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POVZETEK

Cilj vsakega podjetnika je doseganje čim večjega dobička, k čemur med drugim pripomore
tudi minimiziranje davčnih obveznosti. V tem smislu so za gospodarske subjekte zelo
zanimive davčne oaze, ki imajo običajno poleg liberalnejših davčnih sistemov tudi
prijaznejšo zakonodajo, enostavnejše poslovanje, zagotovljeno tajnost podatkov in lažje
razpolaganje s sredstvi podjetja. Ker imajo davčne oaze večinoma negativen predznak,
sem se odločila nekatere izmed njih raziskati, pomembnejše ugotovitve pa predstaviti v
nalogi.
Glavno izhodišče magistrskega dela je bila predpostavka, da tudi v Evropi obstajajo
davčne oaze. Le-te v svojih ugodnostih sicer niso tako ekstremne kot nekatere eksotične
predstavnice, a so s svojim spodbujanjem prijaznega podjetniškega okolja za marsikateri
gospodarski subjekt zelo privlačne. V magistrski nalogi so predstavljene nekatere izmed
teh držav in opisane značilnosti, zaradi katerih se lahko te države označijo kot davčne
oaze.
Zaradi družb, ki iščejo primerna področja za svoje dejavnosti, so posamezne davčne oaze
bolj primerne za določeno vrsto dejavnosti kot druge. Tako imajo nekatere davčne oaze
zelo dobro razvito bančništvo, druge zavarovalništvo, nekatere pa so primernejše za
ustanavljanje holdingov, za upravljanje s skladi ali za katero izmed drugih dejavnosti. Na
takšno "funkcionalno" delitev davčnih oaz se nanaša tudi prva delovna hipoteza naloge.
Izogibanje davkom je postalo za marsikateri gospodarski subjekt kot tudi posameznika
zelo zanimivo, zato so se tudi v Sloveniji pojavile organizacije, ki z davčnim in finančnim
svetovanjem in načrtovanjem uporabe davčnih oaz pomagajo zainteresiranim strankam. V
slovenskem prostoru je na tem področju malo raziskanega in statistično obdelanega, saj
je o svojem poslovanju v davčnih oazah pripravljen govoriti malokdo, zato je bila pri
izdelavi magistrske naloge nujna izvedba lastne raziskave o pravnih subjektih, ki se
ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem in njihovi "relaciji" do davčnih oaz.
Raziskava je podlaga za potrditev oz. zavrženje druge in tretje delovne hipoteze.
Glavne ugotovitve magistrskega dela so, da je mogoče davčne oaze med seboj razlikovati
glede na ugodnosti za posamezno področje poslovanja, da v Sloveniji odpiranje poslov v
davčnih oazah med podjetji, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem, ni
prepoznano kot tržna niša, saj zaradi slabega povpraševanja v tej dejavnosti ne vidijo
perspektive in da tista podjetja, ki se s tem že ukvarjajo, pri tem sodelujejo s tujimi
organizacijami, ki delujejo v davčnih oazah in pomagajo pri poslovanju znotraj izbrane
davčne oaze.
Ključne besede: davčna oaza – offshore, bančništvo, zavarovalništvo, sklad, holding,
offshore podjetje, davčno in finančno svetovanje
v

SUMMARY
TAX HAVENS IN EUROPE
The aim of every entrepreneur is to achieve maximum profit and to do that also helps if
tax liabilities are minimized. In this context tax havens seem very attractive, since they
generally have more liberal tax systems in addition to friendlier legislation, simpler
operations, guaranteed confidentiality and easier dispose of company assets. Since most
tax havens have a negative sign, I decided to explore some of them and to present
important findings in this master's dissertation.
The starting point of this master’s thesis was the assumption that there are tax havens in
Europe. They may not be as extreme in their benefits as some of the exotic
representatives, however are very attractive because of their encouragement of friendly
business environment. The thesis presents some of these states and describes the
characteristics that make each country labeled as tax havens.
Since companies are looking for suitable areas for their activities, some tax havens are
more appropriate for certain type of activity than others. Therefore some tax havens have
very well developed banking, some have insurance, some are better suited for the
creation of holding companies and some for managing funds. The first working hypothesis
refers to such a "functional" division of tax havens.
Tax avoidance has become very interesting for many entrepreneurs, as well as
individuals, therefore in Slovenia tax and financial planning and consulting companies
have emerged to help interested parties via tax havens. In Slovenia a little is researched
and statistically treated in this area, since few people are willing to talk about their
offshore business. Therefore my own research of legal entities involved in tax and
financial consulting and their relation to tax havens was necessary. The research forms
the basis for confirmation or rejection of the second and third working hypothesis.
The main findings of the master dissertation are that tax havens differ one another
according to the benefits of the various areas of business, in Slovenia opening of business
in tax havens among companies that deal with tax and financial consulting is not
recognized as a market niche because of the poor demand in this area and that those
companies that are already in this business cooperate with foreign organizations
operating in tax havens to assist in activities within the selected tax heaven.

Keywords: tax haven – offshore, banking, insurance, fund, holding company, offshore
company, tax and financial consulting

vi

KAZALO
IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA ............................................................. iii
POVZETEK ................................................................................................................. v
SUMMARY ................................................................................................................ vi
KAZALO................................................................................................................... vii
KAZALO PONAZORITEV ............................................................................................. ix
KAZALO PRILOG ........................................................................................................ x
SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC ............................................................................... xi
1 UVOD ................................................................................................................ 1
2 DAVČNE OAZE .................................................................................................. 5
2.1 Opredelitev davčnih oaz .................................................................................... 5
2.2 Uporabniki davčnih oaz...................................................................................... 7
2.3 Delitev davčnih oaz ......................................................................................... 10
2.3.1 Geografska delitev........................................................................................ 10
2.3.2 Delitev glede na obdavčitev........................................................................... 11
2.3.3 Delitev glede na ugodnosti za posamezno področje poslovanja ........................ 13
3 DAVČNE OAZE GLEDE NA UGODNOSTI ZA POSAMEZNO PODROČJE
POSLOVANJA ................................................................................................ 14
3.1 Bančništvo...................................................................................................... 15
3.1.1 Švica ........................................................................................................... 16
3.1.2 Liechtenstein ............................................................................................... 17
3.2 Zavarovalništvo............................................................................................... 19
3.2.1 Guernsey ..................................................................................................... 21
3.2.2 Luksemburg ................................................................................................. 21
3.2.3 Ciper ........................................................................................................... 22
3.3 Skladi............................................................................................................. 22
3.3.1 Luksemburg ................................................................................................. 23
3.3.2 Irska ........................................................................................................... 24
3.4 Holdingi ......................................................................................................... 25
3.4.1 Švica ........................................................................................................... 26
3.4.2 Luksemburg ................................................................................................. 27
3.4.3 Nizozemska ................................................................................................. 27
3.4.4 Ciper ........................................................................................................... 29
3.5 Ostalo ............................................................................................................ 30
3.5.1 "Zastave ugodnosti" ..................................................................................... 30
3.5.2 E-trgovina ................................................................................................... 34
3.5.3 Storitvene dejavnosti .................................................................................... 36

vii

4
5

UKREPI PROTI DAVČNIM OAZAM................................................................ 39
RAZISKAVA: PRAVNI SUBJEKTI, KI SE UKVARJAJO Z DAVČNIM IN
FINANČNIM SVETOVANJEM IN DAVČNE OAZE ........................................... 45
5.1 Rezultati raziskovanja ...................................................................................... 45
6
PREVERITEV HIPOTEZ ................................................................................ 69
7
PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI TER UPORABNOST REZULTATOV.... 71
8
ZAKLJUČEK .................................................................................................. 72
LITERATURA ............................................................................................................ 77
VIRI .................................................................................................................... 80
PRILOGE ................................................................................................................. 85

viii

KAZALO PONAZORITEV
Slika 1:

Zemljevid davčnih oaz ............................................................................. 11

Tabela 1: Prikaz strukture podjetij, ki so vrnila izpolnjen anketni vprašalnik, po regijah 46

Graf
Graf
Graf
Graf
Graf

1:
2:
3:
4:
5:

Graf 6:
Graf 7:
Graf 8:
Graf 9:
Graf 10:
Graf 11:
Graf 12:
Graf 13:
Graf 14:
Graf 15:
Graf 16:
Graf 17:
Graf 18:
Graf 19:
Graf 20:

Izpolnjeni vprašalniki po številu zaposlenih v podjetju ................................ 47
Seznanjenost z obstojem davčnih oaz ....................................................... 48
Poznavanje davčnih oaz ........................................................................... 49
Navedene davčne oaze ............................................................................ 50
Razmerje med številom naštetih davčnih oaz in pogostostjo izkušnje s
povpraševanjem strank z željo odpreti podjetje v davčni oazi ...................... 51
Razmerje med številom naštetih davčnih oaz in pogostostjo odpiranja
podjetja v davčni oazi .............................................................................. 52
Razmerje med velikostjo podjetja, v katerem je zaposlen anketiranec, in
številom naštetih davčnih oaz ................................................................... 53
Pogostost povpraševanja strank z željo odpreti podjetje v davčni oazi .......... 54
Razmerje med pogostostjo povpraševanja strank z željo odpreti podjetje
v davčni oazi in regijo, iz katere je podjetje ............................................... 55
Razmerje med pogostostjo povpraševanja strank z željo odpreti podjetje
v davčni oazi in velikostjo podjetja ............................................................ 56
Pogostost odpiranja podjetja v davčni oazi ................................................ 57
Razmerje med pogostostjo odpiranja podjetja v davčni oazi in regijo, iz
katere je podjetje .................................................................................... 58
Razmerje med pogostostjo odpiranja podjetja v davčni oazi in velikostjo
podjetja.................................................................................................. 59
Ocena trenda v dejavnosti odpiranja podjetij v davčnih oazah v zadnjih
10 letih................................................................................................... 60
Pogostost sodelovanja z lokalnimi (torej tujimi) organizacijami, ki delujejo
z namenom pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz ............................ 61
Ocena sodelovanja z omenjenimi organizacijami, ki delujejo z namenom
pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz.............................................. 62
Namen specializirati se za odpiranje podjetij v davčnih oazah ...................... 63
Razmerje med pogostostjo povpraševanja strank z željo odpreti podjetje
v davčni oazi in planirano specializacijo anketirancev za odpiranje podjetij
v davčnih oazah ...................................................................................... 64
Razmerje med planirano specializacijo anketirancev za odpiranje podjetij
v davčnih oazah in regijo, iz katere je podjetje........................................... 65
Razmerje med planirano specializacijo anketirancev za odpiranje podjetij
v davčnih oazah in velikostjo podjetja ....................................................... 66

ix

KAZALO PRILOG
Priloga 1: Anketni vprašalnik ..................................................................................... 85

x

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
CHF – švicarski frank
CSSF – Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisija za nadzor finančnega
sektorja)
DDV – Davek na dodano vrednost
DURS – Davčna uprava Republike Slovenije
EU – Evropska unija
EUR – Evro
FATF – Financial Action Task Force (Projektna skupina za finančno ukrepanje)
FSB – Financial stability board (Odbora za finančno stabilnost)
IBC – International Business Company (mednarodna korporacija)
IFSC – International Financial Services Centre (Mednarodni center za finančne storitve)
ICSL – The International Company Services Limited Group (Mednarodna storitvena družba
z omejeno odgovornostjo)
ILO – International labor organization (Mednarodna organizacija dela)
IMF – International Monetary Fund (Mednarodni denarni sklad)
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development (Organizacija za
gospodarsko sodelovanje in razvoj
SICAF – Societe d'investissement kapitala fixte (investicijska družba s fiksnim kapitalom)
SICAV – Société d’investissement à capital variable (investicijska družba s spremenljivim
kapitalom)
ZGD – Zakon o gospodarskih družbah
ZN – Združeni narodi
ZPPDFT – Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
WTO – World trade organization (Svetovna trgovinska organizacija)

xi

1 UVOD
Globalizacija in nove komunikacijske tehnologije so v svetovno gospodarstvo prinesle
številne spremembe. Naraščajoče gibanje blaga, storitev, kapitala in oseb čez nacionalne
meje kaže na intenzivno povezovanje svetovnih ekonomij, pri tem pa mnogo držav
dopušča svoboden pretok kapitala z malo ali celo nič kontrole.
Cilj vsakega podjetnika je doseganje maksimalnega dobička. Ker mu veliko oviro pri tem
predstavlja "domača" država z davčno politiko, ki skuša zadovoljiti vse večjo fiskalno
porabo in zato pobrati čim večji delež tega dobička, so za gospodarske subjekte zelo
zanimiva območja z nižjimi davčnimi obremenitvami, t. i. davčne oaze. Poleg liberalnejših
davčnih sistemov je za davčne oaze značilna tudi prijaznejša zakonodaja, tajnost
podatkov, lažje razpolaganje s sredstvi podjetja in enostavnejše poslovanje.
Čeprav se ob izrazu "davčne oaze" največkrat pomisli na Bahame, Sejšele, Maldive in
ostale, večinoma tropske destinacije, pa najdemo davčne oaze tudi v Evropi. Le-te v
svojih ugodnostih morda niso tako ekstremne, kot zgoraj naštete tropske predstavnice, a
so s svojim spodbujanjem prijaznega podjetniškega okolja za marsikateri gospodarski
subjekt zelo zanimive.
Ekonomski uspeh davčnim oazam zagotavlja njihova politika. Davčne oaze so področja, ki
imajo največkrat svoje ureditve prilagojene tako, da so čim bolj konkurenčne na fiskalnem
in pravnem področju.
Davčne oaze privlačijo vlagatelje z vsega sveta, saj lahko tam svoj denar shranijo z visoko
stopnjo tajnosti in zaščito pred mednarodnimi preiskavami davčnih utaj, značilna pa je
tudi boljša poslovna klima. Davčnih oaz je veliko. Zaradi družb, ki iščejo primerna področja za svoje dejavnosti, so posamezne davčne oaze postale bolj primerne za določeno
vrsto dejavnosti kot druge. Tako imajo nekatere davčne oaze zelo dobro razvito bančništvo, druge zavarovalništvo, nekatere pa so primernejše za ustanavljanje holdingov, za
upravljanje s skladi ali za katero izmed drugih dejavnosti.
Visoka davčna bremena, tako v svetu kot tudi pri nas, silijo gospodarske subjekte, da
svoje premoženje preusmerijo v davčne oaze, s čimer se izognejo domačim davčnim
bremenom in si zagotovijo višji delež dobička od svoje dejavnosti. Takšni odlivi kapitala v
tujino so povsem legitimni in vse bolj popularni tudi pri nas, kar je botrovalo nastanku
"specializiranih" organizacij, ki z davčnim in finančnim svetovanjem in načrtovanjem z
uporabo davčnih oaz pomagajo zainteresiranim strankam.
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Po drugi strani pa se davčne oaze na veliko uporabljajo za utaje davkov, pranje denarja,
prikrivanje financiranja zločinskih organizacij in podobne nečedne posle, zaradi česar
imajo velikokrat negativen prizvok.
Namen magistrskega dela je bil raziskati in prikazati glavne značilnosti davčnih oaz na
področju Evrope, predstaviti glavne razlike med njimi, dobre kot tudi slabe strani, ter
dokazati, da je davčno svetovanje in načrtovanje z uporabo davčnih oaz postalo tržna
niša.
Cilj magistrskega dela je bil spoznati davčne oaze in njihovo razlikovanje glede na
"funkcionalnost". Ugotoviti, koliko pravnih subjektov, ki se ukvarjajo z davčnim in
finančnim svetovanjem v Sloveniji, ima izkušnje z odpiranjem poslov v davčnih oazah. Ali
omenjeni subjekti sodelujejo oziroma so kdaj sodelovali s tujimi organizacijami, ki delujejo
v davčnih oazah in pomagajo pri poslovanju znotraj izbrane davčne oaze.
Pri izdelavi magistrske naloge sem želela preveriti tri delovne hipoteze:
1. Davčne oaze se med seboj razlikujejo glede na ugodnosti za posamezno
področje poslovanja.
Dokazovanje prve hipoteze je temeljilo na teoretično-analitičnem raziskovanju
domače in tuje strokovne literature, znanstvenih razprav in raziskav, člankov ter
internetnih virov s področja finančne, davčne, ekonomske in pravne prakse.
2. Davčno in finančno svetovanje v Sloveniji se v vedno večji meri usmerjata
v odpiranje poslov v davčnih oazah.
Drugo hipotezo sem potrjevala s pomočjo ankete. Za njeno izvedbo sem uporabila
kratek vprašalnik, ki je bil anketirancem posredovan po pošti. Vprašalnik sem
posredovala stotim pravnim subjektom v Sloveniji, ki se ukvarjajo z davčnim in
finančnim svetovanjem. Analiza pridobljenih podatkov je izvedena s pomočjo opisne
statistike in predstavljena tabelarično in grafično.
3. Pravni subjekti, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem v
Sloveniji, sodelujejo z organizacijami, ki delujejo v davčnih oazah z
namenom pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz.
Tretjo hipotezo sem prav tako potrjevala s pomočjo omenjene ankete in raziskovanja
domače in tuje strokovne literature, znanstvenih razprav in raziskav, člankov ter
internetnih virov z dotičnega področja.
Večina obstoječih raziskav in razprav, ki obravnavajo davčne oaze, se osredotoča na
območja karibskih in pacifiških otokov, bližnji vzhod, jugovzhodno Azijo ter centralno in
južno Ameriko. Le-ta območja so za poslovne subjekte najbolj privlačna, saj nekatera
ponujajo popolno davčno oprostitev, druga ne obdavčujejo tujih prihodkov, tretja imajo
2

fiksno davčno obveznost, spet nekatera ponujajo posebne davčne privilegije. Ravno zato
so ta območja najbolj raziskana in v strokovni literaturi najbolj obdelana.
Mednarodni finančni svetovalec in poznavalec offshore področij, Kanadčan Hoyt Barber,
preučuje spreminjajoči se svet davčnih oaz, prednosti in najboljše strategije prenosa
poslovanja v posamezne davčne oaze, svetuje, kako izbrati najprimernejšo davčno oazo,
navaja celo nekatere konkretne stike in vsako leto sestavi seznam najboljših svetovnih
davčnih oaz in offshore bančnih centrov, ki je poznan tudi kot "The Green list" (Zeleni
seznam) ali "T-8" seznam. Svetovalec Jesse Schmitt je raziskal vsako potencialno davčno
oazo s političnega, ekonomskega in kulturnega vidika ter vidika vsakdanje uporabnosti.
Davčna svetovalka Romana Kruhar Puc v svoji knjigi Davčne oaze danes podrobno obdela
kar 62 svetovnih davčnih oaz. Stanko Čokelc v svojih delih primerja davčne oaze glede na
njihovo funkcionalnost in analizira dejavnost davčnega svetovanja z različnih zornih kotov
(davčna morala, družbeno odgovorno ravnanje davčnega svetovalca, kakovost in trženje
davčnosvetovalnih storitev ipd.).
Izogibanje davkom je postalo za marsikateri gospodarski subjekt, pa tudi posameznika,
zelo zanimivo, zato so se tudi v Sloveniji pojavile organizacije, ki z davčnim in finančnim
svetovanjem in načrtovanjem z uporabo davčnih oaz pomagajo zainteresiranim. Še več,
nekatere so to dejavnost prepoznale kot perspektivno tržno nišo. Žal je v slovenskem
prostoru na tem področju malo raziskanega in statistično obdelanega, zato je bila pri
izdelavi magistrske naloge velikega pomena izvedba lastne raziskave s pomočjo
anketnega vprašalnika.
Magistrsko delo temelji na raziskovanju domače in tuje strokovne literature, znanstvenih
razprav in raziskav ter člankov s področja finančne, davčne, ekonomske in pravne prakse
in izvedbi lastne raziskave o pravnih subjektih, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim
svetovanjem ter davčnimi oazami. Uporabljen je deskriptivni pristop, saj so v nalogi
opisane posamezne države – davčne oaze. Z metodo klasifikacije in komparativno metodo
so primerjane značilnosti posameznih davčnih oaz. Z metodo kompilacije sem ugotovitve
drugih avtorjev na osnovi lastnih sklepov (deduktivno sklepanje) povezala v celoto. Za
izvedbo raziskave sem uporabila metodo kvantitativnega raziskovanja: anketiranje s
pomočjo vprašalnika za pridobitev potrebnih podatkov. Prednosti te metode so relativno
nizki stroški, anonimnost, prav tako pa tudi hitro pridobivanje povratnih informacij.
Pridobljene podatke sem statistično analizirala in obdelala zlasti z metodami deskriptivne
statistike.
Magistrsko delo je sestavljeno iz osmih glavnih poglavij, tematika pa je dodatno razdelana
v podpoglavjih. V uvodnem poglavju sem predstavila obravnavano problematiko,
opredelila sem namen in cilj raziskovanja, uporabljene metode in podala oceno dosedanjih
raziskovanj. V drugem poglavju so opredeljene davčne oaze, njihova razdelitev, območja
in uporabniki. Nadaljevanje (3. poglavje) obravnava davčne oaze glede na ugodnosti za
3

posamezno področje poslovanja, in sicer sem se tu v pripadajočih podpoglavjih
osredotočila na bančništvo, zavarovalništvo, sklade in holdinge, v podpoglavju Ostalo pa
sem opisala še nekatere druge dejavnosti npr. registracijo plovil, e-trgovino, storitvene
dejavnosti. V četrtem poglavju so predstavljeni ukrepi proti davčnim oazam, tako na
globalnem kot na državnem nivoju. V petem poglavju je predstavljena raziskava o pravnih
subjektih, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem in davčnimi oazami, ter
njeni izsledki. V šestem poglavju sem izvedla preveritev zastavljenih hipotez. Sedmo
poglavje povzema prispevek k znanosti in stroki ter uporabnost rezultatov. Magistrsko
delo se zaključi s sklepnimi ugotovitvami.
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2 DAVČNE OAZE
Davčne oaze obstajajo tako dolgo, kot obstaja obdavčenje. Lahko bi rekli, da je bila
antična Grčija med prvimi davčnimi oazami, saj so trgovci, v želji, da se izognejo
uvoznemu davku, hranili blago na otokih blizu Aten. V 15. stoletju je Flandrija, kot
takratno mednarodno trgovsko središče, imela le malo ali nič omejitev pri izmenjavi blaga.
Od 16. do 18. stoletja je bila znana davčna oaza Nizozemska, njena pristanišča so zato
postala največja na svetu (Wikipedija, 2011).
Najstarejši "sodobni" davčni oazi na svetu sta Liechtenstein in Panama, katerih začetki
segajo v leto 1920 (Barber, 2006, str. 15). Pred drugo svetovno vojno se je v raj za
kapital razvila Švica (Wikipedija, 2011), kjer so anonimni bančni računi v nestabilnih časih
omogočali beg kapitala, največ iz Rusije in Nemčije, seveda tudi od drugod. Po drugi
svetovni vojni se je, na račun dviga davkov v drugih državah, dotok kapitala v Švico samo
še povečal, tako da se je Švica razvila v enega izmed najmočnejših bančnih centrov.
Resničen razvoj so davčne oaze doživele v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko so
postale resna grožnja prvorazrednim državam, katerih davčne stopnje so nenehno rasle.
Mednarodne agencije in države, ki so v davčnih oazah videle nevarne tekmece, so v 80-ih
letih pričele pritiskati na davčne oaze in si prizadevati za njihovo ukinitev. Pritisk se je v
90-ih letih le še stopnjeval, zato so mnoge v tem obdobju popustile njihovim zahtevam,
nekaj pa jih je obdržalo svoje ureditve in se niso pustile ustrahovati (Barber, 2006, str.
16).
Le s težavo bi določili en sam dogodek ali datum, s katerim so se pojavile "sodobne"
davčne oaze, lahko pa določimo dogodek oz. datum, ki je za davčne oaze pomenil velik
preobrat. To je 11. 9. 2001, dan, ko so se zgodili teroristični napadi na ZDA. Šest tednov
po napadih je ameriška vlada sprejela Patriotski akt, s katerim je "napadla" offshore
bančništvo, finance in pranje denarja (Barber, 2006, str. 28).

