov funtov (približno 46 milijonov evrov), ki so bili za poslovne storitve plačani hčerinskemu podjetju v Švici
• 32 milijonov funtov (približno 37 milijonov evrov), plačanih le na papirju za surovine, ki naj bi jih hčerinski podjetji v Gani in
Tanzaniji kupili od hčerinskega podjetja na Mauritiusu, čeprav so bile te surovine poslane neposredno iz Južne Afrike
• gansko hčerinsko podjetja družbe SABMiller si je od hčerinskega podjetja na Mauritiusu sposodilo tudi velik denarni znesek, za
kar je moralo plačevati obresti v višini 445.000 funtov (510.000 evrov) na leto.
Organizacija ActionAid je ocenila, da so afriške vlade zaradi tega na leto izgubile za 18 milijonov funtov davkov. Podjetje SABMiller
zanika, da je transakcije, ki jih je odkrila organizacija ActionAid, opravilo zaradi izmikanja davkom. Podrobnosti o preiskavi
organizacije ActionAid in odzivu družbe SABMiller lahko preberete na: w w w.actionaid.org.uk/tax-justice/calling-time-theresearch.

Tanka kapitalizacija

Kroženje kapitala

Še ena pogosta praksa, ki jo
multinacionalke uporabljajo,
da bi zmanjšale skupno vsoto
davkov, ki jih morajo plačati, je
»tanka kapitalizacija«. Pri tem si
hčerinsko podjetje multinacionalne
družbe od drugega hčerinskega
podjetja iste družbe sposodi velike
denarne vsote. Hčerinsko podjetje,
ki posodi denar, ima svoj sedež v
davčni oazi. Podjetje, ki si je denar
»sposodilo«, nato za to posojilo
plača obresti in je v državi, kjer
ima svoj sedež, oproščeno plačila
davka od tega posojila. Takšen je bil
primer pivovarne Accra Brewery,
ganskega hčerinskega podjetja
družbe SABMiller (kot je opisano
zgoraj). Tudi podjetje v davčni oazi,
ki je posodilo denar, ne plača davka
od obresti, saj so davki v davčnih
oazah zelo nizki ali pa jih sploh ni.

Pri kroženju kapitala podjetje
dobičke, ki jih v neki državi ustvari z
določeno gospodarsko dejavnostjo,
prenese v hčerinsko podjetje v
davčni oazi in nato ta denar v obliki
»tuje neposredne naložbe« vrne
nazaj v prvo državo. Ker naj bi šlo
za »tujo naložbo«, lahko podjetje
za ta denar izkoristi ugodne davčne
olajšave, ki jih države pogosto
ponujajo tujim podjetjem (glej
poglavje o davčnih olajšavah na
strani 19).
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Sporazumi o izogibanju dvojnega
obdavčevanja
S pomočjo dvostranskih
sporazumov o izogibanju dvojnega
obdavčevanja naj bi se izognili
možnosti, da bi bila podjetja, ki
poslujejo v več kot eni državi,
obdavčena dvakrat (se pravi tako

v državi, iz katere podjetje izvira,
kot v državi, v kateri posluje).
Čeprav je izogibanje dvojnemu
obdavčevanju smiselno, poskušajo
številna podjetja izkoriščati
ugodnosti iz davčnih sporazumov (t.
i. »treaty shopping«) in se izogniti
plačevanju davkov tako, da svoja
sredstva preusmerijo skozi države,
ki so sklenile posebno ugodne
sporazume (npr. Nizozemska).
Države v razvoju pa navadno
nimajo sredstev oz. niso dovolj
gospodarsko pomembne, da bi se
z razvitimi evropskimi in drugimi
državami lahko dogovorile za
ugodne sporazume o izogibanju
dvojnega obdavčevanja. Zato
pogosto zelo težko obdavčujejo
podjetja iz razvitih držav, ki
poslujejo na njihovih ozemljih.

Razumevanje davkov in razvoja

Vloga davčnih oaz

Davčne oaze so znane tudi kot:

Kje je mesto davčnih oaz v
svetovnem gospodarstvu?

• jurisdikcije bančne tajnosti (t. i.
»secrecy jurisdictions«) – zaradi
visoke stopnje tajnosti

Davčne oaze imajo osrednji položaj
v svetovnem gospodarstvu.
• Več kot polovica svetovne trgovine
– vsaj na papirju – poteka skozi
davčne oaze.40
• Več kot polovica vseh bančnih
sredstev in tretjina naložb
multinacionalnih podjetij teče
skozi davčne oaze. 41
• Leta 2010 je Mednarodni
finančni sklad ocenil, da je bil
znesek denarja, zabeleženega
na premoženjskih bilancah
malih otoških davčnih oaz, 18
bilijonov ameriških dolarjev,
kar predstavlja približno
tretjino svetovnega premoženja.
Organizacija Mreža za davčno
pravičnost pa je ocenila, da bi
bilo v davčnih oazah lahko skritih
skoraj 32 bilijonov ameriških
dolarjev, kar ustreza vsoti
državnega premoženja ZDA in
Japonske. 43

Kaj je davčna oaza?
Poznamo več različnih opredelitev
pojma davčna oaza, toda večina
vseh davčnih oaz, ki jih je po
svetu približno šestdeset, ima dve
značilnosti:
• visoka stopnja bančne tajnosti
• zelo nizke davčne stopnje ali
nobenih davkov za podjetja, ki so
tam registrirana.
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• tuja finančna središča – izraz, ki
ga uporabljajo oblasti v davčnih
oazah.
Davčne oaze igrajo ključno vlogo
pri davčnem izmikanju podjetij.
Nekatera multinacionalna podjetja
uporabljajo davčne oaze za zakonite
namene – na primer potovalne
agencije, ki poslujejo na Karibih.
Mnoga podjetja pa jih uporabljajo za
shranjevanje velikih vsot denarja, ki
bi bile v drugih državah obdavčene.
Običajno ta podjetja ravnajo na
naslednji način:

Kako lahko davčne oaze vplivajo na
davčni obračun podjetja
Leta 2012 je organizacija Christian
Aid analizirala finančne podatke in
podatke o lastništvu več kot 1.500
multinacionalk, ki poslujejo v Indiji,
Gani in Salvadorju. Raziskava je
pokazala, da so multinacionalke, ki
so kakor koli povezane z davčnimi
oazami, za davke v povprečju plačale
28,9 odstotka manj kot družbe, ki
nimajo nikakršnih povezav z davčnimi
oazami. 44

