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POVZETEK
Davčne oaze obstajajo tako dolgo kot davki. Z globalizacijo se je mobilnost
produkcijskih faktorjev, predvsem kapitala, povečala, zato se vse več ljudi odloča
poslovati v »offshore« centrih. Njihov uspeh prav gotovo zagotavlja ugodna davčna
politika, ki stimulira fizične in pravne osebe, da svoje premoţenje prenesejo prav tja.
Ugodna davčna zakonodaja pa ni edini razlog za poslovanje v davčnih oazah, saj
imajo le-te tudi številne druge prednosti, kot so bliţina trgov, enostavna zakonodaja
in moţnost širjenja poslovanja. Davčnih oaz po svetu je veliko. Nekatere so bolj
primerne za določeno vrsto dejavnosti kot druge. Katero davčno oazo bo izbral
investitor, je odvisno predvsem od prioritet poslovanja.
Po drugi strani pa prav davčne oaze predstavljajo nelojalno konkurenco drţavam z
višjimi davčnimi stopnjami, iz katerih odteka premoţenje. Drţavne oblasti teh drţav si
prizadevajo za poenotenje davčnega sistema. S harmonizacijo davčnih stopenj ţelijo
onemogočiti davčno konkurenco in vzpostaviti enake konkurenčne pogoje med
drţavami, zato da bi lahko več kapitala obdrţale v svojih drţavah. Številne
mednarodne birokratske organizacije izvajajo pritisk na davčne oaze. Organizacija za
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je leta 1998 izdala poročilo, kjer obravnava
škodljivo davčno prakso in pritiska na davčne oaze, da se zaveţejo k večji
transparentnosti, preglednosti in izmenjavi informacij o poslovanju v njihovih
drţavah.
Ključne besede: davčna oaza, davčna stopnja, »offshore« podjetje, davčna
konkurenca, davčna harmonizacija.
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SUMMARY
Tax havens exist as long as taxes exist. With globalization the mobility of product
factors increased, most of all, capital, so that is why more and more people decide to
make business in »offshore« centres. Their success is definitely favourable tax policy,
which stimulates persons and companies to transfer their wealth there. Favourable
tax legislation is not the only reason for making business in tax oases. There are a lot
of other advantages, like vicinity of markets, simple legislation and the chance for
spreading the business. In the world there are a lot of tax oases. Some of them are
more suitable for certain kind of activity then others. Which tax oasis will someone
choose depends on the priorities of business.
On the other hand tax havens represent unloyal competition to countries with higher
tax rates, which are losing their wealth. State powers of those countries try to
homogenise tax system. With harmonization of tax rates they want to oust tax
competition and establish equal competitive conditions, so they could keep more
capital in their countries. Numerous international bureaucratic organizations are
putting pressure on tax havens. Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) issued a report in 1998, where they treat harmful tax
competition. They order tax oases to intercede information about business in their
countries and to make their system more transparent and surveyable.
Key words: tax oasis, tax rate, »offshore« company, tax competition, tax
harmonization.
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1 UVOD
1.1 SPLOŠNA OPREDELITEV IN OPIS PROBLEMA
Cilj vsakega davkoplačevalca je zniţati svoje davčne obveznosti, saj jim le-te v končni
fazi zmanjšujejo premoţenje. Davčni sistem naj bi v čim manjši meri vplival na
ekonomske odločitve posameznikov. Izmed vseh treh produkcijskih faktorjev (zemlje,
dela in kapitala) je kapital najbolj mobilen. Znano je, da previsoka obdavčitev ljudi
sili, da svoje premoţenje selijo v drţave z bolj ugodnimi davčnimi pogoji, in tako
ravno te drţave predstavljajo konkurenco drţavam z manj ugodnimi davčnimi pogoji,
kar privede do t. i. »bega kapitala« v davčne oaze ali, kot jih nekateri tudi
poimenujejo, davčne raje. To je razvidno iz dejstva, da se več kot 50 % vsega
svetovnega kapitala pretaka v »offshore« središčih. Davčni sistem v teh oazah je zelo
preprost, ugoden in privlačen za tujce. Slednji lahko uţivajo v nizkih stopnjah davkov
na kakršne koli oblike dohodka. Slaba stran davčnih oaz pa je, da predstavljajo
nelojalno konkurenco drţavam z višjimi davčnimi stopnjami, saj le-te proračunom
drţav letno povzročajo okoli 255 milijard dolarjev izpada davkov, pri čemer v tej
oceni niso vštete davčne izgube, ki jih s skrivanjem dobičkov v davčnih oazah
povzročijo mednarodni koncerni. S tem pa imajo drţave izpad dohodka iz proračuna,
saj najbogatejši posamezniki in podjetniki selijo svoje premoţenje v davčne oaze in s
tem ne plačujejo davka v svoji drţavi. To prinese velike izgube predvsem
drţavljanom tistih drţav, katerih davčna stopnja je visoka, saj se posledično zaradi
izpada dohodka iz proračuna tudi manj sredstev nameni za javne dobrine, s
prenosom podjetij v davčne oaze se izgubljajo delovna mesta ter niţa gospodarska
rast v drţavi. Prihodki od davkov v proračunu so tako po večini zasluga drţavljanov z
niţjimi dohodki.
Drţave z visokimi davčnimi stopnjami tako na te drţave izvajajo nenehne pritiske.
Politične elite poskušajo preko Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj
(OECD) ali s pomočjo diplomatskih pritiskov oblikovati mednarodni davčni kartel, ki
bo koristil le drţavam z visokimi davčnimi stopnjami.
Eden od poglavitnih ciljev podjetništva je minimaliziranje odhodkov iz naslova
zakonitih davščin. Poleg odhodkov, ki jih ima podjetje za svoje delovanje
predstavljajo davščine kar znaten deleţ »neţelenih« odhodkov. Podjetniki zato
namenoma iščejo denarne poti in načine, ki so še na »zakonskem dovoljenem robu«
ter osvobajajo svoj denar davščin v čim večji meri. Drugi problem predstavlja
skrivanje lastništva premoţenja in delovanja v drugih podjetjih. Verjetno obstaja
korelacija med nekonkurenčno davčno politiko drţave in »davčnimi begunci«, ki
ustanavljajo podjetja v davčnih oazah. S poslovanjem v davčnih oazah si podjetja
omogočijo močno konkurenčnost ob vstopu na globalni trg. Ekonomska teorija
zatrjuje, da če so v neki drţavi davčne stopnje enake nič, tudi ni davčnih prihodkov,
če pa so 100 %, tudi ni davčnih prihodkov, zato je treba najti mejo, ki bo ugodna za
posameznike, da ne bodo beţali v davčne oaze, hkrati pa zagotoviti optimalnost
pobranih davkov. Drţavam zato ne preostane nič drugega, kot da naredijo korenito
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davčno reformo. sistem se tako izboljša in zniţa se davčna obremenitev, kar zelo
koristi davčno preobremenjenim drţavljanom, največ pa s tem pridobijo drţavljani
ene in druge drţave, predvsem pa tiste, kjer se izvaja davčna reforma, in predvsem
drţavljani z najniţjimi dohodki. Pogoji za uspešno davčno reformo pa so jasno
zastavljeni cilji ter zakonodaja, ki ne spodbuja le zadovoljevanja gospodarskih potreb,
ampak tudi vzpostavitve mednarodne konkurenčnosti.
V Sloveniji neposredno ali posredno »offshore« podjetja uporablja več tisoč
podjetnikov. Cilj vsakega davkoplačevalca je zniţati svoje davčne obveznosti, saj jim
le-te v končni fazi zmanjšujejo premoţenje. Slovenska zakonodaja dovoljuje prenos
premoţenja in s tem izognitev plačilu davka v davčne oaze, vendar pa je s sprejeto
zakonodajo postavila številne omejitve pri prenosu premoţenja v davčno ugodnejša
območja. Vidni so tudi rezultati davčne konkurence, ki jo predstavljajo davčne oaze
za Slovenijo. Davčne oaze so zato vendarle dobrodošle, ker s tem prisiljujejo drţavo,
da spremeni obstoječi davčni sistem, ga naredi bolj konkurenčnega in poda večjo
stimulativnost za ohranitev domačega premoţenja in privabljanja tujih investicij.
1.2 NAMEN IN CILJ PROUČEVANJA
Namen diplomske naloge je prikazati, kako različne davčne politike vplivajo na
odločitve posameznikov in podjetnikov glede investiranja. Predstavila bom na eni
strani davčno okolje z ugodnimi davčni stopnjami, t. i. davčne oaze ali davčne raje,
pozitivne in negativne učinke davčnih oaz, primerjavo davčnih oaz med seboj ter
katera davčna oaza je najbolj primerna za opravljanje določenih dejavnosti. Nadalje
so opredeljeni pogoji za ustanovitev »offshore« podjetja in prednosti le-tega.
Na drugi strani je namen naloge opisati, kakšne posledice imajo davčne oaze za
obstoječi davčni sistem na splošno v Sloveniji in kakšen je pomen davčne
harmonizacije ter davčne konkurence, saj je bilo zaradi slednje storjenih veliko
korakov za izboljšanje davčnih sistemov v posameznih drţavah kot tudi v Sloveniji.
Predstavila bom vlogo OECD (angl. Organization of Economic Co-operation and
Development – Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj), mednarodnega
telesa (angl. Financial Task Force-FATH-GAFI) – projektne skupine za finančno
ukrepanje ter aktivnosti Evropske unije pri boju proti škodljivi davčni konkurenci.
Cilj diplomske naloge je prikazati, kako drţave z ugodnejšimi davčnimi politikami
privabljajo tuji kapital, kakšen pomen imajo davčne oaze na spremembo davčne
politike v drţavah z višjimi davčnimi obremenitvami, kolikšen je izpad dohodkov iz
davkov v proračun zaradi prenosa premoţenja, kako lahko tudi davčne oaze vplivajo
na posameznika, ki svojega premoţenja ne prenaša v drugo drţavo, kakšna je vloga
Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) in davčnega nadzora pri omejevanju
prenosa kapitala ter kako na razvoj in delovanje davčnih oaz vplivajo zakonodaja
Evropske unije in ukrepi mednarodnih organizacij, ki se borijo proti škodljivim
davčnim reţimom.
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1.3 UPORABLJENE METODE
Diplomsko delo temelji na deskriptivnem pristopu, ker daje prednost opisu, delovanju
in razvoju nekega pojava. Z metodo deskripcije bom opisala pojme in značilnosti, ki
jih bom potrebovala za nadaljnje opredeljevanje in raziskavo problema. Pri primerjavi
določenih pojmov bom uporabila komparativno metodo, rezultate pa bom prikazala
skupaj s pomočjo metode kompilacije.
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
V prvem poglavju sem podala splošno opredelitev in opis problema ter namen in cilje
proučevanja mojega diplomskega dela.
Nadalje sem v drugem poglavju opisala pojem davčne oaze, katere vrst davčnih oaz
poznamo, njihovo zgodovino, kako jih delimo ter kakšni so njihovi pozitivni in
negativni učinki.
V tretjem poglavju je predstavljena primerjava treh davčnih oaz, ki bo posamezniku v
pomoč pri vprašanju, katero davčno oazo naj izbere glede na njegovo dejavnost,
sledi pa primerjalna tabela vseh treh davčnih oaz.
Kateri so dejavniki vpliva pri ustanovitvi »offshore« podjetja, kakšne so prednosti
ustanovitve takšnega podjetja in koliko premoţenja odteka iz drţav z višjimi davčnimi
stopnjami zaradi prenosa premoţenja v davčne oaze sem predstavila v četrtem
poglavju.
V zadnjem poglavju pa sem se posvetila vplivu davčne politike na prenos
premoţenja, prikazala bom, kako davčna konkurenca vpliva na slovenski davčni
sistem in kakšna je vloga davčnega nadzora in Davčne uprave Republike Slovenije pri
prenosu premoţenja. Sledijo še opis davčne harmonizacije in davčne konkurence ter
njihove prednosti in slabosti ter kako se mednarodne birokratske organizacije borijo
proti škodljivi davčni konkurenci in problemu pranja denarja.

3

2 POJEM IN VRSTE DAVČNIH OAZ
2.1 POJEM DAVČNA OAZA
Davki so cena, ki jo drţava določi in ji jo je treba plačati za vsako vrsto dohodka.
Znano je, da previsoka obdavčitev ljudi sili, da selijo svoja podjetja v tista okolja, kjer
bodo lahko ustvarjen deleţ v večji meri tudi obdrţali. Svetovna ekonomija je
globalna, ni pa ustrezne globalne institucije, ki bi lahko nadzorovala finančni kapital,
kot ga je lahko na nacionalnem nivoju nacionalna drţava oziroma njena pomembna
institucija – centralna banka. Podjetja ne delujejo samo na domačem trgu, ampak
iščejo svoje priloţnosti tudi na tujih trgih, kar vključuje tudi poznavanje poslovnih
običajev, navad in predpisov tuje drţave. Eden izmed dejavnikov, ki vpliva na
poslovanje, pa je nedvomno tudi davek. Po zaslugi mednarodnih finančnih transakcij
se multinacionalna podjetja izogibajo plačilu davka na dobiček ali pa ga plačujejo
tam, kjer je najniţji (v tako imenovanih davčnih oazah).
»Davčne oaze so drţave ali območja, kjer je davčna obremenitev z davki na
dohodek, posamezne vrste dohodkov oziroma na premoţenje pravnih in fizičnih oseb
bistveno niţja od istovrstne davčne obremenitve v drţavi sedeţa ali prebivališča
osebe« (Kako izbrati dobro davčno oazo?, 2001, str. 16).
»Za davčne oaze so značilne nizke ali ničte davčne stopnje, kar pomeni, da druţbe,
ustanovljene v »offshore« centrih, ne plačujejo davkov oziroma bistveno niţje davke,
kot bi jih plačevale doma« (Marn, 2008).
V slovenski literaturi zasledimo več izrazov za davčne oaze (Sernc, 2004, str. 9):
»offshore« centri
proste cone,
zunajobalna območja,
»offshore« območja,
davčna nebesa.
Z ustanovitvijo podjetja na takem območju ustanovitelj dobi moţnost in pravico, da
postane davčni zavezanec za ustvarjeni dobiček na območju, kjer je ustanovil
podjetje. To mu daje veliko davčno prednost pred konkurenti, ki niso obdavčeni na
območju davčne oaze. Pri tem je treba poudariti, da se prenosi premoţenja in
poslovanja izvedejo popolnoma legalno. Davčna nebesa ponujajo tujim investitorjem
nizke stopnje davkov in druge davčne značilnosti, ki so privlačne za investicije, in s
tem spodbujajo ekonomsko aktivnost.
V večini davčnih nebes je manj kot 1 % svetovne populacije (zunaj Zdruţenih drţav
Amerike), 2,3 % svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP-ja), a kljub temu imajo
te drţave 5,7 % tuje zaposlitve in 8,4 % tuje lastnine (Hines, 2004).

4

Davčne oaze so majhne drţave, ki za dohodke, dobičke in premoţenje nimajo davkov
ali pobirajo le pavšalne, na primer petsto dolarjev letno, ne glede na obseg
poslovanja podjetja. Nastajale so kot nasprotje drugim, praviloma večjim drţavam, ki
so s svojo preveliko davčno obremenitvijo vznejevoljile vedno več svojih prebivalcev
in podjetij. Davčne oaze so različnih vrst, nekatere so popolnoma brez davkov,
nekatere se uporabljajo za takšne, druge za kakšne druge posle, nekatere so bolj
priljubljene pri podjetjih, druge so bolj privlačne za fizične osebe.
Najbolj znane so na Karibih, v Zdruţenih drţavah Amerike, na Bliţnjem vzhodu, nekaj
pa jih imamo tudi v Evropi. Poleg pravih davčnih oaz je na svetu še kopica drţav, tudi
v evropski soseščini, ki imajo z vidika drugih drţav, kjer je (previsoko) obdavčeno vse
in vsakdo, škodljive davčne ureditve, kar pa pomeni le, da so določeni dohodki pod
določenimi pogoji nič ali zelo malo obdavčeni.
Kot davčne oaze je mogoče opredeliti območja s sledečimi značilnostmi (DURS,
2009):
drţave gostiteljice so tolerantne do davčno ugodnih poslov;
drţave 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 zdruţbah so teţko dosegljivi in
dokazljivi);
nizki stroški ustanovitve in registracije podjetja (pojavljanje problema pranja
denarja);
zatočišče za bogate posameznike in druţbo;
območja, kjer so davčne obremenitve majhne ali jih celo ni.
Mednarodni denarni sklad1 pa davčno oazo opredeljuje z naslednjimi tremi
značilnostmi (International Monetary Fund, 2000):
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 z nično ali zelo nizko stopnjo davkov, enostavno
finančno regulacijo in bančno tajnost lastnika računov.