2.1 OPREDELITEV DAVČNIH OAZ
V strokovni literaturi zasledimo različne izraze, ki označujejo to, kar imenujemo davčna
oaza: offshore centri, offshore območja, proste cone, izven-obalne ali zunaj-obalne cone,
davčni raji ipd. Navedeni izrazi se večinoma uporabljajo kot sinonimi, mednarodno pa je
najbolj uveljavljen izraz "offshore". Ker ne želim uporabljati tujke, bom sama v
nadaljevanju naloge uporabljala slovenski izraz "davčna oaza", zaradi poenostavitve pa bo
ponekod vseeno moč zaslediti izraz "offshore".
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Ne glede na to, kateri izraz se uporablja, je med preučevalci predmetne problematike
jasen pomen oziroma bistvo davčnih oaz. Gre za države ali dele držav, ki privabljajo tuj
kapital z liberalnejšim davčnim sistemom, prijaznejšo zakonodajo, tajnostjo podatkov,
lažjim razpolaganjem s sredstvi podjetja in nasploh enostavnejšim poslovanjem. Po
Šešoku (2002, str. 10) so offshore centri v splošnem države oziroma deli držav, ki imajo
naslednje značilnosti:
 nizke ali ničte davčne stopnje – družbe, ustanovljene v offshore centrih, ne plačujejo
davkov oziroma plačujejo bistveno nižje davke, kot bi jih plačevale doma;
 stroga pravila o bančni in gospodarski tajnosti;
 preprosto poslovanje – v nekaterih offshore centrih ni treba sestavljati letnih poročil in
voditi poslovnih knjig;
 pomanjkanje zunajtrgovinskega razvoja;
 pomanjkljiva izmenjava informacij oziroma nesodelovanje s tujimi davčnimi oblastmi;
 podjetje v offshore centru se lahko ustanovi v nekaj urah, biti mora v tuji lasti,
gospodarsko dejavnost mora opravljati izključno v tujini, kajti vsakršna dejavnost na
trgu države, kjer ima družba sedež, je izrecno prepovedana.
Organizacija OECD1 je leta 1998 sprejela Poročilo o škodljivi davčni konkurenci (Report on
Harmful Tax Competition), v katerem obravnava škodljive učinke, ki jih imajo offshore
centri na tradicionalne davčne sisteme. Poročilo iz leta 1998 (str. 23) opredeljuje kot
škodljive tiste jurisdikcije, ki:
 obdavčujejo dohodek pravnih in fizičnih oseb po izjemno nizkih stopnjah oziroma
uporabljajo ničelno stopnjo – odsotnost davkov ali uveljavljanje nominalnih davkov,
številni offshore centri namreč uveljavljajo samo plačilo minimalnih pristojbin v
registrih podjetij;
 ne sodelujejo s tradicionalnimi davčnimi sistemi pri izmenjavi informacij – večina
offshore centrov do nedavnega sploh niso želeli sodelovati pri izmenjavi informacij ali
pa so celo prepovedali izdajanje informacij o ustanoviteljih, direktorjih in lastnikih
offshore podjetij z različnimi zakoni o tajnosti podatkov;
 niso pregledne zaradi pomanjkanja transparentnosti v poslovanju, pravnih in
administrativnih določbah – zakonodaja offshore centrov večinoma temelji na
splošnem pravu, ki upravne in organizacijske postopke večinoma prepušča
notranjemu vodenju knjig uporabnikov podjetja in uveljavlja razmeroma malo zahtev
po evidenci javnih listin;
 imajo zanemarljiv obseg dejavnosti zaradi pomanjkanja osnovne dejavnosti v davčni
oazi – odsotnost osnovne dejavnosti nakazuje, da skuša privabiti nove investitorje
in/ali transakcije zaradi davčnih ugodnosti, ki jih omogoča.

1

Organization for Economic Cooperation and Development (Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj)
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Poročilo opisuje škodljivo davčno delovanje kot razmere, v katerih so davčni režimi
oblikovani tako, da izpodrinejo davčno osnovo druge države. To se zgodi, ko so drugi
davčni režimi bolj privlačni za naložbe ali varčevanja, ki izvirajo iz drugih držav, in kadar
omogočajo izogibanje davkom teh drugih držav.
Mednarodni denarni sklad2 davčne oaze opredeljuje s tremi značilnostmi (International
Monetary Fund, 2009):
 jurisdikcija, ki ima relativno veliko število finančnih institucij, primarno za poslovanje z
nerezidenti;
 finančni sistem z obsegom kapitala, ki je nesorazmerno večji od obsega, ki ga za
financiranje potrebuje domače gospodarstvo;
 središče, ki ponuja storitve za nično ali zelo nizko stopnjo davka, enostavno finančno
regulacijo ter bančno tajnost lastnika računov.
Kot davčne oaze je DURS leta 2009 opredelil območja s sledečimi značilnostmi (Vrlinič,
2009, str. 5):
 države gostiteljice so tolerantne do davčno ugodnih poslov;
 države so politično in ekonomsko stabilne s samostojnimi vladami;
 davek od dobička lahko nadomeščajo druge vrste davkov;
 pomanjkljiv sistem nadzora deviznih transakcij;
 podjetniška zakonodaja je liberalna;
 transportne kapacitete in druga infrastruktura (telefon, internet) so zadovoljive ali
celo dobre;
 v njih vlada dolgoročna perspektiva davčne liberalnosti;
 preprost bančni sistem;
 velja anonimnost podatkov (podatki o združbah so težko dosegljivi in dokazljivi);
 nizki stroški ustanovitve in registracije podjetja (pojavljanje problema pranja
denarja);
 zatočišče za bogate posameznike in družbo;
 območja, kjer so davčne obremenitve majhne ali jih celo ni.

2.2 UPORABNIKI DAVČNIH OAZ
Uporabniki ugodnosti davčnih oaz se delijo v dve skupini (Čokelc, 2007, str. 4):
 fizične osebe,
 pravne osebe.

2

International Monetary Fund (IMF)
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Fizične osebe, ki se poslužujejo poslovanja v davčnih oazah, so običajno premožnejši
posamezniki z visokimi dohodki ali podedovanim premoženjem velike vrednosti, imigranti
in ekspatriati.
Premoženje posameznika je lahko zaradi visokih davkov ogroženo. Znani so primeri, ko so
posamezniki izgubili vse svoje premoženje, ker so morali plačevati zelo visoke dediščinske
in druge osebne dajatve. Večina posameznikov z visokimi dohodki in velikim premoženjem
prihaja iz ZDA in Evrope, kjer je v preteklosti nastajal večji del svetovnega individualnega
bogastva ter iz nekaterih azijskih držav, kjer je nova ekonomija ustvarila novo generacijo
premožnih posameznikov. Prav slednji se pogosto preselijo v davčne oaze, da bi bilo
njihovo premoženje podvrženo čim manjšim davčnim obremenitvam. Veliko zasebnih bank
že vrsto let trži storitve za bogate posameznike v davčnih oazah, nekatere izmed njih
(npr. Merrill Lynch) prav ciljajo na "ultra-bogataše" s premoženjem 10 in več milijonov
ameriških dolarjev (Macarol, 2004, str. 29).
Pomemben koristnik davčnih oaz so tudi imigranti, ki so zapustili svojo domovino in
poskusili srečo drugje. Poleg ugodnosti, ki jih nudi davčna oaza, pa jim je pomembna tudi
možnost stalne naselitve. Ekspatriati pa so "bivši državljani" določene države, običajno
zaposleni v mednarodnih podjetjih, njihovo življenje je razpeto med več različnimi
jurisdikcijami in se praktično selijo iz dneva v dan. Oboji tudi ne želijo svojih zaslužkov
podvreči obdavčitvi v domači državi, saj je stopnja obdavčitve v davčni oazi nižja ali pa je
sploh ni.
Med pravnimi osebami so najpomembnejši uporabnik ugodnosti davčnih oaz
institucionalni investitorji. Najpogosteje so to velike korporacije, finančne institucije in
družbe za upravljanje. Sem spadajo velike mednarodne družbe pa tudi posamezne
družbe, ki se odločajo za ustanavljanje družb v davčnih oazah predvsem zaradi nižjih
davčnih stroškov. Najpogostejše oblike le-teh so (Čokelc, 2007, str. 4–5):
 Investicijski skladi: davčne oaze so velikokrat posrednik pri naložbah v delnice,
obveznice in ostale investicijske instrumente. Družbe, ustanovljene v davčnih oazah,
omogočajo posameznikom zasebnost in manjše dajatve. V davčnih oazah delujejo tudi
pokojninski skladi, ki zaradi nizkih stopenj obdavčitve dosegajo boljšo donosnost.


Trgovinska podjetja: mednarodna trgovska podjetja izvajajo trgovinske transakcije
prek družb v davčnih oazah, saj se dobiček, ki izhaja iz transakcij pri nakupovanju
dobrin v eni državi in njihovi prodaji v drugi državi, akumulira v družbi, ustanovljeni v
davčni oazi, ki je prosta davkov.



Zasebna podjetja: posamezniki, ki delujejo na področju računalništva, financ,
umetnosti, filma in zabave dosegajo davčne prihranke prek zasebnih podjetij,
ustanovljenih v davčnih oazah. Tovrstna podjetja pogodbeno poslujejo s posamezniki
in jim zagotavljajo storitve zunaj države rezidentstva. Tako je osebni dohodek
posameznikov akumuliran v davčnih oazah in obdavčen po nižjih davčnih stopnjah.
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Holdingi: investiranje v državah, kjer ni sporazumov o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju med državo investitorja in državo, v kateri investira, je zanimivo za
veliko družb. Holding, ki ima sedež v davčni oazi, ima v lasti delnice drugih podjetij in
lahko sodeluje pri njihovem upravljanju in kontroli. Prejema dividende, jih zbira in jih
neobdavčene spet reinvestira. Holding lahko delnice tudi proda, in sicer brez plačila
davka na kapital, ustvarjenega pri njihovi prodaji. Odbitni davek je lahko zmanjšan ali
ukinjen pod pogojem, da je holding podjetje ustanovljeno v davčni oazi, ki ima
podpisan sporazum o preprečevanju dvojne obdavčitve z državo, v kateri se nahaja
podružnica.



Družbe za upravljanje z intelektualnim premoženjem: patenti, avtorske
pravice, trgovinske in blagovne znamke, licence za programsko opremo ter ostala
intelektualna lastnina so predmet lastništva družbe, ustanovljene v davčni oazi. Družba
jih lahko proda ali da v najem prek prodajnih ali franšiznih sporazumov z družbami
izven davčnih oaz. Tako pridobljen dohodek je v davčni oazi nizko obdavčen.



Družbe za upravljanje premičnin in nepremičnin: družbe v davčnih oazah, ki
imajo v lasti premičnine in nepremičnine, imajo hkrati tudi davčno prednost, saj se na
zakonit način izognejo kapitalskim dobičkom, davku na dediščine in davku od prenosa
premoženja.



Finančne družbe: so običajno ustanovljene zaradi manjše obdavčitve obresti,
odhodki od obresti pa so davčno priznana odbitna postavka. Sem spadajo banke,
zavarovalnice in skladi. Poglavitna značilnost offshore bančništva je mednarodno
posredovanje denarja in kapitala ter opravljanje storitev nerezidentom s strani bank, ki
imajo sedež v davčni oazi. Te banke običajno poslujejo z ostalimi finančnimi
organizacijami in opravljajo transakcije z vsemi valutami, razen z valuto države
gostiteljice. Kar se tiče zavarovalnic, je običajno najbolj privlačen element oprostitev
davka na zavarovalne premije in na dobiček od investicij, offshore skladi pa so že
tradicionalno znani po tem, da se jih uporablja kot sredstvo za zaščito premoženja
pred obdavčenjem, poleg različnih davčnih ugodnosti pa zagotavljajo tudi anonimnost
investitorjev pred domačimi ali drugimi državnimi organi glede naložbenih aktivnosti in
zaslužkov. Za zmanjšanje tveganja je zelo pomembno izbrati davčno oazo, ki je
politično in ekonomsko stabilna.

 Transportne družbe: se poslužujejo davčnih oaz, ki imajo nizke stroške registracije
plovil in oprostitev davka od dohodka, ustvarjenega s transportom plovil. Tako je
večina pomorskih prevoznikov registrirana v davčnih oazah, ladje teh prevoznikov pa
plujejo pod njihovimi zastavami, tako imenovanimi "zastavami ugodnosti". Davčne oaze
uporabljajo tudi nekateri zasebni letalski prevozniki.
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2.3 DELITEV DAVČNIH OAZ
Davčne oaze bi lahko delili po različnih kriterijih, najpogosteje pa jih delimo glede na
geografsko lego, glede na obdavčitev in glede na ugodnosti za posamezno področje
poslovanja.
2.3.1 GEOGRAFSKA DELITEV
Geografskih razdelitev davčnih oaz po območjih je več. Global Money Consultants (2011)
deli davčne oaze na:
 Karibsko otočje: Bahami, Bermudi, Deviški otoki, Barbados, Aruba, Dominikanska
republika, Kajmanski otoki, Nizozemski Antili, Angvila, Saint Kitts in Nevis, Saint
Vincent in Grenadines, otočji Turks in Caicos.
 Afrika in Indijski ocean: Mauricius, Liberija, Sejšeli.
 Centralna in Južna Amerika: Panama, Kostarika, Belize.
 Evropa: Švica, Monako, Ciper, Gibraltar, Madeira, Liechtenstein, Luksemburg, Malta,
Andora, Nizozemska, Velika Britanija, Irska, Danska, Jersey, otok Man.
 Bližnji vzhod: Združeni Arabski Emirati.
 JV Azija in pacifiško otočje: Hong Kong, Singapur, Cookovo otočje, Marshallovi otoki,
Zahodna Samoa, Vanuatu.
Za primerjavo različnih geografskih razdelitev je geografska delitev po Valantu (2005, str.
21) bolj poenostavljena, saj offshore področja deli na:
 Afrika (Liberija, Sejšeli, Mauritius, Kapverdski otoki),
 Evropa (Gibraltar, Ciper, Malta, otok Man, Liechtenstein, Luksemburg, Nizozemska,
Danska, Islandija ...),
 Amerika (ZDA, Bahami, Barbados, Belize, Panama, St. Vincent, Nevis, Aruba, Grenada
...)
 Pacifik (Samoa, Cookovi otoki, Vanuatu ...).
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Slika 1: Zemljevid davčnih oaz

Vir: China Daily (05/05/2009 str. 17)

Davčne oaze so lahko tudi določena notranja ozemlja, ki na temelju svoje nerazvitosti ali
posebne zakonodaje v primerjavi s preostalimi ozemlji uživajo poseben davčni status
(federativne ali konfederativno urejene države). Primeri takšnih ozemelj so Delaware,
Florida, Nevada in Wyoming kot posamične države v ZDA, kanton Zug v švicarski
konfederaciji, kanadska provinca New Brunswick, v Ruski federaciji so to Kalmikija,
Ingušetija in Altaj in pa Črna gora (Vrlinič, 2009, str. 8).
2.3.2 DELITEV GLEDE NA OBDAVČITEV
Davčne oaze se trudijo privabiti mednarodne investitorje in premožne posameznike z
različnimi davčnimi privilegiji. Davčne prednosti uporabljajo mednarodna podjetja pri
davčnem planiranju, saj je njihov cilj povečanje prihodkov. Davčne oaze so si v mnogih
pogledih med seboj podobne, a se po določenih značilnostih med seboj tudi razlikujejo. Te
razlike, ki jih opazimo predvsem v obdavčenju, pa investitorjem olajšajo izbiro davčne
oaze. Po Bjegoviću (1999, str. 62–63) ločimo pet vrst davčnih oaz:
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1. Popolne davčne oaze so davčne oaze s popolno davčno oprostitvijo; ni davka na
dobiček, na dohodek, ni prispevkov oz. drugih dajatev. Poleg davčnih ugodnosti je
za njih značilna tudi zelo liberalna in fleksibilna zakonodaja na področju poslovanja
gospodarskih družb, bank in zavarovalnic.
Čeprav popolne davčne oaze ne zaračunavajo davka na dobiček, pa to ne pomeni,
da od podjetij ne zaslužijo nič, saj "brez" davka pomeni, da tisto, kar se plača
državi, ni odvisno od zaslužka podjetja. Zaračunavajo se pristojbine na dokumente,
potrebne pri ustanavljanju podjetja, na delnice in na letno vzdrževanje. Najbolj
znane popolne davčne oaze so: Monako, Bahami, Bermudi, Maldivi, Andora,
Kajmansko otočje, Cookovi otoki, Združeni arabski emirati.
2. Davčne oaze z neobdavčljivimi tujimi prihodki obdavčijo samo prihodke,
ustvarjene na teritoriju davčne oaze, prihodki, ki so ustvarjeni v tujini, ali izvoženi
v tujino, pa so izvzeti iz davka. Dodatno se ta območja delijo še na območja, ki
dopuščajo poslovanje znotraj in izven območja davčne oaze, davek pa se plačuje
za lokalne posle, in na območja, ki se glede na registracijo podjetja odločijo ali bo
podjetju dovoljeno samo poslovanje s tujino brez plačila davka. Tovrstne davčne
oaze so: Hong Kong, Panama, Gibraltar, Dominikanska republika, Liberija, Irska (le
nerezidenčna podjetja), otok Man.
3. Davčne oaze, ki obdavčujejo z nižjo davčno stopnjo ali pa s sporazumi o
dvojnem obdavčevanju dosežejo nižjo obdavčitev. Njihova posebnost je, da
zaračunavajo zelo nizke davke na prihodke, ne glede na to, kje so bili ustvarjeni.
Pogosto so te države podpisnice davčnih sporazumov3. Med navedene davčne oaze
spadajo Ciper, Švica, Nizozemska, Nizozemski Antili.
4. Davčne oaze z nizkimi davki na dohodek, v katerih so z zakonom predvideni
nizki davki na dohodek, proizveden doma ali v tujini. Sem spadajo Barbados,
Deviški otoki, Ciper, Hong Kong, San Marino.
5. Posebne davčne oaze, ki upoštevajo tako imenovane holding privilegije: v teh
primerih gre za države s sicer visokimi davčnimi obremenitvami, ki so
specializirane predvsem za holdinške družbe, saj dopuščajo posebnosti, da se
določene vrste družb lahko obdavčujejo po nižji davčni stopnji. Znani so holdingi,
kamor se steka denar povezanih podjetij na podlagi transfernih cen v države s
takšno ureditvijo. Med njimi so: Nizozemska, Luksemburg, Irska, Ciper, Danska,
Belgija, Singapur, Švica, Portugalska, Španija, Nemčija, Velika Britanija.

3

Npr. Nizozemski Antili imajo sklenjenih kar nekaj ugodnih davčnih sporazumov ter nizko stopnjo
obdavčenja (le 3 %) in še to samo na nekatere vrste prihodkov.
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2.3.3

DELITEV GLEDE
POSLOVANJA

NA

UGODNOSTI

ZA

POSAMEZNO

PODROČJE

Med davčnimi oazami je veliko podobnosti, vendar pa so nekatere bolj primerne ali
ugodne za opravljanje določene dejavnosti kot druge. Zato pogosto zasledimo tudi
"funkcionalno" delitev davčnih oaz. Pri tem je pomembno, kako posamezna davčna oaza
ureja in upravlja različne poslovne sektorje in pravne entitete. Tako so nekatera območja
bolj zanimiva za bančništvo ali zavarovalništvo, druga za registracijo plovil, naslednja spet
za registracijo holdinga itd.
V grobem lahko davčne oaze razdelimo po naslednjih dejavnostih (Miklič, 2008, str. 10):
- davčne oaze primerne za bančništvo npr. Švica, Liechtenstein,
- davčne oaze primerne za (investicijske, vzajemne) sklade npr. Irska, Luksemburg,
- davčne oaze primerne za (e-)trgovino npr. Gibraltar, Ciper,
- davčne oaze primerne za registracijo plovil in ostalih prevoznih sredstev npr. Ciper,
Gibraltar, otok Man,
- davčne oaze primerne za holdinge npr. Nizozemska, Luksemburg, Ciper,
- davčne oaze primerne za zavarovalništvo npr. Belgija, Irska,
- davčne oaze primerne za zavarovanje intelektualne lastnine npr. Ciper, Gibraltar,
Irska, Luksemburg,
- davčne oaze primerne za specializirane poslovne storitve npr. otok Man,
- davčne oaze primerne za registracijo raznih licenc npr. otok Man
in druge.
Ker je možnosti veliko, bodo v nadaljevanju magistrskega dela podrobneje analizirane
nekatere izmed njih.
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3 DAVČNE OAZE GLEDE NA UGODNOSTI ZA POSAMEZNO
PODROČJE POSLOVANJA
Načrtno ali nenačrtno so se posamezne davčne oaze razvile oziroma veljajo za bolj
primerne za določeno vrsto dejavnosti kot druge. Tako imajo nekatere davčne oaze zelo
dobro razvito bančništvo, druge zavarovalništvo, nekatere pa so primernejše za
ustanavljanje holdingov, za upravljanje s skladi ali za katero izmed drugih dejavnosti
(Miklič & Zaman, 2008). Vsak davčni raj se nagiba k temu, da bi dajal prednost določenim
vrstam dejavnosti.
Vse več je uporabnikov offshore centrov, od velikih mednarodnih korporacij do manjših
poslovnežev, saj se več kot polovica vseh svetovnih transakcij pretaka v le-teh. Davčne
politike držav Evropske unije se med seboj zelo razlikujejo, zato ne preseneča, da se
podjetja odločajo za poslovanje v tistih, ki so na tem področju bolj prijazna do njihovih
bilanc. Kje bomo ustanovili offshore podjetje ni več odvisno le od geografske lege neke
davčne oaze, ampak predvsem od tega, kaj nam določena davčna oaza nudi. Vsaka
davčna oaza nudi prednosti. Pri ustanavljanju offshore podjetja moramo gledati na
prednosti poslovanja in glede na te prednosti ustanoviti offshore podjetje v najbolj
primerni davčni oazi (Vrlinič, 2009, str. 22). Trenutno se največ mednarodne davčne
optimizacije izvede prek Cipra in Nizozemske (Kukovič, 2008).
V svetu uporabljajo offshore mala podjetja, kot tudi srednje in največje korporacije na
vseh področjih mednarodnega poslovanja. Offshore podjetje se uporablja kot nosilec
bančnih računov, prodajalec ob uvozu, kupec ob izvozu, distributer, posrednik, neodvisni
agent, principal v agencijskem odnosu, udeleženec v operacijah barter, podizvajalec,
ustanovitelj gradbišča, izvajalec del ali projektni vodja, lastnik ali upravitelj premoženja
(nepremičnin), prevoznik mednarodnih tovorov, lastnik jahte, ladje ali drugega
prevoznega sredstva, lastnik avtorskih pravic, licenzant (angl. licensor), udeleženec
podlicenciranja (angl. sublicensing), dajalec franšize, vlagatelj, partner v skupnem
vlaganju (angl. joint venture), ustanovitelj predstavništva ali podružnice, nosilec delnic
(holding), dajalec lizinga za nepremičnine in osnovna sredstva, posojilodajalec in
posojilojemalec zavarovalec, pooblaščeni upravitelj, član nadzornega sveta, spletno
podjetje, dobavitelj neposrednih storitev … (Crnomarković, 2002b).
Namen magistrskega dela je bil raziskati in predstaviti nekatere davčne oaze v Evropi in
dokazati, da je davčno svetovanje in načrtovanje uporabe davčnih oaz postalo tržna niša.
Eden izmed ciljev te naloge je bil spoznati davčne oaze in njihovo razlikovanje glede na
"funkcionalnost" v smislu ugodnosti za posamezno področje poslovanja, zato želim v tem
poglavju dokazati prvo delovno hipotezo, da se davčne oaze med seboj razlikujejo glede
na ugodnosti za posamezno področje poslovanja. Dokazovanje prve hipoteze temelji na
teoretično-analitičnem raziskovanju domače in tuje strokovne literature, znanstvenih
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razprav in raziskav, člankov ter internetnih virov s področja finančne, davčne, ekonomske
in pravne prakse.
V nadaljevanju je opisanih nekaj dejavnosti, ki se najpogosteje selijo v davčne oaze. Ob
tem so pri vsaki izmed njih najprej na kratko opisane značilnosti posamezne dejavnosti,
sledi pa predstavitev davčne oaze, ki se uvršča v skupino davčnih oaz, ki najbolje
"servisirajo" posamezno izbrano dejavnost.