• Multinacionalka v davčni oazi
ustanovi hčerinsko podjetje, v
katero nakazuje dobičke, ki jih
je ustvarila v drugih državah,
tudi v državah v razvoju. Večina
davčnih oaz dovoljuje registracijo
podjetij, čeprav se ta ne ukvarjajo
s kakšno konkretno dejavnostjo.
• Davčna oaza od teh dobičkov
pobere le malo davka ali ga sploh
ne pobere.
• Identiteta matičnega podjetja,
ki je lastnik tako hčerinskega
podjetja kot z njim povezanih
tekočih računov in skladov,
odprtih v davčni oazi, je navadno
tajna, zato ostane skrit tudi
dejanski znesek ustvarjenega
dobička in neplačanih davkov.
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Kje so davčne oaze?
Davčna oaza je lahko katera koli
jurisdikcija, ki ima svoje lastne
zakone o davkih, tajnosti in
registraciji tujih podjetij. Lahko
je država, zvezna država ali celo
mesto.
• Evropske davčne oaze vključujejo
Andoro, Ciper, Luksemburg,
Nizozemsko in Švico.
• Davčne oaze, ki so bile nekoč del
britanskega imperija in so zbrane
okrog londonskega finančnega
središča: Kajmanski otoki,
Hongkong, Bahami, Bermudi,
Montserrat, Britanski deviški
otoki in samostojna ozemlja
pod britansko suverenostjo na
Kanalskih otokih.
• Davčne oaze, ki so se izoblikovale
znotraj vplivnega območja
ZDA: Ameriški Deviški otoki
in nekatere ameriške zvezne
države, kot je na primer
Delaware.
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Vloga računovodskih podjetij
V preteklih letih je množica sodnih procesov, zlasti v ZDA, razkrila, da največja
svetovna računovodska podjetja svojim strankam pomagajo pri davčnem izmikanju,
saj zanje pripravljajo strategije za izogibanje plačilu davkov.45
Podjetjem, ki pripravljajo strategije za izogibanje plačilu davkov, kraljujejo štiri
največja računovodska podjetja: PricewaterhouseCoopers (PWC), KPMG, Deloitte in
Ernst & Young. Ta so v ozadju zapletenih davčnih struktur in računovodskih sistemov,
ki jih uporabljajo multinacionalke in ki vključujejo preusmerjanje dobička skozi
številna hčerinska podjetja in davčne oaze.
Ta štiri podjetja sofinancirajo Upravo za mednarodne računovodske standarde (IASB),
samostojno ustanovljeni organ, ki določa pravila o tem, kako bi morala podjetja
pripravljati svoje letne računovodske izkaze. Več kot sto vlad po celem svetu, vključno
z vladami Velike Britanije in drugih držav članic Evropske unije, navadno uzakoni
ugotovitve odbora. Številni člani uprave IASB so delali za katero od štirih največjih
računovodskih podjetij.
Organizacije civilne družbe trdijo, da trenutno veljavni računovodski standardi
IASB multinacionalnim družbam omogočajo, da poslujejo netransparentno in ne
prevzemajo odgovornosti za svoja dejanja. Standardi IASB od multinacionalnih
podjetij na primer zahtevajo, da navedejo le skupni znesek svojega dobička in davkov,
ki jih plačajo na svetovni ravni, ne zahtevajo pa tudi razčlenitve po posameznih
državah. To pa brezvestnim podjetjem omogoča, da svoje dobičke skrijejo v davčnih
oazah.
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Davčne olajšave – tekmovanje
v zniževanju standardov
Poleg izogibanja plačevanju davkov
in davčnih utaj igrajo pomembno
vlogo pri nižanju davčnih prihodkov
držav v razvoju tudi davčne
olajšave. Nekatere davčne olajšave
so koristne in so namenjene
spodbujanju ali spremembi
določene vrste družbenega vedenja
– takšne so na primer davčne
olajšave za hranilne račune, ki
spodbujajo varčevanje, ali davčne
olajšave za nizkoogljičen promet.
Toda davčne olajšave, ki jih revne
države ponujajo velikim podjetjem,
imajo navadno za te države
negativne posledice.
Zaradi globalizacije vse od
osemdesetih let dvajsetega stoletja
naprej mnoge razvite države in
države v razvoju tekmujejo v tem,
katera bo pritegnila več tujih
naložb, za kar multinacionalnim
družbam ponujajo ugodne
davčne olajšave. Nekateri to
davčno konkurenco imenujejo
tudi »tekmovanje v zniževanju
standardov«. Najbolj razširjene
davčne olajšave so:
• »davčne počitnice« – začasno
znižanje davčne stopnje ali
začasna oprostitev plačila davkov
• »prostotrgovinska območja« ali
»posebna razvojna območja« za
tuja podjetja.
Mnoge vlade menijo, da za to,
da bi pritegnile tuje naložbe, s
katerimi bi lahko spodbudile
gospodarski razvoj in odpravile
revščino, potrebujejo davčne
olajšave. V resnici pa je izguba
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Nafta, rudarstvo in črpanje plina – prekletstvo ali blagoslov?
Poleg nizkega davka od dohodkov pravnih oseb podjetjem v naftni, rudarski in
plinski industriji – znani tudi kot ekstraktivna industrija – pogosto ponujajo tudi
nizke licenčnine (licenčnina je fiksni odstotek, ki ga morajo podjetja plačati vladi za
izčrpano nafto in plin ter izkopane rudnine). Potem ko je na primer Zambija v poznih
devetdesetih letih prejšnjega stoletja izpeljala privatizacijo svoje rudarske industrije,
s katero je pridobivala baker, je rudarskim podjetjem ponudila licenčnino v višini 0,6
odstotka, ki velja za najnižjo licenčnino vseh časov.51
Ker so sporazumi tajni, vlade lažje ponudijo tako nizke licenčnine, saj se jim ni treba
bati nadzora civilne družbe, parlamenta ali sindikatov.
Pomanjkanje transparentnosti je v ekstraktivni industriji pripeljalo do široko
razvejene korupcije, v katero so vpleteni tako vlade kot multinacionalna podjetja.
To je eden izmed razlogov za to, da imajo mnoge države, ki so bogate z naravnimi
viri, slabe voditelje in v njih vladata huda revščina in neenakost. V Afriki je na primer
izvoz rudnin vreden devetkrat toliko kot pomoč 52 , kljub temu pa so številne države, ki
izvažajo te rudnine, med najrevnejšimi na svetu. Nekatere druge afriške države, ki so
bogate z viri, pa sodijo med države, kjer je največ neenakosti.

davčnih prihodkov zaradi davčnih
olajšav običajno večja od koristi,
ki jih prinese povečanje naložb. 46
Nekatere države zaradi davčnih
olajšav izgubijo celo do 5 odstotkov
svojega celotnega državnega
premoženja. 47 Davčne olajšave, ki
jih na primer ponujajo podjetjem v
Keniji, tamkajšnjo vlado stane 1,1
milijarde ameriških dolarjev, ki
bi jih sicer zbrala z davki. To pa je
kar dvakrat toliko, kolikor država,
v kateri 46 odstotkov prebivalstva
živi v hudi revščini, porabi za svoj
zdravstveni proračun. 48
Poleg tega, da države v razvoju
ponujajo davčne olajšave, so
pod pritiskom tudi zaradi svojih
davčnih stopenj. Za tuja podjetja
morajo namreč ohranjati nizek
davek od dohodkov pravnih oseb,
da bi pritegnile tuje naložbe.
Vplivno letno poročilo Svetovne
banke »Doing Business« v

svojih priporočilih za izboljšanje
naložbenega ozračja v državah v
razvoju na primer odkrito podpira
nižje davčne stopnje in države
razvršča glede na njihovo stopnjo
davka od dohodkov pravnih oseb.
Nižja ko je stopnja tega davka, bolje
je država ocenjena. 49
Dejansko pa je za to, da so davčne
olajšave ali nizke davčne stopnje
ključni dejavnik, zaradi katerega
se podjetje odloči za naložbo v
neko državo v razvoju, le malo
dokazov. Poslovne raziskave
navadno pokažejo, da davki za tuje
investitorje sicer niso nepomembni,
vendar so še pomembnejši
drugi dejavniki, kot so dobra
infrastruktura, kakovost delovne
sile in dobro vodenje države (vse to
pa države večinoma financirajo z
davčnimi prihodki).50
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Rešitve
Večja transparentnost
sistema
Davčni uradi držav v razvoju
vztrajno trdijo, da je ključ za to, da
bi zbrali prihodke, ki jih trenutno
izgubljajo, boljši dostop do podatkov
o dobičku podjetij ter o tem, kje
so ti dobički shranjeni in kdo jih
ima v lasti. V obstoječem sistemu
namreč tajnost davčnih oaz in
netransparentnost računovodskih
razvidov podjetij državam v razvoju
skoraj popolnoma onemogočata,
da bi odkrile davčno izmikanje
multinacionalnih podjetij. Spodaj
naštete rešitve bi veliko pripomogle
k odpravi te tajnosti.

»Kakršna koli uredba,
ki bi uvedla mednarodni
standard, ki bi se ga
morale nadnacionalne
družbe držati pri
prijavljanju dobička, bi bila
zelo koristna.«
Erick Coyoy, gvatemalski minister za
gospodarstvo54

Večja transparentnost
računovodskih razvidov podjetij
Trenutno mednarodni računovodski
standardi od multinacionalnih
podjetij zahtevajo, da navedejo le
skupni znesek svojega dobička in
davkov, ki jih plačajo na svetovni
ravni . Brez razčlenitve dobička po
državah, v katerih ga ustvari vsako
hčerinsko podjetje multinacionalne
družbe (vključno z dobičkom, ki
ga ustvarijo hčerinska podjetja,
registrirana v davčnih oazah), je
težko odkriti izmikanje davkom,
kakršno je na primer manipulacija
tržnih cen. Najbolje bi torej
bilo, če bi standardi zahtevali
poročanje po državah in bi morala
multinacionalka v svoj letni
računovodski izkaz vključiti:
• ime vsake države, v kateri
posluje, in imena vseh svojih
hčerinskih podjetij v teh državah
• podatke o prodaji, nakupu,
stroških dela, številu zaposlenih,
neobdavčenem dobičku in
sredstvih za vsako državo
• podatke o davku, ki jih je plačala v
vsaki državi.
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Poročanje po državah ima
naslednje prednosti:
• Finančne uprave bi imele
dostop do dokazov, potrebnih
za odkrivanje in preprečevanje
manipulacije transfernih cen in
drugih oblik davčne utaje.
• Ko bi investitorji ocenjevali,
kakšno je tveganje (tudi z
davčnega vidika) naložbe v
določeno multinacionalno
podjetje, bi imeli na voljo več
informacij.
• Podjetja, ki so odgovorna in
ne kršijo davčnih zakonov, bi
imela priložnost, javno objaviti
podatke o svojih plačilih
davka in s tem pokazati, da so
prispevala k izboljšanju storitev in
družbenemu razvoju.53
Uprava za mednarodne
računovodske standarde (glej
okvirček na strani 18) še ni dala
soglasja k uvedbi računovodskega
standarda, ki bi zahteval
poročanje po državah. Verjetno ni
presenetljivo, da multinacionalke
takšnega standarda ne podpirajo.55
Kljub temu pa je bilo zaradi pritiska
civilne družbe, ki se ji pridružuje
tudi vse več oblikovalcev politike,
storjenih nekaj konkretnih korakov
v smeri večje transparentnosti
poslovanja multinacionalk,
predvsem tistih, ki delujejo v
ekstraktivni industriji.
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Napredek pri povečanju finančne
transparentnosti multinacionalnih
podjetij
• Julija 2010 je Kongres ZDA sprejel
Zakon o reformi Wall Streeta in
varstvu potrošnikov, znan tudi
kot Dodd-Frankov zakon. Zakon
vključuje tudi prelomno določbo,
ki od energetskih in rudarskih
podjetij, ki so registrirana pri
Ameriški komisiji za vrednostne
papirje in borzo, zahteva, da
razkrijejo vsote, ki so jih za
pridobivanje nafte, plina in
rudnin plačale posameznim
tujim državam in ameriški vladi.
Ker morajo podjetja razkriti le
podatke o teh plačilih, ne pa
tudi razčlenjenih podatkov o
ustvarjenem dobičku, ta določba
služi bolj odkrivanju korupcije
kot odkrivanju izmikanja davkom.
Kljub temu pa velja za pomemben
prvi korak v prizadevanjih, da
bi podjetja o svojih dobičkih
poročala po državah.56
• Junija 2013 je Evropska unija
sprejela novo zakonodajo, ki je
še strožja od Dodd-Frankovega
zakona, saj od evropskih
naftnih, rudarskih, plinskih in
gozdarskih podjetij zahteva, da
o plačilih vladam, tudi o davkih
in licenčninah, poročajo za vse
projekte, ki so vredni več kot
100.000 evrov.
• Leta 2013 je EU sprejela reformo
bančne zakonodaje, tako da
morajo po novem banke razkriti,
koliko dobička so ustvarile in
koliko davkov so plačale v vsaki
državi.
• 22. maja 2013 so se voditelji
EU v odgovor javnosti, ki je bila
ogorčena zaradi izogibanja plačilu
davkov velikih podjetij, kot sta
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Apple in Google, zavezali, da bodo
proučili možnosti, da bi poročanje
po državah uvedli za vsa velika
podjetja, ne le za tista, ki delujejo
v ekstraktivni industriji.