1

angl. International Monetary Fund
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2.2 VRSTE DAVČNIH OAZ
Davčne oaze po svetu je mogoče v osnovi razdeliti na 4 tipe (DURS, 2009):
1. Davčne oaze, kjer ne poznajo obdavčitve dobička in kapitalskih dobičkov, davkov
od dohodka ter drugih premoţenjskih davkov (NO-tax tax heaven). Na takem
območju je mogoče ustanoviti gospodarske druţbe ali celo investicijske ali druge
sklade. Vlade takih drţav običajno dobijo prihodke z zaračunavanjem provizij za
pripravo dokumentacije, registracijo, vrednotenje delnic ipd. V to kategorijo je
mogoče uvrstiti npr. Karibske otoke, Bahame, Bermude, Kajmansko otočje.
2. Davčne oaze, ki imajo davke z zelo nizkimi davčnimi stopnjami (low taxation tax
heavens) in ki imajo z večino drţav z visokimi davčnimi stopnjami sklenjene
sporazume o odpravi dvojnega obdavčevanja. Med njih spadajo britanski Deviški
otoki, Ciper, Liechtenstein, Švica idr.
3. Davčne oaze z obdavčenim dohodkom domačega izvora, kjer pa ni obdavčen
dohodek tujih virov (no-tax-on-foreign-income tax-heavens). Med njih prištevamo
Hong Kong, Panamo idr.
4. Davčne oaze, kjer drţave dovoljujejo posebne davčne privilegije in jih
obravnavamo kot davčne oaze samo za specifične namene oziroma posle (npr.
davčne olajšave za vlaganja v določenih regijah).
Davčne oaze so nastale v drţavah z liberalnejšimi davčnimi sistemi iz različnih
razlogov, nekateri od razlogov so širitev podjetništva in kapitala, razvoj bančništva in
storitev ter tudi infrastrukture.
2.3 ZGODOVINA DAVČNIH OAZ
Davčni sistem je posledica zgodovinskega razvoja, zunanjih vplivov, kompromisov in
nasprotij. Zagotoviti mora davčne prihodke, ekonomsko učinkovitost in predvsem
mora biti pravičen. »Offshore« finančna središča se uporabljajo ţe stoletja v raznih
oblikah. Ljudje so ţe dolgo poskušali najti način, kako se izogniti davkom. Do neke
mere se je koncept davčnih nebes oz. davčnih oaz pojavil kot odziv na sam princip
davkov. Ţe nekateri grški otoki so bili v antični Grčiji uporabljeni kot zatočišče za
blago pri blagovni menjavi z namenom izognitve 2 % davku, ki ga je predpisala
mestna oblast za uvoţeno in izvoţeno blago. Z otokov pa so kasneje tihotapili blago v
drţavo (Bjegovič, 1999).
V 15. stoletju so angleški trgovci raje prodajali blago v Flandrijo, današnjo Belgijo,
ker je tamkajšnja vlada imela le nekaj omejitev pri izmenjavi blaga (večina izmenjave
je bila oproščena obveznosti), kot pa da bi blago prodajali na domačem ozemlju, kjer
bi morali plačati davke.
Nizozemska je bila davčno zatočišče zaradi minimalnih omejitev v 16., 17. in 18.
stoletju in to je spremenilo nizozemska pristanišča v najpomembnejša. Pojavilo se je
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tudi mednarodno bančništvo, Kanadska banka je svojo podruţnico odprla ţe leta
1889 na Jamajki.
Zaradi povečanja davka in stroţje monetarne kontrole je bilo vse več odvetnikov,
davčnih svetovalcev in bankirjev, ki so iskali način, kako tistim zavezancem, ki bi
morali plačati najvišje davke, zmanjšati davčno obveznost. Veliko ekonomistov
zatrjuje, da je prva davčna nebesa predstavljala prav Švica, njej pa je sledil
Liechtenstein. V začetku 20. stoletja so bile švicarske banke prava kapitalska nebesa
za ljudi, ki so ubeţali velikim spremembam v Rusiji, Nemčiji, Juţni Ameriki in drugod.
V letih po koncu 1. sv. vojne so evropske vlade skokovito dvignile davke, da bi s tem
lahko pridobile denar za obnovo po razdejanju po vojni. Švica pa je med vojno ostala
nevtralna in se s tem izognila stroškom obnove infrastrukture, zaradi česar je lahko
ohranila nizko stopnjo davkov. Rezultat tega je bil kar velik priliv kapitala v drţavo
(Wikipedia, 2009).
Delovna mesta so se s preselitvijo tovarn preselila iz razvitega sveta v razvijajoči se
svet. »Offshoring« in zapiranje tovarn sta povzročila veliko strukturnih sprememb v
razvitem svetu v industrijski in postindustrijski dobi. Zaradi zmanjšanih stroškov
transporta in komunikacijskih poti so se pojavile velike spremembe v bogatih in
revnih drţavah, saj so bili pogoji za poslovanje v slednjih za podjetja mnogo bolj
ustrezni. Nadalje so se z rastjo interneta transportni stroški za prenos informacij
skoraj izničili. Z razvojem interneta se je v veliko kategorijah dela, kot so klicni centri,
računalniško programiranje in medicina, pojavil offshoring (Wikipedia, 2009).
Pred letom 1990 je bila Irska ena revnejših drţav v EU. Glede na to, da je Irska imela
zelo nizke stopnje davkov, so ameriška podjetja tja začela izvaţati svoje poslovanje
na področju elektronike in intelektualne lastnine. To je Irski omogočilo, da je postala
ena najbogatejših drţav v EU.
Na splošno pa je teţko določiti en sam dogodek ali datum, s katerim so se pojavila
sodobna davčna nebesa oz. davčne oaze. Davčna zatočišča so nastala kot nujen
odgovor na visoke stopnje davkov. Dokler bodo obstajale takšne razlike med
obdavčitvami med drţavami, bodo podjetniki na mednarodnih področjih iskali
območja z nizkimi stopnjami davkov, saj je logično, da podjetniki pretakajo kapital
tam, kjer so bolj ugodni pogoji za oplemenitenje.
2.4 DELITEV DAVČNIH OAZ
Poleg geografske delitve davčnih oaz sta najpogostejši funkcionalna delitev in delitev
glede na obdavčitev.
2.4.1 Geografska delitev davčnih oaz
Geografskih razdelitev davčnih oaz je veliko, v nadaljevanju bosta za boljši pregled
prikazani dve.
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Davčne oaze se lahko geografsko delijo na (Crnomarkovič, 2002b):
evropske: Andora, Ciper, Danska, Guernsey, Gibraltar, Irska, Jersey, Latvija,
Liechtenstein, Luksemburg, Madţarska, Madeira, Malta, Monako, Nizozemska,
otoka Man in Sark, Švica, Zdruţeno kraljestvo Velike Britanije in Severne
Irske;
karibske: Antigva in Barbuda, Aruba, Bahami, Barbados, Belize, Bermudi,
Deviški otoki, Dominikanska republika, Kajmanski otoki, Nizozemski Antili,
Panama, St. Kitts in Nevis, Turks in Caicos;
severnoameriške: Kanada (New Brunswick), ZDA (Delaware, Florida, Nevada
in Wyoming);
tihooceanske: Cookovo otočje, Hongkong, Labuan, Nauru, Vanuatu, Zahodna
Samoa, ob pravilni statusni organizaciji tudi Singapur in celo Japonska;
afriške davčne oaze: čeprav se v velikem delu afriške celine davki v praksi
nasploh zelo teţko uveljavljajo, so Liberija, Kanarski otoki, Madeira, Mavricij in
Juţnoafriška republika območja, ki so uradno sprejela »offshore« zakonodajo.
Drţave in območja, kjer so »offshore« finančna središča (Plantan, 2002):
Afrika: Dţibuti, Liberija, Mauricij, Sejšeli, Tanger;
Azija: Cookovo otočje, Guam, Hongkong, Japonska, Macao, Malezija,
Marshallovo otočje, Mikronezija, Nauru, Niue, Filipini, Singapur, Tajska,
Vanuatu, Zahodna Samoa;
Evropa: Avstrija, Andora, Campione, Ciper, Gibraltar, Guersney, Irska, otok
Man, Jersey, Liechtenstein, Luksemburg, Madeira, Madţarska, Monako, Švica,
Velika Britanija (London, City);
Vzhod: Bahrajn, Dubaj, Izrael, Kuvajt, Libanon, Oman;
Zahod: Antigva, Angvila, Aruba, Bahami, Barbados, Belize, Bermudi, Dominika,
Grenada, Kajmanski otoki, Nizozemski Antili, otočji Turks in Caicos, Panama,
Portoriko, Saint Kitts in Nevis, Saint Vincent in Grenadine, Sveta Lucija,
Urugvaj, ZDA.
Davčne oaze so lahko tudi določena notranja ozemlja, ki na temelju svoje nerazvitosti
ali posebne zakonodaje v primerjavi s preostalimi ozemlji uţivajo poseben davčni
status (federativne ali konfederativno urejene drţave). Primeri takšnih ozemelj so ţe
navedeni: Delaware, Florida, Nevada in Wyoming kot posamične drţave v ZDA,
kanton Zug v švicarski konfederaciji, kanadska provinca New Brunswick, v ruski
federaciji so to Kalmikija, Ingušetija in Altaj in pa Črna gora (»offshore« banke).
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Slika 1: Drţave, ki se uvrščajo med davčne oaze

Vir: MFB Consulting, 2009.
2.4.2 Delitev glede na obdavčitev
Davčne oaze po svetu je mogoče v osnovi razdeliti na 4 tipe (Premik, 2003, str. 72):
1. Davčni raji brez obdavčitev: tu ni davkov na dohodek, dobiček ali drugih davkov
oziroma prispevkov, ki bi bremenili podjetja, sklade, ustanove – čisti davčni raj.
Vlade pridobivajo dohodke z zaračunavanjem stroškov za izdajo ustanovitvene
dokumentacije, na vrsto ali skupno vrednost delnic podjetij, registracijske takse in
podobno.
2. Davčni raji z neobdavčljivim dohodkom iz tujine: davki se obračunavajo samo na
dohodek, ustvarjen na lokalni ravni.
3. Davčni raji s fiksno davčno obveznostjo: drţava obdavči dohodke s pavšalnim,
vnaprej znanim fiksnim davkom.
4. Davčni raji s posebnimi ugodnostmi, predvsem za holdinške druţbe. V te davčne
raje se prek transfernih cen steka kapital, predvsem multinacionalk, lahko pa se
ustanovijo tudi druţbe brez zaposlenih, tako imenovana »podjetja poštni
nabiralnik«.
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2.4.3 Funkcionalna delitev
Davčne oaze imajo med seboj veliko podobnosti, kljub temu pa so nekatere bolj
primerne za določene dejavnosti od drugih. Pomembna je predvsem specializacija
območij »offshore«. Govorimo o funkcionalni razdelitvi davčnih oaz, pri čemer je
pomembno, kako davčna oaza ureja in upravlja različne poslovne sektorje in pravne
subjekte. Tako so nekatera območja izjemno zanimiva za bančništvo in
zavarovalništvo ali odprtje bančnih in posredniških računov, ki niso obdavčeni z davki
na kapitalske dobičke, druga za neobdavčeno organizacijo proizvodnje, za razvoj etrgovine, nekatera za davkov oproščeno transportno dejavnost, registracijo ladij in
čolnov, lahko so posebno primerna za lastništvo avtorskih pravic, osebno zaposlitev
ali ureditev bivanja, tretja za mednarodno trgovanje, prosto akumulacijo premoţenja,
ugodno ureditev zapuščinskih razmerij ali za registracijo holdingov (Crnomarkovič,
2002b).
2.5 POZITIVNI IN NEGATIVNI UČINKI DAVČNIH OAZ
Davčne oaze imajo posredne in neposredne učinke na mikro- in makroekonomijo, ki
so lahko pozitivni ali negativni.
2.5.1 Pozitivni učinki
Pozitivni učinki, ki jih prinašajo davčne oaze, se nanašajo na same davčne oaze in na
njihove uporabnike. Pozitivni učinki za davčno oazo so (Miklič, 2008, str. 4):
nova delovna mesta;
razvoj poslovnih storitev (svetovalnih, finančnih, zavarovalnih, razvoj turizma
in gostinstva);
razvoj drugih storitvenih dejavnosti (izobraţevanje, zdravstvo);
povečan izvoz (preko tujih trgov je omogočen dostop na trge, ki so za domača
podjetja teţko ali celo povsem nedostopna);
pridobivanje tujih znanj in razvoj novih tehnologij;
povečana kupna moč prebivalstva, ki je posledica novih delovnih mest in
opravljanja novih dejavnosti;
povečanje proračuna davčnih oaz iz naslova premij in drugih ustanovitvenih
stroškov druţb, ustanovljenih v davčni oazi;
povečanje premoţenja fizičnih oseb in drţave.
Pozitivni učinki za uporabnike davčnih oaz so predvsem (Miklič, 2008, str. 4):
niţje davščine,
enostavno poslovanje z minimalno administracijo,
niţji stroški poslovanja,
anonimnost.
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2.5.2 Negativni učinki
Negativni učinki, ki jih prinašajo davčne oaze, pa se nanašajo na same davčne oaze,
na drţave, iz katerih kapital beţi (višje obdavčene drţave), in na revnejše drţave.
Negativni učinki za davčno oazo so (Miklič, 2008, str. 4):
evropske drţave, ki predstavljajo davčno oazo in izpolnjujejo kriterije, ki jih
lahko pripišemo davčni oazi, imajo teţave pri priključevanju k Evropski uniji,
saj zakonodaja Evropske unije davčnih oaz ne dovoljuje in ne odobrava;
davčne oaze prinašajo problem pranja denarja in drugega kriminala2;
davčne oaze prinašajo povečanje tuje lastnine v drţavi;
davčne oaze prinašajo tudi negativne posledice za domače bančništvo,
zavarovalništvo in trgovino.
Negativni učinki za drţavo, iz katere beţi kapital (Miklič, 2008, str. 5):
odtok kapitala iz drţave v davčno ugodnejša okolja (posledično se zmanjšajo
proračun iz naslova davkov, taks, pristojbin, stopnja zaposlenosti in s tem tudi
socialna varnost posameznika);
upadanje zaupanja v konkurenčnost in pravičnost davčnega sistema drugih
drţav: dejstvo je, da se drţave financirajo s pobiranjem davkov, in če v
drţavni proračun priteče manj davka, se vlade na to odzovejo z višanjem
davčnih stopenj, kar pa prizadene tiste, ki si ne morejo privoščiti selitve v
davčne oaze, ter zdravstvo, šolstvo in sodstvo.
Nedvomno je niţanje davčnih stopenj posameznih drţav element konkurence. Če gre
za prelaganje davčnega bremena na nemobilne dejavnike, kot je delo v korist »free
riderjev3«, se toleranca davčnih zavezancev, ki zaradi nemobilnosti ostajajo in nosijo
davčno breme tudi za druge t. i. mobilne davčne zavezance, kaţe v zmanjševanju
davčne discipline.
Negativni učinki za revne drţave (Miklič, 2008, str. 5):
skrivni bančni računi in »offshore« trusti4 omogočajo bogati eliti, da se izogne
obdavčevanju;