3.1 BANČNIŠTVO
Bančništvo je dejavnost, ki je dobro razvita v skoraj vseh davčnih oazah. Offshore
bančništvo postaja vse bolj priljubljeno med zasebnimi in mednarodnimi vlagatelji ter
podjetji vseh vrst.
Največji razmah je offshore bančništvo doživelo med letoma 1960 in 1970, ko so
industrijske države krepile reguliranost finančnega sektorja. V začetku 60-ih let se je
število offshore bank povečalo za štirikrat, od tega četrtina v karibskem območju in petina
v evro območju. Bilančna vsota offshore bank je v tem času zrasla za sedemkrat. Ta silen
razmah bančništva v davčnih oazah je v 60-ih in 70-ih letih povzročil še več zahtev po
razkrivanju finančnih podatkov, visoko stopnjo obdavčitev v nekaterih državah OECD,
kontrolo pretoka kapitala, restriktivno politiko novih finančnih produktov, zviševanje
obrestnih mer in obvezne depozitne rezerve. V času restriktivne politike mednarodnih
finančnih institucij so se mednarodne finance prek davčnih oaz močno razširile. V Aziji se
je offshore bančništvo razvilo po letu 1968, pionirska država na tem območju je bil
Singapur. V Evropi je predvsem Luksemburg s svojo liberalnejšo politiko do davkov in
strogo politiko na področju razkrivanja podatkov povzročil privlačno območje za tuje
investitorje. Na bližnjem vzhodu je bila v sredini 70-ih let najpomembnejša davčna oaza
Bahrajn. Ta trend se je nekoliko umiril šele v začetku 90-ih let, vendar je offshore bančništvo še vedno vzporedna alternativa visoko reguliranim finančnim trgom (Miklič &
Zaman, 2008).
Ena od največjih prednosti poslovanja z offshore banko je, da navadno ponujajo nižjo
stroškovno osnovo in lahko pogosto zagotavljajo višje obrestne mere. Druga prednost je,
da offshore banka običajno izplača obresti, ne da bi se odštel davek, kar predstavlja veliko
ugodnost za stranke, ki polagajo velike vsote denarja na svoje offshore bančne račune.
Tretja pomembna ugodnost je visoka stopnja bančne tajnosti, ki je pogosto določena kar
v zakonih in statutih. Treba je poudariti, da v zadnjem času vedno več davčnih oaz sklepa
mednarodne sporazume o razkrivanju podatkov v primeru posebnih okoliščin (terorizem),
kar pomeni, da obstaja vedno manj možnosti za nelegalno poslovanje.
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Konec koncev so offshore bančni procesi izjemno fleksibilni v mnogih pogledih. Na primer
offshore bančni račun se lahko odpre v različnih valutah, do njega pa je mogoče dostopati
v različnih državah ali prek spletnega bančništva. Tako imajo imetniki računov vedno
zagotovljen enostaven dostop do podatkov o svojih računih in možnost izvajanja različnih
transferjev. Zaradi vseh teh prednosti, ki jih ponuja offshore bančništvo, ni težko
razumeti, zakaj se vedno več potrošnikov odloča za offshore račun.
Offshore banke navadno poslujejo z drugimi finančnimi organizacijami in opravljajo
transakcije z vsemi valutami, razen z valuto države gostiteljice. Lahko pa banka pridobi
tudi dovoljenje za poslovanje znotraj države, a to navadno ni v interesu večjih bank.
Poslovanje v offshore finančnih središčih je za finančne posrednike ugodno, saj je manj
obremenjeno z davki in manj omejevano s strogimi zahtevami, tako glede obveznih rezerv
kot pretoka denarja in kapitala. Zaradi teh prednosti se njihovo število in obseg
poslovanja v njih povečujeta. Vendar nezadosten nadzor lahko pripelje do preveč
tveganega poslovanja. Tega so se začeli zavedati že pred tremi desetletji, leta 1991 pa se
je to s stečajem banke Bank of Credit and Commerce International (BCCI) potrdilo v
najbolj grenki obliki, saj je za vedno poniknilo 15 milijard dolarjev (Plantan, 2002).
Države razvitega sveta, kot sta na primer Švica in Avstrija, niso pravi davčni raji, kot jih
poznamo drugje, ampak so pomembni bančni centri in stabilni ter varni raji za denar in
premoženje (Kruhar Puc, 2007, str. 65). Ugleden mednarodni finančni center je tudi
Liechtenstein, čeprav je v državi le 16 bank. Od Švice je prevzel bančno tajnost,
monetarni sporazum med Liechtensteinom in Švico pa še dodatno jamči za finančno
stabilnost. Podobno je Luksemburg s svojo liberalnejšo politiko do davkov in strogo
politiko na področju razkrivanja podatkov postal privlačnejši za tuje investitorje.

3.1.1 ŠVICA
Švica leži v samem osrčju gorate Evrope. Z dobrimi 41.000 kvadratnimi kilometri je
majhna, a izjemno bogata zahodnoevropska država. Razdeljena je na 26 relativno
samostojnih kantonov s samostojno davčno politiko in več kot 3000 občin (Lowtax,
2011a). Uradni in poslovni jeziki so štirje: francoščina, nemščina, italijanščina in
retoromanščina, pravni sistem je kontinentalni. Njeno prebivalstvo sestavlja okoli 62
odstotkov Nemcev, 19 odstotkov Francozov, 8 odstotkov Italijanov, 1 odstotek
Retoromanov, preostali prebivalci pa so priseljenci. Bančništvo je najbolj poznana panoga,
uradna valuta v državi je švicarski frank, ki je že desetletja najmočnejša svetovna valuta,
celo v primerjavi z japonskim jenom in bivšo nemško marko (Wikipedija, 2011).
Švica je država civilnega prava in, kot je značilno za jurisdikcije takšne pravne ureditve, je
oblikovanje in upravljanje družb precej bolj birokratsko kot pri ureditvi običajnega prava.
Civilni zakonik je v veljavi na zvezni ravni, vsak kanton pa vzdržuje Poslovni register –
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listino javne narave, v katero morajo podjetja obvezno vnesti družbenike, direktorje,
kapitalske strukture ipd., kar ima strogo pravno veljavo (Lowtax, 2011b).
Ta alpski raj je ena od politično in ekonomsko najbolj stabilnih držav na svetu. Švicarska
vlada je vztrajala, da mora švicarska nacionalna banka v skladu s švicarsko ustavo
švicarski frank zavarovati s stabilno valuto države, torej z rezervami, ki vključujejo zlato.
Sama vrednost zlata precej presega vrednost valute v obtoku. Skupaj z nizko rastjo
oskrbe z denarjem to pomaga vzdrževati gospodarsko stabilnost, zmanjšuje nevarnosti
inflacije in deflacije. To je valuta, kot zlato in druge dragocene kovine, ki se jo splača
imeti kot zavarovanje pred inflacijo in ekonomsko negotovostjo (Kruhar Puc, 2007, 159).
Švica je največji center zasebnega bančništva na svetu. Več kot 500 večjih bančnih
institucij je ocenjenih, da imajo do 35 % svetovnega zasebnega bogastva (Lowtax,
2011c). Švicarsko bančništvo je brez primere. Država ostaja politično nevtralna in brani
svoj Zakon o bančni tajnosti iz leta 1934 s strogimi kaznimi. Na Švico so pritiskale
posamezne sosednje države, EU, ZDA in mednarodne organizacije, naj spremeni
zakonodajo glede varovanja bančnih tajnosti. Švicarska vlada se je prilagodila zahtevam
OECD glede predpisov o administrativni pomoči, davkih in davčnih utajah. Da bi vpeljali
OECD standard, so obnovili sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčevanju s številnimi
državami, vključno z ZDA.
Zaradi zaostrene zakonodaje zadnjih let morajo bankirji po zakonu poročati o "sumljivih"
transakcijah, kar je površinsko dokaj smiselno, po drugi strani pa vključuje subjektivne
odločitve, ki imajo potencial, da bi lahko v posameznih primerih spodjedle švicarsko
tajnost. Ključ do uspeha je pri Švicarjih finančna varnost za stranke, zato se danes tretjina
svetovnega premoženja upravlja iz Švice. Švicarski bankirji so upravljavci denarja, ki
uživajo največje zaupanje v vsem svetu (Kruhar Puc, 2007, 160).

3.1.2 LIECHTENSTEIN
Kneževina Liechtenstein je majhna celinska država v Srednji Evropi, med Švico na zahodu
in Avstrijo na vzhodu. Upravno je razdeljen na enajst občin. Uradni jezik je nemščina,
angleščina pa v splošni uporabi. Uradna valuta je švicarski frank. Politični sestav in
gospodarsko stanje v Liechtensteinu sta stabilna in zaupanja vredna, tako da spada
država med tiste z najvišjimi prihodki na prebivalca na svetu. Profesionalne storitve so
dostopne vsem in so zelo kvalitetne.
Liechtenstein je zelo navezan na Švico, saj ga na primer že od leta 1919 kot konzul
zastopa Švica, od leta 1924 pa je uradna valuta v Liechtensteinu švicarski frank. Ta
povezanost s Švico daje državi ugled stabilnega finančnega centra v mednarodnih
poslovnih krogih. Od Švice so prevzeli bančno tajnost, med sosedama pa velja tudi prost
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pretok kapitala in deviz (Vouk, 2007, str. 16). Monetarni sporazum med Liechtensteinom
in Švico še dodatno jamči za finančno stabilnost.
Ta kneževina velja za najstarejši svetovni davčni raj; zakonodaja o varovanju premoženja
je bila sprejeta že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Je politično in gospodarsko
stabilna, v njej pa velja stroga bančna tajnost, ki se prekrši le v primerih kazenskega
pregona. Liechtenstein je uveljavljen kot idealen azil za vse tiste, ki bi radi privarčevali pri
plačilu davkov, kot svetovni center podjetij, zastopanih s poštnim nabiralnikom in kot
stičišče mednarodnih denarnih tokov (Vouk, 2007, str. 16).
Liechtenstein ponuja izjemno stabilno in učinkovito poslovno okolje s sodobno
infrastrukturo in odličnimi telekomunikacijami. Obstaja veliko število različnih oblik družb
za različne namene, zakonodaja pa je fleksibilna in liberalna. Liechtenstein ima zmerne
domače davke, a ima specializirane in zelo prožne holding družbe in domače družbe, pa
tudi ustanove in fundacije, ki so oproščene plačevanja davka, vendar običajno ne morejo
poslovati znotraj države. Obstaja več kot 30.000 offshore podjetij, ki zagotavljajo okoli 30
% državnih prihodkov (Lowtax, 2011č).
Dežela je poznana kot ena izmed najstarejših davčnih zatočišč z zelo visoko stopnjo
zaupnosti bančnih podatkov, fleksibilno gospodarsko zakonodajo, ki predvideva skoraj vse
mogoče načine združenja v gospodarsko družbo in je kot taka prepoznavna širom po
svetu. Čeprav je v državi le 16 bank, je kljub temu pomemben mednarodni finančni
center. Liechtenstein je relativno draga jurisdikcija, vendar pa je obdavčitev v tej deželi
nizka, tudi za domačine, rezidente posameznike in družbe rezidentke, še nižja pa je za
offshore podjetja in nerezidente (Lowtax, 2011d).
Liechtenstein je dolgo veljal za območje s privilegiranim davčnim režimom, nesodelujočo
in škodljivo davčno konkurenco. Da bi se znebil negativne oznake varnega skrivališča za
pranje denarja in utajo davka, je zaostril zakonodajo zoper pranje denarja in z OECD
uskladil smernice za povečanje transparentnost in izmenjavo informacij z davčnimi organi
drugih držav. Še vedno pa je prisotna bančna in davčna tajnost (Lowtax, 2011e).
V Liechtensteinu ne obdavčujejo kapitalskih dobičkov, dividend in dobičkov iz naslova
likvidacij (LCG Liechtenstein, 2011).
Oblasti v Liechtensteinu še zlasti spodbujajo ustanavljanje podjetij, ki imajo v kneževini
sicer sedež, vendar so vodena iz tujine (podjetja, zastopana s poštnim nabiralnikom).
Poleg tega podjetjem, ki so v državi zastopana samo s poštnim nabiralnikom, na teritoriju
Liechtensteina ni treba izvesti letnih skupščin lastnikov podjetja. Za ustanovitelje in
lastnike podjetja prav tako ne veljajo nobene omejitve glede njihovega stalnega
prebivališča ali državljanstva. Velja pa, da mora tudi takšno podjetje imeti v kneževini
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svojega zastopnika, ki mora biti državljan Liechtensteina in imeti na njenem ozemlju tudi
stalno prebivališče (Vouk, 17).
Liechtenstein ima zelo razvit bančni sektor, zlasti zasebno bančništvo, kar je posledica
kombinacije dejavnikov, vključno z relativno sproščenim, vendar še vedno visoko
spoštovanim regulativnim režimom, zelo fleksibilno podjetniško zakonodajo in strogo
bančno tajnostjo (Lowtax, 2011d).
Bančna tajnost ima v Liechtensteinu zelo pomembno vlogo, kar je bilo v veliki meri
povzeto po Švici, in je zakonsko standardizirana. Nanaša se na osebne podatke strank,
vrsto vodenja računov, naročila strank itd. Do nedavnega se je bančna tajnost uporabljala
tudi v zvezi z mednarodno upravno in pravno pomočjo, kot zaščita pred tujimi davčnimi
organi.
Kneževina Liechtenstein je sicer redko tema novic. Kot davčna oaza v osrčju Evrope, ki
zagotavlja visoko stopnjo tajnosti, si prizadeva za čim manjšo opaznost, da se lahko
kapital iz vsega sveta nemoteno steka na njen teritorij. Novica, da je nemška
obveščevalna služba od nekdanjega uslužbenca banke LGT za pet milijonov evrov kupila
seznam računov 1400 strank te banke, je Liechtenstein spravila med glavne novice.
Nemški davčni organi so na podlagi seznama sprožili obsežno preiskavo, ki je razkrila
največjo davčno utajo v zgodovini Nemčije. Utajenih naj bi bilo do štiri milijarde evrov.
Med osumljenimi naj bi šlo predvsem za ljudi v zgornjem delu dohodkovne lestvice. Denar
so vlagali v anonimne fundacije, registrirane v Liechtensteinu, ki naj bi jih ustanovili zgolj
zaradi izogibanja davkom (Marn, 2008).
Afera je Liechtenstein ogrozila, saj je bila njegova najprivlačnejša lastnost ravno bančna
tajnost. Liechtenstein je ostro obsodil dejstvo, da je nemška vlada kupila podatke, ki so
bančna tajnost, poleg tega pa so bili pridobljeni nezakonito.
Pritiski, ki so se po tej aferi začeli izvajati na Liechtenstein, so imeli za posledico omilitev
bančne tajnosti in sklenitev večjega števila dvostranskih dogovorov o tesnejšem
sodelovanju na področju izmenjave davčnih informacij. Liechtenstein je izrazil
pripravljenost za sodelovanje z OECD v boju proti davčnim utajam, s čimer naj bi se
kneževina znebila ugleda davčne oaze.

3.2 ZAVAROVALNIŠTVO
Offshore zavarovalnice spadajo, skupaj z offshore bankami in offshore zaupniškimi
podjetji (trusti), med najbolj uporabne pa tudi izkoriščane na področju davčnega
planiranja in optimiziranja.
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V nekaterih davčnih oazah obstajajo ugodni predpisi, ki urejajo ustanavljanje
zavarovalniških in pozavarovalniških podjetij. Pri tem je privlačno dejstvo, da je podjetje
oproščeno davka na zavarovalne premije in na dobiček od investicij. Veliko
multinacionalnih podjetij ustanavlja lastna zavarovalniška podjetja, ki služijo pri
zavarovanju in pozavarovanju podružnic in drugih vej podjetja. Premije, ki jih matična
podjetja plačujejo za svoje podružnice, se štejejo med stroške (Bjegović, 1999, str. 62).
Offshore zavarovalniško podjetje je podružnica, ki je v lasti neke večje "nezavarovalniške"
družbe ali skupine družb, katerih namen je, da ponujajo neke vrste interno zavarovanje in
s tem znižajo stroške zavarovanja. Pri tem fiskalni vzroki niso ključnega, so pa velikega
pomena. Gre torej za primer, ko podjetje ali skupina podjetij ustanovi zavarovalnico, pri
kateri zavarujejo normalne, pričakovane in potencialne katastrofalne izgube v trgovinskih
poslih. Takšna podjetja uživajo bistvene popuste, ugodnosti ter možnost bolj učinkovitega
upravljanja s svojim kapitalom.
Vzroka za ustanovitev zavarovalnice v davčni oazi sta dva (Miklič, 2008, str. 33):
 zavarovalniški namen – gre predvsem za različne zavarovalne oblike visokega
tveganja, kar bi bilo pri sklenitvi z zavarovalnico v državi z visoko davčno stopnjo zelo
drago;
 davčni namen – ustanovitev zavarovalnice v davčne namene je pomembna z vidika
davčnega načrtovanja, ni pa to edini razlog, zelo pomembna dejavnika sta tudi
varstvo sredstev in povečan ugled podjetij, ki so ustanovila zavarovalnico.
Glavne značilnosti offshore zavarovalništva v davčnih oazah so (Slogold, 2011):
 nizka intervencija s strani organov in institucij;
 nižji začetni kapitalski vložek kot v drugih jurisdikcijah;
 davčni vidik – zavarovalnice so pogosto izvzete iz vseh oblik neposrednih davkov;
 namesto davka na dobiček se plačajo zgolj pavšalni zneski;
 nizki ustanovitveni stroški;
 nizke pristojbine;
 liberalnejše zahteve glede delovanja zavarovalnice;
 offshore zavarovalnice niso predmet omejitve zunanjetrgovinskih omejitev;
 pristojbine so z lahkoto dostopne v številnih offshore jurisdikcijah;
 ni obveznosti glede kapitalske ustreznosti;
 širok izbor zavarovalniške dejavnosti – možnost sklepanja vseh vrst zavarovanj,
vključno z življenjskimi.
Za zavarovalništvo in pozavarovalništvo so v Evropi najbolj ugodne države Guernsey,
Luksemburg, Ciper, otok Man, Jersey, Irska in Gibraltar (Lowtax, 2011f).
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3.2.1 GUERNSEY
Zavarovalni sektor na Guernseyu se lahko razdeli na dve glavni področji:
- domače zavarovanje, ki ga sestavljajo domače in tuje zavarovalnice, priznani
zavarovatelji in zavarovalniški posredniki oz. svetovalci;
- mednarodno zavarovanje, kamor spadajo "captive" zavarovalnice, družbe "zaščitene
celice" in podjetja, ki urejajo življenjska zavarovanja s tem, da priskrbijo zavarovalne
pogodbe znotraj Guernsey, ki zajemajo mednarodna tveganja.
Obe kategoriji zavarovanj morata imeti licenco, skladno z Zakonom o zavarovalništvu (The
Insurance Business (Bailiwick of Guernsey Law) iz leta 2002 (Lowtax, 2011g).
Guernsey velja za najboljši sedež za PCC (družbe zaščitene celice) v Evropi, pohvalna je
njegova prilagojena zakonodaja in stroškovno učinkovitost. Spada med najboljše štiri
centre za "captive" zavarovalnice na svetu in ima na tem področju vodilni položaj v Evropi.
Med evropskimi državami mu tu sledijo Luksemburg, otok Man, Dublin, Švica, Gibraltar,
Malta in Jersey (Lowtax, 2011g).
Dejavnost zavarovalnega sektorja se je na Guernseyu v zadnjih petih letih izrazito
povečala. Številčno gledano je bilo v letu 2009 skoraj 25 % več izdanih zavarovalniških
dovoljenj kot v letu 2008. Statistični podatki komisije za finančne storitve kažejo, da
Guernsey zdaj gosti skupaj 678 mednarodnih zavarovalnih subjektov, od katerih je 355
mednarodnih zavarovalcev in 323 družb zaščitenih celic (Lowtax, 2011g).

3.2.2 LUKSEMBURG
Luxembourg ima uspešen zavarovalniški trg. Vse pomembnejše tuje zavarovalne skupine
so prisotne, saj lahko v celoti izkoristijo možnost ponuditi čezmejne storitve znotraj
Evropske unije. V Luksemburgu je registriranih okoli 77 zavarovalnic, večinoma majhnih,
ki se ukvarjajo z življenjskimi zavarovanji, pri čemer večina posluje doma in v tujini.
Vendar pa je glavna dejavnost čezmejna prodaja, ki predstavlja več kot 89 % premij
življenjskega zavarovanja. Poleg njih je registriranih okoli 250 "captive" zavarovalnic
(Lowtax, 2011h).
Številne mednarodne zavarovalnice so z bankami ustvarile skupna podjetja za trženje
življenjskih zavarovanj. Luksemburške institucije so se specializirale za povezana
življenjska zavarovanja, ki strankam omogočajo združevanje zavarovanja z donosnostjo
naložbe, zlasti za police, vezane na namenske investicijske sklade. Navedeno se vse
pogosteje uporablja pri upravljanju premoženja.
Zavarovalniški sektor s področja premoženja in nezgod (neživljenjsko zavarovanje) je pred
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kratkim doživel hitro rast pri mednarodni prodaji, tako da predstavlja pridobivanje premij
iz tujih virov kar 70 % vseh teh premij (Luxembourg for finance, 2011).
Zavarovalništvo je zakonsko urejeno, predpisan nadzor izvaja Commissariat aux
Assurances (CAA).
"Captive" zavarovalnice v Luksemburgu niso predmet posebnih regulativnih ali davčne
obravnave. Zavarovalnice s sedežem v Luksemburgu morajo plačati letno pristojbino v
višini do 15.000 evrov, tiste s sedežem izven Luksemburga pa le 3.000 evrov (Lowtax,
2011h).

3.2.3 CIPER
Ciprska vlada ima precej ravnodušen odnos do offshore zavarovalnic, saj je za njih znižala
normalni znesek ustanovitvenega kapitala, poleg tega pa za njih ne veljajo pravila
minimalnega kapitala in upoštevanje zahteve po vlaganju računovodskih izkazov Centralni
banki Cipra. Zavarovalniška podjetja, ki so v lasti nerezidentov in z dohodki, ki izvirajo
izven Cipra, niso predmet ciprske obdavčitve (Lowtax, 2011i).

3.3 SKLADI
Tako kot banke in zavarovalnice so tudi družbe za upravljanje skladov spoznale, da bi
lahko prek davčnih oaz znižale stroške in tako naredile sklade donosnejše in privlačnejše.
V zadnjem obdobju smo priča trendu, ko veliko družb seli upravljanje svojih skladov v
davčne oaze, kamor selijo tudi svoje oddelke za transakcije, podporno tehnologijo in
ostalo operativo. Raziskava družbe Deloitte iz leta 2005 kaže, da se je samo med letoma
2003 in 2004 kar 46 % finančnih inštitucij za upravljanje skladov preselilo v davčne oaze
(Miklič & Zaman, 2008).
Mednarodni finančni centri v davčnih oazah ponujajo ugodno okolje za družbe, ki se
ukvarjajo z investicijami. Možne so različne oblike investicijskih vlaganj, glavna prednost
pa je nižja ali celo nična stopnja obdavčitve. Ker pa offshore skladi nudijo višje donose in
pogosto večja tveganja, mnoge države z visoko davčno stopnjo svojim državljanom
prepovedujejo investicije v takšne sklade, prav tako pa tudi oglaševanje takih skladov.
Pogosto rezidenti držav z visoko davčno stopnjo, ki želijo vlagati v takšne sklade, z
vlaganjem ne pridobijo veliko, saj njihove države od dobičkov pobirajo davke. Zato se
offshore skladi poslužujejo različnih načinov, s katerimi preložijo obdavčitev na čas, ko se
dividende razdelijo ali ko se enote skladov prodajo (Miklič & Zaman, 2008).
Dobro razvite davčne oaze omogočajo tri vrste vzajemnih skladov (Slogold, 2011):
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javni skladi so vzajemni skladi, ki so najbolj razširjeni in praktično vsem dostopni,
saj ponujajo vpis ali nakup delnic celotni splošni javnosti;
zasebni skladi so namenjeni ožjemu krogu vlagateljev (do 50), ki lahko z
ustanovno listino prepovejo ponudbo delnic splošni javnosti in
profesionalni skladi so na voljo samo profesionalnim vlagateljem, pri čemer so
začetni vložki precej visoki, sklad pa je s svojimi predpisi opredeljen kot
profesionalni sklad.

