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POVZETEK
Treaty shopping je oblika izogibanja davkom, ki se uporablja za zmanjševanje davčne
osnove in prenašanje dobičkov pri čezmejnih transakcijah. Je praksa, ko mednarodne
korporacije z uporabo prehodne družbe izkoristijo sklenjene davčne sporazume z
jurisdikcijami, ki imajo ugodnejšo obdavčitev. V večini shem treaty shoppinga ni
vprašanje, ali gre za zakonito ravnanje oziroma davčno utajo, temveč za vprašanje, ali gre
za primerno davčno prakso minimiranja davčne obveznosti ali pa gre za neprimerno
uporabo sporazumov oziroma agresivno davčno načrtovanje. V magistrski nalogi smo
analizirali in razmejili kdaj gre za davčno načrtovanje z uporabo treaty shoppinga, ki je
sprejemljivo in zakonito in kdaj gre za načrtovanje, ki ni v skladu z namenom
sporazumov o izogibu dvojnega obdavčevanja. V nalogi so predstavljeni in analizirani
pristopi, ki zavirajo nezaželeno uporabo sporazumov z vidika OECD in ZDA. Primerjali
smo oba pristopa ter analizirali njune prednosti in slabosti. Analizirane so določbe treaty
shoppinga v razmerju do prava EU in sodne prakse Sodišča EU.
Ključne besede: treaty shopping, prehodna družba, (ne)primerna uporaba sporazumov o
izogibanju dvojnega obdavčevanja, zloraba sporazumov o izogibanju dvojnega
obdavčevanja, izogibanje davkom.

ABSTRACT
Treaty shopping is a form of evading taxation used to lower the tax base and to transfer
the profit through overseas transactions. It is used by international corporations when
they, using a intermediary company, use concluded tax treaties with the jurisdictions that
have a more favourable taxation system. In the majority of treaty shopping arrangements
the issue that is present is not the issue of illegal action i.e., tax evasion, but the issue of
whether is it a proper taxation practice of minimising tax obligation or is it an improper
use of agreements i.e., aggressive tax planning. In the master’s thesis we have analysed
and specified the tax planning with the use of treaty shopping that is acceptable and legal
and the planning which is not in accordance with the evasion of double-taxation
agreements’ purpose. In the thesis approaches that inhibit the undesirable use of
agreements in the view of OECD and the USA have been demonstrated and analysed. We
have compared both approaches and analysed their advantages as well as disadvantages.
The treaty shopping provisions have been analysed in relation to the EU legislation and
case law of the Court of Justice of the European Union.
Key Words: treaty shopping, conduit company, (im)proper use of tax treatis, treaty abuse,
tax avoidance
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Neposredne naložbe so ključni element globalizacije, ki je v zadnjih desetletjih ustvarila
svetovno gospodarsko rast. Vlade se zavedajo koristi, ki jih prinašajo neposredne naložbe
in zato sprejemajo ukrepe, ki privabljajo tuj kapital. Ti ukrepi se odražajo v obliki
sprememb nacionalne davčne zakonodaje ali v obliki sprememb že obstoječih oziroma
sklenitve novih dvostranskih sporazumov o izogibu dvojnega obdavčevanja z
jurisdikcijami, iz katerih prihajajo neposredne tuje naložbe.
Sporazumi lahko pomembno vplivajo na povečanje neposrednih tujih naložb, čeprav na
kratek rok zaradi nižjih davčnih stopenj na pasivne dohodke, zmanjšujejo davčne
prihodke. Vendar se ta izpad davčnih prihodkov nadomesti na dolgi rok, saj neposredne
naložbe povečujejo gospodarsko rast ter s tem tudi prihodke od davkov na potrošnjo in
davkov od dohodkov pravnih in fizičnih oseb. Vlade morajo pri tem pretehtati, kateri
učinki so bolj pomembni pri določanju davčne politike. 1
Pri sklepanju davčnih sporazumov je bil in ostaja glavni cilj držav, z odpravo ovir v obliki
dvojne obdavčitve, olajšati mednarodno trgovino in privabiti naložbe. Zaradi vedno
večjega števila podpisanih sporazumov pa odprava dvojne obdavčitve ni edini učinek, ki
jih zagotavljajo sporazumi.
Interes držav je torej zagotoviti ekonomsko rast in pritegniti tuj kapital s konkurenčnim
davčnim sistemom, ki ji bo zagotovil proračunske prihodke, interes davčnih zavezancev
pa je dosegati čim večji dobiček. Ker davčne obveznosti kot odbitna postavka
zmanjšujejo dobiček in s tem donosnost kapitala, poskušajo investitorji organizirati svoje
poslovanje tako, da znižajo svojo davčno obveznost. Zato uporabljajo različne tehnike
davčnega načrtovanja in skrbno proučujejo davčne prednosti posameznih jurisdikcij. Za
takšno ravnanje imajo več možnosti davčni zavezanci, ki poslujejo v mednarodnem
okolju. To dokazujejo tudi efektivne davčne stopnje.