2

Prikrivanje ali pranje nezakonito pridobljenih sredstev v drugih pravnih sistemih in moţnosti za
goljufanje upnikov z umikanjem premoţenja na oddaljene lokacije.
3
Prosti jezdeci so rezidenti drţav, ki niso davčne oaze in ki z investiranjem v davčne oaze zmanjšujejo
svojo davčno obveznost v drţavi rezidentstva ter s tem prenašajo obremenitev za financiranje javnih
dobrin na druge.
4
Trust prevzame premoţenje upravičencev in ga upravlja; davčne ugodnosti so anonimnost in nizka
obdavčitev ali neobdavčitev izplačila donosov premoţenja trusta upravičencem tujim rezidentom; v
nekaterih davčnih oazah se lahko ustanovi trust, upravitelj trusta oz. zaupnik pa mora imeti
prebivališče v tisti drţavi.
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multinacionalke so še konkurenčnejše manjšim podjetjem, saj si lahko
privoščijo prelivati dobičke v davčne oaze;
z opranim denarjem se lahko financira politična korupcija;
višje moţnosti za nastanek finančne krize
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3 PRIMERJAVA NEKATERIH DAVČNIH OAZ MED SEBOJ
3.1 IZBIRA DAVČNE OAZE GLEDE NA DEJAVNOST DRUŢBE
»V Evropi je nekaj drţav in območij, ki so prave dobre davčne oaze, in kopica takih,
ki nudijo različne ugodnosti v primerjavi z drugimi drţavami (tj. drţavo, kjer je oseba
rezident), kjer veljajo večje davčne obremenitve. Poleg tega je moţno z različnimi
kombinaciji gospodarskih oblik poslovanja v dveh ali več drţavah izkoristiti davčne
ugodnosti, ki so za posamezne načine poslovanja predpisane v zakonih določenih
drţav. Včasih je davčno zanimivo, da drţava nima sporazuma o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju, včasih pa nasprotno, ker je moč koristno izrabiti ugodnosti takega
sporazuma. Vsekakor je iskanje davčne oaze in poslovanje tam primerno le za redke,
davčno (in tudi sicer) izredno kreativne ljudi, ki imajo na voljo veliko kapitala, a
vendarle so za Evropejca najpogosteje bolj primerne bliţnje, to je evropske davčne
oaze, kot daljne eksotične« (Kako izbrati dobro davčno oazo, 2001, str. 17–18).
Najprej je treba izbrati ustrezno jurisdikcijo. Pomembno pri izbiri davčne oaze je, da
je čim bolj primerna za potrebe podjetja ali posameznika. Večina davčnih oaz nima
deviznih kontrol in podjetjem nudi izpolnitev njihovih različnih zahtev. Moţnosti je
veliko, »offshore« centrov po svetu je veliko in se med seboj razlikujejo, zato je treba
skrbno premisliti, v kateri davčni oazi ustanoviti druţbo. Izbira davčne oaze pa je
predvsem odvisna od ciljev bodočega uporabnika.
Davčne oaze so si v veliko stvareh podobne, vendar pa so nekatere vseeno bolj
primerne za določene dejavnosti kot druge. Poleg lokacije in infrastrukture je treba
posebno pozornost pri izbiri posvetiti temu, kakšne prednosti nam nudi določena
davčna oaza glede na dejavnost, ki jo opravljamo. Preden se nekdo odloči za prenos
podjetja v davčno oazo, mora premislit, ali bodo niţji davki res odtehtali stroške
poslovanja podjetja v tej drţavi ter davčnega in pravnega svetovanja, ki bo potrebno
pri takšnem prenosu. Previdnost pa je treba posvetiti tudi zbiranju informacij, saj se
davčne oaze trudijo privabiti čim večje število investitorjev, zato navadno ne dajejo
popolnih informacij, ampak poskušajo sliko čim bolj olepšati.
Nekatera območja so bolj zanimiva in primerna za bančništvo, druga za upravljanje
skladov, za razvoj e-trgovine, registracijo plovil, registracijo holdingov, dejavnost
zavarovalništva, igralništva ali pa za zaščito intelektualne lastnine.
Nekatere drţave ne spadajo med davčne oaze v pravem pomenu, a vendarle nudijo
posebne ugodnosti za investitorje. Na primer v Avstriji med te ugodnosti spadajo
dobri pogoji pri bančništvu, ugodna zakonodaja na področju bančništva, kar naredi to
drţavo atraktivno prav za to, čeprav Avstrija na splošno ne nudi posebnih davčnih
ugodnosti. Te ugodnosti pri bančništvu in storitvah ter menedţmentu naredijo to
drţavo atraktivno za zavarovanje osebnega premoţenja. Lahko bi npr. poslovali z
banko v Švici ali Avstriji in za poslovne namene izbrali še eno izmed davčnih oaz, ki
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spadajo na listo T-75, kot so Belize, Nevis ali Panama. Ta izbor bi predstavljal močno
kombinacijo za zatočišče osebnih in poslovnih pridobitev, investicij in finančnih
aktivnosti (Barber, 2006).
Z vidika slovenskega uporabnika davčne oaze je pomembno, da ustanovi podjetje v
davčni oazi, ki ni na t. i. črni listi »offshore« jurisdikcij. Kriterije o tem, katera drţava
sodi na črno listo »offshore« jurisdikcij, pa določa OECD. Bolj primerna za poslovanje
je davčna oaza, ki ni na črni listi, pomembno pri izbiri davčne oaze pa je, da
uporabnik izbere tisto davčno oazo, v kateri so stroški poslovanja najniţji. Ko
izbiramo davčno oazo, ne gledamo samo, da je politično stabilna, ampak da nudi
moderno, fleksibilno zakonodajo. Najbolj pogosti faktorji, ki jih zahtevajo investitorji,
so zaupnost, hitrost inkorporacije in nizki stroški inkorporacije skupaj z zahtevo o
minimalnih podpornih dokumentih investitorja (Caribbean land & property, 2009).
3.2 PRIMERI DAVČNIH OAZ
V nadaljevanju sledi podrobnejši opis treh davčnih oaz in treh dejavnosti, za katere
davčne oaze nudijo najboljše ugodnosti6.
3.2.1 Ciper
Ciper z glavnim mestom Nicosia se nahaja v vzhodnem delu Sredozemlja in meji na
tri kontinente (Evropo, Afriko, Azijo). Je največji otok v vzhodnem Sredozemlju in ima
prijetno klimo. Uradni jeziki so: grški, turški, ciprski in angleški (slednja dva se najbolj
uporabljata za poslovanje in komuniciranje). Prebivalcev ima pribliţno 700.000. Ciper
je zelo ugoden za ustanavljanje holding druţb. »Offshore« holding je druţba, ki
upravlja in financira podjetja, ki niso v davčnih oazah, le dobički se pretakajo v
davčno oazo. Domača druţba ustanovi v tuji drţavi, kjer so posebne davčne
ugodnosti, holding,7 ki pridobiva in upravlja s premoţenjem (s kapitalskimi deleţi) v
drugih druţbah in drţavah8. Imajo fiksne dajatve, drugih davčnih obveznosti pa
pravni subjekti nimajo. Pri ustanavljanju holdinga so zelo pomembni dogovori o
izogibanju dvojnega obdavčevanja.
5

T-7 je t. i.«zelena lista« najboljših »offshore« davčnih rajev. Na to listo spadajo drţave, kot so:
Švica, Liechtenstein, Avstrija, Panama, Saint Kitts in Nevis, Belize ter Hongkong.
6
Za potrebe ameriških lastnikov kapitala so se razvile davčne oaze na Karibskem otočju, za potrebe
kapitala s celinske Evrope so se razvile davčne oaze na evropski celini, za potrebe japonskih
vlagateljev pa so pomembne davčne oaze v jugovzhodni Aziji in na pacifiškem otočju.
7
Holding je najpogostejša oblika t. i. baznih druţb. Bazne druţbe so v tujini ustanovljene druţbe,
katerim je izhodiščna točka opravljanje gospodarskih stikov s tujino. V drţavi, kjer so ustanovljene,
praviloma ne razvijejo nobenih ali le zanemarljive gospodarske dejavnosti, njihovi gospodarski in
finančni interesi so povezani z dejavnostmi zunaj drţave. Holding je lahko d. d., d. o. o. ali druţba z
organizacijsko obliko, kakršna je v določeni drţavi dovoljena z njenimi gospodarskopravnimi predpisi
(Kako izbrati dobro davčno oazo? 2001, str. 19).
8
Nekatere drţave, kot so Liechtenstein, Luksemburg, Švica in Nizozemski Antili nudijo neobdavčenje
prejetega dobička od druţb hčera, ki jih ima holding v tretjih drţavah, in nizko obdavčitev izplačanega
dobička holdinga (Kako izbrati dobro davčno oazo?.2001, str. 19).
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Na Cipru imajo predsedniški sistem, predsednika se voli vsakih 5 let (elektronski
sistem). Politični model je zasnovan na demokraciji, kjer so pravice posameznika
spoštovane in kjer se veliko spodbud daje podjetništvu. Celoten sistem
gospodarskega prava temelji na angleškem občem pravu in večina zakonodaje je
prevedena v angleščino. Zakonodaja o podjetništvu je zasnovana na angleškem
Zakonu o gospodarskih druţbah iz leta 1948. Drţava je relativno politično stabilna,
prihodki temeljijo na turizmu in finančnih storitvah. Ciprska vlada se je trudila, da
ohrani obstoječe delovanje domače ekonomije in naredi davčni sistem naklonjen za
tuje investitorje z davčnimi stopnjami, niţjimi, kot so po mednarodnih standardih.
Posledice so vidne, saj je bilo na Cipru od leta 1975 ustanovljenih več deset tisoč
podjetij (od tega jih ima poslovne prostore le pribliţno 1200).
Postopek ustanovitve podjetja je na Cipru podoben kot v drugih evropskih drţavah.
Zakon o gospodarskih druţbah (113) je dejansko prepis angleškega podjetniškega
zakonika iz leta 1948. Če ţeli tuja oseba ustanoviti podjetje, mora pridobiti garancijo
s strani banke, ki deluje pod okriljem centralne banke Cipra, in fotokopijo potnega
lista. Vsa dokumentacija mora biti izpolnjena v grškem jeziku. Obstajajo podobne
pravno-organizacijske oblike podjetij kot drugod po Evropi. Ustanovitev in upravljanje
druţbe na Cipru staneta pribliţno deset tisoč evrov na leto, 2500 evrov za odprtje
bančnega računa, letni administrativni stroški znašajo pribliţno tisoč evrov, vodenje
računovodstva 1200 evrov, določene svetovalne storitve pa lahko stanejo več kot štiri
tisoč evrov. Na podlagi predhodnega dovoljenja centralne ciprske banke lahko druţba
pridobi status mednarodne korporacije (IBC9 status).
Druţbe lahko poslujejo neomejeno glede na teritorij poslovanja, vendar mora biti ţe
v samem aktu druţbe predhodno natančno določena dejavnost druţbe. Devizna
kontrola v Cipru je, vendar ne za IBC-druţbe. Neto dobički so obdavčeni po 4,25 %
stopnji, minimalno število direktorjev pri ustanovitvi podjetja je eden, druţbenika pa
morata biti dva. Ciper je le ena davčna oaza, kamor svoje premoţenje prenašajo
številni slovenski bogataši.
Prednosti poslovanja v Cipru so sledeče (Alliott Partellas Kiliaris Ltd., 2006):
Ciper je bil leta 2004 pridruţen Evropski uniji, kar je povečalo stabilnost in
varnost drţave,
zelo ima razvite telekomunikacijske storitve in letalske povezave,
geografska lega (meji na 3 kontinente),
zasnovan na angleškem pravu, ki je enostavno za podjetnike,
dobri pogoji za bančništvo, dobro razvita mednarodna mreţa,
visok nivo profesionalnih storitev,
9

IBC-International Business Company (mednarnodna korporacija): podjetje je moţno ustanoviti v
posamezni »offshore« drţavi pod pogojem, da ne deluje na ozemlju tiste drţave, kjer je bilo
ustanovljeno, ne plačuje se davkov lokalne drţave, plača se samo fiksni znesek letne pristojbine.
Takšno podjetje ima svoj bančni račun in anonimnost lastništva lastniškega kapitala.
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bolj davčno liberalen kot večji del Evrope,
zagotovljena tajnost podatkov o lastnikih podjetij,
registracija »offshore« podjetja traja pribliţno 3 tedne.
Ciper je drţava z nizkimi davki. Ena največjih prednosti poslovanja na Cipru je ta, da
ima Ciper podpisanih veliko število sporazumov o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju, kar omogoča zmanjšane obdavčitve ali izvzetje iz obdavčitve za
dividende, obresti … Ciper ima podpisane bilateralne sporazume o preprečevanju
dvojnega obdavčenja z več kot 40 drţavami. Splošna stopnja obdavčitve davka od
dohodkov pravnih oseb je v Cipru za več kot polovico manjša kot pri nas (10
odstotkov v primerjavi z 22 v Sloveniji). Podjetje bo obdavčeno po ugodnejši stopnji
le, če v Sloveniji nima stalne poslovne enote in tako posluje samo na Cipru. Poleg
tega na Cipru ne obdavčujejo kapitalskih dobičkov, kar je prednost predvsem, če
podjetje vlaga v kapital drugih druţb.
Ciper obdavči podjetja, ki so inkorporirana ali registrirana pod ciprsko zakonodajo, in
tudi vsa podjetja iz tujine, ki poslujejo na Cipru. Leta 2002 je z Aktom o obdavčitvi
dohodkov št. 118 parlament odobril enotno 10 % davčno stopnjo za »onshore« in
»offshore« podjetja (Cyprus goverment, 2007).
Za Ciper ne moremo trditi, da spada med tipične davčne oaze, saj je zaradi članstva
v EU podvrţen stroţjim merilom, tudi mednarodni izmenjavi podatkov. Z vidika
davčne ugodnosti pa lahko o Cipru govorimo kot o davčni oazi, saj je le-tam
registriranih več kot 30.000 »offshore« podjetij.
Praktičen primer (Kukovič, 2008):
»Če imamo v Sloveniji podjetje, ki je letos ustvarilo tisoč enot dobička iz poslovanja,
bo to obdavčeno po 21-odstotni davčni stopnji za plačilo davka od dohodkov pravnih
oseb (DDPO). Podjetju ostane 790 enot čistega dobička, ki si ga druţbenik lahko
izplača. Pri tem bo moral, skladno z Zakonom o dohodnini, plačati še 20-odstotni
davek iz kapitalskega dobička. Skupaj si bo torej lahko izplačal 632 enot. Na Cipru bo
na primer podjetje (seveda pod pogojem, da v Sloveniji nima stalne poslovne enote)
od tisoč enot dohodka od poslovanja skladno s ciprsko zakonodajo plačalo deset
odstotkov DDPO. Druţbenik si tako lahko izplača 900 enot čistega dobička. Ob
izplačilu dobička bo v Sloveniji vseeno moral plačati 20 odstotkov davka na kapitalski
dobiček. Izplačal si bo 720 enot. Druţba lahko prihrani 110 enot, kar je 11 odstotkov
dobička. Na ravni druţbenika pa bo prihranjenih 88 enot«.
3.2.2 Kajmanski otoki
Kajmanski otoki so skupina treh otokov, ki leţijo v Karibskem morju: Grand Cayman,
Cayman Brac in Little Cayman. To so tropski otoki, ki imajo pribliţno 45.000
prebivalcev. Uradni jezik Kajmanskih otokov je angleščina.
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Kajmanski otoki so britanska kolonija, zato ima parlament Velike Britanije vse pravice
pri oblikovanju zakonodaje. Vlada jim guverner, ki ga imenuje britanska kraljica.
Celoten sistem gospodarskega prava temelji na angleškem občem pravu.
Gospodarska zakonodaja izhaja iz angleškega Zakona o gospodarskih druţbah iz leta
1948 (Companies Act of 1948) in je vključena v spremenjen Zakon o gospodarskih
druţbah Kajmanskega otočja (Cayman Islands Companies Law of 1960). Na otokih
vlada še posebej močna ekonomija in polna zaposlenost, večina prihodkov pa izhaja
iz finančnih storitev in turizma. Prav tako obstaja močna transportna in
komunikacijska infrastruktura. Uradna valuta je kajmanski dolar. Kajmanski otoki so
pomembni svetovni finančni center in veliko finančnih institucij se je odločilo, da bo
poslovalo prav tukaj. Na tem območju je prisotnih veliko pomembnih svetovnih bank,
registriranih naj bi jih bilo pribliţno 500, vendar zgolj formalno, saj je večina bank
prisotnih samo s poštnim nabiralnikom. Nadzor nad poslovanjem bank ima
kajmanska monetarna oblast10.
»Offshore« dejavnost se je tukaj razvila šele po letu 1954, ko so na otoku zgradili
letališče. Imela je koristi predvsem od osamosvojitvenih teţenj na Bahamskem otočju
v začetku 70. let, zaradi česar so številne banke preselile svoje sedeţe na Kajmanske
otoke, ki so bili v tistem času politično precej bolj stabilni. Močan pozitiven vpliv je
imel tudi prenos kapitala iz Hong Konga ob prehodu le-tega pod Kitajsko. Kajmansko
otočje je bilo v preteklosti vključeno na črno listo OECD, kasneje pa je bilo s te liste
umaknjeno, saj se veljavna zakonodaja zelo dosledno izvaja, drţava pa ima tudi
visoko kompetenten pravosodni drţavni sistem, zaradi česar je v drţavi zelo malo
korupcije in kriminala. Zakoni so enostavni in lahko razumljivi, drţava pa uspešno
varuje in krepi temeljne vrednote svobodne druţbe (Miklič in Zaman, 2008, str. 234).
Bančništvo je dejavnost, ki je dobro razvita skoraj v vseh davčnih oazah. Tendenca,
ki je splošno sprejeta, je, čim bliţje imaš svoj denar, bolj varno je, vendar je to
zmota. Deset tisoč ljudi je v zadnjih 50 letih ustanovilo »offshore« račune v eni od
bank iz tujine in s tem zmanjšalo davčno breme ter zavarovalo svoje premoţenje, če
ne celo pobegnilo zaprekam totalitarnih vlad. To preprosto pomeni zagotovitev
finančne varnosti, kadar obstaja politična in ekonomska nestabilnost (Barber, 2007).
Davčne oaze razlikujejo med domačimi in »offshore« bankami, ki ponavadi niso
obdavčene, vseeno pa je treba plačati stroške licenčnine. Zagotovljena je tajnost
podatkov, ki je velikokrat določena kar v zakonih, vse več davčnih oaz pa ima
mednarodne sporazume o razkrivanju podatkov v posebnih okoliščinah (terorizem).
Ustanovitev podjetja je hitra in enostavna. Ni obdavčitve na dohodek, dobiček,
plačujejo pa se pristojbine, ki so odvisne od kapitalskega deleţa podjetja (Company
Express Group, Ltd., 2009):
do 50.000 USD kapitala – letni prispevek 575 USD,
10