Dejstvo je, da je strategija investiranja močno odvisna od tipa investitorjev, katerim naj bi
bil sklad namenjen (Miklič, 2008, str. 23).
Najbolj razširjene davčne oaze v Evropi, ki so primerne za tovrstne storitve, so: Kanalski
otoki, otok Man, Luksemburg in Irska.

3.3.1 LUKSEMBURG
Spodbudno podjetniško okolje in zakonodaja, dobra finančna infrastruktura ter ugoden
geografski položaj so še okrepili položaj Luksemburga kot finančnega centra, v katerem je
danes registriranih prek 500 upravljavskih družb, ki upravljajo 800 milijard evrov investiranih sredstev. Po številu delujočih skladov Luksemburg prekašajo samo ZDA. Leta 1959 je
bil ustanovljen prvi luksemburški investicijski sklad, trg vzajemnih skladov v Luksemburgu
pa je doživel svoj razcvet šele konec osemdesetih let. Danes so luksemburški skladi
SICAV (investicijska družba s spremenljivim kapitalom, fr. société d’investissement à capital variable) v mednarodnem merilu najbolj razširjena pravno-formalna oblika odprtega
investicijskega sklada (Kodrič, S., 2001).
Pomemben vpliv na množično razširjenost investicijskih skladov ima tudi ugodna
luksemburška davčna zakonodaja, saj Luksemburg velja za davčni raj za vlagatelje v
investicijske sklade.
Skladi SICAV so organizirani kot delniške družbe, ki dnevno izdajajo in odkupujejo svoje
delnice. Ena od pomembnih prednosti te oblike je, da se skladi, ki so registrirani v skladu
z direktivo v eni od članic Evropske unije, lahko tržijo tudi v ostalih članicah, ne da bi
morali opraviti ponovni postopek odobritve. Druga poglavitna lastnost pa omogoča, da
SICAV (ena pravna oseba) funkcionira kot krovna družba, saj je lahko razdeljen na več
popolnoma ločenih oddelkov z različnimi investicijskimi politikami, ki vsebinsko predstavljajo zaokrožene celote oziroma sklade. Vsak oddelek ima lahko izdane delnice različnih
razredov, ki so, v nasprotju s kuponi slovenskih vzajemnih skladov, prenosljivi vrednostni
papirji. Skladi SICAV so že dalj časa dostopni tudi slovenskim institucionalnim in individualnim vlagateljem, saj njihove delnice večinoma kotirajo na luksemburški borzi. Različico
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temu predstavljajo skladi SICAF (Societe d'investissement kapitala fixte), zaprti skladi, ki
se običajno uporabljajo za zasebne investicije (Kodrič, S., 2001).
Za vlagatelje je privlačen predvsem davčni režim skladov SICAV. SICAV-i niso podvrženi
davčnemu režimu, torej ne plačujejo niti davka na dobiček niti davka na kapitalske
dobičke niti davka od izplačanih dividend delničarjem sklada, ki niso luksemburški rezidenti. Pod določenimi pogoji so dobički od prodaje delnic k SICAV/Fs obdavčljivi (LCG,
2011).
Investicijski skladi so oproščeni plačila davka od dohodkov pravnih oseb, trošarin in davka
na premoženje. Podvrženi so le plačilu davka ob ustanovitvi sklada v višini 1.250,00 € in
letnega prispevka v višini med 0,01 do 0,06 odstotkov glede na vrednost sredstev sklada,
odvisno od vrste sklada. Ni oprostitve plačila davka od kapitalskih dobičkov za dividende,
izplačane od domačih podjetij (LCG, 2011).
V Luksemburgu tudi delničarji navadno niso davčni zavezanci oziroma ne plačujejo davka
na kapitalske dobičke, na dohodek, akontacije davka, davka na darila, posest, dediščino
ali drugih davkov, razen tistih delničarjev, ki so rezidenti ali imajo stalno bivališče v
Luksemburgu, in razen nekaterih nekdanjih rezidentov Luksemburga in nerezidentov, če
imajo več kot 10 % delniškega kapitala družbe, ki ga v celoti ali delno odprodajo v šestih
mesecih od pridobitve (Gornik, 2005, str. 38).
Vsi luksemburški skladi so registrirani, regulirani in nadzorovani s strani finančnega
regulatorja in luksemburškega regulatorja trga vrednostnih papirjev Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (Gornik, 2005, str. 38).

3.3.2 IRSKA
Kot članica EU s priznano borzo, dobro mrežo sporazumov o preprečevanju dvojnega
obdavčevanja in ugodno davčno politiko, je bila Irska uspešna pri privabljanju vzajemnih
in investicijskih skladov, čeprav ni povsem v isti ligi kot Luxembourg. Konec leta 2009 je
imela irska borza 1270 skladov in 1939 podskladov.
Približno 40 % sredstev, ki kotirajo na borzi, ima sedež na Irskem, mnogi od njih v
Mednarodnem centru za finančne storitve4 (IFSC), čeprav od leta 2002 zaradi
harmonizacije davčnih režimov dogovorjene z EU novi vstopi v IFSC niso bili dovoljeni
(Lowtax, 2011j).

4

International Financial Services Centre (IFSC)
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Investicijski skladi na Irskem lahko obstajajo v različnih oblikah, najpogosteje pa se
uporabljajo investicijske družbe, vzajemni skladi, komanditne družbe ali družbe z
omejenim trajanjem. Pod posebnimi pogoji so dovoljeni tudi skladi skladov.
Obdavčitev skladov s sedežem na Irskem je lahko zapleteno. Oprostitev plačila davka je
na voljo za plačila nerezidentom v državah pogodbenicah, pri čemer včasih pogodba ne
dovoljuje izvzetja dividend ali obrestnih mer. Poleg tega je treba upoštevati še IFSC in
12,5 % "normalno" stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb. Davkoplačevalci s sedežem
na Irskem od leta 2009 plačujejo 26 % davka na leto za dobičke iz naložb v sklade, ki
izvirajo z Irske (Lowtax, 2011j).
Irska ima na offshore področju, poleg investicijskih skladov, dobro razvito še licenciranje
franšiz in patentov, bančništvo in zavarovalništvo. Velja za eno izmed izjem na področju
davčnih oaz, saj je ena redkih članic Evropske unije, ki je hkrati tudi davčna oaza. Dejstvo
je, da je, poleg Velike Britanije, Irska edina evropska država, v kateri je uradni angleški
jezik, kar je zelo privlačno za ameriška podjetja, ki Irsko jemljejo kot priložnost za
osvajanje evropskega trga (Lowtax, 2011j).

3.4 HOLDINGI
Družba, ki ima v lasti večino deležev pravno samostojne družbe in opravlja predvsem
dejavnost ustanavljanja, financiranja in upravljanja teh družb (holding), je družba z
večinskim deležem (ZGD-15, 562. člen).
Holding je najpogostejša oblika t. i. baznih družb. Bazne družbe so v tujini ustanovljene
družbe, katerim je izhodiščna točka opravljanje gospodarskih stikov s tujino. V državi, kjer
so ustanovljene, praviloma ne razvijejo nobenih ali le zanemarljive gospodarske
dejavnosti, njihovi gospodarski in finančni interesi so povezani z dejavnostmi zunaj
države. Holding je lahko d. d., d. o. o. ali družba z organizacijsko obliko, kakršna je v
določeni državi dovoljena z njenimi gospodarskopravnimi predpisi (Kako izbrati dobro
davčno oazo? 2001, str. 19).

5

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Uradni list RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), 26/2007ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl. US:
U-I-268/06-35, 42/2009, 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5
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Offshore holding je najpogosteje družba, ki upravlja in financira podjetja, ki niso locirana
v davčnih oazah, dobički pa se stekajo v davčno oazo. Mnoge davčne oaze imajo
predpise, ugodne za te oblike podjetij, tako da so iz obdavčitev izvzeti ravno ti pravni
subjekti. Poleg fiksnih dajatev holdingi nimajo nobenih davčnih obveznosti na tem
področju, seveda pa morajo upoštevati določila, da poslovanje v davčni oazi ni dovoljeno.
Ta podjetja morajo biti namenjena zgolj upravljanju podjetij v tujini (Miklič & Zaman,
2008).

obresti
hčerinska družba posojilo holding
visoki davki

nizki davki

Podjetja imajo možnost prikazati dobiček v državi, v kateri ima holding stalni sedež,
medtem ko hčerinska družba posluje s pozitivno ničlo ali celo izkaže izgubo. Številne
države nudijo holdingom, ki so v lasti koncernov, še posebno nizke davke. Lep primer sta
Belgija in nemški koncern BMW. Belgija podjetjem, ki delujejo v vsaj štirih državah,
ponuja vzpostavitev t. i. koordinacijskih centrov, v katerih lahko koncerni centralizirajo vse
vrste storitev, od reklame in trženja do pravnega svetovanja in predvsem svoje finančne
posle brez obdavčenja tako doseženih dobičkov. Davke morajo namreč plačati le za
majhen del svojih krajevnih izdatkov. Pri tem je zelo zanimiv podatek, da BMW v belgijski
podružnici prigospodari kar tretjino dobička celotnega koncerna, ne da bi tam izdelal en
sam avto (Vouk, 2007, str. 27).
Evropske davčne oaze, najbolj primerne za ustanovitev holdinga, so: Švica, Luksemburg,
Nizozemska in Ciper (Miklič & Zaman, 2008).

3.4.1 ŠVICA
Švica je sicer priljubljena lokacija za ustanavljanje holding družb, saj država ponuja veliko
davčnih ugodnosti tujim podjetjem. Definicija holding družbe se razlikuje glede na raven
obdavčitve. Za namen zveznih davkov je holding družba, ki ima v lasti najmanj 20 %
kapitalskega deleža druge družbe, ki jo obvladuje družba, ki ima v lasti delnice drugega
podjetja v vrednosti najmanj 2 milijonov CHF. Drugačna je opredelitev holdinga kot
družbe za namen obdavčitve na ravni kantonov, poleg tega pa se pomen holdinga
razlikuje tudi med švicarskimi kantoni. V splošnem kantoni za namen obdavčitve definirajo
holding družbo kot družbo, ki prejema od 51 % do 66 % svojih dohodkov iz dividend
svojih hčerinskih družb, ali kot družbo, ki ima v lasti večinski delež (51–66 %) svojih
odvisnih družb (Lowtax, 2011b).
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V Švici sta davek na kapitalski dobiček pravnih oseb in davek od dohodkov holdinških
družb znižana tako na zvezni kot tudi na kantonski ravni. Poleg tega so kantoni dodatno
znižali določen odstotek od neto vrednosti obdavčitve holdingov. Holding družbe imajo
velike koristi od davčnega sistema v Švici, pri čemer niso niti dividende hčerinskih družb
obdavčene; čiste holdinške družbe so obdavčene po stopnji od 0,5 % do 1,5 % po
kantonih. Poleg tega ima Švica sklenjenih veliko število sporazumov o preprečevanju
dvojnega obdavčevanja, ki praktično zmanjšajo davčni odtegljaj na skoraj nič.
Švicarski holdingi so bili pod drobnogledom v času, ko je OECD predlagala odpravo
škodljive davčne konkurence. Švicarska rešitev je bila oblikovanje sporazuma z OECD leta
2004, s katerim država soglaša, da predloži informacije o morebitnih goljufijah holdinških
družb (Lowtax, 2011b).

3.4.2 LUKSEMBURG
Luksemburg je davčna oaza, ki ima sicer visoke davke, a veliko davčnih spodbud, še
posebno za holdinge, ki so neobdavčeni (Barber, 2006, str. 197). Luksemburg je zaradi
članstva v Evropski uniji nenehno v precepu med zakonodajo Evropske unije, ki
prepoveduje davčne oaze, ter prednostmi, ki jih sam kot davčna oaza uživa. Ponuja
privlačno davčno ureditev za holdinge, saj ima sklenjenih veliko število sporazumov o
izogibanju dvojnega obdavčenja (Lowtax, 2011k).
V Luksemburgu se holding največkrat ustanovi kot javna delniška družba ali kot družba z
omejeno odgovornostjo, možne pa so tudi druge pravnoorganizacijske oblike.
Luksemburški holdingi so omejeni na holdinštvo in finančno poslovanje in ne smejo
izvajati trgovskih ali komercialnih dejavnosti (Stojanović, 2010, str. 27).
Dividende in kapitalski dobički, ki jih dobi kvalificirano podjetje od delnic, se lahko
izvzamejo iz luksemburške obdavčitve, to je davka na dobiček in občinskega davka, če
podjetje, iz katerega izhaja dohodek, ima ali pa se zavezuje imeti neposredno ali posredno
udeležbo za neprekinjeno obdobje najmanj 12 mesecev in da udeležba ne bo padla pod
10 % ali pod nabavno ceno v višini 1,2 mio EUR (6 mio za kapitalske dobičke), skozi
navedeno obdobje (Deloitte, 2011).

3.4.3 NIZOZEMSKA
Čeprav ima Nizozemska prefinjen davčni sistem z visokimi davki, so nekateri vidiki
njenega fiskalnega sistema izjemno privlačni. Nizozemska ima v primerjavi z drugimi
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državami iz EU mnogo bolj fleksibilen in liberalen sistem oziroma zakonodajo glede
ustanavljanja družb.
Nizozemska velja za zelo dobro lokacijo za holding družbe, saj ima holdingom prijazno in
enostavno zakonodajo, ki omogoča razne davčne koncesije holding podjetjem. Bistvena
prednost Nizozemske je v tem, da ima podpisanih prek 70 sporazumov o preprečevanju
dvojnega obdavčevanja, prek katerih se dejansko obdavčenje lahko prenese na druga,
bolj ugodna, nizko obdavčljiva področja, kot npr. Nizozemske Antile (Bjegović, 171).
Da bi se, glede na nizozemske davčne predpise, podjetje imelo za holding podjetje, mora
le-to biti brez lastnine. Edina lastnina so lahko večinski deleži delnic drugih podjetij.
Osnovna prednost nizozemskega holding podjetja je oprostitev plačila davka, ki ga
podjetja plačajo za prejete dividende. Če pa je država izvora dividend, ki se izplačuje
nizozemskemu podjetju, podpisnik sporazuma z Nizozemsko, tedaj bo odbitni davek
znižan že pri samem izvoru. Pri ustanavljanju holdinga so zelo pomembni dogovori o

izogibanju dvojnega obdavčevanja. Holding lahko ustanovi ena sama oseba, minimalni
kapital je 18.000 evrov (Izvozno okno, 2011).
Podjetja s sedežem na Nizozemskem morajo plačati davek na njihove svetovne dohodke,
vključno z njihovimi kapitalskimi dobički. Podjetja, ki nimajo sedeža na Nizozemskem,
morajo plačati davek na dobiček samo za dobiček, ki so ga imela s poslovanjem prek
stalnega predstavništva njihovega podjetja na Nizozemskem, ter dohodek od nepremičnin
na Nizozemskem (Izvozno okno, 2011).
Nizozemski davčni sistem ima nekatere značilnosti, ki bi bile lahko nadvse koristne tudi v
drugih državah. Med pomembnimi ugodnostmi za podjetja je, da se davek na dobiček
obračuna v višini 20 % za prvih 200.000 EUR in 25,5 % za obdavčljivi dobiček nad
200.000 EUR, kar je precej pod povprečjem EU. Obstaja možnost zmanjšanja davka po
odbitku dividend, obresti in licenčnine (za obresti in licenčnine v nekaterih primerih se
davki znižajo na 0 odstotkov) (NFIA, 2011).
Davčna strategija za 2011 predvideva številne novosti na področju stimulacije
podjetniškega okolja. Na primer davek od dohodkov pravnih oseb bo v letu 2011
zmanjšan za 1,5 % ter bo znašal 25 %. Za majhna podjetja pa veljajo dodatne ugodnosti,
in sicer: davek od dohodkov pravnih oseb bo za prvih 200.000 EUR dobička zmanjšan na
20 %. Poleg tega bodo uvedeni četrtletni obračuni DDV za vsa podjetja na Nizozemskem.
Davčna spodbuda naj bi veljala tudi za vsa podjetja, ki veliko vlagajo v raziskave in razvoj,
ker nizozemska vlada želi razvijati in spodbujati inovativno podjetništvo (Izvozno okno,
2011).
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3.4.4 CIPER
Številni mednarodni vlagatelji izberejo Ciper kot lokacijo za ustanovitev finančnega
holdinga zaradi kombinacije dveh pomembnih dejavnikov: bilateralni sporazumi o
izogibanju dvojnemu obdavčevanju in ugodna nizka obdavčitev. Zaradi ugodne davčne
ureditve ponuja Ciper veliko davčnih olajšav, poleg tega pa ima sklenjenih veliko število
sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Ciper je država z nizkimi davki.
Offshore režim na Cipru se je spremenil v okviru pristopa v EU in kot rezultat sporazumov
z OECD.
Ciper je ugoden za ustanavljanje holding družb, finančnih, investicijskih, zavarovalnih in
upravljalnih podjetij. Za holding družbe, ki izpolnjujejo minimalne zahteve, je 0 % davčna
stopnja na prejete dividende, ni davka na dobiček od prodaje obveznic in ustanoviteljskih
delnic. Zaradi navedenega je Ciper najbolj konkurenčna jurisdikcija za holding družbe
(Lowtax, 2011o).
Ciper ima odlično poslovno infrastrukturo z dobrimi telekomunikacijami, kar skupaj z
razširjeno uporabo angleškega jezika in s pravnim sistemom, ki v veliki meri temelji na
angleškem pravu, naredi otok za priročno in učinkovito poslovno bazo. Ciprska vlada se je
potrudila, da ustvari ugoden offshore davčni režim, hkrati pa ohrani obstoječe delovanje
domače ekonomije, čeprav so davčne stopnje nizke v primerjavi z mednarodnimi
standardi. Uspeh tega programa je viden, saj je bilo na Cipru od leta 1975 registriranih
prek 30.000 offshore podjetij (Lowtax, 2011n).
Davek od dobička pravnih oseb je obdavčen po stopnji 4,25 % po načelu svetovnega
dohodka, enako so obdavčene offshore podružnice tujih podjetij, ki imajo upravljanje in
nadzor na Cipru, medtem ko so podružnice tujih podjetij, ki imajo upravljanje in nadzor
zunaj Cipra, oproščene plačila davka na dobiček, ustvarjen iz virov zunaj Cipra (Lowtax,
2011m). Izplačila dobička družbenikom niso obdavčena. Poleg tega na Cipru ne
obdavčujejo kapitalskih dobičkov, kar je prednost predvsem, če podjetje vlaga v kapital
drugih družb (Kukovič, 2008).
Poslovna zakonodaja je ustvarila poseben offshore režim za različne vrste podjetij,
vključno z ladjarskimi družbami, zavarovalnicami in podjetji, ki se ukvarjajo z offshore
finančnimi storitvami, čeprav je bilo leta 2003 z novim zakonom o dohodnini glavno
razlikovanje med offshore in onshore odpravljeno. Z Zakonom o dohodnini št. 118 je bila
določena enotna davčna stopnja v višini 10 % za onshore in offshore podjetja (Lowtax,
2011l).
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3.5 OSTALO

