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Uvodne opombe

Poročilo Davčne igre: tekma proti dnu – Vloga Evrope pri
podpiranju nepravičnega svetovnega davčnega sistema
2017 je delni prevod skupnega poročila Tax Games: the
Race to the Bottom – Europe’s role in supporting an unjust
global tax system 2017, ki zajema povzetek poročila, uvod,
priporočila in pregled stanja v Sloveniji. Skupno poročilo
so pripravile organizacije civilne družbe iz več evropskih
držav, vključno z: Vienna Institute for International Dialogue
and Cooperation (VIDC) (Avstrija); 11.11.11 (Belgija), Centre
national de cooperation au développement (CNCD-11.11.11)
(Belgija), Glopolis (Republika Češka); Mellemfolkeligt
Samvirke – ActionAid Denmark (Danska), Kehitysyhteistyön
palvelukeskus (KEPA) (Finska), Netzwerk Steuergerechtigkeit
(Nemčija), Foundation for Development of Democratic Rights
(DemNet) (Madžarska), Debt and Development Coalition
Ireland (DDCI) (Irska), Oxfam Italy (Italija), Re:Common (Italija),
Latvijas platforma attīstības sadarbībai (Lapas) (Latvija), the
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)
(Nizozemska), Tax Justice Network Norway (Norveška),
Instytut Globalnej Odpowiedzialnosci (IGO) (Poljska), Ekvilib
Institute (Slovenija), Oxfam Intermón (Španija), Diakonia
(Švedska), Tax Justice UK (ZK). Celotno poročilo, ki je v
angleščini dosegljivo tudi na spletni strani http://www.
ekvilib.org/davcne-igre-tekma-proti-dnu/, je uskladila mreža
Eurodad. Poglavja o državah so napisali partnerji projekta iz
posameznih držav in so njihova odgovornost ter ne odražajo
stališč drugih projektnih partnerjev. Poglavje o Luksemburgu
je napisala mreža Eurodad in odgovarja za njegovo vsebino.
Oblikovanje: James Adams
Urejanje besedila: Stephanie Ross in Vicky Anning
Po prepričanju avtorjev so bili na dan 8. novembra 2017 vsi
podatki v tem poročilu točni.

Poročilo je nastalo s finančno podporo Norada in Open Society
foundations. Poglavje o Sloveniji in slovenski prevod poročila
sta bila pripravljena tudi s podporo Evropske unije preko poziva
projekta LADDER mreže ALDA. Za vsebino te publikacije so
odgovorni izključno Eurodad in avtorji tega poročila. Vsebina
nikakor ne odraža pogledov finančnih podpornikov.
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Vnaprejšnji cenovni sporazumi / Vnaprejšnji davčni
sporazumi (Advance Pricing Agreement (APA))
Glej ‚Davčno stališče‘.
Agresivno davčno načrtovanje
Glej ‚Izogibanje davkom‘.
Direktiva o preprečevanju pranja denarja (AMLD)
Direktiva Evropske unije (EU), ki ureja področje pranja
denarja in financiranja terorizma, vključno z javnim
dostopom do podatkov o dejanskih lastnikih podjetij, skladov
in podobnih pravnih oseb. Četrta direktiva o preprečevanju
pranja denarja je bila sprejeta maja 2015. Pričakuje se, da bo
5. direktiva AMLD sprejeta leta 2017.
Samodejna izmenjava podatkov
Sistem, v katerem se relevantni podatki o bogastvu in
prihodkih davkoplačevalca – posameznika ali podjetja
– samodejno posredujejo iz države, kjer se nahajajo
sredstva davkoplačevalca, v državo rezidentstva
davkoplačevalca. Tako lahko davčni urad v državi, kjer je
davkoplačevalec rezident, v svoji davčni evidenci preveri, ali
je davkoplačevalec točno prijavil svoje dohodke iz tujih virov
in premoženja.
Erozija davčne osnove in preusmeritev dobička
S tem izrazom se označuje preusmeritev obdavčljivih
dohodkov (dobička) iz držav, kjer jih je davkoplačevalec
ustvaril, v države, ki imajo običajno nizko – ali ničelno
davčno stopnjo, kar povzroča ‚erozijo‘ davčne osnove držav
in zato zmanjšuje njihove prihodke.
Dejansko lastništvo
Pravni izraz, ki označuje osebe, ki uživajo koristi, ki jih
prinaša lastništvo nekega sredstva (na primer bančnega
računa, sklada ali posestva). V nekaterih primerih dejanski
lastnik ni nominalni lastnik tega sredstva, saj je kot njegov
lastnik registrirana druga oseba.
Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov
pravnih oseb (CCCTB)
Predlog za skupno konsolidirano osnovo za davek od
dohodkov pravnih oseb je Evropska komisija vložila že leta
2011. Gre za skupen sistem Evropske unije, s katerim se
izračunajo obdavčljivi dobički, ki jih velika mednarodna
podjetja ustvarijo v EU, nato pa se ti dobički porazdelijo
med države članice EU po formuli, s katero se oceni
obseg poslovne dejavnosti, ki jo multinacionalka opravlja
v posamezni državi. Predlog ne določa, po kakšni davčni
stopnji morajo države članice obdavčiti dobiček, temveč ga
preprosto porazdeli med članice in jim prepušča odločitev
o davčni stopnji. Predlog je bil preoblikovan in ponovno
predstavljen leta 2016 (glej poglavje ‚A coherent system
for taxing multinationals‘ v skupnem poročilu) in trenutno
potekajo pogajanja med državami članicami EU.
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Prehodne Offshore jurisdikcije
Glej ‚Offshore jurisdikcije‘.
Pravila o tujih odvisnih družbah (TOD)
Pravila o tujih odvisnih družbah omogočajo državam,
da omejijo prenašanje dobičkov multinacionalnih družb
tako, da zahtevajo, da multinacionalka poroča o dobičkih,
ustvarjenih v drugih jurisdikcijah, kjer družba ‚nadzoruje‘
drugo korporacijsko strukturo. Obstajajo številna pravila o
TOD z različnimi opredelitvami jurisdikcij in prihodkov, ki jih
obravnavajo.
Splošno pravilo o preprečevanju zlorab
Splošna pravila o preprečevanju zlorab se nanašajo na
širši izbor različnih vrst pravil za omejevanje izogibanja
plačevanja davkov s strani multinacionalnih podjetij
v primerih, ko je bila zaznana zloraba davčnih pravil.
Čeprav se splošna pravila o preprečevanju zlorab, če so
vključena v davčne sporazume, v nekaterih primerih lahko
uporabljajo za preprečevanje izogibanja plačevanja davkov,
saj dopuščajo davčni upravi, da multinacionalnim podjetjem
zavrnejo davčno oprostitev, ne obravnavajo splošnega
problema zniževanja davčnih odtegljajev preko davčnih
sporazumov in tudi ne obravnavajo splošne delitve pravic do
obdavčevanja med državami.
Škodljive davčne prakse
Izraz v teoriji označuje tiste politike, ki negativno učinkujejo na
obdavčenje v drugih državah, na primer tako, da povzročajo
erozijo davčne osnove, ali škodljivo vplivajo na naložbe.
Nezakoniti finančni tokovi
Nezakonite finančne tokove lahko opredelimo na več
načinov. Ena od opredelitev se nanaša na neevidentirane
zasebne finančne odlive, ki so povezani z nezakonito
pridobljenim, prenesenim ali uporabljenim kapitalom. V
širšem smislu se lahko izraz nezakoniti finančni tokovi
uporablja tudi za označevanje izgubljenih prihodkov na
račun umetnih tvorb, ustanovljenih z namenom izogibanja
zakonu oz. duhu, v katerem je bil zakon sprejet. Takšno je na
primer agresivno davčno načrtovanje.
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Škandal pralnice denarja
Škandal pralnice denarja (Laundromat scandal) se je
prvič pojavil leta 2014, vendar je leta 2017 ponovno
vzbudil pozornost, ko je mednarodna mreža preiskovalnih
novinarjev, ki preiskujejo korupcijo in organizirani kriminal
(Organized Crime and Corruption Reporting Project –
OCCRP), objavila vrsto člankov o obsežni operaciji pranja
denarja. Shema je delovala od leta 2010 do 2014 in prinesla
vsaj 20 milijard ameriških dolarjev iz Rusije v banke po
vsem svetu. V mnogih primerih je pranje denarja vključevalo
slamnate družbe, registrirane v Združenem kraljestvu, z
imenovanimi direktorji, ki so prikrili resničnega lastnika
(glej ‚dejansko lastništvo‘). Ključna metoda v shemi je
bila, da ruska podjetja jamčijo za velike lažne kredite med
dvema slamnatima podjetjema. Ko eno slamnato podjetje
ni vrnilo lažnega dolga drugemu, bi posojilo potrdili sodniki
v Moldaviji, pri čemer bi rusko podjetje lahko preneslo
denar iz Rusije pod pretvezo pokrivanja neplačanega dolga.
Škandal je zaradi domnevne vpletenosti v shemo med
drugim privedel do obtožb o pranju denarja proti številnim
sodnikom v Moldaviji. Prav tako je privedel do kritiziranja
številnih mednarodnih bank zaradi njihovega neuspeha pri
odkrivanju sumljivih transakcij.
LuxLeaks
Škandal LuxLeaks je izbruhnil novembra 2014, ko je
Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (International
Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) razgrnil
več sto tajnih davčnih stališč iz Luksemburga, ki sta jih
razkrila nekdanja zaposlena pri PricewaterhouseCoopers
(PwC). Dosje LuxLeaks je dokumentiral, kako je več sto
multinacionalnih družb uporabljalo luksemburški davčni
sistem za znižanje svojih davčnih stopenj, v nekaterih
primerih na manj kot odstotek.
Malteški dokumenti
Leta 2017 je mreža European Investigative Collaborations
(EIC) objavila serijo člankov, ki temeljijo na več sto tisoč
dokumentih, vključno s podrobnostmi o več kot 70.000
podjetjih, ki so registrirana v malteškem javnem poslovnem
registru. Preiskava je pokazala, da Malta deluje kot
stičišče za korporativno izogibanje davkom znotraj EU, in
da je med drugim stala druge države 2 milijardi evrov v
izgubljenih davčnih prihodkih. Škandal je razkril tudi, da
malteški sistem uporabljajo bogati posamezniki z namenom
izmikanja plačila davkov v svojih državah.