angl. Cayman Islands Monetary Authority
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med 50.000 in 1.000.000 USD kapitala – letna pristojbina 806 USD,
med 1.000.000 in 2.000.000 USD kapitala – letna pristojbina 1690 USD,
nad 2.000.000 USD kapitala – letna pristojbina 2402 USD.
Kajmanski otoki nimajo sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
z drugimi drţavami, ampak so se zavezali, da bodo posredovali podatke tujim
drţavam, če bodo podjetja, ustanovljena na Kajmanskih otokih, vključena v
kriminalne dejavnosti. Na Kajmanskih otokih ni obdavčitve za posameznike,
korporacije, truste, niti ni davka na dohodek, kapitalski deleţ, dobiček ali dividende.
Drţava investitorjem zaračunava le fiksne letne pristojbine.
3.2.3 Panama
Plovilo se registrira v tuji drţavi z namenom zniţanja stroškov (t. i. »zastave
ugodnosti«) in večina lastnikov plovil si ţeli zaupnost glede lastništva, zato so plovila
v lasti druţb, da se prikrije identiteta. Pri izbiri davčne oaze za registracijo plovila je
treba upoštevati predvsem: višino stroškov registracije, letne pristojbine, ugled
zastave oz. davčne oaze, pod katero pluje plovilo, pričakovan razpon dejavnosti in
narodnost lastnika plovila. Lastniki plovil izbirajo, pod katero zastavo bodo pluli, zato
davčne oaze tekmujejo med seboj v ponudbi najboljših pogojev za registracijo plovil
ter davčnih stopenj, kar pa znatno zniţa stroške te industrije, predvsem pa stroške
lastnikov plovil. Med najbolj znanimi davčnimi oazami, ki nudi najboljše pogoje za
registracijo plovila, je ţe dolgo časa Panama.
Panama se nahaja med Costa Rico in Kolumbijo z obalo na obeh oceanih (Atlantiku in
Tihem oceanu). Ima pribliţno 3,2 milijona prebivalcev, uradni jezik je španski, vendar
se v poslovnem svetu bolj uporablja angleški jezik. Panama sodi med najstarejše
davčne oaze, katere začetki segajo v leto 1920. Na »offshore« področju slovi kot
drţava z največjim številom registriranih plovil na svetu.
Republika Panama je suverena neodvisna drţava s tremi vejami oblasti: izvršilno,
zakonodajno in sodno. Panamski prekop je območje, kjer je dejaven »offshore«
sektor, ki v drţavno blagajno prispeva 10 % bruto domačega proizvoda. Ta je zelo
pomemben za drţavo, saj ima status svobodnega območja (The Colon Free Trade
Zone). Tamkajšnja ladijska matična knjiga je najobseţnejša v svetovnem merilu, saj
je bilo leta 2005 v Panami registriranih 4400 velikih plovil. Pravni sistem temelji na
španskem kontinentalnem sistemu, vendar z občutnimi primesmi anglosaksonskega
sistema.
Panamski zakon za registracijo plovil je zelo enostaven. Ena njegovih glavnih
značilnosti je, da je provizija oziroma pavšal neodvisen od velikosti in teţe plovila.
Lastniki plovil ne plačujejo nobenega davka, tistim, ki ţelijo pluti pod panamsko
zastavo, pa zadostuje veljavno varnostno spričevalo za plovilo. Drugih zahtev, ki bi
jih moralo izpolnjevati plovilo, da bi se lahko registriralo, ni. Zakon pa dopušča tudi
moţnost, da plovilo ni registrirano v Panami, pa vseeno začasno pluje pod panamsko
zastavo.
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Operacije in transakcije, ki se izvajajo v »svobodnem območju« (Free Trade Zone),
so predmet posebne davčne obravnave, kjer so uvozi iz drugih delov sveta in izvozi v
druge drţave izvzeti kakršnih koli uvoznih ali izvoznih dajatev v Panami (Company
Express Group, 2009).
Panama se je v preteklosti upravičeno znašla na črni listi OECD, vendar pa je s
sodelovanjem z mednarodnimi institucijami in izboljšano ureditvijo na področju
preprečevanja pranja denarja in trgovine z drogo dosegla izbris s črne liste in danes
uţiva razmeroma dober sloves.
Način obdavčevanja v Panami temelji na načelu teritorialnosti (to pomeni, da se ne
obdavči dohodkov, ki imajo vir v tujini), obdavči se le dohodek, proizveden v drţavi,
ne glede na drţavljanstvo davkoplačevalca, dividende pa niso vključene v
obdavčevanje (Atrium »offshore«, 2009).
Tako lahko lastnik ali zakupnik plovila registrira plovilo v Panami, storitev opravlja
drugje in ne plačuje davka na prihodek. Nerezidentne druţbe so najprimernejše za
dejavnost mednarodnega poslovanja in investiranja s strani nerezidentov brez
vsakršnih zavez k plačilu davkov na dobiček iz naslova poslovanja. Panama ni
podpisnica sporazumov o preprečevanju dvojnega obdavčevanja.
Najboljše je, da se plovilo registrira in lastnik postane podjetje v davčni oazi. Podjetje
pa ni nujno, da je samo lastnik plovila, ampak lahko uporablja podjetje tudi za
mednarodno poslovanje, vlaganje na trg kapitala in blagovno znamko. Lastništvo se
lahko prenese na podjetje, ko ima to veljavne certifikate in šele takrat se lahko
plovilo registrira in zavaruje na podjetje.
Za pričetek postopka registracije je treba dostaviti naslednjo dokumentacijo (Valant,
2009):
certifikat ustanovitve podjetja in druga potrdila o obstoju podjetja,
pooblastilo za upravljanje s podjetjem,
podatke o tajnih lastnikih podjetja,
račun za plovilo in pogodbo o nakupu,
certifikat proizvajalca,
v nekaterih primerih tudi potrdilo o obstoju plovila, ki ga lahko pridobimo v
marini,
certifikat o teţi plovila.
Postopek traja le nekaj dni, vendar večjo oviro predstavlja dostava dokumentacije v
roke upravitelju plovila. Tako se lahko celoten postopek zavleče tudi do enega
meseca.
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Primerjava registracije plovil v Panami in drugih davčno ugodnih drţavah za
registracijo plovil je prikazana v tabeli 1.
Tabela 1: Primerjava cen registracije plovil v davčnih oazah
DRŢAVA

CENA REGISTRACIJE PLOVILA

1. Panama

3700 USD (za obdobje treh let)

2. Deleware

100 USD

3. Republika Vanuatu 7300 USD (za obdobje petih let)
4. Sejšeli

4000 USD (prvo leto, vsako nadaljnje leto znaša 1600 USD)

5. Marshallovi otoki

5000 USD (za obdobje petih let in teţo do 5 ton)

Vir: Valant (2009)
V ZDA je cena registracije plovila znatno niţja, vendar to ne igra ključne vloge,
pomembni so tajnost podatkov, zagotovljeno davčno zatočišče s strani drţave,
urejeni registri in neproblematična plovba. Poslovno okolje in komunikacijski sistemi
so se zelo dobro razvili v Panami zaradi dolgoletnega vpliva ZDA. Panama ima
najvišje mednarodne standarde in dobro razvit bančni sektor. Nima pa devizne
kontrole in centralne banke, zato so tuje investicije zelo dobrodošle (Lowtax Network,
2009).
Voţnja plovila, ki je registrirano pod tujo zastavo, je v slovenskih vodah moţna le, če
lastnik plovila nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Lahko se odjavi iz
svojega stalnega prebivališča in prijavi začasno prebivališče v drugi drţavi ter s tem
izpolnjuje zakonske zahteve za voţnjo plovila v slovenskem morju.
Veliko lastnikov podjetij v Sloveniji posluje preko dveh ali več davčnih oaz hkrati. V
evropski davčni oazi ustanovijo »offshore« podjetje, nato pa še npr. v eni izmed
karibskih davčnih oaz, saj te s Slovenijo nimajo sklenjenega sporazuma o izogibanju
dvojnemu obdavčevanju, ki vsebuje klavzulo, da si vlade dveh drţav v primeru
davčne preiskave izmenjujejo davčne informacije. Klasičen primer je prodaja gum. Za
lastnika podjetja, ki ţeli zmanjšati davek od dobička, je najboljša opcija navezava
med podjetjem v Sloveniji z lastnim podjetjem na Cipru. Formalno lastništvo pripada
holding druţbi na Cipru in slovenski lastnik tako namesto 20-odstotnega davka v
Sloveniji plača le 10-odstotnega, kar pa Cipru omogoča dogovor z EU.
Ko se kapital preusmeri iz Slovenije prek ciprske holding druţbe in ţelimo plačilo
nakazati lastniku v Sloveniji, se v to vmeša naša davčna uprava. Da bi se temu
izognili, ustanovimo »offshore« podjetje še nekje drugje – na primer v Panami, kjer
plačamo nekaj dolarjev davka na leto11 ter si lahko iz Paname nakaţemo kakršno koli
vsoto, ne da nam bi smele pod prste gledati domače davčne oblasti.

11

Davek se plača fiksno na leto, ne glede na obseg poslovanja oz. denarni tok.
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3.3 PRIMERJALNA TABELA
V tabeli 2 je prikazana medsebojna primerjava davčnih oaz.
Tabela 2: Primerjava opisanih davčnih oaz: Cipra, Kajmanskih otokov in
Paname
CIPER

KAJMANSKI
OTOKI

PANAMA

1. DEJAVNOST

Holding druţbe

Bančništvo

Registracija plovil

2. PRAVNI SISTEM

Anglosaksonski

Anglosaksonski

Kontinentalni sistem s
prvinami
anglosaksonskega
sistema

Evropska davčna
oaza

Karibska davčna
oaza

Karibska davčna oaza

DA

NE

NE

Nizka davčna
obveznost

Brez obdavčitve

Neobdavčljivi dohodki iz
tujine

4,25 %

0

0
(za
dobičke,
ustvarjene iz naslova
»offshore« poslovanja)

DA, vendar ne za IBC

NE

NE

IBC

Izvzeta druţba

Nerezidenčne druţbe

9. MIN ŠT. DIREKTORJEV

1

1

3

10. MIN ŠT. DRUŢBENIKOV

2

1

1

NE

NE

3. GEOGRAFSKO OBMOČJE

4. PODPISAN SPORAZUM
5. OBDAVČITEV

6. OBDAVČITEV DOBIČKA

7. DEVIZNA KONTROLA
8. VRSTE DRUŢB

11. DOSTOPNOST PODATKOV DA, s strani centralne
O UPRAVIČENCIH
ciprske banke, ki
ohranja podatke v
tajnosti

12.
ODDAJA
LETNEGA DA (centralni banki in DA (letna poročila;
POROČILA O DRUŢBI IN davčnim
oblastem bilance stanja ni
BILANCE STANJA
enkrat letno)
potrebno oddati)

Vir: Lastni

21

NE

4 USTANOVITEV »OFFSHORE« PODJETJA
»»Offshore« podjetje (angl. »offshore« company) je posebna oblika pravne osebe,
registrirana v eni od davčnih oaz, ki z ustrezno zakonodajo uporabniku omogoča
privilegiran davčni poloţaj« (Crnomarkovič, 2002b).
Vse več ljudi uporablja »offshore« centre, saj se več kot polovica vseh svetovnih
transakcij pretaka v le-teh. Kje bomo ustanovili »offshore« podjetje, ni odvisno od
geografske lege neke davčne oaze, ampak predvsem od tega, kar nam določena
davčna oaza nudi. Vsaka davčna oaza nudi prednosti in pri ustanavljanju »offshore«
podjetja moramo gledati glede na prioritete poslovanja in glede na te prednosti
ustanoviti »offshore« podjetje v najbolj primerni davčni oazi.
Preden se nekdo odloči za ustanovitev »offshore« podjetja v eni izmed davčnih oaz,
mora premisliti, ali bodo niţji davki res odtehtali stroške poslovanja podjetja v tej
drţavi ter davčnega in pravnega svetovanja, ki bo potrebno pri takšnem prenosu.
»Offshore« status je ponavadi na voljo izključno nerezidenčnim tujcem. Vse
pridobitniške dejavnosti morajo opravljati izključno zunaj območja davčne oaze, kar
pomeni, da lahko takšno podjetje prosto opravlja dejavnosti kjer koli po svetu, razen
s prebivalci in podjetji iz davčne oaze, kjer je »offshore« podjetje registrirano.
V svetu uporabljajo »offshore« mala podjetja, srednje in največje korporacije na
vseh področjih mednarodnega poslovanja. »Offshore« podjetja se uporabljajo kot
nosilec bančnih računov, prodajalec ob uvozu, kupec ob izvozu, distributer,
posrednik neodvisni agent, principal v agencijskem odnosu, udeleţenec v operacijah
barter, podizvajalec, ustanovitelj gradbišča, izvajalec del ali projektni vodja, lastnik
ali upravitelj premoţenja (nepremičnin), prevoznik mednarodnih tovorov, lastnik
jahte, ladje ali drugega prevoznega sredstva, lastnik avtorskih pravic, licenzant
(angl. licensor), udeleţenec podlicenciranja (angl. sublicensing), dajalec franšize,
vlagatelj, partner v skupnem vlaganju (angl. joint venture), ustanovitelj
predstavništva ali podruţnice, 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).
Vzroki za ustanovitev »offshore« podjetja (Valant, 2006 in Atrium »offshore«
Incorporation, 2009):
hiter postopek ustanovitve,
večinoma ni zahteve po vodenju knjig in letnih poročil,
zniţanje stroškov davščin12 (nizki davki, pavšalni davki),
prijaznejša zakonodaja,
enostavnost poslovanja,
12

Strokovnjaki ocenjujejo, da je psihološka mejna davčna stopnja od 10 do 15%
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ni inšpekcijskih pregledov,
zaščita premoţenja,
laţje razpolaganje s sredstvi podjetja,
tajnost podatkov,
anonimnost,
ni revidiranja,
»Offshore« podjetje se lahko hitro in enostavno registrira, odvisno od področja in
tistega, ki nudi inkorporiranje. Subjekt, ki se odloči investirati svoje premoţenje v
davčno oazo, lahko izvede postopek sam, vendar mora najprej preučiti zakone in
predpise neke drţave, pri tem pa mora biti zelo natančen in previden. Vse več se
pojavlja specializiranih sluţb, ki naredijo postopek inkorporiranja za investitorje po
načelu “ključ v roke”. Subjekt, ki ţeli poslovati v davčni oazi, pa lahko tudi kupi ţe
registrirano podjetje (angl. ready made), ki še ni poslovalo in nima bančnega računa.
Takšno podjetje je registrirano z namenom, da se proda “iz predala”.
Dobra, profesionalna inkorporacijska sluţba nudi naslednje storitve (Bjegović, 1999):
priporočilo področja inkorporiranja je odvisno od rezidence klienta in
dejavnosti, za katero mu je to podjetje potrebno;
kontrolo dostopnosti in rezervacija imena;
inkorporiranje;
tajnika podjetja;
direktorja in/ali delničarje – po potrebi;
lokalnega agenta;
uradni naslov podjetja;
overovitev vseh pomembnih dokumentov;
pomoč pri odpiranju bančnih računov;
letno vzdrţevanje podjetja: fiskalne in statutarne obveznosti;
sprejemanje in preusmerjanje pošte, telefona, telefaksa, teleksa in elektronske
pošte.
Vso sodelovanje med drţavo in podjetjem upravlja lokalni agent. Obstajajo tudi t. i.
nominalci, ki posodijo svoje ime, ki bo v vseh javnih dokumentih podjetja. Ti nimajo
pravic kontrole in upravljanja podjetja. Osnovni namen uporabe nominalnih uslug je
lastniku ali menedţerju podjetja zagotoviti anonimnost. Nominalci tudi pripravijo
pogodbo o ustanovitvi (angl. Memorandum of Association & Article of Association),
kjer sta napisana namen in notranja ureditev podjetja.
Pri ustanavljanju »offshore« podjetja si je treba zastaviti naslednja vprašanja (Valant,
2006):
1. Kaj bom delal?
2. Kam bom prodajal svoje izdelke ali storitve?
3. Kdaj bom pričel s poslovanjem?
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4. Ali bom podjetje potreboval še za kaj drugega (lastništvo nad plovilom, vozilom,
investiranje denarja v vrednostne papirje ...)?
5. Kje bom imel oz. kje bi ţelel imeti bančni račun? (odvisno od zakonodaje drţave,
vodstva banke).
Treba je začeti na začetku našega »offshore« načrta. Prvi korak ne sme biti
rezervacija leta v »offshore« finančni center, ampak je treba začeti raziskovati doma,
s pomočjo domačih profesionalnih svetovalcev. Le-ti vas posvarijo glede zakonskih in
davčnih posledic poslovanja v »offshore« jurisdikciji. Naslednji korak je zagotovitev
ustreznega ponudnika storitev. Tudi tukaj si je treba vzeti čas in poiskati kakšne
verodostojne vire. Izbiro lahko poenostavimo s selekcijo ponudnikov storitev, ki
nimajo ustaljenih vezi zunaj »offshore« jurisdikcij, kar pomeni brez pridruţitev,
predstavnikov ali vez drugje (Sovereign Society, 2009).
Za registracijo »offshore« druţbe je treba odšteti od tisoč do osem tisoč evrov, pri
čemer je ta strošek najvišji v Švici, Liechtensteinu, Andori in Monaku. Liechtenstein,
Andora in Monako so tudi edine evropske drţave, ki jih OECD še ni zbrisal s črnega
seznama "nesodelujočih davčnih oaz". Z vidika ugodne obdavčitve je med evropske
davčne oaze mogoče šteti tudi Ciper, otoka Guernsey in Jersey v Rokavskem prelivu,
London, Gibraltar, Irsko, Latvijo, Luksemburg, portugalsko otočje Madeira, Malto,
otok Man v irskem morju in kanton Zug v Švici.
Veliko število ljudi uporablja »offshore« podjetja, od velikih mednarodnih korporacij
do manjših poslovneţev. Davčne politike drţav Evropske unije se med seboj zelo
razlikujejo, zato ne preseneča, če se podjetja odločajo za poslovanje v tistih, ki so na
tem področju bolj prijazna do njihovih bilanc. »Trenutno se največ mednarodne
davčne optimizacije13 izvede prek Cipra in Nizozemske« (Kukovič, 2008).
Pri tovrstnih optimizacijah je izredno pomembno, da izberemo ustrezno območje.
Predvsem se je treba izogibati »offshore« območij, ki jih je organizacija za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) uvrstila na črno listo. Gre za davčna
območja, ki imajo nepregledno davčno poslovanje in ne posredujejo ţelenih
podatkov.
Poznavalci ocenjujejo, da je takšno početje smiselno pri pribliţno 250.000 evrih
davčnega prihranka oziroma vsaj milijonu evrov čistega dobička na letni ravni, saj
letni stroški podjetja v tujini (za računovodske, odvetniške, notarske in druge
storitve) znašajo med 100.000 in 150.000 evri. V davčno ugodnejših drţavah sicer
prihranite pri davkih, vendar nekatere drţave zahtevajo, da zaposlite vsaj tajnico, s
čimer rešujejo problem brezposelnosti, najamete prostore, opravljate seje in
podobno (Humar, 2008).