3.5.1 "ZASTAVE UGODNOSTI"
Številni davčni raji imajo zakonodajo, ki pokriva registracijo ladij in jaht. Za registracijo
plovil v davčnih oazah se uporablja tudi izraz »zastave ugodnosti«. Gre za znan pojav v
pomorstvu, ko se neko plovilo registrira v tuji državi z namenom znižanja stroškov ali
izognitvi državni regulativi.
Offshore družba je navadno ustanovljena z namenom lastništva plovila, ki je v takem
primeru registrirano na ime podjetja. Lastništvo in upravljanje podjetja je enako kot pri
katerem koli drugem offshore podjetju in ima enake privlačne ugodnosti kot druga
podjetja. Ladja ali jahta nosi zastavo države, v kateri je registrirana. Zato se te države
imenujejo zastave ugodnosti. Razlog za registracijo v teh državah pa je ugodna pomorska
zakonodaja in prilagodljivost za lastnike. Seveda so pomemben razlog tudi davčne
ugodnosti. Ko pride čas za prodajo plovila, lastnik enostavno prenese izdane delnice
podjetja na lastnika, plovilo pa ostane v lasti podjetja. Skupaj s plovilom se prenesejo tudi
vsa sredstva in obveznosti, če ni drugače dogovorjeno; na splošno pa velja, da jih ne bi
smelo biti oziroma da naj bi bile minimalne. Podjetje kupi zavarovalno polico, s katero je
plovilo krito za primer morebitne izgube (Kruhar Puc, 2007, str. 89).
Glavne prednosti offshore registracije plovil so (Slogold, 2011):
 ugodni davčnih režimi in pravno okolje;
 nižje stopnje DDV;
 nizki stroški registracije;
 fleksibilne zahteve glede posadke;
 registracija plovila se lahko opravi anonimno;
 omejene osebne obveznosti in tveganja, ko je plovilo preneseno na registrirane
offshore strukture.
Leta 1948 je le 4 % vseh plovil plulo pod t. i. zastavo ugodnosti, leta 1990 pa je delež
narasel na 34 %. Po nekaterih ocenah naj bi bilo na prelomu tisočletja teh plovil že 50 %.
Pomemben je tudi podatek, da se kar 80 % vsega prometa blaga odvija po morju, skoraj
dve tretjini tega prometa pa opravijo plovila, ki plujejo pod eno od zastav ugodnosti
(Miklič, 2008, str. 28).
Evropske države, ki veljajo za zastave ugodnosti, so: Ciper, Gibraltar, Guernsey, Jersey,
otok Man, Luksemburg, Madeira, Malta, Monako in Velika Britanija, v svetu pa sta najbolj
"zloglasni" Panama in Liberija (Lowtax, 2011p).
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CIPER je znan po pomorskih podjetjih, je priljubljena zastava ugodnosti, saj je ugoden za
registracijo plovil. Poslovna zakonodaja je ustvarila poseben offshore režim za različne
vrste podjetij, vključno z ladjarskimi družbami, zavarovalnicami in podjetji, ki se ukvarjajo
z offshore finančnimi storitvami, čeprav je bilo leta 2003 z novim zakonom o dohodnini
glavno razlikovanje med offshore in onshore odpravljeno. Z Zakonom o dohodnini št. 118
je bila določena enotna davčna stopnja v višini 10 % za onshore in offshore podjetja
(Lowtax, 2011r).
Pristojbine za registracijo plovila na Cipru so nizke, ugodnosti za plovila registrirana na
Cipru pa je veliko (Lowtax, 2011r):
- ni davka na dohodek, premoženje in kapitalski dobiček,
- ni davka na dohodek za tuje posadke,
- ni upravne takse na dokumente in hipotekarna dejanja,
- zagotovljena je anonimnost dejanskega lastnika prek pooblaščenega zastopnika ali
delničarjev,
- priznavanje certifikatov o usposobljenosti s strani številnih držav,
- enostaven izbris plovila iz registra.
Leta 2003 je bil ukinjeno obračunavanje DDV za luksuzne jahte, privezane oz. zasidrane v
ciprskih marinah, v letu 2010 pa je zaživel poenostavljen in ugodnejši sistem davka na
tonažo, ki se izračuna na podlagi neto teže ladje in glede na širok spekter zakonsko
predpisanih skupin in stopenj. Davčna osnova, ki se uporablja za družbe za upravljanje
ladij, ni enaka davčni osnovi za lastnike ladij, saj je pri določeni ladji dobiček družb za
upravljanje ladij znatno nižji od dobička lastnika ladje. Zato je treba uporabiti približno 25
odstotno davčno osnovo za družbe za upravljanje ladij (absolutno ali izraženo v tonaži ali
kot ocenjeni dobiček) v primerjavi z davčno osnovo, ki se uporablja za lastnike ladij za iste
vrste ladij ali enako tonažo. Zahteva se, da se za družbe za upravljanje ladij uporablja v
davčnih shemah na tonažo odstotek, ki ni nižji od 25 % (Lowtax, 2011r).
Plovilo se lahko registrira na Cipru, če (Lowtax, 2011r):
 je več kot 50 % delnic plovila v lasti ciprskega državljana ali državljanov držav članic
EU, ki imajo pooblaščenega predstavnika na Cipru;
 je 100 % delnic plovila v lasti ene ali več družb, ki so bile vzpostavljene in delujejo ali:
 v skladu s ciprsko zakonodajo in imajo sedež na Cipru,
 v skladu z zakonodajo katere koli druge države članice EU in pod pogojem, da imajo
na Cipru pooblaščenega zastopnika, ali da je upravljanje plovila v celoti zaupano
ciprski družbi za upravljanje ladij ali taki družbi, ki ima sedež na Cipru,
 zunaj Cipra ali zunaj katere koli druge države članice, vendar pod nadzorom
državljanov Cipra ali državljanov držav članic, ki so bodisi določili pooblaščenega
zastopnika na Cipru ali pa so upravljanje ladje v celoti zaupali družbi za upravljanje
ladij, ki ima svoj sedež na Cipru.
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Otoška pomorska politika si prizadeva razviti integrirane infrastrukture ladijskega prometa
z izdajanjem ustreznih spodbud. Leta 1982 je bil Ciper na 32. mestu na seznamu vodilnih
pomorskih držav. Zdaj se uvršča na četrto mesto s približno 2.650 ladjami v skupni
vrednosti več kot 5 milijonov bruto ton (Flags of convenience, 2011).
MALTA ima stoletja staro pomorsko tradicijo. Strateška lokacija malteških otokov v osrčju
Sredozemskega morja, naravna pristanišča ter podjetniške in pomorske veščine
prebivalstva so oblikovali državo v mednarodni pomorski servisni center. Kot eden izmed
osmih največjih registrov ladij na svetu ima sloves uspešnega, uglednega in dinamičnega
servisa mednarodnega ladijskega prometa.
Zastava Malte velja za zastavo zaupanja, zastavo izbire. Svoje dobro ime dokazuje tako s
številom lastništva ladij in uglednih družb za upravljanje ladij, ki registrirajo svoje ladje na
Malti, kot tudi z zaupanjem vodilnih mednarodnih bank in finančnikov, ki priporočajo
malteško registracijo. Na Malti je skoraj 90 % registriranih ladij v tuji lasti (Wikipedia,
2011).
Spodbude, ki Malto predstavljajo kot dobro izbiro zastave zaupanja, so (Flags of
convenience, 2011):
 nizki stroški ustanovitve podjetja in registracije ladje;
 popolna oprostitev plačila davkov;
 ni omejitev glede državljanstva lastnika ladje;
 ni omejitev glede državljanstva poveljnika ladje, častnikov in posadke;
 ni omejitev ali obdavčenja v zvezi s prodajo ali prenosom delnic družbe, ki ima v lasti
na Malti registrirane ladje;
 ni omejitev ali obdavčenja v zvezi s prodajo in zastavljanjem na Malti registriranih ladij;
 ni omejitev pri trgovanju in preferencialne obravnave malteških ladij v določenih
pristaniščih.
OTOK MAN je otok v Irskem morju, ki spada neposredno pod britansko krono, vendar ni
del Združenega kraljestva, prav tako ni del Evropske unije. Razvil se je v davčno
zatočišče, vendar ne za pranje kapitala sumljivega izvora, temveč za proizvodnjo moderne
tehnologije in vesoljsko industrijo.
Otok Man je izjemno privlačno davčno okolje, saj kapital ni obdavčen: ni davka na
kapitalski dobiček, davka na premoženje, davka na dediščino, ni taks ipd. Davek od
dohodkov pravnih oseb je (razen za banke in za zemljišča in nepremičnine – obdavčitev
po 10 % stopnji) od 6. aprila 2006 enak stopnji 0, kar je izjemno privlačno za obstoječe in
nove posle. Otok Man velja tudi za zastavo ugodnosti, saj ni obdavčitve za podjetja,
osnovana na otoku Man, ki se ukvarjajo z upravljanjem ladij.
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Na otoku Manu registrirane ladje so britanske ladje. So pa v okviru ločene pristojnosti
pomorske uprave otoka Mana.
Večinski delež lastništva ladje (vsaj 33/64 delnic) mora biti v lasti enega od naslednjih
(isleofman.com, 2011):
 podjetja, registriranega na otoku Manu, ki ima tam tudi svoj sedež poslovanja, pri
čemer ni zahtev glede državljanstva pri lastništvu teh družb;
 podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu, na Kanalskih otokih, v vseh britanskih
odvisnih ozemljih, če imajo svoj sedež v teh območjih;
 družbe, ustanovljene v državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega
prostora in ki imajo svoj sedež v kateri izmed teh držav. Pri tem velja opozoriti, da je
lahko družba registrirana v kateri koli od zgoraj navedenih ozemelj ali držav članic in
ima svoj sedež poslovanja v kateri koli drugi od zgoraj navedenih ozemelj ali držav
članic;
 omejena partnerstva, ustanovljena in registrirana na otoku Manu, v skladu s
Sporazumom o partnerstvu 1909 in mednarodnem poslovanju (Partnership 1909 and
the International Business Act 1994) in v nekaterih določenih državah, kot je podrobno
predpisano v registru Registry Advice Notice No 2.
Otok Man predstavlja udobno, nizkostroškovno oporišče za operacije upravljanja ladij,
tako z otoka kot tudi iz nekaterih blagodejnih davčnih jurisdikcij. Je edinstven evropski
center za posle mednarodne plovbe, poleg tega pa tudi uveljavljen kot eden vodilnih
mednarodnih offshore finančnih centrov, ki zagotavlja široko paleto kakovostnih finančnih
in poslovnih storitev, s tem ko ponuja tudi visoko specializirane storitve, povezane z
ugledno in dinamično offshore jurisdikcijo (isleofman.com, 2011).
GIBRALTAR je čezmorsko ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne
Irske. Leži v jugozahodni Evropi na skrajnem južnem koncu Iberskega polotoka in ima
velik strateški in tržni pomen, saj gibraltarska ožina povezuje Atlantski ocean in
Sredozemsko morje ter Evropo in Afriko. Gibraltar je kronska kolonija Velike Britanije, ki
ima lastno vlado s pristojnostmi samouprave, razen področij obrambe, zunanje politike in
notranje varnosti, ki so v pristojnosti Velike Britanije. Vodja države je angleška kraljica, ki
jo zastopa guverner. Guverner je tudi poveljnik oboroženih sil in policije (Wikipedija,
2011).
Gibraltar je del Evropske unije. S stališča EU so prebivalci Gibraltarja državljani Velike
Britanije, je pa nekaj izjem (Wikipedija, 2011):
- Gibraltar ni del skupnega trga;
- ne sodeluje v skupni kmetijski in ribolovni politiki;
- ne uporabljajo se določila EU o davku na dodano vrednost.
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V Gibraltarju ni davka na kapitalski dobiček, ni davka na premoženje, ni davka na
dediščino, ni davka na dodano vrednost in ni devizne kontrole (Hassans, 2011). V večini
primerov se ne obračunava davka od tujih dividend prejetih v Gibraltarju, ni odtegljajev
na dividende plačane iz Gibraltarja, ni odtegljajev na obresti plačane iz Gibraltarja in
pogosto ni obdavčenja za dobiček zaslužen zunaj Gibraltarja s strani gibraltarskih podjetij.
Položaj Gibraltarja znotraj EU je edinstven. Po eni strani ga želijo zakonodajna
prizadevanja uveljaviti kot zelo stroškovno in davčno učinkovito bazo za evropske
trgovinske in finančne operacije. A v nasprotju z nekaterimi evropskimi mednarodnimi
offshore finančnimi centri ni prenatrpanosti, po drugi strani pa je izpostavljen pritiskom
Velike Britanije in EU.
Najbolj uporabljana s strani nerezidentov je družba, kjer za poslovanje ni predpisanih
nobenih restrikcij glede omejitev poslovanja in dolžnosti obveščanja o poslovanju. Oblika
družbe je zanimiva tudi za namene registracije plovil.
Okoli 90.000 ladij prečka gibraltarsko ožino vsako leto in vedno več lastnikov in/ali
upravljavcev ladij odkriva in ceni, koliko lahko Gibraltar ponudi. Gibraltar ima veliko
strokovnega znanja o pomorstvu, saj mnogo specializiranih podjetij ponuja široko paleto
podpornih storitev, kar še pripomore k odličnosti tega pomorskega centra (Government of
Gibraltar, 2011).
Prednosti registracije ladje v Gibraltarju je veliko, nenazadnje tudi fiskalne, članstvo v
skupini rdečih pomorskih zastav in koristi, ki izhajajo iz statusa Gibraltarja kot dela
Evropske unije. Gibraltarski pomorski register predstavlja del registra držav članic EU in
njihova plovila so upravičena do vseh ugodnosti kabotaže v EU (Government of Gibraltar,
2011). V Gibraltarju je kar 94 % registriranih ladij v tuji lasti (Wikipedia, 2011).

3.5.2 E-TRGOVINA
Internet je omogočil veliko novih priložnosti za rast svetovne ekonomije. Ena izmed
dejavnosti, ki se je z njegovim razvojem močno razmahnila, je internetna trgovina
oziroma e-trgovina. Ta je pravi razmah doživela v poznih 90-ih letih. Po zaslugi svojih
fleksibilnih ureditev so rast vrednosti trgovanja s pridom izkoriščale predvsem davčne
oaze, v katerih je e-trgovinska dejavnost najhitreje rasla (Miklič & Zaman, 2008).
Kvaliteten razvoj trgovinske dejavnosti si lahko davčna oaza omogoči z ureditvijo dobrih
transportnih povezav, geografskim položajem v bližini trgov, razpoložljivo in primerno
delovno silo, preprostim sistemom ustanavljanja offshore podjetij in enostavno
vzpostavitvijo začetnih delovnih dovoljenj, učinkovitim bančno-komercialnim sektorjem,
moderno telekomunikacijsko in e-trgovinsko infrastrukturo ter možnostjo prostih carinskih
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con. Večino teh kriterijev v Evropi izpolnjujejo naslednje davčne oaze: Ciper, Gibraltar,
Guernsey, otok Man, Jersey, Luksemburg, Malta, (Lowtax, 2011s).
Končna odločitev podjetja o tem, katero davčno oazo izbrati, je večinoma odvisna od vrste
storitev ali blaga, ki ga podjetje trži. Na področju e-trgovine lahko največje prihranke pri
stroških in davkih ustvarijo podjetja, ki se ukvarjajo z distribucijo elektronskih dobrin, kot
so npr. e-založništvo, on-line rezervacije, telekomunikacijske storitve, prevajanje,
izobraževanje, pravno svetovanje, tehnična pomoč pri programski opremi in raziskave
(Miklič & Zaman, 2008).
Dejstvo, da je razvitost e-trgovinske dejavnosti močno odvisna od razvitosti
telekomunikacijskega sektorja, je botrovalo temu, da so oblasti v nekaterih davčnih oazah
(npr. Gibraltar) uvedle popolno liberalizacijo telekomunikacijskega sektorja. Gibraltar ima
ambiciozne cilje postati vodilni ponudnik globalne e-trgovine. Vlada je v ta namen
ustanovila poseben svetovalni organ za svetovanje v e-poslovanju. V svetovanje so
vključeni vladni uradniki, oddelek za svetovanje na področju informacijske tehnologije,
ministrstvo za trgovino in ministrstvo za telekomunikacije (Miklič & Zaman, 2008).
ANDORE se v Evropi drži sloves nakupovalnega paradiža, ne toliko zaradi pestre izbire,
kot zaradi brezcarinskega statusa. Ta omogoča trgovcem dokaj konkurenčno ponudbo, še
zlasti v primerjavi s sosednjima državama, Francijo na severu in Španijo na jugu. Andora
ni članica Evropske unije. Do leta 2002 sta bila edino uradno plačilno sredstvo francoski
frank in španska pezeta, ki sta bila, tako kot v Franciji in Španiji, zamenjana z evrom. Ker
ne pripada EU, je Andora znana kot davčna oaza. Mnoga podjetja, ki imajo tu samo poštni
predal, uživajo prednost nizkih davkov, navadni turisti pa se lahko veselijo nizkih cen za
alkohol, tobak in kozmetiko (Wikipedija, 2011).
Davčni sistem Andore temelji na posrednih davkih. Pravne in fizične osebe niso
obdavčene, odmerja se zgolj skromne letne pristojbine ob registraciji, davek na promet
nepremičnin, nekaj manjših prometnih davkov, davek na kapitalski dobiček na podlagi
drsne lestvice in obdavčenje na lokalni – občinski ravni (Lowtax, 2011š).
Andora nima praktično nobenih naravnih virov, razen morda vode. V preteklosti je bila
kljub gorski legi poljedelska dežela, zdaj se ukvarjajo pretežno z živinorejo. Zelo je razvit
turizem, predvsem zimski; na razpolago je približno 400 hotelov ter centrov za šport in
razvedrilo. Andora je imela sloves države, ki nerada deli skrivnosti, predvsem finančne, a
se je uklonila pritiskom in podpisala dogovore z nekaterimi državami o sodelovanju pri
čezmejnem preiskovanju finančnih prevar, OECD pa jo je umaknila s svojega seznama
"nesodelujočih davčnih oaz".
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3.5.3 STORITVENE DEJAVNOSTI
Davčne oaze so zelo zanimive tudi za storitvena podjetja, kakršnih se najpogosteje
poslužujejo svetovalci, avtorji, športniki in vsi tisti, ki so plačani za svoje storitve oz.
usluge. Bogati posamezniki ob podpori sodobnih tehnologij in dobrih prometnih povezav z
lahkoto uživajo prednosti stalnega bivališča v kateri od davčno ugodnih držav. Pogodbo o
uslugah sklenejo s svojim offshore podjetjem, le-to pa zaračuna usluge naročnikom.
Nadomestilo, ki ga izplačuje offshore podjetje, je veliko nižje od prihodkov. Tako lastnik
offshore podjetja kontrolira celoten znesek, čeprav je obdavčen samo za omenjene nizke
prihodke, ki mu jih je izplačalo offshore podjetje. Če je poslovanje takšnega podjetja
pravilno zastavljeno, je državna regulativa na tem mestu onemogočena (Ketiš, 2008, str.
16).
Sicer so pogoji za začetek sodelovanja z davčno oazo precej težki, potrebnega je veliko
denarja, poguma in odlična pravno-finančna podpora tako v davčni oazi kot doma, saj se
vsaka nerodnost lahko hudo maščuje. Zadnja leta so mediji poročali o kar nekaj
neuspešnih poskusih bega v davčne oaze. Bolj razvpiti so primeri različnih zvezdnikov
(sicer z dohodki v višini kakšnega našega srednje velikega podjetja), neuspešni poskusi
podjetij pa najpogosteje ostanejo skrivnost ozkega kroga davčnih inšpektorjev,
računovodij, odvetnikov in davčnih svetovalcev. Skrivnost ostanejo praviloma tudi uspešni
pobegi pred domačimi davkarji.
Pri izterjevanju davkov od uglednih davčnih ubežnikov prednjačijo nemški in italijanski
davkarji (Ošlaj, 2008). Da bi se izognil nemškim davkom, je imel Boris Becker nizozemsko
podjetje in monaško prebivališče, oče Steffi Graf je kar v kovčkih nosil njen denar na
Karibe, Valentino Rossi pa se je navidezno preselil v London. Vsi omenjeni so svoje izlete
v davčne oaze drago plačali domačemu proračunu. Od tujih zvezd, ki so zaenkrat varne
pred domačimi davkarji, je najbolj znan Michael Schumacher, ki se je preselil v švicarski
kanton Waadt (Ošlaj, 2008). Med slovenskimi športniki pa se ubežniki največkrat odločijo
za Monako (Jolanda Čeplak), Dubaj (Katarina Srebotnik), kar nekaj slovenskih
nogometašev je pritegnila igra na davčno ugodnejših območjih: Andrej Komac se je
preselil na portugalsko Madeiro, Jalen Pokorn v Izrael, na Cipru sta Marko Simeunovič in
Miran Pavlin (Šircelj, 2005).
MONAKO na splošno gledano ni privlačna jurisdikcija za podjetja ali za osebe, ki iščejo
klasično offshore davčno zatočišče. Gre za jurisdikcijo z nizkimi davki za posameznike,
nekatere vrste poslovnih dejavnosti pa so oproščene plačila davka. Na splošno je
obdavčitev odvisna od dejavnosti, s katero se ukvarja podjetje in ne od oblike podjetja
(Lowtax, 2011t). Ker vodi Monako do fizičnih oseb ugodno davčno politiko, se tu naseljuje
veliko bogatašev.
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Leta 1869 so v Monaku odpravili osebno dohodnino. Ne plačujejo je niti monaški
državljani niti drugi prebivalci kneževine katerekoli narodnosti. Plačevali je ne bodo tudi v
prihodnje, saj ni zaznati indicev, da bi na knežjem dvoru razmišljali o uvedbi osebne
dohodnine v prihodnjih desetletjih. V tej deželi prebivalci tudi ne plačujejo davka na
(neto) premoženje ali davka od ustvarjenih kapitalskih dobičkov.
Da bi spodbudil nastajanje novih podjetij, je Monako uvedel poseben "spodbujevalni
režim": podjetja, ustanovljena po letu 1991, katerih osnovni kapital je v manj kot 50 % v
lasti drugih podjetij, so oproščena plačila davka na dohodek podjetij za prvi dve leti
svojega poslovanja, za naslednja tri leta poslovanja pa so obdavčena po znižani davčni
stopnji (Lowtax, 2011u).
Tuja podjetja je iz Monaka možno voditi brez registracije, kar zagotavlja veliko zasebnost
lastnikom. Dober način ustvarjanja stabilne onshore prisotnosti za offshore družbo. Za
takšna podjetja ni dovoljeno komercionalno poslovanje v Monaku, razen upravljanja,
bančništva in financ (Kruhar Puc, 2007, str. 142).
Davek od dohodka pravnih oseb se obračunava za tri vrste poslovnih subjektov (Lowtax,
2011z):
 za subjekte, ki prejemajo avtorske honorarje ali druge dohodke, ki se nanašajo na
intelektualno lastnino, npr. prodajo avtorskih pravic, patentov in blagovnih znamk;
 za subjekte, vključene v trgovske ali industrijske dejavnosti, katerih dohodek v 25
% ali več izvira zunaj Monaka in
 podjetju s sedežem v Monaku, ki ima v lasti 20 % ali več delnic družbe
nerezidentke, se bo obračunal davek od dobička na dividende, prejete od družbe
nerezidentke (ob upoštevanju dejstva, da čisti holdingi v Monaku niso dovoljeni).
V primerih, ko se le-ta obračunava, je stopnja davka na dobiček 33,33 %. Znižana davčna
stopnja se uporablja za novo nastale poslovne subjekte, in sicer za dobo petih let od
nastanka.
Kadar je poslovni subjekt podvržen obdavčenju iz naslova davka od dohodka pravnih
oseb, lahko obdavčitev ublaži na način, da vse dobičke prelije v plače ali pristojbine za
management in s tem zagotovi zanemarljivo majhen poslovni dobiček, od katerega se
odmerja davek. Posamezniki v Monaku namreč ne plačujejo davka na dohodek.
Dohodnino plačujejo le francoski državljani, skladno z načeli francoskega davčnega prava
in to direktno v francoski proračun, pri čemer obstajajo tudi izjeme, ki izhajajo iz
večletnega stalnega bivanja v Monaku, dvojnega državljanstva, zakonske zveze s tujcem,
ki je bila sklenjena pred letom 1986 itd. (Lowtax, 2011v).
Monako je bil na udaru leta 2000, ko ga je OECD uvrstila na "črno listo" in je veljal za
"nesodelujočo davčno oazo". Od takrat se je kneževina trudila, da se je znebila oznake
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varnega skrivališča za pranje denarja in utajo davka. Sprejeti ukrepi so vključevali
mednarodne sporazume o sodelovanju, zaostritev zakonodaje o sumljivih transakcijah,
povečanje transparentnosti in izmenjavo informacij z davčnimi organi drugih držav
(Lowtax, 2011ž).
Čeprav je to draga država, je odličen raj za izseljence in priljubljen bančni raj za
italijansko mafijo (Kruhar Puc, 2007, str. 142). Sicer je Monako znan po mistični igralnici,
dirki Formule ena, zibajočih se jahtah privezanih v marini, ki poosebljajo bogastvo in
ekstravaganco z rahlim priokusom dekadence, dinastiji, katere članice in člani polnijo
stolpce družabnega tiska in kot davčno zatočišče številnih umetnikov, športnikov, pevcev
in drugih bolj ali manj znanih, predvsem premožnejših ljudi.