Konvencija OECD BEPS
Konvencija o izvajanju delov rezultatov procesa OECD
BEPS (glej ‚Proces OECD BEPS‘), ki se nanašajo na davčne
sporazume. Znana je tudi kot Večstranska konvencija
o izvajanju z davčnimi sporazumi povezanih ukrepov
za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in
preusmerjanja dobička ali preprosto Večstranski pravni
instrument (Multilateral Legal Instrument – MLI).
Proces OECD BEPS
Medvladni pogajalski proces, ki se je začel leta 2013, s
ciljem doseči dogovorjen izid o tem, kako obravnavati
erozijo davčne osnove in preusmeritev dobička (glej ‚Erozija
davčne osnove in preusmeritev dobička‘). Proces sta vodila
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
in Skupina 20 (skupina G20) ter pripravila ‚paket BEPS‘, ki je
sestavljen iz 15 dogovorjenih ukrepov.
Offshore jurisdikcije ali tuja finančna središča
To so običajno jurisdikcije z nizkimi davčnimi stopnjami, ki
se specializirajo kot ponudnice korporativnih in komercialnih
storitev za podjetja in posameznike z namenom izogibanja
davkom ali utaje davkov. Pogosto to kombinirajo z določeno
stopnjo tajnosti. ‚Offshore‘ se lahko uporabi kot drugi izraz
za davčne oaze ali tajne jurisdikcije.
Offshore jurisdikcije se včasih delijo na ‚ponore‘, to so
jurisdikcije, ki privabljajo in zadržujejo tuji kapital, ter
na ‚kanale‘(prehodne offshore jurisdikcije), ki delujejo
kot posredniki med državami izvora ter ponori, tako da
omogočajo prenos kapitala brez obdavčitve.
Panamski dokumenti
Škandal Panamski dokumenti (Panama Papers) je izbruhnil
aprila 2016, ko je Mednarodni konzorcij preiskovalnih
novinarjev (ICIJ) razkril skrito premoženje in finančne
dejavnosti političnih vodij, prekupčevalcev z drogami,
zvezdnikov, milijarderjev in drugih. Jedro škandala je bilo
11,5 milijona dokumentov, ki so pricurljali iz panamske
odvetniške družbe Mossack Fonseca, in razkrili informacije
o več kot 214.000 tajnih podjetjih, skritih v 21 offshore
jurisdikcijah. Ta podjetja so bila povezana s posamezniki v
več kot 200 državah in ozemljih po vsem svetu. Škandal je
razkril, da so se za utajo davkov, korupcijo, goljufije in pranje
denarja med drugim uporabljala tajna podjetja.
Rajski dokumenti
Škandal Rajski dokumenti (Paradise Papers) je izbruhnil
5. novembra 2017, ko je ICIJ ponovno razgrnil skriti svet
davčnih oaz. Razkritje je povezovalo več kot 120 politikov in
svetovnih voditeljev, več kot 100 multinacionalnih korporacij
in številne bogate posameznike iz več kot 180 držav. Jedro
zgodbe je bilo 13,4 milijona razkritih dokumentov, ki so
večinoma izvirali iz pravne družbe Appleby, skrbniške
družbe Asiaciti in poslovnih registrov 19 tajnih jurisdikcij.
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Patent box – posebna ureditev za obdavčitev
intelektualne lastnine
Davčne olajšave za prihodke od intelektualne lastnine so
posebne davčne ureditve, ki vključuje davčne olajšave
in oprostitve za dejavnosti, povezane z raziskavami,
inovacijami ali intelektualno lastnino. Te ureditve pogosto
veljajo za ‚škodljive davčne prakse‘, saj jih multinacionalne
družbe izrabljajo za izogibanje plačilu davkov, tako da
preusmerjajo svoje dobičke iz držav, kjer dejansko poslujejo,
v tuje države, ki ponujajo te olajšave, in kjer so dobički
obdavčeni po zelo nizkih stopnjah ali pa sploh ne.
Preusmeritev dobička
Glej ‚Erozija davčne osnove in preusmeritev dobička‘.
Javno poročanje po državah (CBCR)
Za javno poročanje po državah bi morala transnacionalna
podjetja pripraviti javno dostopne razčlenjene podatke o
ustvarjenem dobičku, plačanih in obračunanih davkih ter
pregled svoje poslovne dejavnosti za vsako državo, v kateri
imajo hčerinska podjetja, vključno z davčnimi oazami. Za
natančno sliko bi moralo vsako transnacionalno podjetje
v svoj javno objavljeni letni računovodski izkaz vključiti
najmanj naslednje podatke:
•

pregled poslovanja družbe (ali skupine) na svetovni
ravni: imena vseh držav, kjer družba posluje, in imena

•

vseh njenih hčerinskih podjetij, ki poslujejo v teh
državah,

•

podatke o finančni uspešnosti skupine za vsako državo,
kjer posluje, pri tem pa bi ločili podatke o prodaji znotraj
skupine in prodaji drugim podjetjem, vključno s podatki o
dobičku, prodaji in nabavi,

•

podatke o številu zaposlenih v vsaki državi, kjer podjetje
posluje,

•

podatke o sredstvih, tj. o vsej lastnini, ki jo ima podjetje v
neki državi, njeni vrednosti in stroških vzdrževanja,

•

davčne podatke, tj. podrobne podatke o zneskih, ki jih
podjetje še mora plačati in ki jih je že plačalo za vsak
posamezen davek.

Ponorni offshore finančni centri
Glej ‚Offshore jurisdikcije‘.
Namenska družba
Namenske družbe, v nekaterih državah znane kot kolesja
za posebne namene ali posebne finančne ustanove, so
pravne osebe, ustanovljene s točno določenim namenom.
Uporabljajo se za preusmerjanje sredstev v tretje države
ali iz njih, navadno pa jih ustanavljajo v državah, ki takim
podjetjem ponujajo posebne davčne ugodnosti.
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Škandal Swiss Leaks
Škandal Swiss Leaks je izbruhnil leta 2015, ko je Mednarodni
konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) razkril 60.000
datotek, ki so vsebovale podrobne podatke o več kot 100.000
komitentih banke HSBC v Švici. Med drugim so podatki
razkrili, da je banka za svoje stranke odpirala tajne bančne
račune, na katerih so svoje premoženje skrivale pred
davčnimi uradi različnih držav in tako posameznikom, ki
so bili vpleteni v trgovino z orožjem, krvavimi diamanti in
korupcijo, pomagala prikriti nezakonito pridobljena sredstva.
Izogibanje plačilu davkov
Prakse davčnega načrtovanja, ki so pogosto tehnično
zakonite, vendar raztezajo obstoječa pravila do skrajnosti
ali izkoriščajo zakonske vrzeli z namenom zmanjšanja vsote
davkov, ki jih je treba plačati. Dejavnosti izogibanja plačilu
davkom so pogosto v navzkrižju z duhom zakona, čeprav
mogoče niso v nasprotju s črko zakona.
Utaja davkov
Nezakonita dejavnost, s katero se storilec izmakne plačilu
davkov ali pa jih plača manj.
Davčno stališče
Davčna stališča so pisna razlaga zakona, ki jo davčna uprava
izda za davkoplačevalce. V večini primerov so zavezujoča
za davčno upravo, ki jih je izdala. Izraz se sicer nanaša na
vrsto različnih pisnih dokumentov in mnogi niso sporni. A
stališča, ki so tako imenovani vnaprejšnji davčni sporazumi
z multinacionalnimi podjetji, so postala tema razprav. Eno
od vrst teh sporazumov so poimenovali vnaprejšnji cenovni
sporazumi (advance pricing agreements (APAs)), ki jih
multinacionalna podjetja uporabljajo za odobritev svojih metod
določanja transfernih cen. Vnaprejšnji cenovni sporazumi
in drugi vnaprejšnji davčni sporazumi postajajo spornejši
po razkritju LuxLeaksa, kakor tudi po več primerih državne
pomoči EU, ki kažejo, kako lahko multinacionalna podjetja
tovrstna dogovore uporabijo za obsežno izogibanje davkom.
Davčni sporazumi
Pravni akt, ki ga skleneta dve jurisdikciji, da bi uredili
čezmejno davčno zakonodajo in določili načine medsebojnega
sodelovanja. Dvostranski davčni sporazumi pogosto urejajo
vprašanje, katera od jurisdikcij ima pravico obdavčiti
čezmejne dejavnosti, in po kakšni davčni stopnji. Davčni
sporazumi lahko vključujejo tudi določbe o medsebojni
izmenjavi davčnih podatkov, toda v pričujočem poročilu so
sporazumi, ki urejajo le izmenjavo podatkov (tako imenovani
sporazumi o izmenjavi davčnih podatkov), obravnavani ločeno
od davčnih sporazumov, ki urejajo čezmejno obdavčevanje.
Zato izraz ‚davčni sporazum‘ v pričujočem poročilu ne zajema
sporazumov o izmenjavi davčnih podatkov.
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Manipulacija transfernih cen
Kadar različna hčerinska podjetja iste multinacionalne
družbe drug od drugega kupujejo in drug drugemu
prodajajo izdelke in storitve po prirejenih cenah z
namenom preusmerjanja dobičkov v jurisdikcije z nizkimi
davčnimi stopnjami. Trgovanje med hčerinskimi podjetji
iste multinacionalke bi sicer moralo potekati po načelu
nepovezanosti (’at arm’s length principle’), to pomeni po
cenah, ki veljajo na odprtem trgu. Toda tržne cene je včasih
težko določiti, zlasti kadar gre za neopredmetena sredstva,
kot so storitve ali pravice intelektualne lastnine.
Transparentnost
Transparentnost je metoda za zagotavljanje javne
odgovornosti, pri kateri se javnosti omogoči vpogled v
zadeve, ki so ali bi lahko bile v njenem interesu.
Žvižgač
To je oseba, ki poroča ali razkrije zaupne informacije z
namenom, da se razkrijejo informacije o dejavnostih, ki so
škodovale javnemu interesu ali ogrožajo javni interes.
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Uvod

Ko so svetovne vlade leta 2015 sprejele cilje trajnostnega
razvoja, so se obvezale k odpravljanju skrajne revščine in
lakote, zmanjševanju globalne neenakosti, zagotavljanju
kakovostne izobrazbe za vse otroke, univerzalnega dostopa do
varne pitne vode, sanitacije, reproduktivne zdravstvene oskrbe,
varnih in cenovno dostopnih stanovanj ter preprečevanju
izumrtja ogroženih rastlin in živali – vse v naslednjih 15 letih.1
Poleg tega so se vlade s Pariškim sporazumom o podnebnih
spremembah obvezale okrepiti globalni odziv na podnebne
spremembe.2 Vsem tem ambicioznim ciljem je skupno dejstvo,
da je denarna podpora za njihovo doseganje nezadostna.
Obdavčitev je najbolj pomemben vir državnih dohodkov in bo
ključnega pomena za doseganje teh globalnih ciljev. Vendar so
številni škandali razkrili resne napake v globalnem davčnem
sistemu, vključno z resnimi primeri obsežnega davčnega
izmikanja največjih globalnih multinacionalk in najbogatejših
posameznikov. Nekateri škandali razkrivajo nelegalne
davčne utaje, medtem ko drugi razkrivajo davčno izogibanje
multinacionalk. Slednji predstavljajo prakse davčnega
načrtovanja, ki so morda tehnično legalne, vendar so povsem
na meji obstoječih pravil ali izkoriščajo luknje v zakonih.
Zadnji velik škandal, imenovan „Rajski dokumenti“, se je
zgodil na začetku novembra leta 2017, ko je Mednarodni
konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) objavil odkritja na
podlagi 13,4 milijonov razkritih dokumentov odvetniške
pisarne Appleby, skrbniške družbe Asiaciti in 19 poslovnih
registrov iz davčnih oaz.3 Razkritja so pokazala skrite
offshore aktivnosti preko 120 politikov in globalnih voditeljev,
neštetih bogatih posameznikov in več kot 100 multinacionalk.4

Na primer, razkritja so osvetlila davčne ureditve velikanov,
kot so Nike, Apple in Glencore. Prav tako so pokazala, kako
multinacionalke, ki poslujejo v Afriki in Aziji, delujejo preko
slamnatih podjetij na Mauritiusu in v Singapurju.5 Appleby
se je odzval tako, da je poudaril, da so aktivnosti povsem
legalne ter da podjetje ni videlo nobenih dokazov o kaznivih
dejanjih s svoje strani.6 Vendar dejstvo, da je skrivanje
visokih zneskov premoženja in premikanje dobičkov v
davčne oaze še vedno možno na legalen način, vzbuja še
večje skrbi o stanju globalnega davčnega sistema.
S pobudami, kot je akcijski načrt za preprečevanje erozije
davčne osnove in preusmerjanja dobička (BEPS) in
avtomatično izmenjavo informacij, so se države članice
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
in skupina G-20 zavezale ustvariti delujoč globalni davčni
sistem.7 Specifično se trudijo zagotoviti, da multinacionalke
plačajo davke v jurisdikcijah, v katerih poslujejo, in razbiti
strukture tajnosti, ki omogočajo, da veliki zneski denarja
poniknejo v mednarodnem davčnem vakuumu. Vendar
se zdi po nekaj letih, odkar so bile pobude sprejete, delo
večinoma neopravljeno, politične obljube pa izgubljajo v
boju z drugimi interesi. Medtem ko te obljube o reševanju
globalnih davčnih problemov ostajajo bolj ali manj
neizpolnjene, številne iste vlade nudijo multinacionalkam še
celo večja davčna znižanja.
To poročilo analizira stanje, a je posebej osredotočeno
na evropske politike in predloge, ki imajo lahko vpliv na
izogibanje davkov multinacionalk in bogatih posameznikov
po celem svetu, ter njihove posledice na države v razvoju.