Davčna optimizacija pomeni davčno načrtovanje podjetij z namenom zmanjšanja davčnih
obveznosti.
13
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Od »offshoringa« imajo prednosti tako drţava izvora kot drţava destinacije, kajti v
izvorni drţavi se na tak način zmanjša cena končnega proizvoda, v ciljni drţavi pa to
pomeni nova delovna mesta in tuje investicije.
4.1 DEJAVNIKI VPLIVA NA USTANOVITEV »OFFSHORE« PODJETJA
Cilj pri izbiri davčnega raja je zagotoviti si kar največ prednosti, ki jih ponuja sam
davčni raj in v katerem uporabnik ustanavlja druţbo, vsekakor pa ne sme pozabiti na
njegov prvoten cilj poslovanja.
Za dobro namestitev podjetja je treba poznati tri osnovne subjekte, in sicer
ekonomije drţave, v kateri bo poslovanje podjetja, poslovno klimo in odprtost drţave
za tuje investicije. Vpliv pa imajo tudi drugi dejavniki, kot so geografska lega,
socialno politična klima in standard infrastrukture (ArakGroup, 2007).
Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na odločitev posameznika, so (Šešok, 2002,
str. 11):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

politična in ekonomska stabilnost,
zakonodaja,
korporativna ureditev,
infrastruktura,
komunikacije,
jezik,
bančni sistem,
dejavnost »offshore« druţb,
mreţa sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.

1. Politična in ekonomska stabilnost
Stabilnost je vsekakor zelo pomemben dejavnik pri izbiri davčnega raja, predvsem pri
poslovanju, administraciji, bančništvu in finančnih zadevah. Davčna oaza mora biti
varna, zagotovljeni morata biti druţbena stabilnost in zaupnost. Politična in
ekonomska stabilnost je predpogoj, ki ga mora poslovni subjekt upoštevati, preden
ustanovi »offshore« druţbo. V svetu je več kot petdeset drţav z niţjo ali ničelno
stopnjo obdavčitve in nekatera izmed teh območij ne vlivajo zaupanja v varnost in
učinkovitost (npr. Liberija). Če v drţavi davčne oaze izbruhne vojna ali pride do
gospodarskega zloma, podjetje utrpi zelo veliko škodo.
2. Zakonodaja
V svetu obstajajo štiri ureditve korporacijskega prava (Šešok, 2002):
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a.) anglosaksonski pravni sistem,
b.) kontinentalni pravni sistem,
c.) ameriški pravni sistem,
d.) mešani pravni sistem.
a.) Anglosaksonski pravni sistem
Anglosaksonski sistem se je naprej razvil v Angliji, kasneje pa se je širil v druge
drţave, ki so oblikovale svoj pravni sistem pod tem vplivom. Drţave, ki uporabljajo
anglosaško pravo, so bile v zgodovini britanske kolonije oziroma del britanskega
ozemlja.
Anglosaško pravo se je razvilo pod pokroviteljstvom kontradiktornega pravnega
sistema stare Anglije ter odločitev sodišč, zasnovanih na tradiciji, običajih, ustaljeni
praksi in precedentih. Anglosaksonski pravni sistem je leta 1154 institucionaliziral
angleški kralj Henry II. Zamenjal je ustaljene lokalne navade, ki so veljale oziroma so
bile povečini samovoljno vsiljene ljudem s strani lokalnih veljakov. Uveden je bil
skupni »Common« pravni sistem, ki je enako veljal za vse prebivalce po vsej deţeli. V
nacionalni okvir je vključil lokalne navade, odstranil je lokalno kontrolo, vaške
posebnosti in samovoljna pravna sredstva. Vpeljal je sistem porote, v katerega so bili
vključeni prebivalci, ki so prisegli, da bodo po svoji najboljši vesti sodili v kazenskih in
civilnih pravdah (Ramovš, 2005, str.56).
Največ centrov »offshore« je v angleškem pravnem redu »common law« in so ali pa
še vedno pripadajo kroni Velike Britanije. Ti centri sodijo med najrazvitejša območja
»offshore« in vključujejo tako tradicionalne »offshore« centre, kot so Kanalski otoki
(Jersey in Guernsey), Otok Man ali Bermudi, pa tudi nove, hitro razvijajoče se centre,
med katerimi so vodilni Kajmanski in britanski Deviški otoki. Anglosaksonski pravni
sistem ponuja nekatere moţnosti, ki jih v celinskem pravnem sistemu ni. Rešitve v
zvezi z domicilom subjektov, njihovo rezidenco in liberalnejši, manj birokratski odnos
so podlaga za poslovanje »offshore« (Premik, 2003).
b.) Kontinentalni pravni sistem
Kontinentalni pravni sistem oziroma civilni pravni sistem izhaja iz inkvizitornega
sistema, kar pomeni, da je pri presoji sodnik v vlogi nevtralne osebe, ki poskuša
ugotoviti materialno resnico, medtem ko je v kontradiktornem sistemu, ki je značilen
za anglosaški sistem, značilno, da sodnik zagotovi pošten postopek na sodišču in
pravilno sojenje. Kontinentalno pravo se je razvilo iz rimskega prava, iz splošnih
pravnih načel in razlage pravnih predpisov. Civilno pravo je bilo najprej enotno za vso
Evropo, nato pa se je z razvojem nacionalizma v skandinavskih drţavah in s
francosko revolucijo v 18. stoletju razdrobilo na različne sisteme.
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Civilno pravo tako razdelimo na (Ramovš, 2005, str.58):
francosko civilno pravo (uporabljajo ga Francija, Španija, drţave Beneluksa,
Italija, Portugalska in kolonije teh drţav),
nemško civilno pravo (uporabljajo ga Nemčija, Avstrija, Švica, Japonska,
Tajvan, Juţna Koreja),
skandinavsko civilno pravo (uporabljajo ga Danska, Švedska, Finska,
Norveška, Islandija).
V drţavah s civilnim pravom je zakonodaja primarni vir prava. Sodna veja oblasti je
popolnoma neodvisna od zakonodajne in izvršilne veje oblasti.
c.) Ameriški pravni sistem
Ameriški pravni sistem se je razvil pod vplivom anglosaškega in civilnega pravnega
sistema. Pravni sistem v Liberiji, Panami in Nevisu je nastal pod vplivom ameriškega
sistema. Veliko davčnih oaz uporablja anglosaški pravni sistem, ki se razlikuje od
kontinentalnega, bistvo pa je, da je ta zakonodaja bolj učinkovita, fleksibilna,
moderna in enostavna.
3. Korporativna ureditev
Prilagodljiva korporativna ureditev se odraţa v statusnih oblikah druţb, ki se lahko
ustanovijo v »offshore« centru, minimalnem kapitalu, ki je potreben ob ustanovitvi,
anonimnosti druţbenikov, statusu direktorjev, številu direktorjev in drugem.
4. Infrastruktura
Davčne oaze so privlačne tudi zaradi enostavnih ureditev in postopkov. Zato je
pomembno, da je vsa infrastruktura, ki je neposredno ali posredno povezana z
dejavnostjo, dobro razvita in servisirana. Med najbolj osnovne spadajo pravne in
svetovalne sluţbe, računovodske in revizijske storitve, promet, zdravstvo in sodstvo
(Zaman in Miklič, 2008, str. 234).
Večina davčnih rajev ima nadgrajeno moderno infrastrukturo, zaradi česa je vodenje
mednarodnih poslov brez fizične prisotnosti laţje.
5. Komunikacije
Subjekti, ki selijo svoje premoţenje v »offshore« središča, pričakujejo dobre
povezave s svetom, predvsem z največjimi poslovnimi središči. Ker mora poslovanje
potekati učinkovito, je zelo pomembno, da posamezna davčna oaza nudi moderno
telekomunikacijsko opremo.
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6. Jezik
Pri izbiri davčne oaze imajo prednost angleško govoreča območja oziroma območja,
kjer je jezik domačega prebivalstva eden od svetovnih jezikov. »Offshore« področja
ponavadi nudijo storitve v več jezikih, kar izključi kakršna koli nerazumevanja in
omogoča boljše prilagajanje zahtevam investitorjev.
7. Bančni sistem (Kruhar Puc, 2007; Zaman in Miklič, 2008).
Banke morajo nuditi celovite storitve, v veliko davčnih oazah imajo precej liberalna in
prilagodljiva pravila poslovanja. Pomembna pa je tudi visoka zaupnost informacij.
Vrhunsko bančništvo, strokovne in podporne storitve omogočajo boljše poslovanje,
predvsem na daljavo. Na »offshore« bančništvo vplivajo številni zunanji dejavniki, pa
tudi notranje spremembe, zato je treba posebno pozornost nameniti razvoju
bančništva v prihodnje. Ker lahko »offshore« podjetja odprejo svoj račun kjer koli po
svetu, je za veliko uporabnikov »offshore« središč zelo pomembno, da lahko odprejo
svoj račun v davčni oazi, kjer imajo tudi sedeţ svojega »offshore« podjetja. Banke
morajo zadovoljiti različne zahteve investitorjev, tako da nudijo veliko bančnih
storitev in dostop do mednarodnih bančnih sistemov.
8. Dejavnost »offshore« druţb (Šešok, 2002, str. 10)
Za ustanovitev »offshore« druţbe je zelo pomembna tudi dejavnost, ki jo ta druţba
opravlja. »Offshore« druţbe ne morejo poslovati z druţbami, ki niso ustanovljene v
»offshore« centru, temveč v drţavi, v kateri deluje »offshore« center. Obstajajo
izjeme, vendar so večinoma omejene na sodelovanje s telekomunikacijskimi
druţbami, bankami, zavarovalnicami in nepremičninskimi druţbami. Sodelovanje med
»offshore« druţbo in druţbo, ki je ustanovljena v isti drţavi, vendar ne v okviru
»offshore« centra, je prepovedana.
9. Mreţa sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
Pomembno je vedeti, kakšen je poloţaj davčnih sporazumov v davčnih rajih,
predvsem tistih, podpisanih z drţavo rezidentstva investitorja, kar je pri davčnem
načrtovanju zelo pomembno. Veliko davčnih rajev ima predpisane nizke davke ali nič
davkov na dohodke, ustvarjene v tujini, prav tako pa nimajo sklenjenih davčnih
sporazumov. Davčni sporazum omogoča izognitev dvojnemu obdavčevanju.
Jurisdikcije po svetu so razdeljene v dve skupini (Company Expres Group, 2009):
jurisdikcije s sklenjenim davčnim sporazumom in
jurisdikcije brez sklenjenega davčnega sporazuma.
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Podjetja, ki se ţelijo izogniti dvojnemu obdavčevanju, morajo ustanoviti svoje
»offshore« podjetje v drţavi, ki ima sklenjen sporazum o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju. To je nujno za izognitev plačila davka na dividende.
Te jurisdikcije nimajo davka na dobiček in ponavadi zahtevajo samo plačilo letnih
pristojbin. Pomembno je, da ocenimo davčne implikacije za poslovanje podjetja in
ocenimo, ali je za podjetje pomembno, da posluje v davčni oazi, ki ima sklenjen
sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Ponavadi davčna oaza brez
sklenjenega sporazuma ni potrebna pri mednarodni izmenjavi, poslovanju z
dobrinami in storitvami. Vsekakor pa so investicije v različne davčne oaze, ki imajo
sklenjen sporazum, dobrodošle, saj minimizirajo vpliv obdavčitve.
4.2 PREDNOSTI USTANOVITVE »OFFSHORE« PODJETJA
S spremembami se lahko okoristimo le, če znamo prepoznati odlične izbire in
priloţnosti, ki obstajajo, ter jih unovčiti, dokler trajajo. Razlogov, da subjekti svoje
finance in naloţbe odnesejo v davčno oazo, je veliko. V ta spekter spada navdušenje
nad novimi priloţnostmi legalnega zmanjševanja davkov in zaščite sredstev kot tudi
sam strah glede prihodnosti poslovanja. Obstajajo številni razlogi, zakaj se na
določeni stopnji subjekt odloči poslovati v davčni oazi.
Pomembna prednost »offshore« podjetja v primerjavi z navadnimi rezidenčnimi
podjetji je moţnost zmanjšanja davčnih obveznosti, tako na kraju opravljanja
dejavnosti kakor na kraju stalne registracije takšnega podjetja14. V Sloveniji in
drţavah s civilnim pravom nasploh velikokrat vlada zmotno prepričanje, da je
izogibanje plačilu davkov izključni namen uporabe takšnih podjetij, vendar je še
veliko drugih razlogov.
Ti razlogi oziroma prednosti poslovanja v davčni oazi so sledeči (Kruhar Puc, 2007,
str. 68):
priloţnosti za vlaganja v različna podjetja,
strategije odlaganja davkov,
močna zaščita sredstev,
neobdavčeni kumulativni naloţbeni prihodki,
večja zasebnost in prilagodljivost »offshore« bančništva,
višji donosi iz naloţb in obrestne mere,
niţji davki,
izogibanje valutnim omejitvam,
več poslovnih priloţnosti,
razpršenost valut,
večja zaščita in varnost bančništva in naloţb,
največja moţna stopnja osebne in finančne zasebnosti,
14

Priloga 1:davčne stopnje v oazah in EU (v%)
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takojšnja in dolgoročna zaščita premoţenja,
izogibanje razkritju svoje narodnosti ali politične pripadnosti in povezav,
fizična lokacija ostane skrivnost,
enostaven dostop do vaših »offshore« sredstev, ne glede na to, kje ste,
zmanjšani drţavni davki za ekonomsko prihodnost vaše druţine s pomočjo
»offshore« načrtovanja premoţenja.
Vse velike multinacionalke imajo svoja »offshore« podjetja, tudi več sto, saj s tem
zmanjšujejo svoja davčna bremena na eni strani. Po drugi strani pa lahko legitimno
skrijejo svoje realno finančno stanje pred lastniki in delničarji.
4.3 IZGUBA DOHODKA OD DAVKA DRŢAV ZARADI »OFFSHORE« CENTROV
»Znano je, da davčne oaze proračunom drţav letno menda povzročijo 255 milijard
dolarjev izpada davkov, pri čemer v tej oceni niso vštete davčne izgube, ki jih s
skrivanjem dobičkov v davčnih oazah povzročijo mednarodni koncerni15« (Ošlaj,
2008).
Znesek neplačanih davkov posameznikov, korporacij in drugih organizacij po oceni
Internal Revenue Service naj bi skupaj znašal 345 milijard dolarjev letno. Po oceni
OECD naj bi davčne oaze konec leta 2008 privabile 5–7 trilijonov dolarjev. Natančne
ocene so nemogoče zaradi skrivnostnosti in prikrivanja informacij (Za dobro
upravljanje v davčnih zadevah, 2009b, str. 10–11).
Beg kapitala predstavlja velik problem, predvsem za višje obdavčene drţave, ki ne
morejo delovati brez pobiranja davkov, saj naj bi se vrednost naloţenega kapitala v
»offshore« središča vsako leto povečevala za 200–300 milijard dolarjev. Bogastvo,
naloţeno v »offshore« jurisdikcijah, je leta 2002 znašalo 7,4 % skupnega
premoţenja, nato se je leta 2006 zmanjšalo na 6,9 % in naj bi se po ocenah »Boston
Consulting Group« do leta 2011 zmanjšalo na 6,3 % (Oxfam, 2009).
Podatki po posameznih drţavah (Tax Justice Network, 2009):
Izpad dohodka iz davkov naj bi v Franciji znašal 45 milijard evrov letno16.
Po oceni davčne administracije v Nemčiji naj bi nemški drţavljani imeli okoli
300 milijard premoţenja naloţenega v davčnih oazah, izpad dohodka v Nemčiji
pa naj bi znašal pribliţno 50 milijard evrov za leto 200717. Novejše raziskave iz
leta 2008 kaţejo naj bi bilo v davčnih oazah naloţenih 500 milijard evrov, od
tega naj bi bila ena tretjina tega premoţenja naloţena na bančnih računih v
Švici (v mestih Geneva, Zürich in Lugano). Ministrstvo za finance v Nemčiji je
To je dvajsetkratnik celotnih prihodkov drţavnega proračuna Slovenije za leto 2008.
France's Syndicat Unifié des Impôts (poročilo iz leta 2006).
17
Ocena davčne enote v Nemčiji: »Deutsche Steuer-Gewerkschaft«.
15