38

4 UKREPI PROTI DAVČNIM OAZAM
Globalizacija gospodarske dejavnosti, trgovine in vlaganj ter vse več podjetij, ki delujejo
zunaj nacionalnih meja, prinašajo velike izzive za obdavčitev in davčne sisteme. Številni
subjekti, ki bi lahko bili obdavčeni, raje prečkajo meje, da bi se ustalili v državah, ki
ponujajo boljše globalne pogoje. Med temi pogoji ima pomembno vlogo obdavčenje,
čeprav je v praksi težko natančno ugotoviti njegov dejanski vpliv.
Veliko davčno suverenih jurisdikcij uporablja davčne in nedavčne spodbude z namenom
privabiti finančne dejavnosti in druge storitve, zaradi česar se jih lahko uvrsti med
bistvene vidike pojma škodljivega obdavčenja.
"Davčna konkurenca je splošno definirana kot tekmovanje nacionalnih gospodarstev za
povečanje njihove konkurenčnosti in privabljanja tujih investicij s pomočjo davčne politike.
Ukrepi davčne politike, ki bistveno nižje obdavčujejo mobilni kapital ali tuji kapital, so
označeni kot škodljiva davčna konkurenca." (Klun, 2006, str. 21).
Kriteriji prepoznavanja škodljivih posledic so (Klun, 2011):
 efektivna davčna stopnja, ki je nižja od splošne davčne stopnje v neki državi;
 davčne olajšave in spodbude, rezervirane samo za nerezidente;
 davčne spodbude, ki so ločene od domače zakonodaje in nimajo vpliva na nacionalno
obdavčenje;
 omogočanje davčnih prednosti, tudi če nerezident ne opravlja ekonomskih aktivnosti
v državi;
 določbe o ravnanju z dobičkom v multinacionalnih družbah so odvisne od
mednarodnih pravil, ki jih sprejme OECD;
 pomanjkanje transparentnosti poslovanja podjetij;
 ograditev oz. zaščita domačega trga pred tujimi prednostmi;
 stopnje so nižje za posamezno regijo ali sektor ali za pravno obliko podjetja;
 specifično določanje osnove za nekatere oblike poslovanja npr. davek na tonažo;
 obdavčenje posameznikov: ugodnejše obdavčenje tujih strokovnjakov.
V enem izmed svojih sklepnih predlogov je generalni pravobranilec Niil Jääskinen (2011)
zapisal, da je v skladu z opredelitvijo pravnih teoretikov za "davčno konkurenco" značilno
splošno znižanje stopnje davčnega pritiska, da bi se izboljšal makroekonomski položaj
držav z okrepitvijo konkurenčnosti nacionalne industrije in/ali pritegnitvijo tujih
vlagateljev. Ta pojem ima pomembno vlogo na ravni mednarodnih gospodarskih odnosov
in tudi v okviru skupnega trga Evropske unije. Evropska komisija sicer priznava, da je
določena stopnja davčne konkurence v EU nedvomno neizogibna in lahko prispeva k
zmanjšanju davčnega pritiska. V zvezi z neposrednim obdavčenjem pa poudarja, da lahko
države članice, če upoštevajo pravila Skupnosti, svobodno izberejo davčne sisteme, ki so
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po njihovem mnenju najprimernejši in najbolj ustrezajo njihovim preferencam. Unija torej
sprejema ukrepe, namenjene omejitvi davčne konkurence, ker ta lahko izkrivlja
gospodarsko in industrijsko konkurenco. Cilj ni odprava vsakršne davčne konkurence,
temveč njena zajezitev. V ta namen je Komisija predlagala niz ukrepov, namenjenih boju
proti škodljivi davčni konkurenci v EU. Med temi ukrepi je tudi Kodeks ravnanja v zvezi z
obdavčitvijo podjetij (Code of Conduct for Business Taxation, v nadaljevanju Kodeks),
katerega cilj je bil izboljšati preglednost na področju obdavčevanja z uvedbo vzajemnega
informacijskega sistema med državami članicami (Jääskinen, 2011).
Kodeks je dokument Sveta Evropske unije ter ni pravno zavezujoč dokument, je le akt
politične narave in ga lahko označimo kot sklop ukrepov proti škodljivi davčni konkurenci.
S sprejemom Kodeksa so se države članice zavezale, da bodo odpravile davčne ukrepe, ki
predstavljajo škodljivo davčno prakso, ter da v prihodnosti ne bodo poskušale sprejeti
takih ukrepov, ki bi utegnili povzročiti škodljivo davčno konkurenco. K spoštovanju tega
Kodeksa se je zavezala tudi Slovenija.
Med največje nasprotnike davčnih oaz spada OECD, katere članica je od julija 2010 tudi
Slovenija. OECD je leta 1998 sprejela Poročilo o škodljivi davčni konkurenci (Report on
Harmful Tax Competition), v katerem obravnava škodljive učinke, ki jih imajo offshore
centri na tradicionalne davčne sisteme. Poročilo opisuje škodljivo davčno delovanje kot
razmere, v katerih so davčni režimi oblikovani tako, da izpodrinejo davčno osnovo druge
države. To se zgodi takrat, ko so drugi davčni režimi bolj privlačni za naložbe ali
varčevanja, ki izvirajo iz tujine, in kadar omogočajo izogibanje davkom teh drugih držav.
Dokument na eni strani državam članicam daje priporočila glede reševanja problema
škodljive davčne konkurence, na drugi strani pa vabi in posredno opozarja davčne oaze,
naj se priključijo interesom članic OECD (Vrlinič, 2009, str. 42). OECD nima pooblastil za
nalaganje sankcij za države, ki ne izvajajo standardov. Posamezne države znotraj ali izven
OECD same odločijo, kateri ukrepi se jim zdijo potrebni, da se zagotovi učinkovito
izvrševanje njihovih davčnih zakonov (OECD, 2011).
Leta 2000 je OECD izdala poročilo, v katerem je po svojih kriterijih kot davčne oaze
opredelila več držav. Med letoma 2000 in aprilom 2002 se je 31 jurisdikcij formalno
obvezalo izvajati standarde OECD o transparentnosti in izmenjavi informacij. Sedem
jurisdikcij (Andora, Liechtenstein, Liberija, Monako, Marshallovi otoki, Nauru in Vanuatu)
te zaveze ni sprejelo, zato so bile uvrščene na t. i. črno listo - seznam nesodelujočih
davčnih oaz.
OECD je s svojimi "pritiski" na področju boja proti davčnim oazam dosegla veliko. Tako je
Andora imela sloves države, ki nerada deli skrivnosti, predvsem finančne, a se je uklonila
pritiskom in podpisala dogovore z nekaterimi državami o sodelovanju pri čezmejnem
preiskovanju finančnih prevar, OECD pa jo je umaknila s svojega seznama nesodelujočih
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davčnih oaz. Monako je bil na udaru leta 2000, ko ga je OECD uvrstila na črno listo in je
veljal za nesodelujočo davčno oazo. Kneževina je sprejela ukrepe, ki so vključevali
mednarodne sporazume o sodelovanju, zaostritev zakonodaje o sumljivih transakcijah,
povečanje transparentnosti in izmenjavo informacij z davčnimi organi drugih držav in se
na ta način znebila oznake varnega skrivališča za pranje denarja in utajo davka.
V maju 2009 je Odbor za davčne zadeve pri OECD odločil, da se s črne liste odstranijo še
zadnje tri jurisdikcije (Andora, Liechtenstein in Monako). Danes ni na seznamih OECD
nobene nesodelujoče jurisdikcije. Dejstvo, da naj bi kar čez noč izginile svetovne davčne
oaze, je v prvi vrsti posledica spretne diplomacije. Vse, kar je morala država narediti, da
so jo odstranili s seznama, je bilo formalno zagotoviti OECD-ju, da bodo v prihodnosti
upoštevali mednarodne dogovore.
Pomembno vlogo v boju proti davčnim oazam in škodljivi davčni konkurenci ima G20. Gre
za skupino dvajsetih najpomembnejših svetovnih gospodarstev, ki je bila ustanovljena
decembra 1999 kot odgovor na finančno krizo, ki je v poznih 90-ih letih vplivala na
razvijajoče se države. Prvotni cilj G20 je bil, da se finančni ministri in guvernerji centralnih
bank industrijsko razvitih in hitro razvijajočih se držav enkrat letno sestanejo z namenom
pospeševanja mednarodnega gospodarskega sodelovanja.
Pri opravljanju svojega dela se G20 opira na strokovno znanje, izkušnje, analize in
izsledke mednarodnih organizacij, predvsem Mednarodnega denarnega sklada (IMF),
Svetovne banke, OECD, Mednarodne organizacije dela (ILO), Svetovne trgovinske
organizacije (WTO), Združenih narodov (ZN) in Odbora za finančno stabilnost (FSB) in na
njihovih podlagah pripravljajo ukrepe proti davčnim oazam (G20, 2011).
Na zadnjem srečanju skupine G20, ki je bilo novembra 2011 v Cannesu, so vse članice
podprle Konvencijo o vzajemni administrativni pomoči v davčnih zadevah. Ta je nastala
pod okriljem OECD in Sveta Evrope in po navedbah organizacije še krepi mednarodno
sodelovanje na področju boja proti davčnim oazam, s tem ko ponuja širok nabor orodij za
sodelovanje med davčnimi organi. Med drugim vključuje okrepljeno izmenjavo informacij,
skupne in usklajene davčne preiskave ter mednarodno podporo pri davčni izterjavi (G20,
2011).
Davčne oaze so pogosto asociirane s pranjem denarja in financiranjem terorizma, zato je
bila leta 1989 v Parizu ustanovljena mednarodna organizacija ali t. i. projektna skupina

za finančno ukrepanje6. FATF je medvladni organ, katerega namen je razvoj in
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Financial Action Task Force (Projektna skupina za finančno ukrepanje)
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spodbujanje politik oziroma politične volje za boj proti pranju denarja in financiranju
terorizma, tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni (FATF, 2011).
FATF postavlja standarde in oblikuje priporočila za boj proti pranju denarja in financiranju
terorizma, prepoznava nove metode in trende v teh dejavnostih, spremlja napredek članic
pri izvajanju potrebnih ukrepov ter spodbuja sprejetje in izvajanje ustreznih ukrepov na
svetovni ravni. Pri opravljanju teh dejavnosti FATF sodeluje z drugimi mednarodnimi
organizacijami, ki se borijo proti pranju denarja in financiranju terorizma (FATF, 2011).
FATF nima natančno določene ustave niti neomejene življenjske dobe. FATF trenutno
sestavlja 34 držav članic in 2 regionalni organizaciji ter vrsto opazovalk, s čimer je
zastopana večina finančnih središč z vsega sveta. Projektna skupina svoje poslanstvo
oceni vsakih pet let. V letu 2004 so se predstavniki članic dogovorili o podaljšanju
mandata delovne skupine do leta 2012, kar dokazuje, da člani FATF ostajajo združeni v
boju proti terorizmu in mednarodnemu kriminalu, saj je uspešen boj proti pranju denarja
odvisen od mednarodnega sodelovanja. Posredno je prek Evropske komisije članica FATF
tudi Slovenija (FATF, 2011).
Dejavnost pranja denarja je danes tako mednarodno razširjena, da zaradi globalnih
procesov nobena država ni imuna na ta pojav. Svoj boj proti davčnim oazam in pranju
denarja bije tudi Slovenija. Pravno podlago za to zagotavlja Zakon o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma7. Slednji predstavlja pravno podlago za mednarodno
delovanje Urada RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: Urad) in pooblašča
Urad, da izmenjuje podatke s tujimi organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja in
financiranje terorizma.
Veliko polemik je sprožila zadnja dopolnitev navedenega zakona (ZPPDFT-B, Uradni list
RS, št. 77/2011), ki je med drugim uzakonila obveznost sporočanja podatkov o
gotovinskih transakcijah, ki presegajo vrednost 30.000 evrov v 40 davčno ugodnejših
držav in njihovo javno objavo.
Kljub javnosti podatkov o nakazilih v davčno ugodnejše države, offshore območja in
države, pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja
terorizma, so dejanski učinki sprejetega ukrepa za stroko močno vprašljivi. Banke izražajo
pomisleke glede javne objave vseh transakcij, saj menijo, da bi lahko prišlo do negativne
konotacije, če bi se v javnosti ustvarila podoba, da vsi, ki so na seznamu urada za
preprečevanje pranja denarja, opravljajo "nelegalne" posle. Gospodarstveniki se bojijo, da
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ZPPDFT, Uradni list RS, št. 60/07, 47/2009 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 19/2010,
77/2011
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jim bo javno razkrivanje dobaviteljev in pogojev poslovanja z njimi močno škodilo, saj se
lahko s podatki okoristijo konkurenti. Vsak obiskovalec spletne strani urada za
preprečevanje pranja denarja ima dostop do podatkov o višini, namenu in prejemniku
nakazila. Kljub sprejetim ukrepom se bodo "davčni utajevalci" ali "pralci" denarja tako
imenovanemu "offshore supervizorju" z lahkoto izognili prek zakonskih in drugih obvodov,
saj bo možno transakcijo v davčno oazo kljub spremenjenemu zakonu še vedno
sorazmerno preprosto izpeljati brez javnega razkritja (Polanič et al., 2011).
Učinki razkritja podatkov o transakcijah še niso znani, analize z vidika pranja denarja bo
opravljal Urad za preprečevanje pranja denarja, analize z vidika davčnih utaj pa DURS.
S podatki o nakazilih v davčne oaze je že doslej med drugimi razpolagal tudi DURS.
Davčna uprava je v letu 2010 preverila, koliko računov v tujini (konkretno v 42 davčno
bolj ugodnih okoljih) se je odprlo s strani fizičnih in pravnih oseb z željo, da ne bi
plačevale predpisanih dajatev v Sloveniji. Ciljni nadzor je pokazal, da je v letu 2010 v 42
davčno ugodnejših območij nakazila izvedlo 4.493 fizičnih in 5.000 pravnih oseb (gre za
odlive iz računov, ki so odprti pri slovenskih bankah, na račune pri bankah v katerikoli
drugi državi, če je imetnik računa s sedežem v teh 42 državah). Skupno je bilo vseh
transakcij v letu 2010 več kot 72.000 v vrednosti prek 1,64 milijarde evrov (Dnevnik,
2011).
Po podatkih Banke Slovenije so podjetja in posamezniki z bančnih računov v Sloveniji v
zadnjih osmih letih v Liechtenstein, na Ciper in Britanske Deviške otoke skupaj nakazali
več kot 800 milijonov evrov. Glavnina nakazil iz omenjenih treh držav, natančneje dobrih
618 milijonov evrov, je med januarjem 2004 in avgustom 2011 končala na Cipru, še
dodatnih 184 milijonov evrov pa so (ne)rezidenti v tem času "odlili" v Liechtenstein.
Čeprav so podjetja iz Cipra in Liechtensteina v Slovenijo skupaj nakazala približno 650
milijonov evrov, gre v njuno korist razlika pri "neto plačilni bilanci" v višini skoraj 150
milijonov evrov (Polanič et al., 2011).
Vodilno mesto med davčno ugodnejšimi državami ima pri nakazilih iz Slovenije Ciper. V
prvih osmih mesecih leta 2011 je skupna višina nakazil znašala 270,2 milijona evrov
(Polanič et al., 2011). Ciper je priljubljen iz več razlogov: zaradi regulative sprejete ob
vstopu v EU, uradno ne spada med davčne oaze, sklenjenih ima veliko število bilateralnih
sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, zagotovljena je popolna varnost
podatkov povezanih z lastništvom tamkajšnjih podjetij, vzpostavljena je dobra poslovna
infrastruktura, ki je skladna z evropskimi standardi.
Slovenija je država s "tradicionalnim" davčnim sistemom in ne more konkurirati davčnim
oazam, kjer so davki zelo nizki ali pa jih sploh ni. Zato namenja vse več truda
preprečevanju davčnega izogibanja svojih davkoplačevalcev. Zavezanci za plačilo davka
poskušajo optimizirati svoje poslovanje ter zlasti v času globalizacije in svetovne
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gospodarske krize razvijajo globalne strategije optimiziranja tudi za področje plačevanja
davkov. Ker je eden izmed načinov optimiziranja poslovanja tudi usmerjanje poslovanja
na področja z bolj ugodnimi pogoji, želi v tovrstnih poskusih optimiziranja davčna uprava
nadzirati zakonitost takega delovanja. Kljub vsem sprejetim ukrepom za zagotavljanje
večje transparentnosti delovanja davčnih zavezancev še vedno obstajajo pa tudi sproti
nastajajo različice izogibanja in utajevanja davkov, saj hitre gospodarske rasti in razvoja
kapitalskega trga DURS ne dohiteva, Urad pa je pri svojem izvajanju ukrepov odkrivanja
in preprečevanja pranja denarja počasen. Slovenija ima sicer usklajen pravni sistem za boj
proti preprečevanju pranja denarja, a je kljub temu obsodb za kaznivo dejanje pranja
denarja izjemno malo. V letu 2010 je bilo skupaj na novo vloženih kazenskih ovadb ali se
je pričel postopek v 57 zadevah pranja denarja, le tri zadeve so se končale s
pravnomočno obsodilno sodbo (UPPD, 2011).
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5 RAZISKAVA: PRAVNI SUBJEKTI, KI SE UKVARJAJO Z
DAVČNIM IN FINANČNIM SVETOVANJEM IN DAVČNE OAZE

Izogibanje davkom je postalo za marsikateri gospodarski subjekt pa tudi posameznika zelo
zanimivo, zato so se tudi pri nas pojavile organizacije, ki s svetovanjem in načrtovanjem z
uporabo davčnih oaz pomagajo zainteresiranim. Dejavnost kot taka je perspektivna tržna
niša.
Ker je v slovenskem prostoru na tem področju malo raziskanega in statistično obdelanega,
sem se odločila izvesti raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika. Namen magistrskega
dela je bil med drugim tudi raziskati in dokazati, da je davčno svetovanje in načrtovanje z
uporabo davčnih oaz postalo tržna niša, eden od ciljev naloge pa je bil ugotoviti, koliko
pravnih subjektov, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem v Sloveniji, ima
izkušnje z odpiranjem poslov v davčnih oazah in ali omenjeni subjekti sodelujejo oziroma
so kdaj sodelovali s tujimi organizacijami, ki delujejo v davčnih oazah in pomagajo pri
poslovanju znotraj izbrane davčne oaze.

5.1 REZULTATI RAZISKOVANJA
Za izvedbo raziskave je bila uporabljena metoda kvantitativnega raziskovanja: anketiranje
s pomočjo vprašalnika za pridobitev potrebnih podatkov. Prednost te metode so relativno
nizki stroški, anonimnost in precej hitro pridobivanje povratnih informacij.
Cilj ankete je bil ugotoviti, koliko slovenskih pravnih subjektov, ki se ukvarjajo z davčnim
in finančnim svetovanjem, ima izkušnje z odpiranjem poslov v davčnih oazah in ali
omenjeni subjekti sodelujejo oziroma so kdaj sodelovali s tujimi organizacijami, ki delujejo
v davčnih oazah in pomagajo pri poslovanju znotraj izbrane davčne oaze.
Vprašalnik (priloga 1) je bil poslan po pošti stotim pravnim osebam, ki se ukvarjajo z
davčnim in finančnim svetovanjem. Po podatkih AJPES8-a je trenutno v Sloveniji za tako
dejavnost registriranih 4.633 pravnih oseb. Anketiranci so bili izbrani prek interneta, in
sicer z vpisom v iskalnik "davčno + finančno svetovanje". Pozornost je bila posvečena tudi
temu, da so bili izbrani iz vseh slovenskih regij; 16,67 % oziroma 16 ali 17 vprašalnikov
je bilo poslanih v vsako izmed regij, skupaj torej 100 vprašalnikov. Poleg tega ni bilo moč
vedeti, kako velika so podjetja oz. organizacije, ki so navedeni vprašalnik prejele, niti se
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pri izbiri anketirancev to ni ugotavljalo. Anketnemu vprašalniku je bila priložena
naslovljena pisemska ovojnica.
Anketni vprašalnik je bil sorazmerno kratek: obsegal je 8 vprašanj in strukturo vzorca
(regija, število zaposlenih). Oblikovan je bil pod presumpcijo, da anketiranci neradi
izpolnjujejo vprašalnike, ki so predolgi in bi jim morali posvetiti preveč svojega
dragocenega časa. Anketa je bila anonimna, izpolnjen vprašalnik je vrnilo 66 podjetij, kar
pomeni 66 % odzivnost. Analiza pridobljenih podatkov je izvedena predvsem z metodo
deskriptivne statistike.
Največ, dobra tretjina, vrnjenih vprašalnikov je bilo iz ljubljanske regije s klicno številko
01, najmanj pa iz dolenjske regije (klicna številka 07). Enak odstotek izpolnjenih
vprašalnikov (18 %) je prišlo iz regij s klicno številko 02 in 04, 15 % s Primorske (klicna
številka 05) in 9 % iz regije s klicno številko 03.
Tabela 1: Prikaz strukture podjetij, ki so vrnila izpolnjen anketni vprašalnik, po regijah

REGIJA

%

01 LJ

37

02 MB, MS

18

03 CE, TR

9

04 KR

18

05 KP, NG

15

07 NM

3

Vir: anketni vprašalnik
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Graf 1: Izpolnjeni vprašalniki po številu zaposlenih v podjetju

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Več kot polovica (58 %) prejetih vprašalnikov je prišla od podjetij, ki imajo do 5
zaposlenih. Slaba četrtina (24 %) jih je prišla od podjetij, ki imajo 6–10 zaposlenih in
najmanj vprašalnikov, le 18 %, je od podjetij z več kot 10 zaposlenimi.
Na vprašanje o seznanjenosti anketirancev z obstojem davčnih oaz so vsi anketiranci
odgovorili pritrdilno. Glede na tako visok odstotek pritrdilnega odgovora se lahko sklepa,
da so slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem, seznanjena
z obstojem in delovanjem davčnih oaz.

47

Graf 2: Seznanjenost z obstojem davčnih oaz

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Navedeno niti ne preseneča, saj globalizacija in nove komunikacijske tehnologije
omogočajo spoznavanje in sprotno sledenje svetovnih ekonomij, vključno z davčnimi
sistemi, kar je lahko za podjetja, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem,
bistvenega pomena.
Drugo anketno vprašanje je bilo odprtega tipa, kar pomeni, da so anketiranci sami vnašali
odgovore. Ker so na prvo vprašanje vsi anketiranci odgovorili pritrdilno, so vsi odgovarjali
tudi na drugo vprašanje oz. nalogo našteti davčne oaze, ki jih poznajo. Izmed prejetih
izpolnjenih anketnih vprašalnikov je bilo 18 % takih, kjer je bila zapisana ena ali nobena
davčna oaza. Največ, kar 55 %, je bilo tistih, ki so našteli 2 do 5 davčnih oaz, 15 % je bilo
takih vprašalnikov, na katerih je bilo naštetih od 6 do 10 davčnih oaz, najmanj (12 %) pa
je bilo takih, kjer so našteli več kot 10 davčnih oaz.
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Graf 3: Poznavanje davčnih oaz

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Iz analize prvega vprašanja je razvidno, da so že vsi anketiranci slišali za davčne oaze,
zato je presenetljivo, da je skoraj petina izpolnjenih vprašalnikov imela navedeno zgolj
eno ali celo nobene davčne oaze. Redki so bili tisti, ki so navedli več kot 10 davčnih oaz.
Ker so vsi anketiranci že slišali za davčne oaze, se lahko sklepa, da je poznavanje davčnih
oaz skromno, ali pa večina vprašanih ni želela izgubljati časa z razmišljanjem o državah, ki
veljajo za davčne oaze, še manj pa jih zapisovati na anketni vprašalnik.
Zelo zanimivo je bilo videti, katere davčne oaze so anketiranci naštevali. Čeprav se ob
izrazu "davčne oaze" največkrat pomisli na večinoma eksotične države, so anketiranci
navedli tudi nekatere evropske davčne oaze. Davčna oaza, ki so jo anketiranci pri drugem
vprašanju največkrat navedli, je Ciper.
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Graf 4: Navedene davčne oaze

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Analizi razmerij med 2. in 3. vprašanjem ter 2. in 4. vprašanjem pokažeta zanimive, a
pričakovane ugotovitve.
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Graf 5: Razmerje med številom naštetih davčnih oaz in pogostostjo
izkušnje s povpraševanjem strank z željo odpreti podjetje v davčni oazi

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Več davčnih oaz so našteli tisti anketiranci, pri katerih so stranke že povpraševale oz.
izrazile željo odpreti podjetje v davčni oazi. Anketiranci, pri katerih stranke še nikoli niso
izrazile take želje, so v 87,5 % navedli 1 ali nobene davčne oaze.
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Graf 6: Razmerje med številom naštetih davčnih oaz
in pogostostjo odpiranja podjetja v davčni oazi

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Podobno je razmerje med številom naštetih davčnih oaz in pogostostjo odpiranja podjetja
v davčni oazi. Več davčnih oaz so znali našteti tisti anketiranci, ki so že nekajkrat ali
velikokrat odprli podjetje v davčni oazi. Anketiranci, ki še nikoli niso odprli podjetja v
davčni oazi, so vsi navedli zgolj eno ali nobene davčne oaze.
Rezultati primerjav ne presenečajo, saj anketiranci, ki nimajo izkušenj s povpraševanjem
strank z željo odpreti podjetje v davčni oazi niti niso nikoli odprli podjetja v davčni oazi,
očitno tega področja ne spremljajo, raziskujejo ali se mu kako drugače posvečajo.
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Graf 7: Razmerje med velikostjo podjetja, v katerem je zaposlen anketiranec,
in številom naštetih davčnih oaz

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Več kot 10 davčnih oaz so našteli samo anketiranci iz manjših podjetij (do 5 zaposlenih).
Anketiranci iz podjetij z več kot 10 zaposlenimi so večinoma našteli 2 do 5 davčnih oaz.
Anketni vprašalnik je bil posredovan pravnim osebam, ki se ukvarjajo z davčnim in
finančnim svetovanjem, zato so zelo zanimivi prejeti odgovori na vprašanje, ali se je na
omenjena podjetja kdaj obrnila stranka z željo odpreti podjetje v davčni oazi.
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Graf 8: Pogostost povpraševanja strank z željo odpreti podjetje v davčni oazi