Box 1: Davki in enakost spolov
Vse davčne politike in sistemi imajo lahko različne vplive
na ženske in moške. Mnoge trenutne prakse imajo
nesorazmerno negativen vpliv na ženske, zaradi česar
bi moralo biti razumevanje spola in davka osrednjega
pomena v prizadevanjih za reformo globalnega sistema
in nacionalnih davčnih ureditev. Sledi nekaj primerov, ki
prikazujejo, zakaj je to tako kritična tema.
Novembra 2016 je Odbor ZN za odpravo diskriminacije
žensk (CEDAW) zaključil pregled Švice in izrazil skrb:
»[Švicarske] politike finančne tajnosti in pravila o poslovnem
poročanju in obdavčitvi imajo potencialno negativen vpliv
na sposobnost drugih držav, še posebej tistih z nizkimi
prihodki, da v kar največji meri mobilizirajo dostopne vire za
uveljavljanje pravic žensk.«8
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Do tega pomembnega priznanja povezave med pravicami
žensk, finančno tajnostjo in škodljivimi davčnimi
praksami je prišlo, ko so organizacije civilne družbe
prepričevale odbor, naj prizna problem.9
Javni dohodki so bistvenega pomena za spodbujanje
enakopravnosti spolov in zaščito pravic žensk, vključno
z zagotavljanjem storitev, kot so reproduktivna
zdravstvena oskrba in izobraževanje. Ko je državni
proračun premajhen, ženske pogosto utrpijo
nesorazmerno večje breme zaradi zmanjševanja stroškov
in slabo financiranih storitev, saj pogosto prav ženske in
dekleta opravljajo največ dela pri skrbi za otroke, starejše
in družine.10 Izmikanje davkom multinacionalk in bogatih
posameznikov zmanjšuje javne dohodke ter lahko ogrozi
trud za zaščito pravic žensk.

Povzetek

Prihodki davkov od dohodkov pravnih oseb so potrebni bolj
kot kdajkoli prej ...
Svetovne vlade so se zavezale ambicioznim ciljem
trajnostnega razvoja in novemu sporazumu proti podnebnim
spremembam, vendar je denarna podpora za doseganje
teh ciljev nezadostna. Ta vrzel je najbolj občutna v državah
v razvoju, kjer primanjkuje virov financiranja in so razvojni
izzivi najtežji. V tem kontekstu so prihodki davkov od
dohodkov pravnih oseb nepogrešljiv vir prihodkov države.

...vendar vlade tekmujejo proti dnu
Navkljub obljubam, da bodo prisilili multinacionalke v plačilo
pravičnega deleža davkov, so svetovne vlade postale ujete
v primežu dragega in uničujočega »tekmovanja proti dnu«
glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb. Odločitvi ene vlade
o zniževanju davkov od dohodka pravnih oseb vodi druge,
da ji sledijo; če se bo trenuten trend nadaljeval, bo leta 2052
globalno povprečje stopnje obdavčitve dohodkov pravnih
oseb doseglo nič odstotkov. Ta projekcija je osnovana na
razvoju med letom 1980, ko je bila povprečna stopnja davka
od dohodov pravnih oseb na 40 odstotkov, in letom 2015, ko
je padla na manj kot 25 odstotkov.
Ta tekma nikakor ne predstavlja novega fenomena – globalno
povprečje stopnje obdavčitve dobičkov podjetij pada od leta
1980 in je v manj kot 35 letih padlo za več kot 15 % (Slika 1).11

Slika 1: Globalna povprečna stopnja obdavčitve dohodkov pravnih oseb 1980-2015
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Evropa igra vodilno vlogo v tem tekmovanju in zdi se, da
trenutno pospešuje tempo. Analiza razvoja v Evropski
uniji in na Norveškem je pokazala, da je 12 vlad ravnokar
uvedlo novo znižanje stopnje davka od dohodkov pravnih
oseb oz. načrtujejo uvesti znižanje v naslednjih nekaj letih.
Ekstremen primer je Madžarska, ki je le v nekaj mesecih
razpolovila stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb ter
prehitela Bolgarijo kot evropsko državo z najnižjo stopnjo
davka od dohodkov pravnih oseb. V tem času sta se le dve
vladi, grška in slovenska, odločili zvišati svoji davčni stopnji.

Medtem ko se od pravnih oseb zahtevajo vedno manjša
plačila, se od potrošnikov po celem svetu zahtevajo vedno
večja, kar odraža dejstvo, da mora nekdo zapolniti vrzel, ki jo
za sabo puščajo manjši prihodki davkov od dohodov pravnih
oseb. Ker davki na potrošnjo nesorazmerno močneje vplivajo
na najrevnejše, ima ta trend skrb vzbujajočo posledico,
da davčni sistemi postajajo bolj regresivni in namesto
zmanjševanja tvegajo povečevanje neenakosti.
V državah OECD, za katere so na voljo najnovejši podatki, so
se stopnje DDV strmo dvigale po letu 1975, se stabilizirale
med letoma 1995 in 2008, in nato poskočile na rekordno
vrednost 19,2% pred letom 2015 (Slika 2).13		

Slika 2. Povprečna stopnja DDV v OECD med 1975-2016
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Mednarodni davčni sistem ostaja poln lukenj
Nekatere vlade opravičujejo zmanjševanje davka od
dohodov pravnih oseb s teorijo, da bodo izgubljeni prihodki
povrnjeni zaradi večjih prizadevanj za preprečevanje
izogibanja davkom. Vendar, kot je poudarjeno v tem poročilu,
je politični proces za preprečevanje izogibanja davkom
od dohodkov pravnih oseb dosegel v najboljšem primeru
bolj mlačne rešitve, saj se uvajajo nove luknje v zakonih,
ki nadomeščajo stare. Poizkusi poenostavljanja globalnega
davčnega sistema so dosegli ravno obratno, pri čemer je
Sporazum OECD o eroziji davčne osnove in preusmerjanju
dobička (BEPS) dvignil kompleksnost mednarodnega
davčnega sistema na novo raven.
Medtem pa se gospodarske družbe še naprej izogibajo
plačilu davkov. Neprestan plaz škandalov o obdavčevanju
pravnih oseb služi kot opozorilo, da je izogibanje davka
od dohodkov pravnih oseb še vedno vsesplošno, medtem
ko najboljše ocene pravijo, da skupnosti izgubijo okoli
500 milijard dolarjev dohodkov vsako leto. Eden ključnih
razlogov, zakaj se ta problem ohranja, je dejstvo, da vlade
zagotavljajo tajnost, davčne spodbude in luknje v zakonih, ki
to omogočajo. Evropa igra osrednjo vlogo v tem problemu.
Znanstvene raziskave so identificirale države, ki igrajo najbolj
osrednjo vlogo kot »ponori«, kjer lahko korporacije ohranijo
svoje dobičke brez večjega davka, in »kanali«, ki predstavljajo
države, ki pomagajo preusmeriti dohodke pravnih oseb izven
držav, kjer multinacionalke opravljajo svojo dejavnosti, in v
ponore. Raziskovalci so odkrili, da sta državi, ki predstavljata
največji globalni ponor in kanal, članici Evropske unije,
namreč Luksemburg in Nizozemska, medtem ko je kar nekaj
drugih evropskih držav, kot sta Združeno kraljestvo in Irska,
uvrščenih visoko na lestvici.

Tabela 1: Top 5 Offshore finančnih središč15
Ponori

Kanali

Luksemburg

Nizozemska

Hong Kong

Združeno kraljestvo

Britanski deviški otoki*

Švica

Bermude*

Irska

Ciper

Singapur

(*) Označeni jurisdikciji sta britanska čezmorska teritorija
Vir: Top 5 t.i. ‚ponor‘ in ‚kanal‘ jurisdikcij, kot so jih identificirali v raziskovalnem
»Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global
Corporate Ownership Network« (Garcia-Bernardo et al., 2017)16

Države v razvoju so na stranskem tiru pri
sprejemanju globalnih odločitev
Države v razvoju so še posebej občutljive na izogibanje davkov
od dohodkov pravnih oseb, saj je obdavčitev pravnih oseb
osrednji del njihovih prihodkov. Navkljub temu še vedno ne
morejo povsem enakopravno sodelovati pri sprejemanju
odločitev glede mednarodnih standardov obdavčitve.
Organizacija OECD, znana tudi kot klub bogatih držav, ohranja
svojo vlogo kot globalni odločevalec, pogosto skupaj s
skupino G20. In medtem ko je bilo več kot 100 držav v razvoju
izključenih iz pogajanj o najnovejših standardih, se države
članice OECD sedaj trudijo zagotoviti, da se države v razvoju
pridružijo njihovi uvedbi. Istočasno velika skupina držav v
razvoju poziva k pogajanjem v okviru ZN za razreševanju težav
z globalnim sistemom obdavčitve, kjer bi vse države lahko
sodelovale enakopravno. Vendar v tem poročilu opravljena
analiza kaže, da velik blok držav članic EU vztraja, da se
sprejemanje globalnih odločitev ohranja v okviru OECD.

Tajnost ostaja ključna ovira na poti
do pravične obdavčitve
Medtem pa državljani, ki želijo vedeti, koliko davkov
plačujejo multinacionalke, še vedno le stežka pridejo do
teh informacij, zato davčni škandali služijo kot ključni vir
informacij. Žvižgači, ki razkrijejo davčno izogibanje pravnih
oseb, tvegajo sodni pregon, kot sojenje v primeru LuxLeaks
jasno prikazuje. Zaradi rastočega političnega pritiska sedaj
EU razpravlja o tem, ali bi omogočili državljanom vpogled
v to, kje multinacionalke opravljajo svoje posle in koliko
davkov plačajo v vsaki državi, v kateri poslujejo. S tem
poročilom smo predstavili stališča 18 evropskih držav,
Evropskega parlamenta in Komisije ter prišlo do spoznanja,
da večina še vedno nasprotuje uvedbi polnega poročanja
po državah.
Na bolj pozitivno noto pa lahko rečemo, da je prišlo do
občutnega napredka pri preprečevanju anonimnih
slamnatih podjetij, ki se lahko uporabljajo za skrivanje
denarja in izogibanje obdavčitvi. Vedno večje število držav
sprejema zaveze o uvedbi javnih registrov poslovnih oseb,
ki prikazujejo resnične, dejanske lastnike. A navkljub
razkritjem v Rajskih dokumentih je EU še vedno ujeta
v primežu težkih pogajanj o tem, ali naj javni registri
postanejo standard po celi EU in ali morajo biti lastniki
skladov prav tako javno registrirani.
Medtem ko se EU osredotoča na uvrščanje drugih držav
na črni seznam „davčnih oaz“, imajo evropske države pred
seboj še precej nalog.
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Aktivisti pred sodiščem v Luksemburgu med sojenjem v primeru LuxLeaks. Photo: CCFD

V tem poročilu je široka koalicija organizacij civilne družbe
analizirala 18 evropskih držav in odkrila naslednje:
•

škodljive davčne prakse so priljubljene v številnih
evropskih državah, medtem ko se število problematičnih
praks, kot so posebne ureditve za obdavčitev
intelektualne lastnine (patent box) in vnaprejšnja davčna
stališča, v zadnjih letih povečuje; od 18 analiziranih
držav jih je pet prejelo "zeleno luč" pri škodljivih davčnih
praksah, devet držav pa je prejelo "rdečo luč";

•

evropski davčni sporazumi z državami v razvoju ostajajo
bistveni razlogi za skrb; od 18 analiziranih držav jih
ima 12 mreže davčnih sporazumov, ki so izredno
problematične;

•

šest držav je naredilo korak naprej v boju proti tajnim
slamnatim podjetjem z uvedbo javnih registrov podjetij,
ki prikazujejo resnične, dejanske lastnike; medtem
pa je tajno lastništvo podjetij še vedno možno v 12
analiziranih državah, Združeno kraljestvo pa še vedno
nudi priložnosti za ustanavljanje anonimnih skladov;
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•

velika večina (deset analiziranih držav) le z odporom
sprejema ali pa povsem zavrača idejo uvedbe
popolnoma javnega poročanja po državah, s katerim bi
državljani lahko izvedeli, kje multinacionalke opravljajo
svoje posle in koliko plačajo v davkih;

•

13 od 18 držav je odprto proti predlogu oblikovanja
medvladnega organa ZN za obdavčitev, ki bi obravnaval
težave v globalnem davčnem sistemu in omogočal
državam v razvoju enakopravno sodelovanje;

•

medtem ko večina vlad v študiji sedaj zagotavlja finančno
podporo za spodbujanje mobilizacije domačih virov
v državah v razvoju, je le malo vlad analiziralo, kako
njihovi lastni davčni sistemi in politike lahko spodbujajo
ali slabijo pobiranje davkov v državah v razvoju.