16
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ugotovilo, da je razlika med davki, ki bi jih morala plačati nemška podjetja, in
tistimi, ki so dejansko plačana, 17 milijard evrov.
V Veliki Britaniji naj bi letno izpad dohodka zaradi prenosa premoţenja v
davčne oaze znašal 25 milijard funtov letno (29 milijard evrov)18. 13 milijard
funtov izpada dohodka naj bi povzročili posamezniki, 12 milijard pa 700
največjih korporacij v Veliki Britaniji.
V Zdruţenih drţavah Amerike, naj bi izguba dohodkov zaradi prenosa
premoţenja znašala okoli 100 milijard dolarjev (Morais, 2009). Vendar pa naj
bi ţe posamezniki s prenosom premoţenja povzročili pribliţno 40–70 milijard
dolarjev izpada dohodkov, medtem ko naj bi izguba dohodka zaradi
manipuliranja s transfernimi cenami s strani podjetij letno znašala pribliţno 53
milijard dohodkov, izguba zaradi prelivanja dobička korporacij pa pribliţno 50
milijard dolarjev letno, tako da je izpad dohodka od davka še veliko večji19
Povprečni izpad dohodkov od davkov v Evropi se giblje med 2–2,5 evropskega
bruto domačega produkta (BDP).
Koliko denarja na tak način odteče iz Slovenije, ni znano. V večini razvitih
evropskih drţav se povprečni izpad dohodka giba okoli 2 % BDP-ja. Če
izhajamo iz tega stališča, znaša izpad dohodka od davka iz Slovenije okoli 780
milijonov evrov.
V Sloveniji so »offshore« centri še posebej zanimivi za podjetja, saj se morajo le-ta
zaradi svojega relativno majhnega gospodarstva pojavljati tudi na tujih trgih. Pogoji
na mednarodnih trgih za slovenske investitorje predstavljajo nove moţnosti, a hkrati
tudi nove zahteve po povečanju konkurenčnosti in s tem zniţanju stroškov,
inovativnih izdelkih in storitvah.
Če bi DURS pobral en sam odstotek več davkov, bi na letni ravni to pomenilo
dodatnih 110 milijonov evrov proračunskega priliva. Davčna uprava Republike
Slovenije je v zadnjih letih odkrila 92 primerov poslovanja v davčnih oazah.
Leta 2004 je svoje premoţenje na druţinsko fundacijo na nizozemskih Antilih
prenesel predsednik uprave KD Group Matjaţ Gantar. Na Nizozemsko sta premoţenje
prenesla Darko Horvat iz Active Group in Sandi Češko, ustanovitelj Studia Moderna. V
davčnih oazah ima svoje premoţenje Igor Lah, največji lastnik druţbe KS2 Naloţbe,
prek podjetja z zgolj s poštnim predalom na Nizozemskem je Igor Bavčar prevzemal
Istrabenz. Tam imajo poštne predale še Triglav Netherlands B. V., Iskra Investments,
na Nizozemskem je registrirana druţba Alavatis, ki je v večinski lasti BTC in Abanke,
in mnogi drugi (Izsuševanje davčnih oaz ali lov na šest bilijonov dolarjev?, 2009).

18

Britain's Trades Union Congress (poročilo za leto 2008).
US Treasury (januarsko poročilo 2009).
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Treba pa je razlikovati med tistimi, ki ustanovijo »offshore« podjetje v davčni oazi
zaradi minimiziranja davčne obremenitve in se davku izognejo zakonito, ter tistimi, ki
ustanovijo »offshore« podjetje z namenom skrivanja dobička in prikrivanja lastništva.
Transakcije, povezane s pranjem denarja, na letni ravni povzročajo velik izpad
dohodkov iz drţav. Ocena letne ravni za svet je prikazana v tabeli 3.
Tabela 3: Transakcije, povezane s pranjem denarja
Transakcije (v mrd. USD)

Od

Kriminalne dejavnosti
331
Korupcija
30
Poslovanje z netrţnimi cenami
200
Manipuliranje s transfernimi cenami 300
Fiktivne transakcije
200
Skupaj
1061
Vir: Tax Justice Network (2009)

Do
549
50
250
500
250
1599

»Offshore« podjetja se ustanavljajo tudi zaradi posrednega črpanja nacionalnih
sredstev. Na pravnih podlagah se dodeljujejo drţavna sredstva za ukrepe, kot so na
primer promocija podjetij in njihovih izdelkov ali storitev. Nacionalna sredstva se
preko uradnih ustanov izplačajo podjetju za promocijo v višini na primer 70 % od
dejanskega zneska oz. stroškov, nastalih zaradi promocije. Zasebno podjetje ustanovi
na Kajmanskih otokih »offshore« podjetje, katerega formalno lastništvo pripada
domačinu, in tja nakaţe dodeljena sredstva. Drţava krije do 70 % stroškov, 30 % pa
naj bi krilo podjetje samo. Nakazana sredstva se prenesejo na zasebne račune brez
plačila davka (davčna utaja). Do dejanske izvedbe promocije pri takih ukrepih tudi
večinoma ne pride, podjetja v tujini (ne nujno »offshore«) imajo lahko odprto
terjatev do podjetja v Sloveniji, ki zastara v 5 letih, denar ostane na bančnem
računu, s katerim potem razpolaga lastnik-zasebnik iz Slovenije.

32

5 VPLIV DAVČNE POLITIKE NA PRENOS PREMOŢENJA
5.1 VPLIV DAVČNE KONKURENCE NA SLOVENSKI DAVČNI SISTEM
Drţave se soočajo s trendom »bega kapitala« v davčno bolj ugodne jurisdikcije in ta
trend se je v preteklih letih pojavil tudi v Sloveniji. Vprašanje pa je, ali beţi kapital iz
Slovenije zaradi prenizkih donosov ali zaradi utaje davkov. Z zakonom o davku od
dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2, Ur. l. RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08 in
5/2009) so bila sprejeta nova pravila, v skladu s katerimi je dopustno izvzeti iz
davčne osnove gospodarske druţbe tiste dohodke, ki jih je druţba ustvarila iz naslova
dividend (oziroma dividend podobnih dohodkov) in iz dobičkov iz naslova odsvojitve
lastniških deleţev (kapitalski dobički). Namen je bil povečati konkurenčnost Slovenije
in preprečiti ekonomsko dvojno obdavčevanje. Z ureditvijo izvzetja dividend in
kapitalskih dobičkov iz davčne osnove je slovenska davčna zakonodaja postala
nekoliko bolj konkurenčna, vendar je bil storjen le polovični korak pri izvzemu
kapitalskih dobičkov, saj bi bilo za večjo konkurenčnost potrebno 100 % izvzetje,
prav tako pa je pri izvzemu kapitalskih dobičkov večje število omejevalnih določb, ki
utegnejo odvrniti druţbe, ki bi prenesle svoj kapital v Slovenijo.
Kolikšen je slovenski deleţ v tujini, je teţko predvideti predvsem zaradi anonimnosti
lastništva, a vendar je zaradi majhnosti slovenskega finančnega trga in slabih
vzpodbud za donose kapitala večji deleţ slovenskega offshoringa kot tujega v
Sloveniji. Slovenija se bori proti odtekanju kapitala v davčne oaze z zmanjšanjem
davčnih stopenj, deloma pa tudi z zakoni, ki zahtevajo transparentnost finančnih
institucij. Sprejetje Smernice Evropske unije o pridrţalnem davku in izmenjavi
informacij, ki od bank v največjih »offshore« centrih zahteva, da v kolikor vodijo
račune za drţavljane EU ali odbijejo zadrţalni davek (katerega si na pol delita
rezidenčna in »offshore« drţava) ali pa morajo dati na razpolago vse informacije o
finančnem premoţenju komitenta nadzornim organom domicilne drţave le-tega. Ta
smernica začne veljati, ko jo posamezna drţava vpne v lastno zakonodajo, in prav
zaradi tega se obseg »offshoringa« v Sloveniji zmanjšuje.
Eden izmed pozitivnih učinkov davčnih oaz se je pokazal tudi v Sloveniji leta 2005, ko
so s svojim kapitalom v davčne oaze beţali tudi slovenski drţavljani, da bi se izognili
visoki obdavčitvi kapitalskih dobičkov. Posledica tega je bila vidna ţe naslednje leto,
saj je bila obdavčitev dobička v letu 2006 znatno manjša.
Na odločitve o tem, kje bodo posamezna podjetja v okviru multinacionalne druţbe
opravljala določene dejavnosti, vplivajo tudi posamezne drţave, ki se ne štejejo za
davčne oaze, med njimi tudi Slovenija. Tako le-te drţave, ki ţelijo povečati
gospodarsko aktivnost in okrepiti podjetniški sektor dodeljujejo podjetjem širok
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spekter davčnih olajšav. Le-te podeljujejo za različne namene (DURS, 2009):
investiranje v opredmetena osnovna kakor tudi neopredmetena dolgoročna
sredstva, s katerimi ţelijo pospešiti vlaganja v gospodarstvo in spodbuditi
tehnološko prenovo;
z olajšavami za novo zaposlene delavce ţelijo pospešiti zaposlovanje in s tem
zniţati stopnjo brezposelnosti;
z olajšavami za zaposlovanje skupin z obrobja druţbe (invalidov) ţelijo pospešiti
njihovo vključevanje v druţbo;
posameznim področjem drţave, ki so lahko nerazvita, so posebnega drţavnega
pomena (obramba, ohranitev poseljenosti idr.) ali ki jih je doletela kakšna
elementarna nesreča, dodeljujejo širok spekter olajšav, zniţanja davčne stopnje
ali oprostitev plačila davka od dobička idr.
5.2 VLOGA DAVČNE UPRAVE IN DAVČNEGA NADZORA REPUBLIKE
SLOVENIJE PRI PRENOSU PREMOŢENJA
Obseg davčne obveznosti
Pri obdavčitvi dohodkov fizičnih in pravnih oseb velja načelo obdavčitve po
svetovnem dohodku20, kar pomeni, da so rezidenti Republike Slovenije (v
nadaljevanju RS) obdavčeni za vse doseţene dohodke, tako tiste, ki imajo vir v
Sloveniji, in tiste, ki imajo vir v tujini (npr. dobiček poslovne enote, dividende,
obresti). Pogoj, da je pravna oseba rezident RS, je, da ima v Sloveniji sedeţ ali kraj
dejanskega delovanja poslovodstva (4. in 5. člen Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb-ZDDPO-2, Ur. l. RS, št. 117/06, 90/07, 56/08m 76/08, 92/08 in
5/2009). Način ugotavljanja kraja dejanskega poslovodstva je določen v Pravilniku o
izvajanju Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 60/2007, v
nadaljevanju Pravilnik). V primeru, da zavezanec prenese formalni sedeţ v tujino,
pravna oseba pa ima še vedno dejansko upravljanje oziroma vodenje v Sloveniji, se
takšna pravna oseba še vedno šteje za rezidenta Slovenije, torej je obdavčena po
svetovnem dohodku.
Ko slovenski davčni zavezanec prenese svoj sedeţ v drugo drţavo, ni več v
pristojnosti Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS). Nadaljnje
spremljanje njegovega poslovanja pa je lahko predmet davčnega inšpekcijskega
nadzora v primeru, če kraj dejanskega delovanja poslovodstva kljub prenosu sedeţa
ostane v Sloveniji. Po 5. členu ZDDPO-2 (Ur. l. RS, št. 117/06) se za rezidenta za
davek od dohodkov pravnih oseb šteje tudi zavezanec, ki nima sedeţa v Sloveniji,
vendar ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.
20

Svetovni dohodek (neomejena davčna zaveza odprave mednarodne pravne dvojne obdavčitve –
odbitek tujega davka na tuje dohodke).
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Podroben način ugotavljanja kraja dejanskega delovanja poslovodstva določi
minister, pristojen za finance. Pri tem upošteva, da je kraj dejanskega delovanja
poslovodstva kraj, kjer se sprejemajo ključne upravne in poslovne odločitve, ki so
potrebne za vodenje poslovanja, in ki je običajno kraj, kjer osebe ali skupina oseb na
vodstvenih funkcijah, primeroma poslovodstvo, sprejema odločitve, ali kraj, kjer se
določajo dejanja, ki jih bo opravila oseba kot celota, ter da se za ugotavljanje
upoštevajo vsa pomembna dejstva in okoliščine posameznega primera. Način
ugotavljanja kraja dejanskega delovanja poslovodstva predpiše minister, pristojen za
finance, ob upoštevanju navedenih pogojev.
Ker se v praksi pogosto dogajajo zlorabe v transakcijah z druţbami, ki imajo sedeţ v
davčnih oazah, razvite drţave to poskušajo preprečevati z obdavčitvijo preko
davčnega odtegljaja na viru dohodka (angl. Witholding tax).
Tako je treba po 6. točki prvega odstavka 70. člena ZDDPO-2 izračunati, odtegniti in
plačati po stopnji 15 % davčni odtegljaj od plačil za storitve, ki so opravljene,
osebam, ki imajo sedeţ ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v drţavah, razen
drţav članic Evropske unije, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna
stopnja obdavčitve dobička niţja od 12,5 % in je drţava objavljena na seznamu, ki
ga v skladu s 15. točko prvega odstavka 8. člena ZDDPO-2 na spletnih straneh
objavljata Ministrstvo za finance in DURS21.
Davčni organ pri svojem nadzornem delovanju ugotavlja povezanost domačih
davčnih zavezancev s podjetji v tujini, pri čemer so to lahko tudi slovenska podjetja,
ki so prenesla svoj sedeţ v davčno oazo. Davčni organ pri povezanih poslovnih
subjektih nadzira, ali so bili poslovni dogodki, izkazani kot odhodki poslovanja,
dejansko opravljeni ali pa so bili zgolj navidezni (fiktivni) z namenom zniţevanja
davčne stopenj.
Slovenija se proti ustanavljanju »offshore« podjetij bori tako, da je sprejela posebno
uredbo, po kateri je vsak račun, prejet od podjetja iz ene od »offshore« drţav, ki so
uvrščene na seznam ministrstva za finance, avtomatično obdavčen po 15-odstotni
davčni stopnji, in to ne glede na to, ali gre za fiktivne ali povsem legalne račune.
Davčna uprava je v zadnjih treh letih odkrila 92 primerov poslovanja z »offshore«
centri (Marn, 2008).
Transferne cene
Transferne cene za izdelke in storitve so prav tako lahko orodje, s katerim
mednarodna podjetja premikajo svoje dobičke iz ene drţave v drugo, kjer je davek
na dobiček niţji, kot je v drţavi izvora nastanka dohodka. Na trgu se oblikuje trţna
cena, ki je rezultat ponudbe in povpraševanja.
Priloga 2: Seznam drţav, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve
dobička druţb niţja od 12,5 %, pri tem pa to niso drţave članice EU.
21
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Transferna cena je znesek, ki ga določen del podjetja za dobavo blaga ali storitev,
oziroma znesek, ki ga povezana oseba zaračuna drugi povezani osebi za dobavo
blaga in storitev. Manipuliranje s transfernimi cenami22 je ponavadi posledica
zavestnega premikanja dobička iz davčnega sistema, kjer je odmerna davčna stopnja
višja kot v ciljnem davčnem sistemu« (Kruhar Puc, 2007, str. 27).
Povečana pozornost davčnih organov transfernim cenam se kaţe na dveh nivojih
(Poslovni in davčni vidik transfernih cen, 2007, str. 14):
Pregled transfernih cen se iz leta v leto povečuje, velikokrat pride do davčnega
spora, saj določitev cene, ki mora sloneti na podlagi trţnega načela, velikokrat
temelji na subjektivnem procesu oziroma praksi in ta subjektivnost je lahko na
obeh straneh.
Tveganje, ki izhaja iz davčnih sporov je ekonomsko dvojno obdavčenje zaradi
prilagoditve cen eni stranki. Če davčni organ meni, da sistem transfernih cen
ne sledi trţnim načelom, se podjetje sooči z realnimi davčnimi stroški.
Vodilna vloga na področju transfernih cen pripada OECD-ju, ki je objavila leta 1995
»Vodila s področja transfernih cen za multinacionalke in davčne uprave«23 in na
katerih bazira vsa zakonodaja razvitih drţav s transfernimi cenami; to velja tudi za
Slovenijo (Petauer, 2005, str. 11).
Slovenija pripravlja dokumentacijo o transfernih cenah in sledi smernicam Kodeksa
ravnanj z zvezi z dokumentacijo za transferne cene za povezane druţbe v EU 24
(Transferne cene v recesiji, 2009a, str. 5).
Mednarodno sodelovanje
Izvajanje pravnega reda na področju vzajemne pomoči in upravnega sodelovanja v
davčnih zadevah poteka preko mednarodne izmenjave informacij. Izmenjava
informacij zajema tako področje posrednih kot neposrednih davkov in tudi izterjavo
zahtevkov (angl. recovery of claims), ki se nanašajo tudi na davek na dodano
vrednost, davek na dohodek in kapital, davek na zavarovalne premije in poţarne
takse.
Izmenjava informacij o davku na dodano vrednost (DDV) v EU
Pomembno vlogo pri izmenjavi informacij o DDV glede transakcij znotraj EU ima
sistem VIES (VAT25 Information Exchange Sistem). Davčni nadzor z uporabo tega
sistema poteka preko sodelovanja med davčnimi upravami drţav članic EU.