Odpravljanje tajnosti v davčnih
oazah
Tajnost v davčnih oazah zelo
ovira odkrivanje davčnega
izmikanja multinacionalk in
premožnih posameznikov. Večja
transparentnost v davčnih oazah
je torej ravno tako pomembna
kot večja transparentnost pri
poslovanju podjetij.

Avtomatična izmenjava podatkov
Če bi bila med državami oz.
davčnimi oazami, v katerih
posamezniki in podjetja hranijo
svoje premoženje, in državami,
iz katerih to premoženje izvira,
mogoča avtomatična izmenjava
podatkov o teh posameznikih
in podjetjih, bi imele države
pravočasen dostop do podatkov
o tem, kje je največja verjetnost,
da bo prišlo do zlorab davčnega
sistema. Če bi torej davčne oaze
obvezali k temu, da državam v
razvoju avtomatično pošiljajo te
podatke, bi bil narejen ogromen
napredek v boju proti tajnosti v
davčnih oazah.

Trenutno OECD od davčnih oaz
zahteva, da z drugimi državami
podpišejo najmanj 12 dvostranskih
sporazumov o izmenjavi davčnih
podatkov, sicer naj bi jih uvrstili na
seznam nesodelujočih jurisdikcij.
Toda izkazalo se je, da takšni
sporazumi za države v razvoju niso
preveč koristni. Razlogi za to so:
• Davčne oaze so bile do zdaj
pripravljene sporazume o
izmenjavi davčnih podatkov
podpisati le z gospodarsko
močnimi državami v razvoju, kot
je Indija. Prav to je razlog, da je
potreben večstranski sporazum o
izmenjavi podatkov.
• V sporazumih o izmenjavi
davčnih podatkov je določeno,
da izmenjava poteka le »na
zahtevo«, in ne avtomatično. To
pomeni, da mora davčni urad,
ki bi od davčne oaze rad pridobil
podatke, najprej zbrati konkretne
dokaze o potencialnem davčnem
izmikanju določenega podjetja ali
posameznika, šele nato lahko od
davčne oaze zahteva te podatke.
To je celo za evropske davčne
urade, ki imajo na voljo relativno
veliko sredstev, zelo zahtevna
naloga. Večina držav v razvoju pa
nikakor ni v položaju, da bi lahko
zahtevala takšne podatke.

»Morali bi imeti
transparentnost.
Natančneje, davčne oaze
bi morale sodelovati z
drugimi državami, da bi
lahko odkrili nepošteno
pridobljena sredstva, ki
so shranjena v davčnih
oazah.«
Pranab Mukherjee, tedanji indijski
minister za finance, v govoru leta 2011,57
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Napredek pri zavzemanju za
avtomatično izmenjavo podatkov
• Evropska direktiva o
obdavčevanju prihrankov določa,
da mora med državami članicami
EU in tudi 15 davčnimi oazami
zunaj EU potekati izmenjava
podatkov o posameznikih, ki so
imetniki bančnih računov (ne pa
tudi o podjetjih). Vendar pa se
nekatere evropske davčne oaze
niso zavezale, da bodo spoštovale
to direktivo, druge pa so se k
temu zavezale le deloma.

• Novembra 2011 so države,
združene v skupino G20,
podpisale Večstransko konvencijo
o vzajemni administrativni
pomoči pri davčnih zadevah, ki
vsebuje tudi določbe o izmenjavi
davčnih podatkov med državami,
vključno z avtomatično izmenjavo.
Čeprav je konvencija relativno
nezavezujoča, je takšna formalna
podpora skupine G20 dobro
izhodišče za uvedbo večstranske
avtomatične izmenjave podatkov.
Največji izziv pa je zagotoviti, da

bodo večstransko konvencijo
spoštovale tudi davčne oaze.
• Leta 2012 so voditelji držav
skupine G20 na vrhunskem
srečanju pozvali države, »da
se, kadar je to primerno,
pridružijo vedno pogostejši
praksi [avtomatične izmenjave
finančnih podatkov]«.58 Ta poteza
je v skladu s stališčem, ki je
med oblikovalci politik vedno
pogostejše, namreč, da je
avtomatična izmenjava davčnih

Učenci na severu Gane prejemajo šolsko malico, ki jim pripada v okviru vladnega programa šolske prehrane. Gana zaradi
davčnih utaj v rudarski industriji letno izgubi najmanj 36 milijonov ameriških dolarjev. Če bi lahko država pobrala neplačane
davke, bi lahko v program šolske prehrane vključila veliko več otrok.
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podatkov standard, za katerega bi
si morale prizadevati vse države,
vključno z davčnimi oazami.
• Zakon o davčni skladnosti
računov v tujini (FATCA), ki je
začel veljati v ZDA leta 2013,
je prelomnica v uvajanju
avtomatične izmenjave podatkov
po celem svetu. Zakon zahteva,
da tuje finančne ustanove
ameriškim oblastem avtomatično
sporočajo podatke o ameriških
imetnikih tujih bančnih računov,
ki presegajo 50.000 ameriških
dolarjev. Finančne ustanove, ki
ne bodo spoštovale tega zakona,
bodo izključene z ameriškega
finančnega trga. Čeprav zakon k
sporočanju podatkov zavezuje vse
finančne ustanove, ga uporabljajo
predvsem finančne uprave, ki so
sklenile sporazum o avtomatični
izmenjavi podatkov. Zakon sicer
določa, da je treba sporočati le
podatke o posameznikih, ki so
imetniki tujih bančnih računov,
vendar bo kljub temu pripomogel
k odpravljanju tajnosti davčnih
oaz, obenem pa dokazuje, da je
avtomatična izmenjava podatkov
mogoča. Poleg tega evropskim
državam (ki so se večinoma
pridružile pilotnemu projektu)
omogoča dostop do podatkov o
sredstvih, shranjenih v davčnih
oazah, saj države EU zahtevajo
enak dostop do podatkov, kot ga
določa Zakon o davčni skladnosti
računov v tujini. Kljub temu pa
ni jasno, ali bo napredek, ki
ga bo prinesla nova ameriška
zakonodaja, pozitivno vplival tudi
na države v razvoju.
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Odkrivanje upravičenega lastništva
»Upravičeni lastnik« je pravni izraz,
ki označuje kogar koli, ki uživa
koristi, ki jih prinaša lastništvo
nekega sredstva (na primer banke,
računa, skrbniškega sklada ali
posestva). Včasih je težko ugotoviti,
kdo je upravičeni lastnik, saj lahko
ta z uporabo anonimnih slamnatih
podjetij, zastopnikov in drugih
metod skriva svojo pravo identiteto.
Podjetja in premožni posamezniki
svoje premoženje pogosto razdelijo
med množico skrbniških skladov,
fundacij in podjetij v davčnih oazah,
zaradi česar je izredno težko
odkriti, kdo je dejanski lastnik.
Poleg avtomatične izmenjave
podatkov bi torej potrebovali tudi
mehanizem, ki bi davčnim uradom
in običajnim državljanom omogočal
dostop do podatkov o tem, »kdo je
kje lastnik česa«. Ta mehanizem bi
moral obstajati v vsaki državi, tudi v
vseh davčnih oazah, in sicer v obliki
javne evidence dejanskih lastnikov
vseh skrbniških skladov, fundacij
in podjetij, ki so bili ustanovljeni v
določeni državi, vanj pa bi morali
imeti vpogled tako vlada kot
državljani.

Napredek pri odkrivanju
upravičenega lastništva:
V EU je sprememba direktive o
preprečevanju pranja denarja
odlična priložnost za uvajanje večje
finančne transparentnosti, tudi
kar zadeva upravičeno lastništvo.
Toda osnutek spremembe, ki
ga je Evropska komisija objavila
februarja 2013 59, ne vključuje
vseh sprememb, ki bi bile
potrebne. Namesto javne evidence
namreč predlaga le, da morajo
imeti podjetja podatke o svojem

upravičenem lastniku in jih po
potrebi posredovati pristojnim
vladnim organom in finančnim
ustanovam.