To poročilo nadalje podaja priporočila za evropske vlade in
institucije Evropske unije (naslednje poglavje).

Priporočila

Obstaja kar nekaj priporočil, ki jih evropske vlade in institucije Evropske unije lahko in morajo sprejeti,
da pomagajo končati škandale davčnega izogibanja in zagotoviti davčno pravičnost.
Davčne politike
Vlade in institucije Evropske unije se morajo zavzemati
za progresivne davčne sisteme za ustavljanje rastoče
neenakosti; zagotoviti morajo, da davčne politike spodbujajo
enakost med spoloma in so skladne s koherentnostjo
politike za razvoj; ustaviti morajo tekmo proti dnu pri
obdavčitvi pravnih oseb, vključno z zmanjševanjem stopnje
davkov od dohodkov pravnih oseb in uporabo škodljivih
davčnih praks, ki omogočajo izogibanje davkom od
dohodkov pravnih oseb. Za ta namen morajo:
1. Izvajati in objavljati analize prelitja za vse davčne
politike na nacionalnih ravneh in ravni EU, vključno
z namenskimi družbami, davčnimi sporazumi in
spodbudami za multinacionalke, da se oceni vpliv na
države v razvoju, ter ukiniti ali reformirati politike in
prakse, ki imajo negativne učinke na države v razvoju.
2. V sodelovanju z državami v razvoju izvesti strogo
nadzorovano študijo o utemeljenosti, tveganjih in
izvedljivosti bolj temeljnih alternativ trenutnemu
mednarodnemu davčnemu sistemu, kot so enotna
obdavčitev, s posebno pozornostjo namenjeno možnemu
vplivu teh alternativ na države v razvoju.
3. Podpreti predlog skupne konsolidirane osnove za davek
od dobička pravnih oseb (CCCTB) na ravni Evropske
unije, ki vključuje konsolidacijo in porazdelitev dobičkov,
ter se izogniti uvajanju novih mehanizmov, ki jih lahko
multinacionalke izrabljajo za izogibanje davkom, vključno
z visokimi davčnimi olajšavami.
4. Objaviti podatke, ki prikazujejo tok investicij skozi
namenske družbe v njihovih državah.
5. Ustaviti širjenje in odstraniti obstoječe posebne ureditve
za obdavčitev intelektualne lastnine (patent box) in
podobne škodljive strukture.
6. Objaviti osnovne elemente vseh vnaprejšnjih davčnih
stališč, izdanih multinacionalkam (vključno z vsaj
imenom gospodarske družbe, kateri so izdana, trajanjem
stališča in obravnavano teme). Izvesti premik proti
sistemu obdavčitve multinacionalk, ki je transparenten,
jasen in manj kompleksen.

9. Sprejeti učinkovito zaščito žvižgačev za zaščito oseb, ki
delujejo v interesu javnosti, vključno s tistimi, ki razkrivajo
legalna izogibanja davkom ali utaje davkov. Zaščita mora
kriti zaposlene v javnem in zasebnem sektorju.
10. Pri pogajanju ali spreminjanju pogojev davčnih
sporazumov z državami v razvoju morajo vlade:
•

izvajati in objavljati izčrpne ocene vplivov za analizo
vplivov na države v razvoju ter zagotoviti, da se
negativni vplivi preprečijo;

•

v celoti spoštovati pravice držav izvora, da obdavčijo
dobičke poslovanja v svojih jurisdikcijah, ter
prenehati zmanjševati stopnje davčnih odtegljajev;

•

zagotoviti popolno transparentnost na vsakem koraku
pogajanj o davčnih sporazumih ter omogočiti učinkovito
sodelovanje civilne družbe in članov parlamentov.

Transparentnost
Vlade in institucije EU morajo omogočiti javnosti dostop do
ključnih informacij o gospodarskih družbah, ki so potrebne
za zagotavljanje odgovornosti in davčne pravičnosti. Prav
tako morajo poskrbeti za polno in učinkovito izmenjavo
informacij med vsemi vladami, da državljani ne morejo
uporabiti mednarodnih struktur za izogibanje nacionalnim
davčnim zakonom. Za ta namen morajo:
11. Prizadevati si za Globalni standard za avtomatično
izmenjavo informacij, ki vključuje prehodno obdobje
za države v razvoju, ki trenutno ne morejo izpolnjevati
zahtev za vzajemno izmenjavo zaradi pomanjkanja
administrativnih zmogljivosti. To prehodno obdobje
mora dopuščati državam v razvoju, da avtomatično
prejemajo informacije, tudi če morda nimajo zmogljivosti
za posredovanje informacij iz svojih lastnih držav.
Poleg tega se morajo vlade razvitih držav pod trenutno
veljavnimi standardi obvezati, da bodo z vsemi državami
v razvoju, ki izpolnjujejo osnovne pogoje varovanja
podatkov, avtomatično izmenjavale informacije z
vzpostavitvijo potrebnih bilateralnih menjalnih razmerij.

7. Objavljati letne ocene stroškov in koristi vseh davčnih
spodbud, ki so jih deležne multinacionalke.
8. Zagotoviti, da so davčni svetovalci odgovorni za
spodbujanje in svetovanje o praksah, ki kršijo zakone.
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12. Vzpostaviti popolnoma javno dostopne registre dejanskih
lastnikov podjetij, skladov in podobnih pravnih struktur.
Na ravni EU revizija direktive EU o preprečevanju pranja
denarja zagotavlja pomembno priložnost za ta namen,
vlade pa morajo zagotoviti, da so problemi, povezani
s tajnim lastništvom, kot so razkriti v Panamskih
dokumentih, dokončno rešeni.
13. Sprejeti polno poročanje po državah za vse velike
multinacionalke ter zagotoviti, da so te informacije javno
dostopne v formatu odprtih podatkov, ki je strojno berljiv
in centraliziran v javnem registru. Takšno poročanje mora
biti vsaj v takem obsegu, kot ga priporoča predloga OECD
za poročanje za preprečevanje erozije davčne osnove in
preusmerjanja dobička17, ter pokrivati vse gospodarske
družbe, ki ustrezajo definiciji EU »velikega podjetja«.

Mednarodno sprejemanje odločitev
Vlade in institucije EU morajo podpirati pravično in
transparentno sprejemanje vseh mednarodnih odločitev
o davčnih zadevah, vključno s sodelovanjem vseh držav
na enakopravni ravni, ter medvladni proces sprejemanja
odločitev, ki opazovalcem omogoča poln dostop. Za ta
namen morajo:
14. Podpirati ustanovitev medvladne davčne komisije pod
okriljem ZN, z namenom zagotavljanja, da države v
razvoju lahko enakopravno sodelujejo v globalni reformi
mednarodnih davčnih pravil. Ta forum mora postati
glavni forum za mednarodno sodelovanje v davčnih
zadevah in povezanih zadevah transparentnosti.
Komisija mora imeti zadostna sredstva in omogočati
poln dostop opazovalcev, tudi civilne družbe in članov
parlamentov. Ena od ključnih prednostnih nalog komisije
morajo biti pogajanja in sprejem mednarodne konvencije
o davčnem sodelovanju in povezani transparentnosti.
15. Zamenjati ali temeljno reformirati Skupino EU za
kodeks ravnanja (obdavčitev podjetij), da zagotovi
popolno javno transparentnost sprejemanja odločitev
v EU o mednarodnih davčnih zadevah in odgovornost
odločevalcev do njihovih državljanov.
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Ugotovitve po državah
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Metodologija za oceno državnih sistemov

Kategorija 1

Kategorija 2

Transparentnost lastništva

Javno poročanje za multinacionalna podjetja

Ta kategorija se sklicuje na informacije iz nacionalnih poglavij
(za države), kot tudi poglavja 5.8.4 »Hidden ownership« v
skupnem poročilu (za Evropski parlament in Komisijo).

Kategorija se sklicuje na informacije iz nacionalnih poglavij
(za države), kot tudi poglavja 5.8.3 »Allowing citizens to
know what multinationals pay in taxes« v skupnem poročilu
(za Evropski parlament in Komisijo).

Zelena
Velja za države, ki so sprejele zakon o uvedbi javnega
registra informacij o upravičenem lastništvu podjetij. Če
država dovoljuje ustanovitev skladov ali podobnih pravnih
struktur, bodo te tudi predmet javnega registra upravičenih
lastnikov. Če država tega ne dovoljuje, še ne pomeni, da
država nasprotuje uvedbi javnih registrov upravičenih
lastnikov skladov na ravni EU.
Ta kategorija prav tako vključuje ustanove EU, ki so podprle
javne registre upravičenega lastništva podjetij in skladov na
ravni EU.
Rumena
Država ali ustanova je izbrala problematično srednjo pot.
Za države ta kategorija vključuje tiste, ki so sprejele zakon o
uvedbi javnega registra dejanskih lastnikov podjetij, obenem
pa zagotavljajo priložnosti za vzpostavitev tajnih skladov ali
podobnih struktur. Vključuje tudi države, ki so vzpostavile
javne registre z omejitvami, ki omejujejo možnosti za
uporabo podatkov. Za ustanove EU ta kategorija vključuje
tiste, ki podpirajo javne registre za nekatere organizacije,
npr. podjetja in poslovne sklade, vendar ne za vse.
Rdeča
Države, ki niso sprejele zakona o uvedbi javnega registra
informacij o lastnikih. Za ustanove EU ta kategorija vključuje
tudi tiste, ki so zavrnile možnost vzpostavitve javnih
registrov dejanskih lastnikov na ravni EU.
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Zelena
Države in ustanove EU, ki podpirajo aktivno javno poročanje
po državah.
Rumena
Države in ustanove EU, ki zavzemajo nevtralen položaj.
Rumena se prav tako uporablja za kategorizacijo držav
ali ustanov EU s stališči, ki niso jasna ali so nekje med
pozitivnim in negativnim.
Rdeča
Države, ki aktivno nastopajo proti javnemu poročanju po
državah. Ta kategorija na ravni EU prav tako vključuje
države, ki zavzemajo stališče, da Evropski parlament ne bi
smel imeti mnenja o tej zadevi, in da mora končna odločitev
biti soglasna s strani držav članic EU, tj. držav, ki zavzemajo
stališče, da je potrebno spremeniti pravno podlago predloga,
tako da postane del ‚davčne dokumentacije‘. Vključuje tudi
države in ustanove, ki trdijo, da bi multinacionalna podjetja
morala poročati o njihovih aktivnostih v nekaterih državah.