Transfer Pricing Manipulation-TPM.
»Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations«.
24
Code of Conduct on transpfer pricing documentation for associated enterprises in the EU.
25
Value added tax-davek na dodano vrednost.
22

23
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Medsebojna pomoč pri izmenjavi podatkov in vročanju dokumentov za
neposredne davke
Medsebojno pomoč pri izmenjavi podatkov za neposredne davke urejajo Direktiva
Sveta 77/799/EGS s spremembami, ki je prenesena v četrti del Zakona o davčnem
postopku (ZdavP-2, Ur. l. RS, 117/06, 125/2008), in sporazumi o izogibanju dvojnega
obdavčevanja, ki jih ima Republika Slovenija sklenjene z drugimi drţavami.
Sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
Sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju26 je mednarodni sporazum med
dvema drţavama, narejen z namenom, da izključi dvakratno obdavčenje. Narejen je
tako, da prizna davek, plačan v eni drţavi, pri plačilu v drugi drţavi ter se tako zniţa
ali celo ukine vsota davka, ki je bila plačana kot davek na izplačila, katera gredo iz
ene drţave v drugo. Uporaba »offshore« področja, ki ima podpisane davčne
sporazume, je edini način, da se ohrani dobiček, ne da bi se plačal visok davek na
izplačilo. Največji del sporazuma vsebuje klavzulo, ki vladama dveh drţav omogoča,
da medsebojno izmenjujeta davčne informacije (TIEA – Tax information Exchange
Agreement) v primeru davčne preiskave (Bjegović, 1999).
Slovenija ima sklenjenih 41 sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 27.
Določbe o izmenjavi informacij pomenijo zelo široko sprejeto pravno podlago za
izmenjavo in vsebujejo pravila, v skladu s katerimi se informacije izmenjujejo med
drţavami. Izmenjava informacij se lahko opravi (DURS, 2009):






avtomatično: pristojni organi drţave si lahko avtomatično, brez predhodnega
zahtevka, izmenjujejo podatke o neki vrsti dohodka (neki kategoriji
informacij), ki ima vir v neki drţavi, prejemnik dohodka pa je v drugi drţavi;
spontano: izmenjava informacij brez predhodnega zahtevka, ko pristojni
organ, ki informacijo posreduje, meni, da je ta lahko v interesu druge drţave,
ki zahteva pridobitev konkretne informacije, najprej izčrpa vse moţnosti
pridobitve informacije v svoji drţavi in se šele nato obrne na pristojni organ
druge drţave.
na zahtevo: pomeni bistvo upravne pomoči, saj je v zahtevku eksplicitno
navedeno, katere informacije je treba posredovati, da so to dejstva, ki
zadevajo posamezne primere. Pomembno pri tej vrsti izmenjave je, da drţava,
ki zahteva pridobitev konkretne informacije, najprej izčrpa vse moţnosti
pridobitve informacije v svoji drţavi in se šele nato obrne na pristojni organ
druge drţave.

26

Ugodnosti sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju uporabi oseba, ki je rezident tretje
drţave. Ugodnosti pridobi formalnopravno s kapitalsko druţbo v eni od drţav pogodbenic, ki jo tam
ustanovi posebej za ta namen, t. i. treaty-shopping, ki je najbolj razširjena oblika nedopustne uporabe
določil dvostranskih davčnih sporazumov.
27
Priloga 3: Seznam veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoţenja,
sklenjenih z Republiko Slovenijo.
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Informacijski viri
Pri nadzoru poslovanja davčnih zavezancev davčni organ pridobiva podatke iz
različnih baz informacijskih virov (DURS, 2009):
AMADEUS – se uporablja v postopkih ugotavljanja transfernih cen in vsebuje bazo
podatkov o finančnih in računovodskih izkazih ter je kombinacija zbirke podatkov in
programske opreme. Vsebuje podatke za pribliţno 8,5 milijona podjetij iz 38
evropskih drţav, opisne in finančne podatke o podjetjih ter o lastnikih. Omogoča tudi
primerjavo podatkov in ima orodje za izvajanje statističnih analiz.
GVIN – vsebuje celovit vpogled v poslovanje slovenskih podjetij, njihova vodstva,
trţno dogajanje doma in v svetu. Pajek, eden od proizvodov te informacijske baze,
daje najpopolnejši pregled nad mreţo poslovnih povezav fizičnih in pravnih oseb.
Vsebuje podatke o vodilnih osebah, povezavah podjetij, lastniški strukturi,
zastopnikih, ustanoviteljih (fizična, pravna ali tuja oseba ter znesek vloţka in odstotek
lastništva ter navedbo podjetij, ki jih je to podjetje še ustanovilo – naziv, vloţek in
odstotek lastništva), nadzornem svetu in zgodovini teh oseb od leta 1994.
Davčni organ pri funkciji nadzora uporablja tudi druge baze: Register motornih vozil
(MRVL), Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
baze geodetskih podatkov, zemljiško knjigo idr.
5.3 DAVČNA HARMONIZACIJA IN DAVČNA KONKURENCA
Večina vlad evropskih drţav se danes srečuje z ogromnimi problemi pri financiranju
svojih preobseţnih drţav blaginje, to pa še dodatno oteţuje neugodna demografija.
Obenem stroški izgube političnih glasov, ki bi jih povzročila davčna konsolidacija, za
mnoge politike delujejo zelo destimulativno, da bi ukrepali. Tako je njihovo hlastanje
po večjih davčnih prihodkih pripeljalo do trenutnega trenda, ki se kaţe v smeri
poenotenja davkov znotraj EU in pritiska na t. i. davčne oaze. Ta ukrep naj bi
preprečil, da bi evropski davkoplačevalci iskali za njih bolj privlačna okolja drugje,
drţave pa bi svojo davčno bazo ohranjale bolj ali manj nedotaknjeno (Bessard,
2008).
5.3.1 Davčna harmonizacija
Harmonizacija pomeni določanje skupnih pravil s strani organov EU. To pomeni, da
najvišji organ v EU da navodilo, naj ravnajo po določenih pravilih, davkoplačevalci pa
so soočeni s podobnimi oziroma enakimi davčnimi stopnjami, ne glede na to, kje
delajo, varčujejo, nakupujejo, investirajo.
Davčna harmonizacija je lahko doseţena na dva načina (Mitchel, 2008, str. 27):

38

1. Eksplicitna davčna harmonizacija nastane, kadar drţave določijo minimalno
stopnjo obdavčitve ali pa se odločijo, da bodo obdavčevale po enaki stopnji. S
takšno neposredno davčno harmonizacijo je davkoplačevalcem onemogočeno,
da bi iskali prednosti obdavčitve v drugih drţavah, s čimer so drţave izolirane od
fiskalne discipline.
2. Implicitna davčna harmonizacija pa se začne, kadar drţave obdavčijo dohodke
drţavljanov, ki zasluţijo v drugih drţavah. Ta obdavčitev po svetovnem dohodku
zahteva od vlad, da zbirajo finančne informacije o nerezidentih in jih posredujejo
informacije vladam drugih drţav. Ta izmenjava informacij je enostranska pot,
ker kapital in investicije na splošno prehajajo iz drţav z visoko obdavčitvijo v
drţave z niţjo obdavčitvijo.
Obe obliki davčne harmonizacije imata kontraproduktivne ekonomske učinke, davčna
konkurenca se izniči in spodbujene so višje stopnje obdavčitve.
Neposredna harmonizacija, kar pomeni, da imajo vse drţave podobne davčne stopnje
ni sprejemljiva zunaj Evrope, zato drţave z visokimi stopnjami davkov poskušajo
vsiliti posredno harmonizacijo s sistemom izmenjave informacij (Mitchel, 2002, str.
27).
Prednosti davčne harmonizacije (Klun, 2008):
Zagovorniki davčne harmonizacije trdijo, da zaradi odhoda kapitala ali
davkoplačevalcev v bolj prijazne davčne ureditve ne bi bilo mogoče financirati
javnih dobrin in politike prerazdeljevanja.
V homogeniziranem davčnem okolju bi trgi delovali bolj učinkovito, saj bi bili
stroški prilagajanja in distorzije zniţani. Na prvi pogled se zdi, da bi ukinitev
raznolikosti lahko zniţala stroške, to pa bi hkrati oţivilo proces monopolizacije,
katerega učinki so vsem dobro poznani. S tem pa bi se uničili primerjanje
delovanja različnih davčnih politik, tekmovanje najboljših praks, institucionalna
inovativnost in spodbude za večjo proračunsko disciplino.
Ideja o poenotenju davkov temelji na zamisli o poštenem konkurenčnem boju, da
bi vsa podjetja imela enake izhodiščne pogoje. Vendar pa je konkurenčnost
odvisna ne samo od višine davkov, ampak tudi od razlikovanja udeleţencev na
trgu. Vsak podjetnik mora izkoristiti prednosti svojega lastnega znanja,
sposobnosti in okolja, v katerem ţivi, da je lahko bolj konkurenčen, davki pa so le
eden izmed elementov konkurenčnosti
omogočajo večji pregled v celotni EU;
v EU so potrošni davki harmonizirani – blago je enako obravnavano v vsaki drţavi,
kar povzroči laţji pretok blaga med drţavami;
večja nevtralnost davčnih sistemov in s tem optimalna alokacija resursov (sistemi
so bolj nevtralni, če imaš bolj ugoden reţim, potem si bolj zanimiv za vlagatelje
ter privabljaš vlagatelje v svojo drţavo);
transparentnost za davkoplačevalce;
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restributivni učinki davkov.
Slabosti davčne harmonizacije (Klun, 2008):
onemogoča davčno konkurenčnost;
pri harmonizaciji ne bi prihajalo do niţanja davčnih stopenj (kar je tendenca v
EU), ker v harmonizaciji ni konkurence in drţave lahko ohranjajo višje stopnje;
onemogoči drţavi, da uvaja spremembe na svoj način.
Harmonizacija se uvaja tako na področju posrednih kot neposrednih davkov. Pri
posrednih davkih je tendenca predvsem, da bi bilo blago iz tujine enako obdavčeno
kot domače (harmonizacija je usmerjena predvsem na davek na dodano vrednost in
trošarine). Pri harmonizaciji obdavčenja posameznikov je tendenca usmerjena
predvsem na obdavčevanje obresti in dividend, ki predstavljajo tisti del zasluţkov, ki
bi lahko oviral prost pretok kapitala.
5.3.2 Pomen globalizacije
Podjetja ne delujejo samo na domačem trgu, ampak svoje priloţnosti iščejo tudi na
tujih trgih, kar vključuje tudi poznavanje poslovnih običajev, navad in predpisov tuje
drţave. Eden izmed dejavnikov, ki vpliva na poslovanje, pa je nedvomno tudi davek.
Poslovni svet se srečuje s številnimi spremembami, mednje spada tudi globalizacija,
ki zmanjšuje pomen kulturnih in geografskih razdalj. Globalizacija je slaba novica za
tiste drţave, ki so davčno zelo preobremenjene, predvsem v Evropi. Zaradi mobilnosti
kapitala lahko posamezniki laţje prenašajo svoj kapital v davčno ugodnejše drţave.
Takšna davčna konkurenčnost deluje bolj liberalno za svetovno ekonomijo s tem, da
pritiska vlado na zniţanje davkov in manjšo potrošnjo. Podjetja postanejo
medsebojno odvisna, torej globalno povezana. Tehnični napredek, predvsem v
transportu in informacijski tehnologiji, je motor globalizacije in nova tehnologija
omogoča finančne transakcije in trgovanje po vsem svetu praktično 24 ur na dan.
Transnacionalni premiki kapitala so postali motor svetovne ekonomije, sedaj pa tudi
globalne finančne krize. Na globalnem nivoju preprosto ni ustrezne globalne
institucije, ki bi lahko nadzorovala finančni kapital in ki bi lahko v tem pogledu
enakovredno nadomestila nacionalno drţavo.
5.3.3 Davčna konkurenca
Proces globalizacije povzroča med drugim tudi davčno konkurenco. Davčna
konkurenca je definirana kot tekmovanje nacionalnih gospodarstev za povečanje
konkurenčnosti in privabljanje tujih investicij s pomočjo davčne politike (Klun, 2006).
Ekonomski uspeh davčnih oaz leţi v njihovi politiki. Konkurenca med drţavami je
velika in se je z globalizacijo še okrepila. Nekatere drţave konkurirajo z znanjem,
druge s socialno varnostjo, poceni delovno silo, ekonomijo obsega, geografskim
poloţajem, davčne oaze pa imajo svoje ureditve prilagojene tako, da so najbolj
konkurenčne na davčnem področju v primerjavi z drugimi drţavami.
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Davčna konkurenca obstaja takrat, ko lahko ljudje zmanjšajo svoja davčna bremena
s tem, da prenesejo svoj kapital/delo iz območij z visokimi stopnjami davkov na
območja z nizkimi stopnjami davkov (Klun, 2009).
Davčna konkurenca je ključna liberalna sila svetovnega gospodarstva. Nobena drţava
nima več tako visokih povprečnih obdavčitev dohodka, migracija disciplinira vlado in
nagradi drţave, ki zniţujejo davčne stopnje in vlagajo v reforme, ki spodbujajo
ekonomsko rast. Davčna konkurenca nas tako vodi do boljših davčnih politik.
(Mitchel, 2008, str. 14).
Bitka glede davčne konkurence se v glavnem vrti okrog obdavčevanja kapitala. Gre
za pretok kapitala, zviševanje njegove mobilnosti, kar je v veliki meri posledica
sodobnih elektronskih tehnologij, ki omogočajo zelo preproste in učinkovite načine
investiranja. Različnost davčnih sistemov v Evropski uniji pomeni, da imajo podjetja
različne pogoje poslovanja. Prosto pa se lahko odločajo o tem, kje bodo poslovala in
kateri drţavi bodo plačevala davke. Naloga vsakega podjetnika je, da najbolje
uporabi svoje lastno znanje, sposobnosti, okolje in tudi višino davkov, da je lahko
konkurenčen. Nedvomno je niţanje davčnih stopenj posameznih drţav element
konkurence, vendar je preveč posplošeno zatrjevati pribliţanje tradicionalnih davčnih
sistemov sistemom »offshore« jurisdikcij, saj bi morale poiskati druge vire
financiranja. Če gre za prelaganje davčnega bremena na nemobilne dejavnike, kot je
delo, se toleranca davčnih zavezancev, ki zaradi nemobilnosti ostajajo in nosijo
davčno breme tudi za druge t. i. mobilne davčne zavezance, kaţe v zmanjševanju
davčne discipline.
Drţave z manj konzervativno politiko bodo privabljale več investicij, vendar se
meddrţavna konkurenca ne nanaša samo na davčno politiko, ampak tudi na
nadzorno politiko, monetarno politiko, politiko izmenjave, pravno politiko, ki lahko
odstranijo ovire na poti prenosa dela in kapitala skozi drţavne meje. Davčna
konkurenca je le en del konkurence. Ta konkurenca onemogoča drţavam
prekomerno obdavčitev in s tem posledično prekomerno potrošnjo. Investicijski skladi
»prečkajo« mejo brez večjih ovir in ravno ta mobilnost onemogoča previsoko
obdavčevanje ali celo diskriminatorno vpliva na dohodke, ki so privarčevani in
investirani.
Prednosti davčne konkurence (Klun, 2008):
pritisk na zniţevanje davčnega bremena, saj če ena drţava zniţa davčno
stopnjo, jo bo morala zniţati tudi druga drţava, če hoče ostati konkurenčna;
fiskalna disciplina, če se zniţa davčna stopnja, bo to pomenilo manjši priliv v
proračun, kar pa zahteva večjo fiskalno disciplino in sodelovanje;
konkurenčno delovanje davčne uprave, saj je za tujce zelo pomemben pristop
davčne uprave, kako deluje in ali znajo tuj jezik, ker bodo tujci izbirali tisto
drţavo, kjer bo vse urejeno;
večja verjetnost uravnoteţenega razmerja med davki in javnimi dobrinami.
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Pozitivni učinki davčne konkurence so vidni pri obdavčitvi dobičkov podjetij, saj je v
industrijskih drţavah povprečna stopnja od leta 1985 pa do leta 2005 padla iz 51 %
na 29 %.
5.4 BOJ PROTI ŠKODLJIVI DAVČNI KONKURENCI
Škodljiva davčna konkurenca obstaja, kadar ukrepi davčne politike vplivajo na davčno
politiko druge drţave ali pa vplivajo na odločitev posameznikov o tem, kje investirati,
saj imajo bistveno niţje obdavčitve za tuj kapital (Weiner & Ault, 1998).
5.4.1 Ukrepi OECD
»Temeljni dokument OECD, ki razgrinja pojem in oblike škodljivih davčnih praks,
njihove posledice in usmeritve za odpravo, je poročilo iz leta 1998 (Harmful Tax
Competition, An Emerging Global Issue)28« (Erjavec, 2002, str. 29).
Poročilo iz leta 1998 kot škodljive opredeljuje tiste jurisdikcije, ki (Šešok, 2001):
obdavčujejo dohodek pravnih in fizičnih oseb po izredno nizkih stopnjah
oziroma uporabljajo ničelno stopnjo;
ne nadzorujejo transakcij, ki jih opravljajo »offshore« druţbe;
ne izvajajo učinkovitega zunanjetrgovinskega in deviznega nadzora;
niso pregledne, omogočajo anonimnost vlagateljev in tajnost poslovanja;
ne sodelujejo s tradicionalnimi davčnimi sistemi pri izmenjavi informacij.
Poročilo opisuje škodljivo davčno delovanje kot razmere, v katerih so davčni reţimi
oblikovani tako, da izpodrinejo davčno osnovo druge drţave. To se zgodi takrat, ko
so drugi davčni reţimi bolj privlačni za naloţbe ali varčevanja, ki izvirajo iz tujine, in
kadar omogočajo izogibanje davkom teh drugih drţav. S klasifikacijo "škodljive
davčne oaze" pa resolucija uvaja lastnost območja, ki ga imenuje "ring-fencing". To
je lastnost davčne oaze, ki s ciljem zaščite lastnega trga in preprečevanja erozije
lastnih davkoplačevalcev »offshore« podjetjem s privilegiranim davčnim statusom
prepoveduje poslovanje v davčni oazi (Crnomarkovič, 2002a).
Resolucija na eni strani drţavam članicam daje priporočila o načinih reševanja
problema škodljive davčne konkurence, na drugi strani pa vabi in posredno opozarja
davčne oaze, naj se priključijo interesom članic OECD.
Kriteriji prepoznavanja škodljivih posledic so sledeči (Klun, 2008):
efektivna davčna stopnja, ki je niţja od splošne davčne stopnje v neki drţavi;
28