Preprečevanje pranja denarja v EU
EU mora prevzeti odgovornost za
ogromne vsote denarja, ki izvira iz
držav v razvoju in konča na bančnih
računih v državah članicah EU ali v
evropskih davčnih oazah. Predlog
Evropske komisije za spremembo
direktive o preprečevanju pranja
denarja ni pomanjkljiv le, kar
zadeva upravičeno lastništvo (kot
je opisano v prejšnjem odstavku),
temveč ne rešuje niti vprašanja
izmenjave informacij z državami,
ki niso članice EU, kljub temu, da
je z zakonodajo urejeno tudi pranje
denarja, pridobljenega s kaznivimi
dejavnostmi, ne glede na to, kje po
svetu te dejavnosti potekajo.
V direktivi o preprečevanju pranja
denarja davčna kazniva dejanja
prav tako niso opredeljena kot
kazniva dejanja pranja denarja.
Takšna opredelitev bi predstavljala
pomemben korak v boju proti
nezakoniti davčni utaji. Če bi
davčna utaja na primer štela za t.
i. predhodno kaznivo dejanje in bi
imela enako težo kot korupcija, bi
morale biti banke in druge finančne
ustanove po zakonu pozorne na
transakcije, s katerimi bi lahko
prali denar, pridobljen z davčnimi
utajami. Danes se aktivisti po celi
Evropi zavzemajo za to, da bi bile
metode za odkrivanje upravičenega
lastništva (tj. s pomočjo javnih
evidenc) in za preprečevanje
pranja denarja (vključno z davčnimi
utajami) učinkovitejše od tistih, o
katerih trenutno razpravlja EU.
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Reforme sistema
Vedno več strokovnjakov je
mnenja, da ni potrebna le
večja transparentnost, temveč
reforma samega sistema,
predvsem pa načina obdavčevanja
multinacionalnih podjetij.
Bistveni problem je v tem, da
mednarodni davčni sistem
ne odraža več dejanskega
delovanja multinacionalnih
podjetij. Trenutni davčni predpisi
namreč predvidevajo, da različne
pravne osebe, ki so združene v
eno multinacionalko, poslujejo
neodvisno druga od druge.
Toda nedavne obtožbe, da se
multinacionalna podjetja, kot
so Amazon, Google, Ikea, BNP
Paribas, Starbucsk in mnoga
druga, izogibajo plačilu davka,
kažejo, da je dejansko stanje
drugačno. V resnici namreč
različna hčerinska podjetja,
ki skupaj sestavljajo eno
multinacionalno družbo, delujejo
kot ena sama pravna oseba in
se ravnajo po eni sami poslovni
strategiji.
Ena od mogočih rešitev za to je,
da bi multinacionalke obravnavali
kot eno samo pravno osebo, in ne
kot skupek neodvisnih podjetij,
gre za t. i. »enotni pristop«. Pri
takšnem pristopu bi na podlagi
vnaprej določene formule podjetje
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obdavčili v tistih državah, v katerih
dejansko posluje. Tako ne bi bilo
več razlik med tem, kje podjetje
opravlja poslovno dejavnost, in
tem, kje davčnim uradom prijavlja
svoj dobiček. To pa bi pomenilo, da
podjetja ne bi imela več koristi od
ustanavljanja fiktivnih hčerinskih
podjetij v davčnih oazah, kar je
trenutno njihova strategija za
izogibanje plačilu davkov ali davčno
utajo.
Nekatere nevladne organizacije
še niso prepričane, da bi enotni
pristop koristil tudi državam v
razvoju, saj se bojijo, da bi bila
formula, po kateri bi obdavčevali
multinacionalna podjetja, takšna,
da bi imele od tega korist le bogate
države. Druge pa menijo, da bi
enotnejši pristop, če bi ga skupno
izoblikovale vse države in bi bil
namenjen vsem državam, tudi
tistim v razvoju, omogočil državam,
da poberejo pravičnejši delež
davka od dobička, ki ga ustvarijo
multinacionalke, ki poslujejo na
njihovem ozemlju.

Napredek pri oblikovanju
novega sistema za obdavčitev
multinacionalk
OECD in druge organizacije za
pojav, pri katerem podjetja iz
davčnih razlogov preusmerjajo svoj
dobiček iz držav, uporabljajo izraz
»erozija davčne osnove«, saj je
posledica takšnega preusmerjanja

zmanjšanje davčne osnove
prizadetih držav.
Februarja 2013 je OECD objavil
svoje začetno poročilo »Problem
erozije davčne osnove in
preusmeritve dobička« (Addressing
Base Erosion and Profit Shifting).60
To poročilo potrjuje, da pomeni
erozija davčne osnove veliko
nevarnost za davčne prihodke
in da so poglavitni vzrok takšne
erozije strategije za preusmeritev
dobička multinacionalnih podjetij.
Ugotavlja tudi, da mednarodni
davčni predpisi, ki so bili sestavljeni
pred 80 leti, ne gredo v korak s
spremembami poslovnega okolja
in ne ustrezajo več svojemu
namenu. Poleg tega trdi, da težave
ni mogoče rešiti enostransko,
temveč je potreben celovit pristop.
Vlade še poziva, naj nove načine za
obdavčitev multinacionalk iščejo
zunaj ustaljenih okvirjev.
Poročilo OECD je pomembna
prelomnica v procesu razvoja
novega sistema za obdavčitev
multinacionalnih podjetij. Sedaj pa
je treba poskrbeti za to, da bodo
v oblikovanje novih mednarodnih
davčnih predpisov vključene tudi
države v razvoju in da bodo ob tem
lahko zastopale svoje interese. Le
tako predpisi ne bodo koristili le
bogatim državam.
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Napredek Velike Britanije pri prizadevanju za davčno pravičnost
Danes že vsi mediji poročajo o multinacionalnih podjetjih, ki ne plačujejo ustrezne
višine davka – in to ne brez razloga. Britanski davčni in carinski urad ocenjuje, da
davčne utaje in agresivno izogibanje plačevanju davkov vseh, tudi velikih podjetij,
državno blagajno Velike Britanije letno stanejo okrog 30 milijard funtov (približno
35 milijard evrov).61 Na to se je odzval tudi britanski ministrski predsednik David
Cameron, ki je podjetjem dejal, da se morajo končno zbuditi in pogledati resnici v oči.
Mislil je predvsem na multinacionalko Starbucks, ki v Veliki Britaniji tri leta ni plačala
davka od dohodkov pravnih oseb in s tem povzročila javno ogorčenje.62
Cameron je pozval k oblikovanju mednarodnega standarda za avtomatično izmenjavo
podatkov in podprl predlog o uvedbi javne evidence pravih lastnikov vseh skrbniških
skladov in slamnatih podjetij (ki so pogosto ustanovljena z namenom izogibanja
plačilu davkov) ter se tako zavezal k strožji obravnavi britanskih davčnih oaz, kot so
Britanski deviški otoki. Do takšnega političnega premika je deloma prišlo po zaslugi
prizadevanj nevladnih organizacij, toda razlogi za to se skrivajo tudi drugje.
Zaradi varčevanja in odpuščanja v britanskem javnem sektorju se je javnost razjezila
na velika podjetja, ki se izogibajo plačilu davkov, in pritisnila na vlado, da se na
takšna dejanja odzove. Vprašanje davčnega izmikanja je kmalu vzbudilo še večjo
pozornost javnosti, saj so radikalne skupine, kot je UK Uncut, začele prirejati proteste
in zasedbe prodajaln in trgovskih lokalov podjetij, za katera je bilo znano, da so se
v Veliki Britaniji izognila plačilu davkov. Čeprav je bila jeza javnosti osredotočena
predvsem na posledice, ki jih ima davčno izmikanje za Veliko Britanijo, je odmevnost
teh dogodkov nevladnim organizacijam omogočila, da opozorijo tudi na to, kako
izmikanje plačilu davka vpliva na države v razvoju.
Leta 2013 je več kot 200 organizacij civilne družbe, ki se v Veliki Britaniji ukvarjajo z
mednarodnim razvojem, izvedlo skupno kampanjo, s katero so želele britanskega
ministrskega predsednika in druge voditelje držav G8 spodbuditi k temu, da bi
odpravili vzroke lakote po svetu, med njimi tudi izmikanje davkom. S pomočjo
kampanje so Davida Camerona prepričale, da je na srečanju voditeljev G8, ki mu
je predsedovala Velika Britanija, vprašanje davkov in transparentnosti postavil na
dnevni red.
Kar zadeva vprašanje davčne pravičnosti, morajo nevladne organizacije nadaljevati
svoje akcije in kampanje, saj podjetja in politike v Veliki Britaniji na tem področju
čaka še veliko dela. Kljub temu pa vse kaže, da so zdaj spremembe resnično
mogoče.