Metodologija za oceno državnih sistemov

Kategorija 3

Davčni sporazumi
Kategorija po eni strani temelji na podatkih iz tabele 4
in slike 3 v poglavju 4.5.1 »Bilateral tax treaties between
European and developing countries« v skupnem poročilu,
kar prikazuje skupno število davčnih sporazumov z
državami v razvoju kot tudi povprečno stopnjo zmanjšanja
davčnih odtegljajev držav v razvoju in davčne sporazume za
vse države, ki so zajete v tem poročilu.
Po drugi strani pa ocena upošteva, ali ima država »zelo
restriktivne« sporazume z državami v razvoju, na podlagi
podatkov iz tabele 5 in poglavja 4.5.1 »Bilateral tax treaties
between European and developing countries« v skupnem
poročilu.
Kot je navedeno v poročilu, so nekatere države v svoje
dvostranske davčne sporazume vključile klavzulo o
preprečevanju zlorab.18 Čeprav se to dojema kot pozitivno,
pa te klavzule ne obravnavajo glavne problematike davčnih
sporazumov, in sicer, da se uporabljajo za zniževanje
davčnih stopenj v državah v razvoju in prerazporeditev
davčnih pravic iz revnejših v bogatejše države. Zato se
klavzule o preprečevanju zlorab ne štejejo za odločilni
dejavnik v ocenjevalnem sistemu, navedenem spodaj.
Za Evropski parlament in Komisijo ta kategorija temelji na
informacijah iz poglavja 4.5.2 »How to avoid harmful effects
of tax treaties?« in poglavja 5.6 »Measuring the impact of
European tax policies« v skupnem poročilu.

Zelena
Države, ki se ne poslužujejo »zelo restriktivnih« davčnih
sporazumov z državami v razvoju in za katere je povprečno
znižanje stopenj davčnih odtegljajev v sporazumih z
državami v razvoju nižje od ene odstotne točke. Za ustanove
EU ta kategorija vključuje ustanove, ki so predlagale
konkretne ukrepe, ki bi olajšali in preprečili negativne
vplive na države v razvoju zaradi sporazumov, podpisanih z
državami članicami EU.
Rumena
Države, ki se ne poslužujejo »zelo restriktivnih« davčnih
sporazumov z državami v razvoju in za katere je povprečno
zmanjšanje stopenj davčnih odtegljajev v sporazumih z
državami v razvoju višje od ene odstotne točke. Čeprav
davčni sporazumi držav pod to kategorijo niso neškodljivi,
so negativni vplivi sistema davčnih sporazumov relativno
omejeni, bodisi zato, ker ima država relativno malo število
sporazumov (pod povprečjem - 41,77 davčnih sporazumov
med državami, ki jih zajema to poročilo) ali ker je povprečno
zniževanje davčnih stopenj držav v razvoju v teh sporazumih
relativno nizko (pod povprečjem - 3,39 odstotnih točk
med državami, ki jih zajema to poročilo). Za ustanove EU
ta kategorija zajema ustanove, ki se zavedajo težav, ki jih
davčni sporazumi lahko povzročijo v državah v razvoju,
vendar še niso predložile konkretnih predlogov za ublažitev
ali preprečevanje teh težav.
Rdeča
Sistem davčnih sporazumov je relativno škodljiv, bodisi zato,
ker je država sklenila nekatere »zelo restriktivne« sporazume
z državami v razvoju, ali zato, ker je tako povprečno znižanje
stopenj davčnega odtegljaja v sporazumih z državami v
razvoju kot tudi skupno število davčnih sporazumov, ki jih
država ima z državami v razvoju višje od povprečja med
državami, ki jih zajema to poročilo (3,39 odstotne točke in
41,77 sporazumov). Za ustanove EU ta kategorija vključuje
tiste, ki se težav, ki jih davčni sporazumi lahko povzročijo
državam v razvoju, še ne zavedajo.
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Metodologija za oceno državnih sistemov

Kategorija 4

Kategorija 5

Škodljive davčne prakse

Globalne rešitve

Ta kategorija temelji na podatkih iz tabele 2 »Offshore
financial centres – top five« (glejte poglavje 3.1 »Which
offshore financial centres are multinationals using?« v
skupnem poročilu), polje 9 »EU member states with patent
boxes« (glejte poglavje 4.3.1 »Here to stay?« v skupnem
poročilu), tabela 3 »Sweetheart deals’ in force« (poglavje
4.4.2 »Advance pricing agreements in the EU and Norway« v
skupnem poročilu), poglavje 4.2.1 »What are special purpose
entities« v skupnem poročilu in podatkih, ki so na voljo v
nacionalnih poglavjih. Za Evropski parlament in Komisijo
ta kategorija v splošnem temelji na poglavju 4 »Potentially
harmful tax practices« v skupnem poročilu.

Ta kategorija temelji na informacijah iz nacionalnih poglavij (za
države) in poglavja 5.9 »Ensuring truly global decision making«
v skupnem poročilu (za Evropski parlament in Komisijo).

Zelena
Država nima posebnih ureditev za obdavčitev intelektualne
lastnine, stopnja investicijskih dejavnosti preko namenskih
podjetij pa je nizka. Prav tako država nima enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov. Ta kategorija se prav
tako uporablja za ustanove EU, ki so izkazale močno
nasprotovanje posebnim ureditvam za obdavčitev
intelektualne lastnine, navideznim podjetjem in tajnim
sporazumom o vnaprejšnjih davčnih stališčih med vlado in
multinacionalkami.
Rumena
Država ne spada med največja offshore finančna središča in
nima posebnih ureditev za obdavčitev intelektualne lastnine.
Pa vendar ima veliko število investicij , ki se izvajajo preko
namenskih podjetij in/ali znatni znesek enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z multinacionalnimi
podjetji, tj. med 21-100 sporazumov. Ta kategorija se prav
tako uporablja za ustanove EU, ki so zavzele vmesno
stališče med nasprotovanjem in spodbujanjem škodljivih
davčnih praks.
Rdeča
Ta kategorija vključuje države, ki so med prvih pet največjih
offshore finančnih središč in/ali imajo posebne ureditve za
obdavčitev intelektualne lastnine. V to kategorijo spadajo
tudi države, ki imajo več kot 100 enostranskih vnaprejšnjih
cenovnih sporazumov z multinacionalnimi podjetji ali
so uvedle pravila, ki dovoljujejo, da je stopnja davka na
dohodek enaka nič za multinacionalna podjetja, ki svoj
zaslužek zadržijo. In nenazadnje, ta kategorija vključuje tudi
ustanove EU, ki spodbujajo posebne ureditve za obdavčitev
intelektualne lastnine ali tajnih sporazumov o vnaprejšnjih
davčnih stališčih med vlado in multinacionalnimi podjetji.
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Zelena
Država ali ustanova EU podpira ustanovitev medvladnega
organa za davčne zadeve pod pokroviteljstvom ZN, česar
cilj bi bil zagotavljati, da bi vse države lahko enakopravno
sodelovale pri opredelitvi globalnih davčnih standardov.
Rumena
Položaj vlade in ustanove je nejasen ali nevtralen.
Rdeča
Država ali ustanova EU ne podpira ustanovitve medvladnega
organa za davčne zadeve pod pokroviteljstvom ZN in zato
ni pripravljena zagotoviti, da bodo vse države enakopravno
sodelovale pri opredelitvi globalnih davčnih standardov.

Simboli
Puščice: Prikazujejo, da se država premika iz
ene kategorije v drugo. Barva puščice označuje
kategorijo, proti kateri se država premika.
Prekrižano: Prikazuje, da položaj vlade javnosti
ni na voljo, zaradi česar je država obarvana
rumeno, saj je bilo podatkov premalo.

EVROPSKI PARLAMENT

EVROPSKA KOMISIJA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

Evropski parlament zagovarja javne registre
dejanskih lastnikov podjetij, pa tudi vseh skladov in
podobnih pravnih struktur v EU.

Evropska komisija je v svojem odzivu na škandal
Panamski dokumenti objavila predlog za uvedbo
javnih registrov dejanskih lastnikov podjetij in
nekaterih (vendar ne vseh) skladov v EU.

JAVNO POROČANJE

JAVNO POROČANJE

Evropski parlament je predlagal, da multinacionalne
družbe objavijo podatke po posameznih državah za
vse države, v katerih poslujejo, vendar so v predlog
vključili klavzulo, ki bi podjetjem omogočila, da
zaprosijo za izjeme in ohranijo izbrani del svojih
podatkov tajen, če menijo, da bi javno razkritje lahko
škodilo njihovemu poslovanju.

Evropska komisija je predstavila predlog, ki bi od
multinacionalnih korporacij zahteval, da objavijo
podatke po posameznih državah za nekatere države,
ne pa tudiza druge. To je v nasprotju s temeljno idejo
javnega poročanja po posameznih drżavah, kar
je pridobitev popolnega pregleda za vse drżave, v
katerih deluje korporacija. Zato v predlogu v resnici
ne gre za poročanje po državah.

DAVČNI SPORAZUMI

DAVČNI SPORAZUMI

Evropski parlament se zaveda morebitnih negativnih
učinkov davčnih sporazumov na države v razvoju in
je pozval, da pogajanja o davčnih sporazumih med
državami EU in državami v razvoju potekajo na način,
ki zagotavlja skladnost politik za razvoj in poštenost
do držav v razvoju.

Evropska komisija se zaveda, da imajo lahko davčni
sporazumi morebitne negativne učinke na države v
razvoju. Vendar Komisija še ni predlagala nobenih
konkretnih ukrepov, ki bi lahko ustrezno rešili ta
problem.

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

Evropski parlament se je močno izrekel tako proti
posebnim ureditvam za obdavčitev intelektualne
lastnine (patent box) in navideznim podjetjem (letter
box) ter predlagal javni dostop do informacij o vsebini
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov med vladami in
multinacionalnimi korporacijami.

Evropska komisija je kljub temu, da je nasprotovala
posebnim ureditvam za obdavčitev intelektualne
lastnine, sprejela patent box-e, ki sledijo pravilom
OECD. Komisija ni podprla poziva Evropskega
parlamenta k prepovedi navideznih podjetij, a jih tudi
ne spodbuja. Medtem ko Komisija ne podpira poziva
Parlamenta k večjemu javnemu obveščanju o vsebini
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov, je Komisija odprla
več primerov o državni pomoči, da bi preprečila
posamezne zelo škodljive sporazume.

GLOBALNE REŠITVE

GLOBALNE REŠITVE

vropski parlament je večkrat podprl ustanovitev
medvladnega davčnega organa pod pokroviteljstvom
ZN.

vropska komisija ne podpira ustanovitve
medvladnega davčnega organa pod pokroviteljstvom
ZN.

Davčne igre: tekma proti dnu • 19

AVSTRIJA

BELGIJA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

Avstrija nima javnega registra dejanskih lastnikov
podjetij.

Belgija nima javnega registra dejanskih lastnikov
podjetij.

JAVNO POROČANJE

JAVNO POROČANJE

Konzervativna stranka, ki je nedavno zmagala na
volitvah v Avstriji, je večkrat izrazila nasprotovanje
javnemu poročanju po državah.

Uradno stališče Belgijske vlade je nejasno. Vendar
pa je belgijski finančni minister večkrat izrazil
nasprotovanje javnemu poročanju po državah.