Vir: lasten, anketni vprašalnik

67 % je odgovorov, da stranke vprašanih še nikoli niso izrazile želje odpreti podjetje v
davčni oazi, nekajkrat so tako željo izrazile v 27 % odgovorov in velikokrat pri 6 %
odgovorov.
Glede na to, da kar dve tretjini prejetih odgovorov na zastavljeno vprašanje navaja, da
izpolnjevalci nimajo izkušenj s povpraševanjem strank z željo odpreti podjetje v davčni
oazi, se lahko sklepa, da slovenska podjetja niso naklonjena ustanavljanju in morebitnim
selitvam podjetij v tujino. Podobno je v svoji raziskavi ugotovil Vouk, ki ocenjuje, da se pri
vodilnih kadrih v slovenskih podjetjih kaže pasivnost in nepripravljenost na sprejemanje
tveganj.
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Graf 9: Razmerje med pogostostjo povpraševanja strank
z željo odpreti podjetje v davčni oazi in regijo, iz katere je podjetje

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Iz analize razmerja med pogostostjo povpraševanja strank z željo odpreti podjetje v
davčni oazi in regijo, iz katere je podjetje, je razvidno, da so imela velikokrat izkušnje s
takim povpraševanjem podjetja iz regij s klicno številko 01 in 03, nekajkrat iz regij s
klicnimi številkami 01, 02, 03 in 05, v vseh regijah pa je moč najti podjetja, pri katerih še
nikoli niso stranke izrazile želje odpreti podjetje v davčni oazi.
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Graf 10: Razmerje med pogostostjo povpraševanja strank
z željo odpreti podjetje v davčni oazi in velikostjo podjetja

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Iz analize razmerja med pogostostjo povpraševanja strank z željo odpreti podjetje v
davčni oazi in velikostjo podjetja, je razvidno, da so imela velikokrat izkušnje s takim
povpraševanjem podjetja z do 5 zaposlenimi, nekajkrat podjetja vseh velikosti v enakem
razmerju, v podjetjih vseh danih velikosti pa je moč najti takšna, pri katerih še nikoli niso
stranke izrazile želje odpreti podjetje v davčni oazi, pri čemer prevladujejo podjetja z do 5
zaposlenimi.
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Graf 11: Pogostost odpiranja podjetja v davčni oazi

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Analiza odgovorov na vprašanje, ali so anketiranci kdaj odprli ali pomagali odpreti podjetje
v davčni oazi, je pokazala, da velika večina izpolnjevalcev ankete, kar 88 %, še nikoli ni
odprla ali pomagala odpreti podjetja v davčni oazi. Nekajkrat jih je to storilo 9 %,
velikokrat pa le 3 %.
Pravne osebe, katerih glavna dejavnost je davčno in finančno svetovanje, očitno nimajo
veliko izkušenj z ustanavljanjem poslov v davčnih oazah, verjetno zato, ker po tem ni
veliko povpraševanja oziroma interesa med slovenskimi podjetji.
Zakaj je temu tako, bi lahko ugotavljali iz vsakdanjega življenja, saj smo nemalokrat priča
zgražanju javnosti, ko katero izmed slovenskih podjetij svoje poslovanje preseli v
gospodarsko bolj ugodno področje. Podjetjem, ki poslujejo prek davčnih oaz, ni mogoče
očitati nezakonitega ravnanja; v veliki večini primerov niti ne gre za nezakonita ravnanja.
A četudi ravnajo popolnoma v skladu s predpisi, se zastavlja vprašanje, ali je izogibanje
davkom družbeno odgovorno početje.
Poleg tega pa smo bili ob tej finančni in gospodarski krizi tudi v Sloveniji priča razkritju
zastrašujočih primerov sumljivega poslovanja predvsem gospodarskih družb, ki so že bile
v postopkih zaradi insolventnosti ali pa so jim tovrstni postopki zoper njih že grozili.
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Marsikatere sumljive transakcije so bile opravljene prek bank oziroma podjetij s sedežem
v davčnih oazah (SLS, 2011).
Graf 12: Razmerje med pogostostjo odpiranja podjetja v davčni oazi
in regijo, iz katere je podjetje

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Iz analize razmerja med pogostostjo odpiranja podjetja v davčni oazi in regijo, iz katere je
podjetje, je razvidno, da podjetja, ki so že velikokrat odprla ali pomagala odpreti podjetje
v davčni oazi, prihajajo iz regije s klicno številko 01, nekajkrat so to storila podjetja iz regij
s klicno številko 01 in 04, v vseh regijah pa je moč najti podjetja, ki še nikoli niso odprla
ali pomagala odpreti podjetje v davčni oazi.
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Graf 13: Razmerje med pogostostjo odpiranja podjetja v davčni oazi
in velikostjo podjetja

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Iz analize razmerja med pogostostjo odpiranja podjetja v davčni oazi in velikostjo
podjetja, je razvidno, da imajo podjetja, ki so že velikokrat odprla ali pomagala odpreti
podjetje v davčni oazi, do 5 zaposlenih, nekajkrat so to storila podjetja z do 5 zaposlenimi
in nad 10 zaposleni, v podjetjih vseh danih velikosti pa je moč najti takšna, ki še nikoli
niso odprla ali pomagala odpreti podjetje v davčni oazi, pri čemer prevladujejo podjetja z
do 5 zaposlenimi.
Peto anketno vprašanje se je osredotočalo na trend v dejavnosti odpiranja podjetij v
davčnih oazah v zadnjih desetih letih.
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Graf 14: Ocena trenda v dejavnosti odpiranja podjetij
v davčnih oazah v zadnjih 10 letih

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Pri odgovorih na 5. vprašanje je treba upoštevati dejstvo, da so nanj odgovarjali samo
anketiranci, ki so na 4. vprašanje odgovorili nekajkrat ali velikokrat. Vprašalnikov s takima
odgovoroma je bilo 12 % vseh prejetih. Od teh 12 % je bila polovica odgovorov, da je
dejavnost odpiranja podjetij v davčnih oazah ostala enaka, in polovica odgovorov, da se je
dejavnost odpiranja podjetij v davčnih oazah povečala.
Iz navedenega izhaja, da nekaj dejavnosti na področju odpiranja podjetij v davčnih oazah
kljub majhnemu interesu pri anketirancih vseeno je in ta ostaja enaka oziroma se
povečuje. Za "prelivanje kapitala" v davčne oaze se, kot je zaslediti v slovenskih medijih,
večinoma odločajo premožni Slovenci s podjetji, ki opravljajo storitvene dejavnosti.
Poslovni dnevnik v svojem članku dne, 17. 7. 2011 povzema podatke davčne uprave
Republike Slovenije (DURS) in navaja, da je v 29 davčno bolj ugodnih držav oz. območij
lani (v letu 2010) denar nakazalo 9496 slovenskih rezidentov, od tega 4492 fizičnih oseb
in 5004 pravne osebe.
Tudi pri odgovorih na 6. vprašanje, ki ocenjuje pogostost sodelovanja z lokalnimi (torej
tujimi) organizacijami, ki delujejo z namenom pomagati pri poslovanju znotraj davčnih
oaz, je treba upoštevati dejstvo, da so nanj odgovarjali samo anketiranci, ki so na 4.
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vprašanje odgovorili nekajkrat ali velikokrat. Vprašalnikov s takima odgovoroma je bilo 12
% vseh prejetih. Od teh 12 % je bila četrtina odgovorov nekajkrat, torej da so pri
odpiranju podjetja v davčni oazi nekajkrat sodelovali z lokalnimi (torej tujimi)
organizacijami, ki delujejo z namenom pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz, tri
četrtine pa jih je z njimi vedno sodelovalo.
Graf 15: Pogostost sodelovanja z lokalnimi (torej tujimi) organizacijami,
ki delujejo z namenom pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Na internetu lahko najdemo ponudnike, ki pomagajo pri ustanavljanju podjetij in družb v
različnih državah, vendar je pri takšnem elektronskem poslovanju v tujini potrebna
previdnost. Storitve so večinoma slabe, kupci se srečajo s skritimi stroški, ki jih na prvi
pogled ni, poleg tega pa si s takim podjetjem nekdo, ki želi svoje poslovanje davčno
optimizirati, ne more prav veliko pomagati. Ponudnik mu namreč ne more zagotoviti
ustrezne dokumentacije (na primer za ustanovitev odvisne družbe v Sloveniji) in ne ve,
kakšne so davčne implikacije pri nas. Zato vsak, ki želi svoj posel razširiti na tak način,
potrebuje lokalnega svetovalca, ki bo posel izpeljal tako, da bo v skladu s slovensko
davčno zakonodajo in zakonodajo tuje države, v kateri se družba ustanavlja (Kukovič,
2008).
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Graf 16: Ocena sodelovanja z omenjenimi organizacijami,
ki delujejo z namenom pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Pri odgovorih na 7. vprašanje je treba upoštevati dejstvo, da so nanj odgovarjali samo
anketiranci, ki so na 6. vprašanje odgovorili nekajkrat, velikokrat ali vedno, pri čemer pa
moramo dodatno upoštevati tudi pogoj, da so na 6. vprašanje odgovarjali samo
anketiranci, ki so na 4. vprašanje odgovorili nekajkrat ali velikokrat. Vprašalnikov s takima
odgovoroma je bilo 12 % vseh prejetih. Od teh 12 % je bila četrtina odgovorov dobro,
torej so anketiranci ocenili, da so dobro sodelovali s prej omenjenimi organizacijami, ki
delujejo z namenom pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz, tri četrtine pa jih je z
njimi zelo dobro sodelovalo.
Glede na to, da kar vsi prejeti odgovori na zastavljeno vprašanje navajajo, da so
izpolnjevalci dobro ali zelo dobro sodelovali s tujimi organizacijami, ki delujejo z namenom
pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz, se lahko sklepa, da so te organizacije začele
delati bolj profesionalno in odgovorno. Analiza prejetih odgovorov na sedmo vprašanje
tako ovrže navedbe v članku Se splača odpreti podjetje v davčni oazi? (Kukovič, 2008),
kjer storitve dotičnih organizacij opisuje kot slabe in nezanesljive.
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Analiza odgovorov na vprašanje, ali se nameravate v prihodnosti specializirati za odpiranje
podjetij v davčnih oazah, je pokazala, da se velika večina izpolnjevalcev ankete, kar 82 %,
ne namerava usmeriti oz. specializirati za odpiranje podjetij v davčnih oazah. Mogoče bo
to storilo 15 % izpolnjevalcev, 3 % pa se nameravajo specializirati za tako dejavnost.
Graf 17: Namen specializirati se za odpiranje podjetij v davčnih oazah

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Kar dve tretjini anketirancev, ki so vrnili izpolnjen anketni vprašalnik, nima izkušenj s
povpraševanjem strank z željo odpreti podjetje v davčni oazi, zato se lahko sklepa, da
slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem, zaradi slabega
povpraševanja po tej storitvi odpiranja podjetij v davčnih oazah ne vidijo kot perspektivne
dejavnosti. Le malo je takih, ki so to dejavnost prepoznali kot morebitno tržno nišo.
Pri tem je zanimivo razmerje med prejetimi odgovori na tretje in osmo vprašanje oz.
razmerje med pogostostjo povpraševanja strank z željo odpreti podjetje v davčni oazi in
planirano specializacijo anketirancev za odpiranje podjetij v davčnih oazah.
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Graf 18: Razmerje med pogostostjo povpraševanja strank
z željo odpreti podjetje v davčni oazi in
planirano specializacijo anketirancev za odpiranje podjetij v davčnih oazah

Vir: lasten, anketni vprašalnik

86 % tistih, ki še nikoli niso imeli strank z željo odpreti podjetje v davčni oazi, ne razmišlja
o specializaciji za odpiranje podjetij v davčnih oazah, 14 % takih pa bi se mogoče
specializirali v tej smeri. Izmed tistih, pri katerih so stranke že nekajkrat povpraševale po
takih storitvah, jih je 78 % takih, ki o specializaciji za odpiranje podjetij v davčnih oazah
ne razmišljajo, 22 % pa takih, ki bi se mogoče specializirali v tej smeri. Izmed tistih, pri
katerih so stranke že velikokrat povpraševale po takih storitvah, jih je 50 % takih, ki o
specializaciji za odpiranje podjetij v davčnih oazah ne razmišljajo, 50 % pa takih, ki bi se
specializirali v tej smeri.
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Graf 19: Razmerje med planirano specializacijo anketirancev
za odpiranje podjetij v davčnih oazah in regijo, iz katere je podjetje

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Iz analize razmerja med planirano specializacijo anketirancev za odpiranje podjetij v
davčnih oazah in regijo, iz katere je podjetje, je razvidno, da podjetja, ki se nameravajo v
prihodnosti specializirati za odpiranje podjetij v davčnih oazah, prihajajo iz regije s klicno
številko 01, mogoče bodo to storila podjetja iz regij s klicno številko 01, 02 in 05, v vseh
regijah pa je moč najti podjetja, ki o taki specializaciji ne razmišljajo.
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Graf 20: Razmerje med planirano specializacijo anketirancev
za odpiranje podjetij v davčnih oazah in velikostjo podjetja

Vir: lasten, anketni vprašalnik

Iz analize razmerja med planirano specializacijo anketirancev za odpiranje podjetij v
davčnih oazah in velikostjo podjetja, je razvidno, da imajo podjetja, ki bi se v prihodnosti
specializirala za odpiranje podjetij v davčnih oazah, do 5 zaposlenih. Z mogoče so
odgovorila podjetja z do 5 in nad 10 zaposlenimi. V podjetjih vseh danih velikosti je moč
najti takšna, ki o specializaciji za odpiranje podjetij v davčnih oazah ne razmišljajo oz.
tega ne planirajo, pri čemer prevladujejo podjetja z do 5 zaposlenimi.
V tujini je stanje popolnoma drugačno, saj je davčno svetovanje in načrtovanje v davčnih
oazah postalo tržna niša, ki so jo prepoznali posamezniki in organizacije. Zlasti v davčnih
oazah delujejo organizacije, ki svetujejo, priporočajo in pomagajo fizičnim in pravnim
osebam pri nalaganju kapitala in ustanavljanju podjetij v davčnih oazah (Čokelc, 2007,
str. 26). Prva takšna organizacija je Mednarodna storitvena družba z omejeno
odgovornostjo (odslej ICSL9), ki je začela poslovati leta 1977 na otoku Man (Čokelc, 2007,

9

The International Company Services Limited Group - ICSL
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str. 26). V več kot 30-letnem obdobju je postala ena največjih specializiranih družb za
področje davčnih oaz, ki upravlja več kot 8.000 družb v davčnih oazah po skoraj celem
svetu. Namen družbe ICSL je zagotoviti ustrezno davčno svetovanje ter načrtovanje
varovanja sredstev in ustvarjanja davčnih prihrankov prek ustreznega vodenja in
upravljanja družb v davčnih oazah.
ArakGroup LLC je vodilno podjetje na področju poslovnega svetovanja za mednarodno
podjetništvo, ki ga je v New Yorku ustanovil Slovenec Jure Valant. ArakGroup nudi storitve
mednarodnega poslovanja za uspešno mednarodno podjetništvo, davčno optimizacijo ter
licence za igralništvo in za izvajanje finančnih storitev. Podjetje deluje globalno že od
samega začetka s ciljem zadovoljiti stranko z učinkovitimi poslovnimi rešitvami svetovnega
merila. V sklopu njihovih storitev urejajo: offshore in onshore podjetja, fundacije in truste,
licence za igre na srečo, licence za opravljanje finančnih storitev, vzajemne in hedge
sklade, davčno optimizacijo in druge sorodne storitve za zmanjšanje stroškov poslovanja
tako za posameznike in podjetja (ArakGroup LLC, 2011).
ArakGroup LLC ponuja fizičnim in pravnim osebam tudi poslovne storitve, s katerimi jim
pomaga znižati stroške poslovanja, npr. odprtje offshore računa za pravne ali fizične
osebe, odprtje offshore trgovalnega računa za prejemanje plačil prek posojilnih in
debetnih kartic na različnih spletnih straneh za različne vrste poslov, offshore prodajni
račun za pravne in fizične osebe, virtualne pisarne, registracije jaht in ladij v najbolj
ugodnih zakonodajah po svetu, registracije letal in zasebnih letal, ustanovitev fundacij,
skladov in offshore trustov za varovanje premoženja ipd (ArakGroup LLC, 2011).
Podobnih družb je v svetu še veliko npr. DeltaQuest group, Global Money Consultants s.
a., LGC Group, Offshore Simple, Ocra Worldwidw, Internaxx, Laveco Ltd. in podobne.
Svoje storitve množično ponujajo prek interneta, prek spletnih obrazcev je možno pridobiti
prve informacije o željenih storitvah, pri večini je začetno posvetovanje brezplačno.
Usmerjeni so k raznoliki strukturi strank: ciljajo na razne svetovalce, izseljence,
podjetnike, finančne institucije, družbe oz. korporacije, pravne in računovodske
strokovnjake in navsezadnje tudi (bogate) posameznike.
Glede na različne jurisdikcije nudijo celotne računovodske storitve v skladu z zakonodajo
domicilne države, kot dodatno pa tudi finančno svetovanje in pripravo revizijskih in letnih
poročil, knjigovodske storitve, ki zadostujejo zahtevanim standardom posamezne države.
V sklopu navedenega strankam nudijo tudi osebne konzultacije s finančnimi strokovnjaki
po posameznih državah z namenom optimizacije poslovanja na primer svetovanje pri
izboru najprimernejše banke in asistenco pri odpiranju računa, v sodelovanju z notarji in
odvetniki, ki so specializirani na področju korporacijskega prava, poleg svetovanja in
priprave raznih pravnih aktov nudijo tudi zastopanje na gospodarskih sodiščih, pomagajo
tudi pri pripravi raznih pogodb, sporazumov med družbeniki, pogodb o delu, zastopanju ...
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Omenjene družbe svoje storitve ponujajo na svetovnem spletu. Da bi morebitnim
interesentom čim bolj približali možnost celotnega izkoristka prednosti internacionalnega
poslovanja, nudijo "on-line" naročanje na sprotna obvestila o strokovnih mnenjih in
analizah o offshore podjetjih ter njihovem mednarodnem strukturiranju.
Tudi v Sloveniji so se pojavili ponudniki, ki pomagajo pri ustanavljanju podjetij in družb v
različnih državah. Večina jih ponuja široko paleto poslovnih storitev, od oblikovanja
offshore družbe in njenega upravljanja do storitev za zaščito premoženja in davčnega
načrtovanja. Sem spadajo npr. UPC svetovalna skupina, d. o. o.; PSD, d. o. o.; Skupina
Taxgroup, Offshore.si ipd.
UPC svetovalna skupina, d. o. o. je podjetje, ki deluje na področju davčnega, pravnega,
finančnega in poslovnega svetovanja. Svetuje tako multinacionalkam kot malim domačim
podjetjem in jim nudi celovite strokovne rešitve za zagotavljanje optimizacije poslovanja
in bistveno večjo dodano vrednost. Izvedli so že prek tristo davčnih optimizacij, znotraj
meja Slovenije ali na mednarodni ravni, sodelujejo pa tudi s partnerskimi pisarnami na
Nizozemskem, Cipru, Malti, v Luksemburgu, ZDA in drugod (UPC, d. o. o., 2011).
Podjetje za računovodstvo in davčno svetovanje za slovenska in tuja podjetja Prodromos
d. o. o. prek svoje podružnice na Cipru nudi pomoč pri ustanovitvi podjetja, tako da lahko
stranka "izkoristi ugodnosti evropske davčne oaze". Nudijo računovodske storitve ter
povračilo DDV-ja (Prodromos d. o. o., 2011).
Na slovenskih spletnih straneh je moč najti tudi ponudnike (npr. Offshore.si,
www.ustanovitevpodjetja.si ipd), ki prek spletnih obrazcev ponujajo prvo informacijo o
offshore poslovanju, za vse nadaljnje pa je potreben kontakt na določen elektronski
naslov. Drugih podatkov o ponudniku davčno-svetovalnih storitev (npr. naslov ali
kontaktna številka, kdo so davčni svetovalci ipd.) pa ni moč zaslediti.
Ker ima izraz offshore pri nas negativen prizvok, pa je precej tudi ponudnikov svetovalnih
storitev s področja obdavčenja in odpiranja podjetij (npr. Simič&partnerji, d. o. o.;
Taxgroup, d. o. o.), ki sicer ne navajajo direktno "offshore ponudbe", temveč propagirajo
ponudbo davčnega načrtovanja in optimizacije, ki strankam omogoča zniževanje davčnih
obremenitev, nudijo izvajanje določenih storitev v sodelovanju s tujimi partnerji,
predstavljajo možnosti, ki jih nudijo druge države na področju svojega obdavčenja,
opozarjajo na prednosti in pomanjkljivosti posameznih jurisdikcij in druge podobne
navedbe, ki pustijo priokus po offshore poslovanju, a nanj konkretno ne moremo
pokazati.
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6 PREVERITEV HIPOTEZ
Cilj magistrske naloge je bil potrditi ali ovreči tri delovne hipoteze:
1.

Davčne oaze se med seboj razlikujejo glede na ugodnosti za posamezno področje
poslovanja.

2.

Davčno in finančno svetovanje v Sloveniji se v vedno večji meri usmerjata v odpiranje
poslov v davčnih oazah.

3.

Pravni subjekti, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem v Sloveniji,
sodelujejo z organizacijami, ki delujejo v davčnih oazah z namenom pomagati pri
poslovanju znotraj davčnih oaz.