Razumevanje davkov in razvoja

25

Difficult
Težka questions
vprašanja –and
how
answernanje
them
kakotoodgovoriti
Ali nam ne bo treba plačati več za
blago in storitve, ki jih ponujajo
podjetja, če bodo ta morala
plačati več davka?
Ni preveč verjetno, da bodo
If
companies
have
to pay
more
tax,
podjetja
zvišala
svoje
cene,
saj
won’t
we
have
to
pay
more
for
their
bi tako njihovo blago in storitve
goods
services?
postaliand
manj
konkurenčni, zato ne
smemo sklepati, da se bodo cene
It is unlikely that companies will
avtomatično povišale.
want to make their goods and services
less competitive by raising prices,
Čewe
pashould
bi multinacionalke
zaradi
so
not assume that
prices
višjega
davka
dejansko
zvišale
would go up.

svoje cene, bi to pomenilo, da bi

imela
podjetja
If
MNCsmultinacionalna
do raise their prices
as
a
result of
paying more
there
manjšo
prednost
predtax,
malimi
would
be more
of a level
playing field
in srednje
velikim
podjetji.
between
small
and
medium-sized
Trenutno so namreč mala in
enterprises
(SMEs)
and multinational
srednje velika
podjetja
pogosto v
companies.
At
present,
are often
slabšem položaju, sajSMEs
v nasprotju
at a disadvantage as they do not have
z nekaterimi brezvestnejšimi
multiple subsidiaries in tax havens
multinacionalkami nimajo številnih
like some of the less scrupulous
hčerinskih podjetij v davčnih oazah
multinational companies, and therefore
in morajo
plačevati
po
pay
the full torej
rate ofdavke
tax. Enabling
SMEs
polni
ceni.
Če
bi
omogočili
večjo
to be more competitive could have farkonkurenčnost
in srednje
reaching
benefits.malih
For example,
SMEs
velikih podjetij,
bi to
lahko
prineslo
generate
more jobs
than
MNCs.
številne koristi. Mala in srednje

Moreover,
any small
increase
in what
velika podjetja
na primer
ustvarijo
we
pay
for
companies’
goods
and
več novih delovnih mest kot

multinacionalke.

12-384-F G20

me
Project na
Item name
Client
Client team

ge
mate Chan
G20 Tax / Cli
s
DL Postcard
s
Neale Jone
Campaigns

Poleg tega bi tudi najmanjše
povišanje cen blaga in storitev
podjetij pomenilo višje davčne
prihodke, ta denar pa se lahko
porabi za izboljšanje javnih storitev.
services will be balanced by increased

tax revenues
money če
thatbican
Ali
ne bi bilo– bolje,
se be
v spent
on
providing
improved
public
services.
tej težki gospodarski situaciji v
Evropi raje osredotočali na lastne
Shouldn’t we
on our own
probleme
inbe
nefocusing
na probleme
problems in Europe in these difficult
držav v razvoju?
economic times rather than those of
Davčne
reforme,
ki jih predlagamo,
developing
countries?
so na svetovni ravni, zato bi
pomagale
tako we
evropskim
kot are
The tax reforms
are proposing
državam
v razvoju.
Davčno
global so they
would help
European
countries as
well as domačemu
developing
izmikanje
škoduje
countries. Whether
in Europe
or ali
gospodarstvu
ne glede
na to,
the
developing
world,
tax
dodging
se dogaja v Evropi ali v državahisv
damagingBritanski
national economies.
The
razvoju.
davčni urad
je na
UK’s
tax
authority,
for
example,
has
primer ocenil, da zaradi izogibanja
estimated that it is losing around
plačilu davka letno izgubi okrog 35
35 billion euros a63year as a result of
milijard evrov.
Poleg tega davčno
tax dodging.63 In addition, tax dodging
izmikanje
najbolj
škoduje revnim,
hurts the poor most because they
saj
so
ti
najbolj
odvisni
od javnih
depend most on public services.
storitev.
If companies are forced to pay

Če
bodo
morala
podjetja
v stop
more
tax in
Europe,
won’t they
Evropi
plačati
večjust
davka,
ali ne
investing
here and
go elsewhere?
bodo
vlagati
v evropske
Won’t nehala
that have
a devastating
effect
on jobs in
države
inEurope?
se preprosto preselila
kam drugam? Ali ne bo imelo

to pogubnega vpliva na delovna
mesta v Evropi?
Zavzemamo se za rešitev na
svetovni ravni in za ukrepe, ki jih
bodo morala spoštovati podjetja
Wevlade
are campaigning
a global
in
vseh držav.for
Takšna
solution
and
for
measures
with which
rešitev pomeni, da brezvestne
all
companies
and
governments
in ne
multinacionalke svojih dobičkov
all countries will have to comply.
bodo mogle skriti nikjer.
It will mean there is nowhere for
unscrupulous multinationals to hide
V
vsakem primeru pa raziskave
their profits.

kažejo, da je davčna stopnja za
podjetja,
ki research
se odločajo,
alithat
bodo
In any case,
shows
vlagala
v določeno
le redko
the rate of
taxation isdržavo,
rarely the
najpomembnejši
dejavnik. Poslovne
decisive factor in determining
whether
a company vztrajno
invests inkažejo,
a country.
raziskave
da je
Businessstopnja
surveysza
repeatedly
find that
davčna
tuje investitorje
while
taxation
does
matter
to
foreign
sicer pomembna, vendar so,
ko
investors,
other
considerations
such
gre za dolgoročne naložbe, veliko
as good infrastructure,
the quality and
pomembnejši
dobra infrastruktura,
cost of labour, and good governance
kakovost in cena delovne sile ter
matter more when it comes
to long64
Poleg tega
dobro vodenje države.
term investments.64 Moreover, if
bi, če bi velika podjetja v Evropi
large companies have to pay more
plačevala
večsmall
davka,
in
tax
in Europe,
andmala
mediumsrednje
velika
podjetja
postala
bolj
sized companies could become more
konkurenčna,
zatocould
bi več
proizvedla
competitive,
which
then
generate
in ustvarila
več novih
delovnih
more
productivity
and jobs
in these
smaller
mest. companies.

12-384-F
er
Job numb
V1
Proof stage
10/02/12
Proof date
12/02/12
e
du
ck
Feedba

DL postcard
reprint AW.ind
d 1

y Pass
G20 Entr
res Paz
Name:
id Vallada
Juan Dav
:
ge
A
7
:
Address
s
Homeles
Country:
ala
m
Guate

Will you
r the
speak up fo rest
world’s poo
at the G20?

21/02/2012

Razglednica, ki jo je organizacija
Christian Aid pred vrhunskim
Postcard
adressed
to the
UKleta
Prime
Minister
srečanjem
skupine
G20
2012
ahead
of
the
2012
G20
Summit
asking
naslovila na britanskega ministrskega
world leaders to tackle the twin challenges
predsednika in z njo svetovne voditelje
of climate change and tax dodging
pozvala, da se spoprimejo z dvojnim
izzivom podnebnih sprememb in
davčnega izmikanja.

12:05

26
26

Understanding Tax and Development
Razumevanje davkov in razvoja

Podjetja bodo vedno našla načine,
da se izognejo plačilu davkov.
Če bo odstranjena ena luknja v
zakonu, bodo našla drugo. Ima to
torej sploh kakšen smisel?
Vedno bodo obstajale
multinacionalke in posamezniki,
ki bodo poskušali najti načine, da
se izognejo plačilu davkov. Toda
davčni sistem bi jim moral to kar
se da otežiti. Predsedniki uprav
velikih multinacionalk danes morda
mislijo, da morajo povečati dobičke
z izogibanjem plačilu davka, saj to
počnejo tudi druge multinacionalke.
V nasprotnem primeru bi jih
namreč lahko imeli njihovi nadzorni
sveti in delničarji za neuspešne.
Evropski državljani pa moramo
podjetja prepričati, da neodgovorne
davčne prakse škodijo njihovemu
ugledu. Če bi plačevanje davkov
štelo za bistven element politike,
ki oblikuje družbeno odgovornost
podjetij, bi multinacionalna
podjetja manj uporabljala
agresivne strategije za izogibanje
plačilu davka in štiri največja
računovodska podjetja bi bila pod
manjšim pritiskom, da najdejo
luknje v sistemu.

Razumevanje davkov in razvoja

Mnoge prakse za izogibanje
plačilu davkov so zakonite. Zakaj
bi koga obsojali, če poskuša
znižati vsoto, ki jo mora plačati za
davke?
Če ne bi nihče plačeval davkov,
ne bi imeli javnih sredstev, ki jih
vlagamo v izobraževanje, zdravstvo,
policijo, sodstvo, javni prevoz, ceste
ali oskrbo z energijo. Strinjamo
se s švedskim predsednikom
vlade, ki pravi, da imajo podjetja
odgovornost do družbe:

Če bodo vlade v revnih državah
zbrale več davčnih prihodkov,
ali jih ne bodo skorumpirani
politiki preprosto zapravili? Kako
vemo, da ta denar ne bo končal v
njihovih žepih?
Kot smo že omenili, za to, kako bo
neka vlada porabila zbrani denar, ni
nobenih zagotovil. Toda raziskave
so pokazale, da je običajno
napredek afriških držav v smeri
milenijskih razvojnih ciljev toliko
večji, kolikor več davka poberejo. 31

»Ta podjetja zahtevajo
veliko naložb v
infrastrukturo, v raziskave
in razvoj. Rada bi, da bi bili
njihovi zaposleni dobro
izobraženi. Ja ... plačujte
svoje davke. Potem si bomo
lahko privoščili vse te
naložbe.«

Državljani, parlamenti in mediji
igrajo po celem svetu pomembno
vlogo, saj lahko nadzorujejo javno
porabo, zahtevajo odgovornost
svojih vlad in jih pripravijo do
tega, da večje davčne prihodke
porabijo za odpravljanje revščine in
družbeni razvoj. Če državljani vedo,
da imajo njihove vlade več denarja,
potem hočejo vedeti, kaj z njim
delajo in kako ga porabljajo.