DAVČNI SPORAZUMI

DAVČNI SPORAZUMI

Čeprav je število avstrijskih sporazumov z državami
v razvoju nekoliko pod povprečjem, je povprečna
stopnja znižanja davčnih stopenj v državah v razvoju,
ki jih nalagajo ti sporazumi, precej nadpovprečna, kar
kaže na to, da bi lahko ti sporazumi znatno negativno
vplivali na države v razvoju.

Belgija ima sorazmerno veliko davčnih sporazumov
z državami v razvoju, vendar je povprečno znižanje
davčnih stopenj, uvedenih s temi sporazumi, majhno.
Česar pa povprečje ne pokaže je, da je več belgijskih
davčnih sporazumov z državami v razvoju "zelo
restriktivnih" in zato predstavljajo poseben razlog za
zaskrbljenost.

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

Avstrija ima veliko število naložb, ki potekajo prek
subjektov s posebnim namenom, vendar nima
t.i. patent box-a ali večjega števila enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z multinacionalnimi
podjetji.

Belgija ima 'patent box' in veliko število
enostranskih vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z
multinacionalnimi podjetji.

GLOBALNE REŠITVE

GLOBALNE REŠITVE

Avstrijska vlada ne podpira ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod pokroviteljstvom ZN, ker da
'dvomi o dodani vrednosti' organa.

Belgijska vlada ne podpira ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod pokroviteljstvom ZN.
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ČEŠKA

DANSKA
TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

Republika Češka nima javnega registra dejanskih
lastnikov podjetij.

Danska je sprejela zakon, ki uvaja javni register
dejanskih lastnikov tako podjetij kot drugih pravnih
struktur.

JAVNO POROČANJE

JAVNO POROČANJE

Češka podpira spremembo pravne podlage za
predlog Evropske komisije o javnem poročanju po
državah, kar bi pomenilo, da bi bil Evropski parlament
izključen iz pogajanj, za končno odločitev pa bi bilo
potrebno soglasje med vsemi državami članicami EU.
V resnici bi to pripeljalo do neambicioznega rezultata.

Danska podpira stališče Evropske komisije.

DAVČNI SPORAZUMI

DAVČNI SPORAZUMI

V primerjavi z drugimi državami, ki jih zajema to
poročilo, je število davčnih sporazumov med Češko
republiko in državami v razvoju, pa tudi znižanje
davčnih stopenj, ki jih nalagajo ti sporazumi, nad
povprečjem.

Danska ima sorazmerno malo davčnih sporazumov
z državami v razvoju, in povprečno znižanje davčnih
stopenj, uvedenih s temi sporazumi, je majhno.
Vendar pa povprečje ne pokaže, da je več danskih
davčnih sporazumov z državami v razvoju "zelo
restriktivnih" in zato predstavljajo poseben razlog za
zaskrbljenost.

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

Češka ima veliko število enostranskih vnaprejšnjih
cenovnih sporazumov z multinacionalnimi podjetji,
vendar nima 'patent box'-a.

Danska nima 'patent box'-a ali enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z
multinacionalnimi podjetji. Vendar pa se lahko
danske družbe z omejeno odgovornostjo uporabljajo
za mednarodno izogibanje davkom in so zato
zaskrbljujoče. Vlada je napovedala, da namerava
zapreti to vrzel.

GLOBALNE REŠITVE

GLOBALNE REŠITVE

Češka vlada ne podpira ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod pokroviteljstvom ZN.

Danska vlada ne podpira ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod pokroviteljstvom ZN.

Davčne igre: tekma proti dnu • 21

FINSKA

NEMČIJA
TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

Finska je sprejela zakon, ki uvaja javni register
dejanskih lastnikov tako podjetij kot drugih pravnih
struktur.

Nemčija nima javnega registra dejanskih lastnikov
podjetij.

JAVNO POROČANJE

JAVNO POROČANJE

Finska podpira stališče Evropske komisije.

Nekdanja nemška vlada je izrazila nasprotovanje
javnemu poročanju po državah, trenutno pa ni
nobenih znakov, da bo nova vlada prevzela drugačno
stališče.

DAVČNI SPORAZUMI

DAVČNI SPORAZUMI

Čeprav niso neproblematični, imajo finski davčni
sporazumi z državami v razvoju manj razlogov
za zaskrbljenost v primerjavi z mnogimi drugimi
državami, ki jih zajema to poročilo, saj je število
finskih sporazumov z državami v razvoju, pa tudi
povprečno znižanje davčnih stopenj, uvedenih s temi
sporazumi, pod povprečjem.

Nemški davčni sporazumi z državami v razvoju so
razlog za zaskrbljenost zaradi velikega števila "zelo
restriktivnih" sporazumov. Zaskrbljujoče je tudi
dejstvo, da je skupno število sporazumov Nemčije
z državami v razvoju, pa tudi povprečno znižanje
davčnih stopenj v teh sporazumih nad povprečjem
med državami, ki jih zajema to poročilo.

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

Finska nima 'patent box'-a. Vendar ima več
enostranskih vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z
multinacionalnimi podjetji.

Nemčija nima 'patent box'-a ali enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z
multinacionalnimi podjetji.

GLOBALNE REŠITVE

GLOBALNE REŠITVE

Čeprav je finski parlament pozval vlado, naj preuči
možnosti za okrepitev davčnega odbora ZN,
finska vlada ne podpira tega, da bi jo nadgradili s
strokovnega odbora v medvladni davčni organ.

Nemčija ne podpira ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod pokroviteljstvom ZN.
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MADŽARSKA

IRSKA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

Madžarska nima javnega registra dejanskih lastnikov
podjetij.

Irska nima centralnega registra dejanskih lastnikov
podjetij.

JAVNO POROČANJE

JAVNO POROČANJE

Stališče Madžarske o javnem poročanju po državah
je nejasno.

Irska vlada podpira spremembo pravne podlage za
predlog Evropske komisije o javnem poročanju po
državah, kar bi pomenilo, da bi bil Evropski parlament
izključen iz pogajanj, za končno odločitev pa bi bilo
potrebno soglasje med vsemi državami članicami EU.
V resnici bi to pripeljalo do neambicioznega rezultata.

DAVČNI SPORAZUMI

DAVČNI SPORAZUMI

Čeprav niso neproblematični, ponujajo madžarski
davčni sporazumi z državami v razvoju manj
razlogov za zaskrbljenost v primerjavi z mnogimi
drugimi državami, ki jih zajema to poročilo, saj
je število madžarskih sporazumov z državami v
razvoju, pa tudi povprečno znižanje davčnih stopenj,
uvedenih s temi sporazumi, občutno pod povprečjem
držav, zajetih v poročilu.

Od vseh držav, ki jih zajema to poročilo, irski davčni
sporazumi z državami v razvoju uvajajo najvišje
povprečno znižanje davčnih stopenj pogodbenih
partnerjev v državah v razvoju. Poleg tega so
trije sporazumi Irske z državami v razvoju "zelo
restriktivni". Število davčnih sporazumov med
Irsko in državami v razvoju je pod povprečjem.
Vendar pa Irska trenutno načrtuje povečanje števila
sporazumov z državami v razvoju.

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

Madžarska ima 'patent box' in več enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z
multinacionalnimi podjetji.

Irska je bila imenovana kot 4. največja prehodna
jurisdikcija na svetu. Država ima tudi 'patent box'.

GLOBALNE REŠITVE

GLOBALNE REŠITVE

Glede vprašanja ustanovitve medvladnega davčnega
organa pod pokroviteljstvom ZN je stališče
madžarske vlade nejasno.

Irska vlada ne podpira ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod pokroviteljstvom ZN.
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ITALIJA

LATVIJA
TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

Italija nima javnega registra dejanskih lastnikov
podjetij.

Latvija je sprejela zakon, s katerim uvaja javni
register dejanskih lastnikov.

JAVNO POROČANJE

JAVNO POROČANJE

Stališče Italije o javnem poročanju po državah je
nejasno.

Latvijska vlada bi želela spremeniti pravno podlago
za predlog Evropske komisije o javnem poročanju po
državah, kar bi pomenilo, da bi bil Evropski parlament
izključen iz pogajanj, za končno odločitev pa bi bilo
potrebno soglasje med vsemi državami članicami EU.
V resnici bi to pripeljalo do neambicioznega rezultata.

DAVČNI SPORAZUMI

DAVČNI SPORAZUMI

Italijanski davčni sporazumi z državami v razvoju v
povprečju manj znižujejo davčne stopnje od večine
drugih držav, zajetih v tem poročilu. Vendar povprečje
ne pokaže, da ima Italija med vsemi državami, zajetimi
v tem poročilu, največje število "zelo restriktivnih"
davčnih sporazumov z državami v razvoju.

Čeprav ima Latvija razmeroma malo davčnih
sporazumov z državami v razvoju, imajo ti sporazumi
razmeroma visok negativen vpliv na države v razvoju,
ki so jih podpisale. To je zato, ker Latvijski davčni
sporazumi v povprečju nalagajo razmeroma visoka
znižanja davčnih stopenj v državah v razvoju.

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

Italija ima 'patent box' in več enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z
multinacionalnimi podjetji.

Latvija je uvedla sistem, ki dopušča multinacionalnim
podjetjem, da plačajo 0% davka od dobička pravnih
oseb na zadržani ali reinvestirani zaslužek.

GLOBALNE REŠITVE

GLOBALNE REŠITVE

Italijanska vlada ne podpira ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod pokroviteljstvom ZN.

Vlada Latvije navaja, da nima uradnega stališča glede
vprašanja ustanovitve medvladnega davčnega organa
pod pokroviteljstvom ZN.
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LUKSEMBURG

NIZOZEMSKA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

Luksemburg nima centralnega registra dejanskih
lastnikov.

Nizozemska nima javnega registra dejanskih
lastnikov podjetij. V pripravi je predlog za uvedbo
registra dejanskih lastnikov, ki bi bil javen. Vendar pa
sedanji predlog vsebuje omejitve za dostop javnosti,
zaradi katerih bi bilo register težko uporabljati.

JAVNO POROČANJE

JAVNO POROČANJE

Luksemburška vlada je proti javnemu poročanju po
državah in bi želela sprememniti pravno podlago za
predlog, kar bi pomenilo, da bi bil Evropski parlament
izključen iz pogajanj, za končno odločitev pa bi bilo
potrebno soglasje med vsemi državami članicami EU.
V resnici bi to pripeljalo do neambicioznega rezultata.

Nekdanja nizozemska vlada je podpirala javno
poročanje po državah, vendar javna sporočila nove
vlade nakazujejo, da namesto tega podpirajo stališče
Evropske komisije.

DAVČNI SPORAZUMI

DAVČNI SPORAZUMI

Čeprav niso neproblematični, ponujajo davčni
sporazumi Luksemburga z državami v razvoju manj
razlogov za zaskrbljenost v primerjavi z mnogimi
drugimi državami, ki jih zajema to poročilo, saj je
število luksemburških sporazumov z državami v
razvoju, pa tudi povprečno znižanje davčnih stopenj
v državah v razvoju, uvedenih s temi sporazumi,
občutno pod povprečjem držav, zajetih v poročilu.

Nizozemska ima veliko število "zelo restriktivnih"
davčnih sporazumov z državami v razvoju. Poleg tega
je v primerjavi z drugimi državami, ki jih zajema to
poročilo, število davčnih pogodb med Nizozemsko in
državami v razvoju ter znižanje davčnih stopenj, ki jih
nalagajo ti sporazumi, nad povprečjem.

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

Luksemburg je bil identificiran kot največji 'ponor'
med jurisdikcijami na svetu. Država ima 'patent
box' in zelo veliko število enostranskih vnaprejšnjih
cenovnih sporazumov z multinacionalnimi podjetji.

Nizozemska je bila opredeljena kot največja svetovna
prehodna jurisdikcija ('kanal'). Ima 'patent box', veliko
število navideznih namenskih podjetij ('letter box'
podjetja) in veliko število enostranskih vnaprejšnjih
cenovnih sporazumov z multinacionalnimi podjetji.