Dokazovanje prve hipoteze je temeljilo na teoretično-analitičnem raziskovanju domače in
tuje strokovne literature, znanstvenih razprav in raziskav, člankov ter internetnih virov s
področja finančne, davčne, ekonomske in pravne prakse. V nalogi so opisane nekatere
dejavnosti oziroma področja poslovanja in navedene evropske države, ki so za njih najbolj
primerne ter glavne ugodnosti, ki jih ponujajo na dotičnem področju, s čimer je potrjena
prva hipoteza, da se davčne oaze med seboj razlikujejo glede na ugodnosti za
posamezno področje poslovanja.
Druga hipoteza se je potrjevala s pomočjo ankete. Za izvedbo ankete je bil krajši anketni
vprašalnik posredovan stotim pravnim osebam, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim
svetovanjem. Iz analize prejetih anketnih vprašalnikov je razvidno, da so vsi anketiranci že
slišali za davčne oaze, kar niti ne preseneča, saj globalizacija in nove komunikacijske
tehnologije omogočajo spoznavanje in sprotno sledenje svetovnih ekonomij, vključno z
davčnimi sistemi. Kljub temu je presenetljivo, da je skoraj petina izpolnjenih vprašalnikov
pri navajanju držav davčnih oaz navedla zgolj eno ali celo nobene, le redki pa so jih
navedli več kot deset.
Velika večina izpolnjevalcev ankete, kar 88 %, še nikoli ni odprla ali pomagala odpreti
podjetje v davčni oazi, kar dve tretjini anketirancev, ki so vrnili izpolnjen anketni
vprašalnik, pa nima izkušenj niti s povpraševanjem strank z željo odpreti podjetje v davčni
oazi, zato niti ne načrtujejo specializacije za odpiranje podjetij v davčnih oazah. Zelo malo
je takih, ki so to dejavnost prepoznali kot morebitno tržno nišo, od teh pa jih je polovica
mnenja, da je dejavnost odpiranja podjetij v davčnih oazah v zadnjih desetih letih ostala
enaka, druga polovica pa jih ocenjuje, da se je povečala.
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Iz analize prejetih anketnih vprašalnikov se lahko sklepa, da slovenska podjetja, ki se
ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem zaradi slabega povpraševanja v odpiranju
podjetij v davčnih oazah ne vidijo perspektive in se po večini ne nameravajo specializirati
za to dejavnost, zaradi česar se hipoteza, da se davčno in finančno svetovanje v Sloveniji
v vedno večji meri usmerjata v odpiranje poslov v davčnih oazah, zavrne.
Tudi tretja hipoteza, da pravni subjekti, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim
svetovanjem v Sloveniji, sodelujejo z organizacijami, ki delujejo v davčnih oazah z
namenom pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz, se je dokazovala s pomočjo
omenjene ankete in raziskovanja domače in tuje strokovne literature, znanstvenih razprav
in raziskav, člankov ter internetnih virov s tega področja.
Iz analize prejetih anketnih vprašalnikov torej izhaja, da nekaj dejavnosti na področju
odpiranja podjetij v davčnih oazah kljub majhnemu interesu strank vseeno je. Anketiranci
ocenjujejo, da trend v dejavnosti odpiranja podjetij v davčnih oazah v zadnjih 10 letih
ostaja enak oziroma narašča, se povečuje. Pri odpiranju podjetij v davčnih oazah je
četrtina takih, ki so podjetje v davčni oazi že kdaj pomagali odpreti, so nekajkrat
sodelovali z lokalnimi (torej tujimi) organizacijami, ki delujejo z namenom pomagati pri
poslovanju znotraj davčnih oaz, tri četrtine pa jih je z njimi vedno sodelovalo. Anketiranci
so ocenili, da so z omenjenimi ponudniki dobro sodelovali, kar tri četrtine pa jih je z njimi
zelo dobro sodelovalo.
Analiza prejetih vprašalnikov kaže, da kar vsi odgovori na zastavljeno vprašanje navajajo,
da so tisti izpolnjevalci ankete, ki so že kdaj odprli podjetje v davčni oazi, tudi sodelovali s
tujimi organizacijami, ki delujejo z namenom pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz
in so ta sodelovanja celo ocenili kot dobra ali zelo dobra, zato se lahko potrdi tretja
zastavljena hipoteza.
Ob vseh interpretacijah in rezultatih, do katerih se je prišlo s to raziskavo in se morda
zdijo nepričakovani, očitni, slabi ali dobri, se je dobro zavedati, da se seznam podjetij in
premožnejših posameznikov, ki se odločajo za prenos lastništva v davčno prijaznejše
države, daljša. Poznavalci področja davčnih oaz so mnenja, da bo v prihodnosti zavladalo
offshore podjetništvo. Že danes namreč več kot 50 % svetovnih transakcij poteka prek
omenjenega sistema podjetništva. Vse velike multinacionalke so lastnice tudi po več 100
majhnih offshore podjetij, prek katerih zmanjšujejo davke, prikrivajo dejansko stanje
lastnikom, načrtujejo prevzeme ... In če bo internetni razvoj šel naprej s tempom, kot ga
ima danes, se lahko pričakuje tudi virtualne davčne oaze (Valant, 2005, str. 21).
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7 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI TER UPORABNOST
REZULTATOV
Z implementacijo lastnih ugotovitev in naslanjajoč se na sintezo raziskane literature, nas
sklepi privedejo do predlogov, ki bi jih bilo moč učinkovito uporabiti pri dejavnostih
davčnega in finančnega svetovanja s področja ustanavljanja podjetij v davčnih oazah.
Zbran prikaz dosedanjih teoretičnih in empiričnih ugotovitev ter rezultate raziskave,
izvedene med pravnimi subjekti, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem v
Sloveniji, bodo lahko uporabljale izobraževalne ustanove, panožna in strokovna združenja
ter podjetja in posamezniki, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem.
Prispevek te magistrske naloge k znanosti vidim v najnovejših ugotovitvah s področja
offshore davčnega in finančnega svetovanja glede razširjenosti te dejavnosti v Sloveniji in
v spoznanjih o možnostih, ki obstajajo zanjo. Pričujoče magistrsko delo pripomore k
razumevanju fenomena davčnih oaz, spoznavanju liberalnejših davčnih sistemov, ki so
prisotni v Evropi in njihove "funkcionalne" razdelitve glede na dejavnost podjetja. V
razpoložljivi strokovni literaturi so bolj prisotne raziskave in razprave o "eksotičnih"
davčnih oazah, enako velja za članke v publikacijah. Ker evropske davčne oaze v svojih
ugodnostih niso tako ekstremne, je pozornost javnosti na njih usmerjena le ob izbruhu
kakšne afere, kot je bila tista v Liechtensteinu leta 2008 zaradi kršitve bančne tajnosti, če
se tja (zares ali samo navidezno) preseli katera od znanih osebnosti, ali če je z njimi
možno povezati poslovanje kakšnega politika.
Prispevek magistrske naloge k stroki vidim v razvoju storitev na področju davčnega in
finančnega svetovanja in v morebitnem izobraževanju svetovalcev s področja odpiranja
podjetij v davčnih oazah, saj je večina podjetij, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim
svetovanjem, še vedno zelo ozko usmerjena predvsem v računovodske storitve in varno
poslovanje s preventivnimi davčnimi pregledi.
Rezultati raziskave med pravnimi subjekti, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim
svetovanjem in davčnimi oazami pripomorejo k spoznavanju organizacij, ki zainteresiranim
strankam pomagajo preusmeriti svoje premoženje v davčne oaze, s čimer se povsem
legitimno izognejo domačim davčnim bremenom in si zagotovijo višji dobiček. Iz raziskave
je razvidno, da je le malo takih podjetij, ki imajo izkušnje z odpiranjem poslov v davčnih
oazah in s sodelovanjem s tujimi organizacijami, ki delujejo v davčnih oazah in pomagajo
pri poslovanju znotraj izbrane davčne oaze. Glede na podatke slovenske davčne uprave o
vse večjem begu kapitala v davčno ugodnejša območja je pričakovati, da se bo "offshore
svetovanje" prepoznalo kot tržna niša, obstoječa svetovalna podjetja pa se bodo
specializirala za tovrstne dejavnosti.
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8 ZAKLJUČEK
Izogibanje plačilu davkov obstaja tako dolgo, kot obstaja obdavčenje. S pospešeno
globalizacijo, ki se je začela v devetdesetih letih, pa je izogibanje davkom dobilo nove
razsežnosti. Odprtje meja in prost pretok kapitala na globalni ravni sta denarni tok
spremenila v "deroče reke", saj še nikoli doslej ni bilo tako preprosto prenesti denar na
kateri koli konec sveta.
Vsak gospodarski subjekt, v zadnjem času pa tudi vedno več posameznikov, stremi k
doseganju maksimalnega dobička. K temu zagotovo pripomore minimiziranje davčnih
obveznosti, zato so v tem smislu zelo zanimive davčne oaze, ki poleg liberalnejših davčnih
sistemov nudijo tudi prijaznejšo zakonodajo, enostavnejše poslovanje, zagotovljeno
tajnost podatkov in lažje razpolaganje s sredstvi podjetja.
Ekonomski uspeh davčnim oazam zagotavlja njihova politika. Davčne oaze so področja, ki
imajo največkrat svoje ureditve prilagojene tako, da so čim bolj konkurenčne na fiskalnem
in pravnem področju. Zaradi družb, ki iščejo primerna področja za svoje dejavnosti, so posamezne davčne oaze postale bolj primerne za določeno vrsto dejavnosti kot druge. Tako
imajo nekatere davčne oaze zelo dobro razvito bančništvo, druge zavarovalništvo,
nekatere pa so primernejše za ustanavljanje holdingov, za upravljanje s skladi ali za
katero izmed drugih dejavnosti. Razlikovanje davčnih oaz glede na ugodnosti za
posamezno področje poslovanja je bilo predmet prve delovne hipoteze te magistrske
naloge in se je preučevalo ter dokazalo s pomočjo teoretično-analitičnega raziskovanja
domače in tuje strokovne literature.
Bančništvo je dejavnost, ki je dobro razvita v večini davčnih oaza in postaja vse bolj
priljubljeno med zasebnimi in mednarodnimi vlagatelji ter podjetji vseh vrst. Prednosti
offshore bančništva so nižja stroškovna osnova, višje obrestne mere, visoka stopnja
tajnosti in izredna fleksibilnost bančnih procesov. Evropske države, kot so na primer Švica,
Liechtenstein in Avstrija, niso klasične davčne oaze, temveč veljajo za pomembne bančne
centre in stabilne ter varne kraje za denar in premoženje. Podobno je Luksemburg s svojo
liberalnejšo politiko do davkov in strogo politiko na področju razkrivanja podatkov postal
privlačnejši za tuje investitorje.
Offshore zavarovalnice spadajo med najbolj uporabne, pa tudi izkoriščene na področju
davčnega planiranja in optimiziranja, saj imajo nekatere davčne oaze zelo ugodne
predpise, ki urejajo ustanavljanje zavarovalniških in pozavarovalniških podjetij. Prednosti
offshore zavarovalništva so nižji začetni kapitalski vložki, ustanovitveni stroški in
licenčnine, zavarovalnice so pogosto izvzete iz vseh oblik neposrednih davkov, namesto
davka na dobiček se plačajo zgolj pavšalni zneski, liberalnejše zahteve in nizka
intervencija s strani organov in institucij glede delovanja zavarovalnice.
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Tudi družbe za upravljanje skladov so spoznale, da lahko s poslovanjem v davčnih oazah
znižajo stroške in posledično naredijo sklade donosnejše in privlačnejše. Ugodno okolje za
poslovanje skladov so davčne oaze ustvarile z možnostmi različnih oblik investicijskih
vlaganj, nižjo ali celo nično stopnjo obdavčitve in s prelaganjem obdavčitve.
Veliko davčnih oaz ima zelo ugodne predpise za offshore holdinge. Offshore holding je
običajno družba, ki upravlja in financira podjetja, ki niso locirana v davčnih oazah,
medtem ko se dobički stekajo v davčno oazo, pri tem pa (razen fiksnih dajatev) holdingi
nimajo nobenih davčnih obveznosti na teritoriju davčne oaze, a jim tudi poslovanje v
davčni oazi ni dovoljeno. Pri izbiri primerne davčne oaze za ustanovitev holdinga so zelo
pomembni dogovori o izogibanju dvojnega obdavčenja.
Številni davčni raji veljajo za »zastave ugodnosti«. Gre za registracijo plovila v tuji državi z
namenom znižanja stroškov ali izognitvi državni regulativi. Prednosti offshore registracije
plovil so nizki stroški registracije in nižje davčne stopnje, anonimnost pri registraciji
plovila, omejene osebne obveznosti in tveganja ter fleksibilne zahteve glede posadke.
Z razvojem interneta se je močno razmahnila internetna oziroma e-trgovina. Le-ta je
najhitreje rasla v nekaterih davčnih oazah, predvsem zaradi njihovih fleksibilnih ureditev,
saj so ponekod oblasti uvedle popolno liberalizacijo telekomunikacijskega sektorja,
poenostavile sistem ustanavljanja offshore podjetij ter zagotovile možnost prostih
carinskih con.
Nekatere davčne oaze pa privabljajo tudi storitvena podjetja, kakršnih se najpogosteje
poslužujejo svetovalci, avtorji, športniki in vsi tisti, ki so plačani za svoje storitve oz.
usluge. Gre za jurisdikcije z nizkimi davki za posameznike, nekatere vrste poslovnih
dejavnosti so oproščene plačila davka, ponekod ne plačujejo dohodnine.
Proti škodljivi davčni konkurenci in učinkom, ki jih imajo offshore centri na tradicionalne
davčne sisteme, se borijo razne mednarodne organizacije, projektne skupine, skupnosti
držav in posamezne države, ki poleg bolj transparentnega poslovanja in izmenjave
informacij zahtevajo tudi sodelovanje pri preiskavah finančnih prevar, pranja denarja in
financiranja terorizma. Na tem področju je v zadnjem času veliko dejavnosti tudi v
Sloveniji, sploh s strani Davčne uprave RS in Urada RS za preprečevanje pranja denarja.
Oba organa želita na podlagi uzakonjene obveznosti sporočanja podatkov o "sumljivih"
gotovinskih transakcijah v 40 davčno ugodnejših držav, ujeti prekrškarje s svojega
delovnega področja. Kljub sprejetim ukrepom pa stroka opozarja, da se bodo lahko davčni
utajevalci in pralci denarja prek zakonskih in drugih obvodov povsem legalno izognili
nadzoru.
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Razmere v svetu so v zadnjih letih pripeljale do tega, da množice managerjev in
investitorjev s celega sveta s pridom uporabljajo prednosti poslovanja prek offshore
družb. Takšni odlivi kapitala v tujino so vse bolj popularni tudi pri nas, zato so se tudi v
Sloveniji pojavile organizacije, ki z davčnim in finančnim svetovanjem in načrtovanjem z
uporabo davčnih oaz pomagajo zainteresiranim. Ker je v slovenskem prostoru na tem
področju malo raziskanega, je bila v sklopu magistrske naloge na to temo izvedena
raziskava.
Cilj raziskave je bil potrditi drugo in tretjo delovno hipotezo, in sicer ugotoviti, koliko
slovenskih pravnih subjektov, ki se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem, ima
izkušnje z odpiranjem poslov v davčnih oazah in ali omenjeni subjekti sodelujejo oziroma
so kdaj sodelovali s tujimi organizacijami, ki delujejo v davčnih oazah in pomagajo pri
poslovanju znotraj izbrane davčne oaze. Za izvedbo raziskave je bila uporabljena metoda
kvantitativnega raziskovanja: anketiranje s pomočjo vprašalnika za pridobitev potrebnih
podatkov. Anketa je bila anonimna, odzivnost je bila 66 %.
Iz analize prejetih vprašalnikov izhaja, da so slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z davčnim
in finančnim svetovanjem, seznanjena z obstojem in delovanjem davčnih oaz. Navedeno
ne preseneča, saj globalizacija in nove komunikacijske tehnologije omogočajo
spoznavanje in sprotno sledenje svetovnih ekonomij, presenetljivo pa je, da je skoraj
petina izpolnjenih vprašalnikov imela navedeno zgolj eno ali celo nobene davčne oaze.
Redki so bili tisti, ki so navedli več kot 10 davčnih oaz. Več davčnih oaz so našteli tisti
anketiranci, pri katerih so stranke že izrazile željo odpreti podjetje v davčni oazi.
Anketiranci, pri katerih stranke še nikoli niso izrazile take želje, so v 87,5 % navedli 1 ali
nobene davčne oaze. Davčna oaza, ki so jo anketiranci največkrat navedli, je Ciper.
Kar 88 % izpolnjevalcev ankete še nikoli ni odprlo ali pomagalo odpreti podjetja v davčni
oazi. Nekajkrat jih je to storilo 9 %, velikokrat pa le 3 %. Kar dve tretjini anketirancev, ki
so vrnili izpolnjen anketni vprašalnik, nima izkušenj niti s povpraševanjem strank z željo
odpreti podjetje v davčni oazi. Le malo je takih, ki so to dejavnost prepoznali kot
morebitno tržno nišo, od teh pa jih je polovica mnenja, da je dejavnost odpiranja podjetij
v davčnih oazah ostala enaka, druga polovica pa jih ocenjuje, da se je njihova dejavnost
odpiranja podjetij v davčnih oazah povečala. Iz analize prejetih anketnih vprašalnikov se
lahko sklepa, da zaradi slabega povpraševanja po odpiranju podjetij v davčnih oazah
anketiranci v tem ne vidijo perspektive in se po večini ne nameravajo specializirati za to
dejavnost, zato druge delovne hipoteze, da se davčno in finančno svetovanje v Sloveniji v
vedno večji meri usmerjata v odpiranje poslov v davčnih oazah, ni bilo moč potrditi.
V tujini je stanje popolnoma drugačno, saj je davčno svetovanje in načrtovanje v davčnih
oazah postalo tržna niša. V davčnih oazah delujejo organizacije, ki pomagajo pri
ustanavljanju podjetij in družb v različnih državah. Večina jih ponuja široko paleto
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poslovnih storitev, od oblikovanja offshore družbe in njenega upravljanja, do storitev za
zaščito premoženja in davčnega načrtovanja.
Pri odpiranju podjetij v davčnih oazah je četrtina takih, ki so podjetje v davčni oazi že kdaj
pomagala odpreti, nekajkrat so sodelovala z lokalnimi (torej tujimi) organizacijami, ki
delujejo z namenom pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz, tri četrtine pa jih je z
njimi vedno sodelovalo. Anketiranci so ocenili, da so z omenjenimi ponudniki dobro
oziroma zelo dobro sodelovali. S tem se je potrdila tretja hipoteza, da pravni subjekti, ki
se ukvarjajo z davčnim in finančnim svetovanjem v Sloveniji, sodelujejo z organizacijami,
ki delujejo v davčnih oazah z namenom pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz.
Ugotovljeno je bilo, da zaradi boljše poslovne klime davčne oaze privlačijo vlagatelje z
vsega sveta, poleg tega pa lahko tam svoj denar shranijo z visoko stopnjo tajnosti in
zaščito pred različnimi mednarodnimi preiskavami. Ne gre pa zanemariti tudi dejstva, da
se davčne oaze na veliko uporabljajo za utaje davkov, pranje denarja, prikrivanje
financiranja zločinskih organizacij in podobne nečedne posle, kar jim daje negativen
prizvok.
Ob tej finančni in gospodarski krizi smo bili tudi v Sloveniji priča razkritju primerov
sumljivega poslovanja, pri čemer so bile marsikatere sumljive transakcije opravljene prek
bank oziroma podjetij s sedežem v davčnih oazah. V primerih, ko ravnanja podjetij in
posameznikov, ki poslujejo prek davčnih oaz, niso nezakonita, se postavlja vprašanje
družbene sprejemljivosti tovrstnega ravnanja, saj pobiranje davkov ni enosmerni proces,
pač pa se ti davki prelijejo v javne storitve, javno infrastrukturo ali drugo javno dobro, ki
je na voljo vsem državljanom. Poleg tega so podjetja in posamezniki, ki se izognejo plačilu
davka v matični državi, s tem postavljeni v privilegiran položaj. Ko govorijo o "davčno
optimalnem" poslovanju, bi lahko rekli, da s tem demonstrirajo pomanjkanje družbene
odgovornosti in pomanjkanje zavezanosti skupnosti, ki jim visoke dobičke omogoča, hkrati
pa jim omogoča finančno prednost pred drugimi.
Dejstvo je, da davčne oaze zaradi svojih raznovrstnih ugodnosti izvabljajo tuj kapital, s
čimer pa jemljejo del fiksnega prihodka države, od koder kapital izvira. Davčne oaze s
tem, ko omogočajo nepošteno konkurenčno prednost, predstavljajo nelojalno davčno
konkurenco, kar pa je lahko do neke mere dobrodošlo, saj vladam postavlja določene
omejitve pri oblikovanju lastnih davčnih sistemov.
Davčne oaze privabljajo tuje naložbe ne le zato, ker je dohodek, ki je zaslužen na lokalni
ravni, obdavčen po ugodnejših davčnih stopnjah, ampak tudi zaradi dejavnosti, s katerimi
se olajša izogibanje davkom, ki bi jih sicer bilo treba plačati tudi drugim - "domačim"
državam. Skladno s tem razmišljanjem bi lahko vsaka država, ki bi znižala davčne stopnje,
ohranila domači kapital, pričakovala večji dotok tujih investicij in posledično višjo davčno
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osnovo. Na ta način proračunski strošek za državo, ki bi zmanjšala stopnje obdavčitve niti
ne bi bil tako zelo visok.
Največji val odhodov slovenskih podjetnikov v davčno ugodnejša okolja je povzročila
Mramorjeva davčna reforma, ki je začela veljati leta 2005 in bi, če je naslednja vlada ne bi
nekoliko popravila, kapitalske dobičke obdavčila po petdeset odstotni stopnji. Veliko
podjetij se je za selitev tako odločilo pred koncem leta 2004. Naslednja oblast je zadeve
nekoliko normalizirala in s tem sicer rahlo zajezila odtekanje domačega kapitala, s čimer
lahko iz prakse utemeljimo predlog za znižanje davčnih stopenj.
Slovenija na področju davkov na mednarodni ravni ni konkurenčna. Ker imamo enega
najbolj obremenjenih gospodarstev na svetu, bi morali začeti razmišljati o njegovi
razbremenitvi. Pri tem bi bila ena izmed zanimivih možnosti davčna reforma, ki bi
Slovenijo preoblikovala v davčno oazo. S tem, ko bi se Slovenija pojavila na zemljevidu
davčnih oaz, bi se povečal dotok tujega kapitala, spodbudilo bi se podjetništvo in
posledično bi se pospešil gospodarski razvoj. Vzcvetele bi storitvene dejavnosti na
področju bančništva, odvetništva, davčnega in finančnega svetovanja, turizem, pojavila pa
bi se tudi nova delovna mesta za državljane.
Pred leti so se že pojavile ideje o davčno bolj ugodnih slovenskih regijah. Leta 2009 je bil
zasnovan poseben petletni program za celovito prestrukturiranje Pomurja za obdobje med
letoma 2010 in 2015. Poleg podjetništva in konkurenčnosti je bil namen spodbuditi tudi
socialno podjetništvo, s čimer bi se zagotovilo službo segmentu težje zaposljivih delavcev.
Predvidene so bile dodatne davčne in investicijske olajšave ter spodbude delodajalcem za
zaposlovanje delavcev, določena sredstva iz evropskih strukturnih skladov pa bi bila
prioritetno rezervirana za projekte v tej regiji.
Do oblikovanja pomurske davčne oaze ni prišlo in verjetno se v Sloveniji kaj podobnega še
dolgo ne bo zgodilo, saj ima pojem davčnih oaz pri nas večinoma negativen predznak,
taka korenita reforma pa bi izzvala zgražanje javnosti, kar je po eni strani škoda, saj ima
Slovenija dve prednosti: odlično lokacijo in majhnost, ki bi se ju dalo dobro tržiti.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
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Spoštovani!
Sem študentka magistrskega študija na Fakulteti za Upravo. Na vas se obračam s prošnjo za
sodelovanje. V okviru magistrske naloge moram opraviti raziskavo na temo davčnih oaz.
Da dobim bolj celosten vpogled na aktualnost odpiranja podjetij v davčnih oazah, vas prosim, da
odgovorite na vprašalnik – zanj ne boste porabili več kot 5 minut. Anketa je anonimna. Podatki
bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene magistrske naloge.
Prosim, da mi izpolnjen vprašalnik vrnete po pošti v priloženi in naslovljeni ovojnici do 20. marca
2011.
Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem.
Branka Đuraš

VPRAŠALNIK
Navodilo: obkrožite številko, ki najbolj ustreza vašemu odgovoru oz. trditvi.
1. Ste že slišali za davčne oaze?
1 - DA
2 - NE
2. Če ste na 1. vprašanje odgovorili DA, naštejte tiste davčne oaze, ki jih poznate.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Ali se je na vas kdaj obrnila stranka z željo odpreti podjetje v davčni oazi?
1 - NIKOLI
2 - NEKAJKRAT
3 - VELIKOKRAT
4. Ali ste kdaj odprli ali pomagali odpreti podjetje v davčni oazi?
1 - NIKOLI
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2 - NEKAJKRAT
3 – VELIKOKRAT
5. Če ste na 4. vprašanje odgovorili NEKAJKRAT ali VELIKOKRAT, kako bi ocenili trend v vaši
dejavnosti odpiranja podjetij v davčnih oazah v zadnjih 10 letih?
1 - Dejavnost odpiranja podjetij v davčnih oazah se je ZMANJŠALA.
2 - Dejavnost odpiranja podjetij v davčnih oazah je OSTALA ENAKA.
3 - Dejavnost odpiranja podjetij v davčnih oazah se je POVEČALA.
6. Če ste na 4. vprašanje odgovorili NEKAJKRAT ali VELIKOKRAT, ali ste pri odpiranju podjetja
v davčni oazi sodelovali z lokalnimi (torej tujimi) organizacijami, ki delujejo z namenom
pomagati pri poslovanju znotraj davčnih oaz?
1 - NIKOLI
2 - NEKAJKRAT
3 - VELIKOKRAT
4 - VEDNO
7. Če ste na 6. vprašanje odgovorili NEKAJKRAT, VELIKOKRAT ali VEDNO, kako bi ocenili
sodelovanje z omenjenimi organizacijami, ki delujejo z namenom pomagati pri poslovanju
znotraj davčnih oaz?
1 - NEUSPEŠNO
2 - ZADOVOLJIVO
3 - DOBRO
4 - ZELO DOBRO
8. Ali se nameravate v prihodnosti specializirati za odpiranje podjetij v davčnih oazah?
1 - NE
2 - MOGOČE
3 - DA

Regija (obkroži)

01 LJ
02 MB, MS
03 CE, TR
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04 KR
05 KP, NG
07 NM
Število zaposlenih

do 5
6 -10
nad 10

Hvala za sodelovanje!
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