Fredrik Reinfeldt, predsednik vlade
Švedske, 22. maj 2013. 65

Povečanje davčnih prihodkov torej
lahko pripomore k manjši korupciji.

Obstaja razlika med izogibanjem
plačilu davkov v skladu z zakonom
in izogibanjem plačilu davkov
na način, ki je v nasprotju z
osnovnim namenom zakona.
Če se dokaže, da je določena
strategija za izogibanje plačilu
davka v nasprotju z namenom
zakona, potem lahko davčni urad
razsodi, da je nezakonita. Prav zato
smernice OECD, ki so namenjene
multinacionalkam, govorijo o
namenu zakona in vključujejo tudi
izogibanje plačilu davka, ne le
davčne utaje.

Seveda pa izkušenj s korupcijo
nimajo le države v razvoju. Ko
je šlo za velike vsote denarja, se
je pogosto izkazalo, da so velika
podjetja podkupovala politike,
uradnike in banke, zato da so
prirejali pravila v njihovo korist.
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V mnogih revnih državah
tuja podjetja sodelujejo pri
odpravljanju revščine, tako da
plačujejo prispevke v socialni
sklad. Ali ni to boljše kot
plačevanje davkov?
Socialni skladi pogosto prinašajo
dolgoročno korist določeni skupini
ljudi (na primer skupnostim, ki
živijo v bližini rudnika ali tovarne).
V nasprotju s tem pa so davki za
vlade reden vir dohodkov, ki jih
lahko porabijo za zagotavljanje
storitev vsem državljanom. Poleg
tega so socialni skladi povezani z
manjšo odgovornostjo kot storitve,
ki jih zagotavljajo vlade, saj imajo
vlade odgovornost do svojih
državljanov, podjetja pa imajo
odgovornost predvsem do svojih
delničarjev.
Ali ne bodo vsi ljudje, ki živijo
v davčnih oazah, postali zelo
revni, če tem preprečimo njihovo
delovanje?
Pomembno je, da se zavedamo,
da so v večini davčnih oaz davčne
stopnje, po katerih tamkajšnji
prebivalci plačujejo davke, podobne
tistim, ki jih plačujejo državljani
drugih držav. Nizke davke ali
oprostitev od davkov navadno
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ponudijo le tujim podjetjem in
posameznikom, ki nimajo stalnega
prebivališča v davčni oazi.
Kljub temu pa je treba upoštevati,
kako bi odprava davčnih oaz
vplivala na njihove državljane,
saj jih večina dela v finančnem
storitvenem sektorju. Vzorec,
po katerem delujejo davčne
oaze, postaja za državljane teh
držav vedno bolj tvegan. Kolapsa
islandskih bank leta 2009 in
ciprskih leta 2013 sta pokazala,
da lahko slabi krediti, varno
pospravljeni v davčnih oazah,
postanejo skrite časovne bombe za
ljudi, ki živijo v njih.
Obenem pa ni prav zelo verjetno,
da bodo svetovni voditelji iz skupin
G8, G20 in EU nehali pritiskati
na davčne oaze, naj postanejo
manj tajne. Če se torej ne bo nič
spremenilo, lahko davčne oaze
čaka gospodarska in politična
izolacija.
Majhne otoške države bi morale
razmisliti o tem, da bi svoje
gospodarstvo usmerile v več
različnih sektorjev (in se na primer
bolj osredotočile na turizem),

zato da bi bile manj odvisne od
negotovih finančnih storitev. Toda ni
treba, da davčne oaze popolnoma
prenehajo ponujati finančne
storitve. Gre bolj za vprašanje,
kakšne so te finančne storitve in ali
omogočajo izmikanje davkom.
Rešitev ni v tem, da se
osredotočimo na posamezne
davčne oaze, temveč da dvignemo
standarde po celem svetu.
Davčni uradi v revnih državah
nimajo sredstev, da bi uporabili
dodatne podatke, ki bi jim jih
sporočila podjetja, če bi poročala
po državah.
Pomanjkanje sredstev je za
davčne urade v državah v razvoju
velik problem. Zato organizacije
civilne družbe pozivajo evropske
države donatorice, da povečajo
pomoč in podporo, ki jo namenjajo
tem davčnim uradom. Toda tudi
najboljši in najbolje financirani
programi za povečanje sredstev
bodo neuspešni, če davčni uradi
ne bodo imeli podatkov, ki bi jim
omogočali, da odkrivajo izmikanje
davkom. Če se izrazimo na
preprost način: v podatkih je moč.

Razumevanje davkov in razvoja
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Zbirka priročnikov o
davčni pravičnosti

Slovarček

Avtomatična izmenjava podatkov

Davek od dohodkov pravnih oseb

Sistem, s pomočjo katerega država, v kateri
davkoplačevalec – posameznik ali podjetje – prejema
dohodke, avtomatično posreduje določene podatke o
premoženju in dohodkih tega davkoplačevalca državi,
kjer ima davkoplačevalec stalno prebivališče. Tako
lahko davčni urad v državi, kjer ima davkoplačevalec
stalno prebivališče, v svoji davčni evidenci preveri, ali je
davkoplačevalec točno prijavil dohodke iz tujih virov.

Davek, ki ga mora podjetje plačati od dobička, ki ga je
ustvarilo. Kakšen je znesek davka in kako se obračunava,
je odvisno od regije ali države, v kateri posluje podjetje.

Beg kapitala
Ta izraz označuje dejanje posa meznikov ali podjetij, ki
preusmerjajo velike vsote denarja iz države, kjer je bil
le ta prislužen ali pridobljen. (Glej tudi »Nezakoniti beg
kapitala« spodaj.)

Davčna osnova
Skupek obdavčljivih dejavnosti ter vrednost premoženja
in sredstev, od katerih se odmeri davek.

Davčno načrtovanje
Strategije, ki jih navadno izdelajo in uporabijo
računovodje ali pravniki, da bi svojim strankam pomagali
zmanjšati višino davka, ki ga morajo plačati, odložiti
plačilo tega davka ali se mu popolnoma izogniti. Takšna
praksa je pogosto zakonita.

Davki na potrošnjo
Davki na potrošnjo dobrin in storitev. Navadno so
posredni in se jim pogosto reče tudi »davki na dodano
vrednost« (DDV).

Slovarček

Dejansko lastništvo
Pravni izraz, ki označuje kogar koli, ki uživa koristi,
ki jih prinaša lastništvo nekega sredstva (na primer
banke, računa, skrbniškega sklada ali posestva), čeprav
dejansko ni lastnik tega sredstva, saj je kot njegov lastnik
registriran nekdo drug. Treba je vzpostaviti mehanizem,
ki bi davčnim uradom in državljanom omogočal dostop
do podatkov o tem, »kdo je dejanski lastnik česa«. Ta
mehanizem bi moral obstajati v vsaki državi, tudi v vseh
davčnih oazah, in sicer v obliki javne evidence dejanskih
lastnikov vseh skrbniških skladov, fundacij in podjetij, ki
so bili ustanovljeni v določeni državi, vanj pa bi morali
imeti vpogled tako vlada kot državljani.

Davčne olajšave
Davčna olajšava je vrsta davčne spodbude (glej spodaj).
O davčnih olajšavah govorimo, kadar oblasti podjetjem
ponudijo znižanje davka, ki ga morajo plačati, ali pa
jih popolnoma oprostijo davka (glej spodaj »Davčne
počitnice«).

Davčna konkurenca
Proces, pri katerem države tekmujejo druga z drugo,
ko poskušajo pritegniti čim več naložb podjetij z
zmanjševanjem davčne stopnje ali posebnimi izjemami
pri davčnih pravilih (glej spodaj »Davčne spodbude«).
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Izmikanje davkom

Erozija davčne osnove in preusmeritev dobička

Izraz, s katerim aktivisti, ki si prizadevajo za davčno
pravičnost, in mediji opisujejo situacije, v katerih ni jasno,
ali gre za izogibanje plačilu davka ali davčno utajo ali za
kombinacijo obojega. Ta izraz opozarja na to, da gre pri
mnogih strategijah za izogibanje plačilu davka, čeprav so
zakonite, za zlorabo.

S tem izrazom OECD in druge ustanove označujejo
preusmeritev obdavčljivih dohodkov iz držav, kjer jih je
davkoplačevalec prejel, v države, ki imajo običajno nizko
davčno stopnjo ali dohodkov sploh ne obdavčujejo. To
povzroča »erozijo« davčne osnove držav in posledično
zmanjšuje njihove davčne prihodke.

Davčna utaja

Enoten pristop k obdavčevanju

Neplačevanje ali nezadostno plačevanje davka, ki je
nezakonito ali goljufivo.