»Harmful Tax Competition, An Emerging Global Issue«, OECD, Paris, 1998. Poročilo je 9. aprila
1998 odobril Svet OECD, Švica in Luksemburg sta se odobritve poročila in sprejema priporočila
vzdrţala.
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davčne olajšave, ki so rezervirane za nerezidente;
davčne spodbude, ki so ločene od domače zakonodaje in nimajo vpliva na
nacionalno obdavčenje;
omogočanje davčnih ugodnosti v času, ko ni nobenih pravih ekonomskih
aktivnosti;
določbe o ravnanju z dobičkom v multinacionalnih druţbah so odvisne od
mednarodnih pravil, ki jih sprejme OECD;
pomanjkanje preglednosti poslovanja podjetij;
stopnje so niţje za posamezno regijo ali sektor ali za pravno obliko podjetja;
specifično določanje osnove za nekatere oblike poslovanja, npr. davek na
tonaţo;
obdavčenje posameznikov: ugodnejše obdavčenje tujih strokovnjakov
(Norveška, Finska, Danska);
zaščita domačega trga – ograditev, da kapital ne bi uhajal na tuje;
fiskalna degradacija: izguba prihodkov, ki jo sproţijo drţave, ki sodelujejo v
procesu zniţevanja davkov na dohodek in dobička, ki izvira iz kapitalskih
naloţb.
Resolucija je postavila tudi temelje modernih teţenj v obdavčevanju
multinacionalnih korporacij, ki so svoje dejavnosti s ciljem optimizacije davčnih
obveznosti spretno premikale od oaze do oaze. Ukvarja se tudi z meddrţavnimi
dvostranskimi sporazumi o izogibanju dvojni obdavčitvi, prilagojeni domači
zakonodaji članic, povezanosti in upravljanju kapitalsko povezanih oseb, tanki
kapitalizaciji29, problematiki ugotavljanja transfernih cen in predlaga oblikovanje
tako imenovanih lokalnih "črnih spiskov" formalno označenih davčnih oaz v drţavah
članicah (Crnomarkovič, 2002a).
Več kot 40 davčnih oaz ustreza kriterijem davčnih oaz. Večina teh je sprejela obvezo,
da bo transparentno in efektivno sodelovala pri izmenjavi informacij in tako ni
opredeljena po kriterijih komisije OECD kot nesodelujoča davčna oaza. Le tri davčne
oaze so ostale na seznamu OECD kot nesodelujoče: Andora, kneţevina Lihtenštajn in
kneţevina Monaco (OECD, 2009).
Obljuba večine davčnih oaz o izmenjavi informacij v resnici ne pomeni občutno
drugačnega finančnega sveta. Zagotovo pa je narejen velik korak pri identifikaciji in
preprečevanje terorističnih in kriminalnih dejavnosti pranja denarja (Crnomarkovič,
2002a).
5.4.2 Ukrepi skupine FATH-GAFI
V davčnih oazah se pojavlja tudi problem pranja denarja in financiranja terorizma. Za
boj proti temu je bila leta 1989 v Parizu ustanovljena mednarodna organizacija
Financial Action Task Force (FATF) ali t. i. projektna skupina za finančno ukrepanje.
29

Pri tanki kapitalizaciji druţbeniki namesto lastnega kapitala druţbi zagotavljajo posojila kot dolţniški
kapital, s katerimi dolgoročno financirajo delovanje druţbe. Za posojilo pa prejemajo plačane obresti.
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Člani te organizacije si prizadevajo za globalno implementacijo in postavitev meril za
boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Za dosego tega namena sodelujejo
z drugimi mednarodnimi organizacijami.
Delujejo na naslednjih področjih (FATH-GAFI, 2009):
postavljajo standarde za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma;
ocenjujejo stopnjo implementacije teh standardov v drţavah;
identifikacija in študije o metodah in trendih glede preprečevanja pranja
denarja in financiranja terorizma.
V Sloveniji je bil leta 2001 sprejet Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1 Ur. l. RS, 79/2001, 59/02, 60/07). V zadnjih letih pa so nastale nove okoliščine, ki so
vodile k pripravi in sprejetju novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (ZPPDFT, Ur. l. RS, št. 60/07).
Predvsem po terorističnih napadih v ZDA in Evropi so se mednarodna skupnost in
različne mednarodne organizacije odločile za spremembo in dopolnitev mednarodnih
standardov na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Ta zakon
je tudi pravna podlaga za mednarodno delovanje Urada Republike Slovenije za
preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: Urad) in je določena s 65., 66. in 67.
členom ZPPDFT). Ta pooblašča Urad, da izmenjuje podatke s tujimi organi,
pristojnimi za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Poglavje
ZPPDFT, ki se nanaša na mednarodno sodelovanje, določa tudi pogoje, pod katerimi
lahko Urad začasno ustavi transakcijo na pobudo tujega organa, oz. mu omogoča, da
v okviru svojih nalog preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pošlje
pisno pobudo tujemu organu za zaustavitev transakcije v primeru utemeljenega
suma pranja denarja ali financiranja terorizma.
5.4.3 Aktivnosti Evropske unije
Aktivnosti Evropske unije temeljijo na področju podjetniškega obdavčevanja (Code of
Conduct for Business Taxation, v nadaljevanju Kodeks). 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 drţave 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. Namen
Kodeksa je prepoznavanje posledic škodljive davčne konkurence in se osredotoča
predvsem na tuja podjetja (nerezidente) ter niţje obdavčenje le-teh. K spoštovanju
tega Kodeksa se je zavezala tudi Slovenija.
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Predlogi za zmanjšanje bega kapitala v davčne oaze (Christensen, 2006, str. 5-6;
Murphy et al., 2007, str. 64-71):
globalna implementacija avtomatične mednarodne izmenjave informacij med
oblastmi;
razveljavljanje bančne tajnosti v »onshore« in »offshore« finančnih centrih ter
razkritje vseh relevantnih informacij o koristih lastnikov »offshore« podjetij,
trustov in fundacij;
manjše davčne obremenitve za fizične in pravne osebe;
boljši pogoji za poslovanje (ugodnejša davčna politika, zakonodaja, več olajšav
za spodbujanje podjetništva);
drţave bi morale promovirati idejo plačevanja davkov kot nekaj nujnega za
zagotovitev blaginje prebivalcev;
transparentnost poslovanja uradnih oseb;
manj kompleksna zakonodaja;
izboljšave v poslovanju davčnih oblasti;
boljše plačane uradne osebe, ki opravljajo davčni nadzor (ob premajhni plači
se uradne osebe lahko zaposlijo v privatnem sektorju kot davčni svetovalci ali
pa lahko prej pride do korupcije);
več moţnosti uradnim osebam, da se izobraţujejo o: zakonodaji,
računovodstvu,
administrativnih
postopkih,
praksi,
informacijskokomunikacijski tehnologiji, mednarodnem pravu.
Sodelovanje med davčnimi organi in davčnimi svetovalci
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6

ZAKLJUČEK

Uvedba davka in izogibanje plačilu davka sta pojava, ki sta nastala vzporedno. Ljudje
ţelijo razpolagati s čim večjim deleţem svojega denarja. V drţavah, kjer so davčne
stopnje višje kot povprečne, pride do izogibanja plačilu davka pogosteje, saj višje
stopnje ţe sproţajo kreativnost, kako se vsaj deloma izogniti plačilu davka.
Davki so dajatve, ki nimajo neposrednega vračila. Oblasti predpisujejo davke
ekonomskim subjektom za financiranje javnih potreb in za uresničevanje drugih ciljev
drţave. Davek je najpomembnejši priliv v drţavni proračun. Prost pretok kapitala je
ena od štirih svoboščin evropskega skupnega trga in prav zaradi globalizacije in
prostega pretoka produkcijskih faktorjev imajo drţave velik izpad dohodkov od
davkov zaradi prenosa premoţenja v niţje obdavčene drţave, t. i. davčne oaze.
Drţave so tako prisiljene zmanjšati javne izdatke in bolj racionalno porabiti sredstva
proračuna ali pa zvišati obdavčitev za manjša podjetja in manj premoţnejše
posameznike.
Davčne oaze tem drţavam predstavljajo nelojalno davčno konkurenco. A le davčna
konkurenca pritiska vlade, da zmanjšajo davčne obremenitve, naredijo korenite
davčne reforme, kar bi še najbolj koristilo davčno preobremenjenim drţavljanom in
podjetjem. Z zmanjšanjem davčne obremenitve bi se povečalo število davčnih
zavezancev in s tem posledično tudi količina pobranih davkov. Mednarodne
birokratske organizacije vse bolj pritiskajo na davčne oaze, da se zaveţejo k večji
transparentnosti, preglednosti poslovanja in k bolj dosledni izmenjavi informacij o
poslovanju znotraj njihovih drţav, saj bi bil tako davčni nadzor veliko laţji in bi bilo
manj moţnosti za izogibanje plačilu davka posameznikov in podjetij v drţavi
rezidentstva. Zaradi davčne konkurence se je v razvitih in bolj obdavčenih drţavah
naredilo veliko izboljšav. Od leta 1985 so se občutno zmanjšale obdavčitve dobičkov
in obresti po svetu.
Menim, da je davčna konkurenca vendarle dobrodošla, saj brez nje vlade ne bi imele
nikakršnih omejitev pri vzpostavljanju davčnega sistema in se bi laţje izogibale
izvajanju fiskalnih reform.
Drţava, če hoče obdrţati premoţenje fizičnih in pravnih oseb v svoji drţavi, mora
reformirati svoj davčni sistem do te mere, da bo odseval ţelje prebivalstva, deloval
spodbudno na podjetništvo in hkrati prispeval k boljši gospodarski rasti, odpiranju
novih delovnih mest, ter zagotoviti enostavno zakonodajo. Drţava pa bi morala tudi
bolj optimalno razpolagati z drţavnim proračunom, da bi se povečala blaginja
drţavljanov; tako bi bili drţavljani manj motivirani za izogibanje plačilu davka.
Ena od moţnosti za Slovenijo je tudi, da sama postane davčna oaza, saj bi se tako
povečal dotok tujega kapitala, pospešil bi se gospodarski razvoj, vzcvetelo bi
bančništvo, odvetniške storitve, turizem, odprla pa bi se tudi nova delovna mesta za
drţavljane.
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PRILOGA 1: DAVČNE STOPNJE V OAZAH IN EU v % (Lipnik, 2009):
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PRILOGA 2: Seznam drţav iz 8., 24., 25., 30. in 70. člena Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb
Na podlagi petnajstega odstavka 8. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 117/06) minister za finance objavlja
Seznam drţav iz 8., 24., 25., 30. in 70. člena Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb
Drţave, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve
dobička druţb niţja od 12,5 %, pri tem pa to niso drţave članice EU, so:
1. Bahami
2. Barbados
3. Belize
4. Brunej
5. Dominikanska republika
6. Kostarika
7. Liberija
8. Maldivi
9. Maršalovi otoki
10. Mauritius
11. Oman
12. Panama
13. Saint Kitts in Nevis
14. Saint Vincent in Grenadines
15. Samoa
16. Sejšeli
17. Urugvaj
18. Vanuatu
Ta seznam se objavi na spletnih straneh Ministrstva za finance in Davčne uprave
Republike Slovenije.
Št. 423-37/2007/3
Ljubljana, 18. aprila 2007
dr. Andrej Bajuk
Minister za finance
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PRILOGA 3: SEZNAM VELJAVNIH KONVENCIJ O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVČEVANJA DOHODKA IN PREMOŢENJA, SKLENJENIH Z REPUBLIKO SLOVENIJO
(DURS, 2009):

DRŢAVE

OBJAVA
URADNEM LISTU

AVSTRIJA

MP-št. 4/98, MP-št. 22/061)

BELGIJA

MP-št. 5/99

BOSNA IN HERCEGOVINA 2)

MP-št. 19/06

BOLGARIJA

MP-št. 12/04

CIPER

SFRJ-MP, št. 2/86

ČEŠKA

MP-št. 2/98

DANSKA

MP-št. 6/02

ESTONIJA

MP-št. 11/06

FINSKA

MP-št. 12/04

FRANCIJA

MP-št. 4/05

GRČIJA

MP-št. 6/02

HRVAŠKA

MP-št. 16/05

INDIJA

MP-št. 13/04

IRSKA

MP-št. 25/02

ITALIJA

SFRJ-MP, št. 2/83

IZRAEL

MP-št. 15/07

KANADA

MP-št. 6/01

KITAJSKA

MP-št. 13/95

LATVIJA

MP-št. 25/02

LITVA

MP-št. 27/01

LUKSEMBURG

MP-št. 6/02

MADŢARSKA

MP-št. 16/05

MAKEDONIJA

MP-št. 6/99

MALTA

MP-št. 9/03

MOLDAVIJA

MP-št. 19/06

NEMČIJA

MP-št. 22/06

NIZOZEMSKA

MP-št. 4/05

NORVEŠKA

SFRJ-MP, št. 9/85

POLJSKA

MP-št. 23/97

PORTUGALSKA

MP-št. 19/03

REPUBLIKA KOREJA

MP-št. 16/05
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ROMUNIJA

MP-št. 25/02

RUSKA FEDERACIJA

MP-št. 11/96

SLOVAŠKA

MP-št. 12/04

ŠPANIJA

MP-št. 6/02

SRBIJA / ČRNA GORA

MP-št. 30/03

ŠVEDSKA

SFRJ-MP, št. 7/81

ŠVICA

MP-št. 15/97

TAJSKA

MP-št. 12/04

TURČIJA

MP-št. 8/02

UKRAJINA

MP-št. 12/04

VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA

MP-št. 12/08

ZDA

MP-št. 10/01

2. V SLOVENIJI RATIFICIRANA KONVENCIJA, KI ŠE NE VELJA

DRŢAVE

OBJAVA V URADNEM
LISTU

ALBANIJA*

MP-št. 7/09

ITALIJA

MP-št. 8/02

NORVEŠKA

MP-št. 7/09
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