GLOBALNE REŠITVE

GLOBALNE REŠITVE

Luksemburška vlada navaja, da nima uradnega
stališča glede vprašanja ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod pokroviteljstvom ZN.

Nizozemska vlada ne podpira ustanovitve
medvladnega davčnega organa pod pokroviteljstvom
ZN.
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NORVEŠKA

POLJSKA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

Norveška nima javnega registra dejanskih lastnikov
podjetij.

Poljska nima javnega registra dejanskih lastnikov
podjetij. Vendar pa je vlada predlagala zakonodajni
predlog, ki bi uvedel javni register na Poljskem.

JAVNO POROČANJE

JAVNO POROČANJE

Stališče Norveške je nejasno, saj je Parlament
glasoval za javno poročanje po državah, a vlada ni
nadaljevala s postopkom.

Čeprav je Poljska sprejela konkretne ukrepe za
povečanje transparentnosti podjetij na nacionalni
ravni, je njeno stališče o vprašanju javnega poročanja
po državah na ravni EU trenutno nejasno.

DAVČNI SPORAZUMI

DAVČNI SPORAZUMI

Norveški davčni sporazumi z državami v razvoju v
povprečju znižujejo davčne stopnje v manjši meri od
večine drugih držav, zajetih v tem poročilu. Vendar
pa povprečje ne pokaže, da ima Norveška veliko
število "zelo restriktivnih" davčnih sporazumov z
državami v razvoju.

Poljski davčni sporazumi z državami v razvoju v
povprečju uvajajo precej omejena znižanja davčnih
stopenj v državah v razvoju. Vendar pa povprečje
ne pokaže, da ima Poljska veliko "zelo restriktivnih"
davčnih sporazumov z državami v razvoju.

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

Norveška nima 'patent box'-a ali enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z
multinacionalnimi podjetji.

Poljska nima 'patent box'-a. Število enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov Poljske z
multinacionalnimi podjetji je relativno nizko.

GLOBALNE REŠITVE

GLOBALNE REŠITVE

Glede vprašanja ustanovitve medvladnega davčnega
organa pod pokroviteljstvom ZN je stališče norveške
vlade nejasno.

Poljska vlada meni, da je treba pred odločitvijo o
svojem stališču analizirati predlog o ustanovitvi
medvladnega davčnega organa pod pokroviteljstvom
ZN.
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SLOVENIJA

ŠPANIJA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

Slovenija je sprejela zakon, ki uvaja javni register
dejanskih lastnikov tako podjetij kot drugih pravnih
struktur.

Španska vlada je glasno govorila v prid javnim
registrom dejanskih lastnikov. Vendar Španija še ni
uvedla svojega javnega registra.

JAVNO POROČANJE

JAVNO POROČANJE

Slovenija podpira celovito javno poročanje po
državah.

Stališče Španije glede poročanja po državah je
trenutno nejasno.

DAVČNI SPORAZUMI

DAVČNI SPORAZUMI

Čeprav je število davčnih sporazumov Slovenije z
državami v razvoju najnižje med vsemi državami,
zajetimi v tem poročilu, je povprečna stopnja
zniževanja davčnih stopenj v državah v razvoju s
temi sporazumi nadpovprečna in tako imajo lahko
slovenski davčni sporazumi negativne učinke na
države v razvoju.

Med vsemi državami, ki jih obravnava to poročilo, je
Španija v povprečju drugi najbolj agresivni pogajalec,
ko gre za znižanje davčnih stopenj v državah v
razvoju prek davčnih sporazumov. Španija ima tudi
sorazmerno veliko davčnih sporazumov z državami v
razvoju, zaradi česar je položaj še bolj zaskrbljujoč.

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

Slovenija nima 'patent box'-a ali enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z
multinacionalnimi podjetji.

Španske holdinge (t.i. ETVE) se lahko uporablja kot
orodje za izogibanje davkom od dobička pravnih oseb.
Španija ima 'patent box' in več enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z
multinacionalnimi podjetji.

GLOBALNE REŠITVE

GLOBALNE REŠITVE

Slovenska vlada ne podpira ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod pokroviteljstvom ZN.

Španska vlada ne podpira ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod pokroviteljstvom ZN.
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ŠVEDSKA

ZDRUŽENO KRALJESTVO

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

TRANSPARENTNOST LASTNIŠTVA

Švedska je sprejela zakon, ki uvaja javne registre
dejanskih lastnikov na Švedskem.

Združeno kraljestvo je bilo resnično vodilna država z
oblikovanjem javnega registra za dejanske lastnike
podjetij in register je že vzpostavljen. Vendar Združeno
kraljestvo nasprotuje javnim registrom za sklade in ni
uporabilo pristojnosti, ki jih ima na voljo, da bi povečalo
preglednost tudi v svojih čezmorskih ozemljih.

JAVNO POROČANJE

JAVNO POROČANJE

Švedska vlada bi želela spremeniti pravno podlago
za predlog Evropske komisije o javnem poročanju po
državah, kar bi pomenilo, da bi bil Evropski parlament
izključen iz pogajanj, za končno odločitev pa bi bilo
potrebno soglasje med vsemi državami članicami EU.
V resnici bi to pripeljalo do neambicioznega rezultata.

Vlada Združenega kraljestva navaja, da podpira javno
poročanje po državah na svetovni ravni, vendar je
njeno stališče glede poročanja po državah na ravni
EU nejasen.

DAVČNI SPORAZUMI

DAVČNI SPORAZUMI

Švedska ima več "zelo restriktivnih" davčnih
sporazumov z državami v razvoju. Poleg tega je
v primerjavi z drugimi državami, ki jih zajema to
poročilo, število davčnih sporazumov med Švedsko in
državami v razvoju ter znižanje davčnih stopenj, ki jih
nalagajo ti sporazumi, nad povprečjem.

Združeno kraljestvo ima veliko število 'zelo
restriktivnih' davčnih sporazumov z državami v
razvoju. Nadalje davčni sporazumi Združenega
kraljestva z državami v razvoju v povprečju vsebujejo
relativno visoka znižanja davčnih stopenj v državah
v razvoju. Dejstvo, da ima Združeno kraljestvo hkrati
največje število sporazumov z državami v razvoju,
daje še več razlogov za zaskrbljenost.

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

ŠKODLJIVE DAVČNE PRAKSE

Švedska nima 'patent box'-a ali enostranskih
vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z
multinacionalnimi podjetji. Vendar pa se lahko
švedske družbe z omejeno odgovornostjo uporabljajo
za mednarodno izogibanje davkom in so zato
zaskrbljujoče.

Združeno kraljstvo je druga največja prehodna
jurisdikcija na svetu ('kanal'). Ima 'patent box' in več
enostranskih vnaprejšnjih cenovnih sporazumov z
multinacionalnimi podjetji.

GLOBALNE REŠITVE

GLOBALNE REŠITVE

Švedska vlada ne podpira ustanovitve medvladnega
davčnega organa pod pokroviteljstvom ZN.

Vlada Združenega kraljestva ne podpira ustanovitve
medvladnega davčnega organa pod pokroviteljstvom
ZN.
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Slovenija

"Brez koordiniranega ukrepanja vseh držav
in jurisdikcij ni mogoče preprečiti odtekanja
ali skrivanja sredstev v tujini."
Mateja Vraničar Erman
Ministrica za finance, Slovenija19

Pregled
Leto 2017 je bilo še eno leto, v katerem so bili davčni
škandali deležni velike medijske pozornosti v Sloveniji.
Škandal Azerbajdžanske pralnice20, kompleksne operacije
pranja denarja, ki je bila odkrita septembra 2017, je imel
velik vpliv na slovensko domačo politiko. Zaradi škandala
je vodja Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič
Plemeniti umaknil kandidaturo za slovenskega predsednika,
ko so se pojavile obtožbe, da je prejel preko 25.000 evrov
azerbajdžanskega denarja.21 Slovenija je bila prav tako
vpletena v škandal Ruske pralnice, ki je prišel v javnost
pred tem v letu 2017. Projekt za poročanje o organiziranem
kriminalu in korupciji (OCCRP), ki je razkril škandal, ocenjuje,
da je več kot 13 milijonov evrov opranega denarja iz Rusije
končalo v Sloveniji.22
Slovenska vlada nadaljuje s svojimi pobudami za davčno
reformo, ki so večinoma usmerjene reševanju domačih
izzivov za davčni sistem. Leta 2017 je vlada objavila, da
je leta 2016 uveden ukrep – davčne blagajne, elektronsko
povezane z davčno upravo23 – generiral dodatne prihodke v
višini 81 milijonov evrov.24 Več kot polovica tega zneska, 43
milijonov evrov, je bila posledica povečanih plačil davka na
dodano vrednost (DDV).
Leta 2017 je vlada tudi zvišala stopnjo davka od dohodka
pravnih oseb s 17 na 19 odstotkov, kar bo po pričakovanjih
zvišalo efektivno davčno stopnjo z 11,5 na 13,2 odstotka.25,26

Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov
pravnih oseb v EU (CCCTB)
Slovenska vlada podpira pravila in določila v predlogu
Evropske komisije za skupno konsolidirano osnovo za davek
od dohodkov pravnih oseb, vendar je predlagala postopno
uvajanje novih pravil.27,28 Vlada prav tako podpira davčne
spodbude, ki jih je Evropska komisija vključila v predlog,
med drugim superodbitek za stroške raziskav in razvoja ter
nove spodbude za lastniško financiranje.29

Davki in razvoj
Slovenija podpira mednarodno organizacijo Center
za razvoj financ (CEF),30 katere osnovna dejavnost je
organizacija strokovnih izobraževanj s področja upravljanja
z javnimi financami v jugovzhodni Evropi.31 Kot članica
Davčne pobude iz Adisa (ATI) Slovenija podpira ukrepe za
krepitev mobilizacije domačih virov v državah v razvoju,
predvsem preko dela Centra za razvoj financ za izboljšanje
usposobljenosti. Na primer: leta 2016 je slovenska vlada
podprla dva seminarja in delavnici, Revizije multinacionalk
za odkrivanje in reševanje pomislekov glede erozije davčne
osnove in preusmerjanje dobička ter Obdavčitve nepremičnin
na osnovi tržne vrednosti.32 Slovenija je poleg tega leta 2014
nudila podporo v manjšem obsegu Črni gori in Kosovu pri
aktivnostih, povezanih z davčnimi in carinskimi zadevami.33
Kot del svoje zaveze Davčni pobudi iz Adisa se je Slovenija
obvezala zagotavljati koherentnost politike za razvoj na
področju obdavčitve, a slovenska vlada še ni objavila uradne
strategije, ki bi predstavila njen pristop.34 Vendar je trenutno
v pripravi strategija o razvoju sodelovanja in humanitarne
pomoči, za katero se pričakuje, da bo podrobneje predstavila
vladni pristop h koherentnosti politike za razvoj.35
Slovenija ne načrtuje izvesti ocene učinka svojih davčnih
politik na države v razvoju.36

Transparentnost
Javno poročanje po državah (CBCR)
Slovenija podpira predlog Evropske komisije za javno
poročanje po državah na osnovi praga za podjetja z
minimalnim prometov 750 milijonov evrov.37 Vendar
slovenska vlada zagovarja stališče, da se mora zahteva
poročanja po CBCR razširiti na vse države, v katerih je
prisotna multinacionalka. Vlada prav tako podpira oceno
Komisije, da se mora predlog za CBCR obravnavati kot
vprašanje računovodstva, čeprav Ministrstvo za finance
zagovarja spremembo pravne podlage direktive v »davčno
dokumentacijo«.38,39 Kot je razloženo v poglavju 5.8.3,
»Dostop državljanov do informacij o plačilih davkov
multinacionalk« v skupnem poročilu, sprememba pravne
podlage dejansko pomeni, da je Evropski parlament
izključen iz sprejemanja odločitev, odločitev pa bi zahtevala
soglasje vseh držav članic EU. Pričakuje se, da bi takšna
sprememba vodila do precej manj ambicioznega rezultata.40