Takšen pristop bi zahteval, da se multinacionalno
podjetje in vsa njegova hčerinska podjetja pri
obdavčevanju obravnavajo kot ena pravna oseba (in ne,
da se vsako hčerinsko podjetje obravnava kot ločeno
podjetje, kot je trenutno uveljavljena praksa, ki temelji na
načelu nepovezanosti). Ob takem obdavčevanju bi moralo
multinacionalno podjetje davčnim uradom v vsaki državi,
v kateri posluje, predložiti računovodske izvide za svoje
globalno poslovanje, ki pa bi vključevali tudi razčlenitev
po državah. Tako bi se takšna podjetja težje izmikala
davkom, saj svojih dobičkov ne bi mogla preusmerjati v
davčne oaze.

Davčna luknja
Razlika med višino davka, ki bi ga vlada morala pobrati,
in višino davka, ki ga dejansko pobere. Z drugimi
besedami – razlika med davkom, ki je plačan, in davkom,
za katerega vlade menijo, da bi moral biti plačan v skladu
z namenom (in ne z določbami) davčnih zakonov. Največji
delež davčne luknje neke države povzročijo posamezniki
in podjetja, ki skrivajo svoje prihodke ali prikazujejo nižje
dohodke ter višje odhodke in oprostitve od dejanskih
(davčno izmikanje).

Davčna oaza
To so države, zvezne države ali območja, ki fizičnim ali
pravnim osebam (podjetjem, organizacijam itd.), ki v njih
nimajo stalnega prebivališča, ponujajo ugodnosti bančne
tajnosti in ohlapnih davčnih pravil, ki spodkopavajo
zakonodajo neke druge države, zvezne države ali
območja. Dve značilnosti davčnih oaz sta visoka stopnja
bančne tajnosti in zelo nizke davčne stopnje ali nobenih
davkov za podjetja, ki so registrirana v njih. Opozoriti
je treba, da kriteriji, po katerih bi lahko opredelili
davčno oazo, niso določeni v nobenem mednarodnem
sporazumu. Za podrobnejše informacije glej:
www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Identifying_Tax_
Havens_Jul_07.pdf.

Davčne počitnice

DDV ali davek na dodano vrednost
Davek na prodajo dobrin ali storitev, ki ga plača
potrošnik, ko kupi te dobrine ali storitve. Zakon podjetja
obvezuje, da DDV zaračunajo svojim strankam in ga
nato posredujejo davčnemu uradu. To vrsto davka vlade
relativno lahko poberejo, vendar je obdavčitev pogosto
regresivna (glej zgoraj »Regresivna obdavčitev«).

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

Sporazum med podjetjem in vlado neke države, ki določa
obdobje, v katerem podjetju, ki investira v tej državi, ni
treba plačevati davka.
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Multinacionalne družbe bi morale v poročanje po
državah vključiti naslednje podatke:
• ime vsake države, v
kateri družba posluje
• ime vseh njenih
podjetij, ki trgujejo v
vseh državah, v katerih
družba posluje
• davčna obremenitev,
zabeležena v
računovodskem razvidu
družbe za vsako
posamezno državo
• podrobni podatki o ceni
in čisti knjigovodski
vrednosti fizičnih
osnovnih sredstev
družbe v vsaki državi

• podrobni podatki o
skupnem znesku bruto
in neto sredstevdružbe
za vsako državo, v
kateri posluje
• podatki o finančni
uspešnosti družbe za
vsako državo, v kateri
posluje, brez izjeme,
vključno s:
• podatki o prodaji,
tako tretjim osebam
kot drugim podjetjem
znotraj družbe
• podatki o nakupih,
ločeni na nakupe tretjih
oseb in transakcije
znotraj skupine
• podatki o stroških dela
in številu zaposlenih
• podatki o stroških
financiranja, ločeni
na stroške, plačane
tretjim osebam, in
stroške, plačane
drugim podjetjem v
skupini
• dobiček družbe pred
obdavčitvijo.

Vir: www.taxresearch.org.uk/Documents/CBC.pdf

Načelo nepovezanosti
Določanje cen za prodajo in nakup dobrin ali storitev
med povezanimi podjetji na podlagi cen, ki so postavljene
za podobne transakcije med nepovezanimi podjetji.

Nepovezana cena
Cena, ki jo za nakup ali prodajo dobrin ali storitev
med povezanimi podjetji določijo na podlagi cen, ki jih
za podobne nakupe ali prodaje postavijo nepovezana
podjetja.
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Sredstva
Sredstva so gospodarski viri. Za sredstvo šteje kar koli
opredmetenega ali neopredmetenega, kar ima lahko
nekdo v lasti ali kar lahko nekdo nadzoruje in s čimer
lahko ustvari dobiček.

Prosta industrijska cona
Območje znotraj države, v katerem lahko podjetja, ki se
ukvarjajo z izvozno dejavnostjo in niso preveč odvisna
od domačih trgov, delujejo na osnovi manj strogih
ali začasno neveljavnih uredb in zakonov, vključno z
davčnimi zakoni (glej tudi »Davčne spodbude« spodaj).

Podmazovanje
Podkupnina, ki se plača nekemu uradniku zato, da bi
hitreje opravil rutinsko nalogo, ki bi jo moral opraviti v
vsakem primeru. Takšna plačila kršijo konvencijo OECD
o boju proti podkupovanju.

Ponarejanje računov
Gre za dogovore, ki jih med sabo sklenejo nepovezana
podjetja, z namenom da bi vrednost obrnile v svojo korist
in tako znižale svoj obdavčljivi dobiček.

G8
G8 je skupina osmih gospodarsko najmočnejših držav na
svetu (Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Rusija,
Velika Britanija in ZDA). Predsedniki vlad držav skupine
G8 se vsako leto sestanejo na vrhunskem srečanju,
kjer poskušajo najti odgovore na vprašanja, povezana
s svetovnim gospodarstvom in drugimi zadevami
mednarodnega pomena. Skupina se s temi vprašanji sicer
ukvarja tudi med letom. Članice skupine razpravljajo in
oblikujejo globalne politike, vendar pa ravnanje v skladu s
temi politikami za članice in druge države ni obvezno.

G20
V skupini G20 so neformalno povezane razvite
države in države v razvoju. Skupina dvajsetih (G20)
ministrov za finance in guvernerjev centralnih bank
je bila ustanovljena leta 1999, v njej pa so se združila
pomembna razvita in razvijajoča se gospodarstva, da
bi razpravljala o pomembnih vprašanjih svetovnega
gospodarstva.
Glede na to, da ima skupina G20 velik politični vpliv, je
dober okvir, znotraj katerega se lahko povežejo države
donatorice in večstranske agencije in skupno podprejo
zbiranje javnofinančnih prihodkov ter se spoprimejo s
težavami, povezanimi z nezakonitim begom kapitala.
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Nezakoniti beg kapitala
Nezakonita odliv denarja iz neke države, ki vključuje tudi
davčne utaje.

Nezakoniti finančni tokovi

uporablja v obliki davka od dohodkov, se davčna stopnja
viša skupaj z dohodkom, tako da morajo tisti, ki imajo
višje dohodke, za plačilo davka nameniti večji delež teh
dohodkov.

Čezmejni prenos finančnih sredstev, ki so bila
pridobljena, nakazana ali uporabljena na nezakonit
način. Takšna sredstva se lahko pridobijo s
podkupninami, krajo vladnih uslužbencev, trgovino z
drogami, orožjem in ljudmi, tihotapljenjem, davčno utajo
podjetij, manipulacijo tržnih cen in zlorabo transfernih
cen.

Regresivna obdavčitev

Uprava za mednarodne računovodske standarde (IASB)

Vladni organ, zadolžen za zbiranje javnofinančnih
prihodkov, vključno z davki. davčne uprave so odvisne od
njene pravne pristojnosti in lahko vključujejo pobiranje
davkov, preiskovanje davčnih utaj ali izvajanje revizij.

IASB je organ, ki je bil ustanovljen samostojno in določa
pravila, kako bi morala podjetja pripravljati svoje letne
računovodske izkaze. Več kot sto vlad po celem svetu,
vključno z vladami Velike Britanije in drugih držav
članic EU, ugotovitve odbora navadno uzakoni. Odbor
sestavljajo računovodje, več njegovih članov pa je delalo
za katero od štirih največjih računovodskih podjetij, ki
IASB tudi delno finančno podpirajo.

Pranje denarja
Proces, pri katerem se vir denarja, ki je bil pridobljen z
nezakonito dejavnostjo, prikrije, tako da je videti, kot da
denar izvira iz zakonitega poslovanja.

Multinacionalno podjetje
Podjetje, ki posluje v vsaj še eni državi poleg svoje
domače države. Takšna podjetja imajo pisarne in/ali
tovarne v različnih državah, njihov sedež, kjer usklajujejo
postopke globalnega upravljanja, pa je navadno na enem
mestu.

Offshore finančno središče
Drug izraz za davčno oazo. Ta izraz navadno uporabljajo
oblasti v davčnih oazah.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD)
Mednarodna organizacija s sedežem v Parizu, v katero
je včlanjenih 34 demokratičnih držav s prostim trgom.
Cilj organizacije je »promocija politik, ki bodo izboljšale
gospodarski in družbeni položaj ljudi po celem svetu«.
Organizacija OECD je pomembna in vplivna oblikovalka
politik, povezanih z davčnimi vprašanji.

Progresivna obdavčitev
Progresivni davek najbolj obremeni tiste, ki lahko plačajo
največ davka. Pri progresivnem davku, ki se največkrat
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V nasprotju s progresivnim davkom pri regresivnem
davku vsi plačajo enak znesek, ne glede na to, kakšen
je njihov dohodek ali njihova plačilna sposobnost. To
pomeni, da revni za davek namenijo večji delež svojega
dohodka kot tisti, ki so plačilno sposobnejši.

Finančna uprava

Bančna tajnost
Drug izraz za davčno oazo, ki se uporablja zaradi visoke
stopnje tajnosti, ki jo banke ponujajo. Bančna tajnost
posameznikom ali podjetjem namerno ali nenamerno
omogoča, da se izognejo predpisom, ki veljajo drugje,
tako da v celoti ali deloma prikrivajo pomembne
podatke. Tajnost, ki jo ponujajo nekatere banke, lahko
posameznikom ali podjetjem pomaga pri davčnih utajah
ali izogibanju plačila davka. V pomoč je lahko tudi
zločincem in podkupljenim uradnikom, ki skrivajo svoj
nezakonito prisluženi denar pred oblastmi drugih držav.

Posebna ekonomska cona
Glej prosto industrijska cona zgoraj.

Hčerinsko podjetje
Hčerinsko podjetje je podjetje, ki je v celoti ali delno
v lasti drugega podjetja. Multinacionalna podjetja
imajo navadno veliko število hčerinskih podjetij v
različnih državah. Če je matično podjetje lastnik
tujega hčerinskega podjetja, mora spoštovati zakone
države, v kateri posluje hčerinsko podjetje. Matično
podjetje finančne račune hčerinskega podjetja
vključi v konsolidirani računovodski izkaz celotnega
multinacionalnega podjetja. Za namene obdavčitve pa se
hčerinska podjetja obravnavajo kot ločene pravne osebe.

Davek
Znesek, ki ga glede na vrednost dohodka, transakcije,
izdelka ali dejavnosti za plačilo odmeri vlada ali organ
lokalne ali regionalne oblasti, zato da pridobi finančna
sredstva za kritje svojih izdatkov.
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Izogibanje plačilu davka

Pri viru odtegnjeni davki

S tem izrazom opisujemo davkoplačevalčevo
prizadevanje, da bi na zakonit način znižal višino davka,
ki ga mora plačati. Pri izogibanju plačilu davka poskuša
davkoplačevalec ravnati tako, da so njegova dejanja
sicer v skladu z določbami davčnih zakonov, vendar ne
nujno tudi v skladu z njihovim namenom. Izogibanje
plačilu davka je torej zakonito, vendar je lahko za
davkoplačevalca kljub temu tvegano. Če davčne oblasti
odkrijejo, da je davkoplačevalec uporabil strategije, s
katerimi se je izognil plačilu davka, mu lahko izrečejo
kazen. Zato davkoplačevalci, ki poskušajo zmanjšati
višino davkov, prevzemajo določeno tveganje. Izraz
»agresivno izogibanje plačilu davka« pa označuje
najekstremnejšo različico takšnega ravnanja, pri
katerem je tveganje morebitne kazni znatno večje.

Davek na dividende, obresti in druga plačila, ki jih
posamezniki ali družbe opravijo v določeni jurisdikciji,
ki se pobere pri viru, ko ti posamezniki ali družbe
te dividende, obresti ali druga plačila pošljejo
posameznikom ali družbam, ki imajo sedež v drugi
jurisdikciji. Če hoče na primer hčerinsko podjetje v
državi v razvoju poslati dividende svojemu matičnemu
podjetju v Veliko Britanijo, je mogoče, da bo moralo to
hčerinsko podjetje davčnemu uradu v državi v razvoju
plačati odstotek od teh dividend v obliki davka. Včasih
se sklenejo dvostranski sporazumi, ki določajo, da za
takšne transakcije ni treba plačati ob viru odtegnjenih
davkov.

Davčne spodbude
Posebne davčne olajšave, tj. znižanje davkov, ki jih vlade
ponujajo tujim podjetjem z namenom spodbujanja naložb
(glej tabelo spodaj).

Davčne spodbude za
podjetja:

S tem povezane finančne
in regulativne spodbude:

• davčne počitnice ali
nižje davčne stopnje

• državna pomoč

• davčni odbitki

• subvencije in garancije
za posojilo

• pospešena amortizacija

• zagotavljanje
infrastrukture,
izobraževanja

• olajšave za ponovno ali
povečanje naložbe

• prednostni dostop do
javnih naročil

• oprostitev od ali znižanje
pri viru odtegnjenih
davkov

• zaščita pred
konkurenco iz uvoza

• investicijske olajšave

• oprostitev od uvoznih
dajatev
• oprostitev od izvoznih
dajatev
• oprostitev od
regulativnih pravil in
standardov.

• oprostitev od
prometnih davkov,
davkov od dohodkov
ali nepremičninskih
davkov
• zmanjšanje prispevkov
za socialno varnost
• subvencionirana
dobava dobrin ali
storitev.

Sporazumi o izmenjavi davčnih podatkov
To so dvostranski sporazumi, sklenjeni med dvema
državama, na podlagi katerih se davčna urada teh dveh
držav sporazumeta, da si bosta izmenjavala informacije
o sredstvih, ki so v lasti posameznikov in podjetij v eni
ali drugi državi. Leta 2009 je OECD sporočil, da bo dal
na črni seznam vse tuje davčne jurisdikcije (z drugimi
besedami davčne oaze), ki niso podpisale 12 sporazumov
o izmenjavi davčnih podatkov. Izmenjava podatkov, ki
temelji na teh sporazumih, pogosto ni avtomatična,
temveč jo je treba zahtevati. To pomeni, da mora davčni
urad vložiti podroben zahtevek za pridobitev podatkov
o določenem posamezniku ali podjetju, ki je osumljeno
davčne utaje, šele nato mu davčni urad druge države
izroči te podatke. Količina dokazov, ki jih je treba
predložiti v zahtevku, je tako obsežna, da celo razvite
države le redko uporabljajo sporazume o izmenjavi
davčnih podatkov. Takšne sporazume sicer navadno
sklepajo razvite države in davčne oaze. Države v razvoju
jih ne podpisujejo, saj niso v položaju, da bi se lahko
pogajale o njih. Zato aktivisti, ki si prizadevajo za davčno
pravičnost, zagovarjajo avtomatično in večstransko
izmenjavo podatkov, pri kateri bi vse države izmenjavale
podatke druga z drugo in jim zanje ne bi bilo treba vlagati
posebnih zahtevkov.
Nekatere države, kot je Nizozemska, imajo široko mrežo
dvostranskih sporazumov, zato jih podjetja uporabljajo
kot kanale za preusmerjanje plačil. Podjetja izkoriščajo
ugodnosti iz davčnih sporazumov (t. i. »treaty shopping«)
in svoja plačila preusmerjajo skozi takšne države, s
čimer zmanjšajo končni znesek davka, ki ga morajo
plačati.

Vir: IMF, Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania: Selected Issues, 1.
december 2006.
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Sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja
To so dvostranski sporazumi, ki jih države sklenejo,
da bi se izognile možnosti dvojnega obdavčevanja
čezmejnih naložb. Izogibanje dvojnemu obdavčevanju je
smiselno, toda takšni sporazumi imajo lahko nezaželene
posledice. Mnogi investitorji poskušajo izkoriščati
ugodnosti iz davčnih sporazumov (t. i. »treaty shopping«)
in se izogniti plačevanju davkov tako, da svoja sredstva
preusmerijo v države, ki so sklenile posebno ugodne
sporazume. Države v razvoju pogosto privolijo v sklenitev
sporazumov, ki znatno zmanjšajo njihovo zmožnost
ustvarjanja prihodkov.

Štiri največja računovodska podjetja
Štiri največja računovodska podjetja na svetu: Deloitte,
Ernst & Young, KPMG in PricewaterhouseCoopers.

Manipulacija transfernih cen
S tem izrazom se opisujeta tako zloraba transfernih
cen (glej spodaj) poveznih podjetij kot ponarejanje
računov, ki jih izdajajo nepovezana podjetja (glej 2. stran).
Organizacija Christian Aid ocenjuje, da države v razvoju
z manipulacijo tržnih cen letno izgubijo 160 milijard
ameriških dolarjev.

Transferna cena
Transferno ceno se postavi na podlagi načela
nepovezanosti. Gre za ceno, določeno za prodajo in
nakup dobrin ali storitev med povezanimi podjetji na
podlagi cen, ki so postavljene za podobne transakcije
med nepovezanimi podjetji.

Zloraba transferne cene oz. manipulacija s transferno
ceno
Praksa, pri kateri dve podjetji, hčerinski podjetji istega
multinacionalnega podjetja, drugo od drugega kupujeta
in drugo drugemu prodajata izdelke in storitve in s tem
umetno zvišujeta in znižujeta cene, tako da ves dobiček
ustvarita tam, kjer so davki nižji ali jih sploh ni.

Endnotes
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Organizacija Christian Aid je v poročilu Death and Taxes: the true
toll of tax dodging (Christian Aid, 2008) znesek davkov, ki ga
vsako leto izgubijo države v razvoju po celem svetu, ocenila na
160 milijard ameriških dolarjev. Natančnejšo raziskavo tržne
manipulacije cen je opravil Simon Pak in svoje ugotovitve objavil
v poročilu False Profits: Robbing the Poor to keep the Rich Tax
Free (Christian Aid, 2009).
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