Davčne igre: tekma proti dnu • 29

Slovenija

Slovenska vlada podpira predlog Evropskega parlamenta,
po katerem bi morale multinacionalke objavljati odprte
podatke v strojno berljivi obliki.41 Vlada prav tako podpira
zahtevo po objavi poročil v javnem registru (kot je trenutni
poslovni register v Sloveniji, AJPES, ki je tudi platforma za
register dejanskega lastništva v razvoju) namesto objave na
spletnih straneh posameznih družb.42
V skladu z zahtevami EU je Slovenija uvedla javno poročanje
po državah za banke z Zakonom o bančništvo ter javno
poročanje o plačilih vladam za ekstraktivne industrije z
Zakonom o gospodarskih družbah.43,44

Zaščita žvižgačev
Slovenija ima zaščito žvižgačev v okviru svojega kazenskega
prava in delovnega prava.45 23. člen Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije se na splošno uporablja za
zaščito žvižgačev ter vključuje zaščito v davčnih zadevah.46
Slovenska Komisija za preprečevanje korupcije podpira
stališče, da je treba žvižgače, ki razkrijejo informacije o
izogibanju davkom multinacionalk, zaščititi pred pravnim
pregon. Vendar Zakon o integriteti in preprečevanju
korupcije določa, da lahko žvižgači posredujejo tajne
podatke le organom kazenskega pregona ali Komisiji za
preprečevanje korupcije.47 Slovenska vlada nima uradnega
stališča o morebitni uskladitvi zaščite žvižgačev z EU ter bo
izrazila svoje stališče, ko Komisija objavi takšen predlog.48

Definicija dejanskega lastnika podjetja obsega kakršnokoli
neposredno lastništvo s strani fizične osebe vsaj
25-odstotnega deleža, glasovalnih ali drugačnih pravic.55
Slovenska zakonodaja prav tako omogoča članom višjega
vodstva podjetja, da so registrirani kot dejanski lastniki, ko
ni mogoče identificirati nobenega dejanskega lastnika.56
Za preprečevanje poslov z osebami, ki skrivajo svojo
identiteto, nov zakon zahteva, da Slovenski državni holding
(SDH) in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) pri
prodaji državnih sredstev preverita dejansko lastništvo. Po
izjavi direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja Darka
Muženiča: „Posel ne bo sklenjen, če ti podatki niso na voljo.“57
Slovenija podpira predlog Evropske komisije o uvedbi
javnih registrov dejanskega lastništva za podjetja in
poslovne sklade ter o povezovanju vseh nacionalnih
registrov dejanskega lastništva v Evropski uniji.58 Slovenija
prav tako podpira razširitev transparentnosti dejanskega
lastništva na neposlovne sklade in podobne pravne
ureditve.59 Vendar vlada ne podpira predloga Evropskega
parlamenta o znižanju praga dejanskega lastništva za
podjetja 25 odstotkov na 10 odstotkov za vsa podjetja. Vlada
zagovarja stališče, da bi nižji prag povečal administrativno
breme, lahko bil kontraproduktiven in ne bi bil skladen z
mednarodnimi standardi.60 Slovenija ne podpira predloga
Evropskega parlamenta, ki zahteva, da vsi skladi registrirajo
informacije o dejanskem lastništvu, kadarkoli imajo
povezavo z EU.61

Transparentnost lastništva
Novembra 2016 je bila četrta direktiva EU o preprečevanju
pranja denarja (AMLD) prenesena v slovensko nacionalno
pravo z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma.49 Zakon uvaja polni javni register
dejanskega lastništva, ki krije vse družbe ali sklade, ki
opravljajo dejavnost ali so davčni zavezanci v Sloveniji.50
Slovenski register ne bo omejen na pravne osebe, ki so
registrirane v Sloveniji. Tuje družbe, ki opravljajo dejavnost
ali so davčni zavezanci v Sloveniji, npr. družbe in skladi, ki so
registrirani v poslovnem ali davčnem registru, bodo prav tako
morali razkriti informacije o dejanskem lastništvu.51 Ostaja
nejasno, ali bodo podatki objavljeni v formatu odprtih podatkov.
Vendar bo register integriran v obstoječ sistem poslovnih
podatkov v Sloveniji z uporabo običajnih matičnih številk, kar
bo olajšalo administracijo in navzkrižno sklicevanje podatkov.52
Dostop do podatkov o imenu, naslovu, lastništvu/obliki
nadzora in datumu registracije bo javen in brezplačen,
medtem ko bodo podatki o datumu rojstva in državljanstvu
dejanskega lastnika dostopni le tistim z »upravičenim
interesom«.53 Vendar trenutna slovenska zakonodaja ne
določa, kako je »upravičen interes« definiran, poleg tega pa
ostaja nejasno, kdo bo imel poln dostop do registra, ki bo po
načrtih uveden do konca leta 2017.54
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Obdavčitev
Davčni sporazumi
Leta 2016 je Slovenija spremenila sporazum z Indijo, poleg
tega pa je sporazum s Kazahstanom postal veljaven.62
Slovenija je prav tako ratificirala nove sporazume z
Marokom in Japonsko.63,64 Vlada prav tako trdi, da namerava
v naslednjih petih letih skleniti nove sporazume z državami
v razvoju, vendar seznam držav ni javno dostopen.65
Skupno ima Slovenija 34 davčnih sporazumov z državami v
razvoju, kar je najnižje število sporazumov med državami,
obravnavanimi v tem poročilu.66 Povprečno znižanje davčne
stopnje v teh sporazumih je 3,59 odstotne točke, kar je
nad povprečjem (3,39 odstotne točke) med državami,
obravnavanimi v tem poročilu.67
Slovenija je predhodno izjavila, da njeni davčni sporazumi
na splošno ustrezajo modelu OECD. Vendar zadnji odgovor
Ministrstva za finance navaja, da je to „odvisno od specifične
[konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja]. Običajno se
v besedilu odražata oba modela.“68

Slovenija

Mednarodne obveze
Ob sprejemanju Konvencije OECD o preprečevanju erozije
davčne osnove in preusmerjanju dobička se države prosi, naj
posredujejo seznam davčnih sporazumov, ki naj jih Konvencija
krije. Slovenija je zahtevala, naj sporazum krije vseh 58 davčnih
sporazumov, ki jih ima sklenjenih z drugimi jurisdikcijami.69
Poleg tega je Slovenija posredovala relativno malo zadržkov
glede členov konvencije. Od 11 členov, za katere so organizacije
civilne družbe pozvale vlade, naj jih sprejmejo, je Slovenija
zavrnila tri (glej razpredelnico 7 v poglavju 5.1.2, »Davčni
sudoku – Konvencija OECD o preprečevanju erozije davčne
osnove in preusmerjanju dobička« v skupnem poročilu). Hkrati
pa je Slovenija privolila v oba člena, katerima so organizacija
civilne družbe nasprotovale, vključno z zavezujočo arbitražo
(glej poglavje 5.1.2, »Davčni sudoku – Konvencija OECD o
preprečevanju erozije davčne osnove in preusmerjanju
dobička«, vključno z razpredelnico 8, v skupnem poročilu).

Davčne prakse
Slovenija se ne promovira močno kot jurisdikcija, ki nudi
priložnosti za izogibanje davkom. Vendar glavna spletna stran
za tuje investitorje, Invest Slovenia, promovira nizko stopnjo
davka od dohodkov pravnih oseb in številne možnosti davčnih
spodbud za dodatno znižanje davčne osnove.70 Januarja 2017
je časopis Finance poročal, da je glede na podatke Ministrstva
za finance za leto 2015 33 tisoč podjetij v Sloveniji uporabilo
davčne olajšave v skupni vrednosti 1,49 milijard evrov.
Približno 85 odstotkov teh davčnih olajšav je za investicije,
kritje preteklih izgub ter raziskave in razvoj.71

Davčna stopnja
Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je bila 1. januarja
2017 povečana s 17 na 19 odstotkov.72 Vlada ni objavila
nobenih obvestil o nadaljnjih spremembah stopnje davka od
dohodkov pravnih oseb. Ministrstvo za finance navaja, da je bila
efektivna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2014
11,3 odstotkov, v letu 2015 11,5 odstotkov in v letu 2016 11,7
odstotkov.73 Med parlamentarno razpravo septembra 2016 je
slovenska vlada poudarila, da se bo efektivna davčna stopnja v
letu 2017 povečala z 11,5 odstotkov na 13,2 odstotkov, kar je še
vedno relativno nizka stopnja med državami članicami EU.74

Globalne rešitve
Slovenska vlada ne podpira ustanovitve medvladnega
organa za davke pod pokroviteljstvom Združenih narodov
in ni jasno izrazila svojega stališča na to vprašanje. Vlada
navaja, da sta Inkluzivni okvir OECD za preprečevanju erozije
davčne osnove in preusmerjanju dobička in Globalni forum
za izmenjavo informacij „primerna in zadostna foruma za
uvedbo mednarodnih standardov obdavčitve ter za uspeh in
učinkovitost sodelovanja na tem področju.“78

Zaključek
Na področju transparentnosti je Slovenija naredila nekaj
zelo pomembnih korakov, predvsem z uvedbo javnega
registra dejanskih lastnikov podjetij in skladov. Čeprav
so možne še nadaljnje izboljšave, denimo zagotavljanje,
da bodo podatki na voljo v strojno berljivem formatu, je
Slovenija med vodilnimi v EU na tem področju. To velja
tudi za področje preglednosti družb, kjer Slovenija podpira
uvedbo polnega poročanja po državah po celi Evropski uniji.
Čeprav Slovenija še nima mnogo sklenjenih davčnih sporazumov
z državami v razvoju, je zmanjšanje davčnih stopenj držav
v razvoju s temi sporazumi nad povprečjem med državami,
obravnavanimi v tem poročilu. Ob dejstvu, da Slovenija
načrtuje skleniti še več sporazumov z državami v razvoju brez
ocenjevanja tveganja škodljivih učinkov, se porajajo skrbi.
Slovenija je le pred kratkim začela izdajati unilateralne
vnaprejšnje cenovne sporazume in ima trenutno odprt en
postopek za sklepanje vnaprejšnjega cenovnega sporazuma.
Navkljub nizki številki je to razvoj v negativni smeri.
Po drugi strani pa se Slovenija ne zdi aktivni udeleženec
v tekmovanju proti dnu glede stopnje davka od dohodkov
pravnih oseb. Dejansko se Slovenija z večanjem stopnje
davka od dohodkov pravnih oseb premika v pozitivni
smeri. Vendar je davčna stopnja še vedno relativno nizka v
primerjavi z mnogimi drugimi državami članicami EU.
Na koncu je problematično, da slovenska vlada ne podpira
ustanovitve medvladnega organa ZN, ki bi zagotovil
državam v razvoju resnično enakopraven glas v sprejemanju
globalnih odločitev o davčnih zadevah.

Davčna stališča
Od januarja 2017 lahko podjetja v Sloveniji zahtevajo
unilateralne, bilateralne in multilateralne vnaprejšnje cenovne
sporazume (APA).75 Od aprila 2017 je le eno nerazkrito podjetje
začelo postopek za sklepanje vnaprejšnjega cenovnega
sporazuma z državo.76 Vnaprejšnji cenovni sporazumi ne bodo
javno dostopni, saj se obravnavajo kot davčna tajnost. Ni še
znano, ali bo seznam števila podpisanih vnaprejšnjih cenovnih
sporazumov dostopen javnosti.77
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