1

Barthel Fabian, Matthias Busse, Richard Krever, Eric Neumayer, The Relationship between Double
Taxation Treaties and Foreign Direct Investment, v: Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus
Staringer, Alfred Storck, Martin Zagler, Tax Treaties: Building Bridges between Law and Economics, 3-18.
Amsterdam: IBFD, 2010, str. 3.
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Mednarodne korporacije plačujejo namreč davke po bistveno nižjih efektivnih davčnih
stopnjah od malih in srednje velikih podjetjih, ki poslujejo lokalno. Medsebojno vplivanje
tujih in domačih davčnih sistemov, globalizacija gospodarstva, tehnološki razvoj,
zmanjševanje ovir za mednarodno trgovino in razvoj zapletenih finančnih produktov in
velikega števila podpisanih sporazumov dajejo večje možnosti za mednarodno davčno
načrtovanje in izogibanje davkom2.
Mednarodno davčno načrtovanje pomeni iskanje najoptimalnejše oblike pravno-formalne
ter poslovne organiziranosti tujega investitorja v ciljnem okolju, s katerim bo dosežen
optimalni davčni prihranek na svetovnem nivoju3. Pri tem se pojavlja težava na
globalnem nivoju, saj davčne zakonodaje posameznih držav niso usklajene in dopuščajo
razne pravne praznine, ki jih izkoriščajo zlasti mednarodne korporacije, kar vodi do
neobdavčenja oziroma zmanjševanja davčnih prihodkov posameznih držav4.
Države običajno obravnavajo davčno načrtovanje kot legitimno prakso. Sčasoma pa so
strukture davčnega načrtovanja postale vse bolj kompleksne. Vključujejo se v več
jurisdikcij in povzročijo, da se obdavčljivi dobički prenesejo v države z ugodnejšimi
davčnimi režimi. Ključna značilnost zadevnih praks je, da zmanjšujejo davčno obveznost
s popolnoma zakonitimi ureditvami, ki pa so v nasprotju z namenom zakona5.
Mednarodne korporacije izkoriščajo odsotnost koordinacije v mednarodnem sistemu
davčnih sporazumov, pogosto z vključevanjem posrednih pravnih oseb v državah z
ugodnejšim davčnim sistemom. Te družbe vključujejo v svoje korporacijske strukture, da
bi minimizirati davčno breme na svetovnem nivoju. Vendar je težko razmejiti, kdaj je
takšno minimiziranje sprejemljivo in kdaj gre za zlorabo6. Gre torej za vprašanje (ne)
primerne uporabe sporazumov.

2

Vitko Volodymyr, The Use of Tax Treaties and Treaty Shopping: Determining the Dividing Line, Bulletin
for International Taxation, 2012. Dostopno na:
http://content.ataftax.org/Ataf/KodiKaticontentWeb.nsf/0/670CB2060FCD8F2042257B8F002B1246?Op
enDocument (8. 11. 2015).
3
Drobnič Nada, Pomembne metode mednarodnega davčnega načrtovanja, Zbornik referatov 3. Davčne
konference Slovenskega inštituta za revizijo, Portorož: Slovenski inštitut za revizijo, 2002. str. 99.
4
Kokotec-Novak Majda, Gradivo za izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik.
Davčni postopek, davčna služba in davčno načrtovanje, Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2014.
5
Evropska komisija, Priporočilo komisije o agresivnem davčnem načrtovanju z dne 6.12.2012; C(2012)
8806 final. 2012. Dostopno na:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_sl.p
df (15. 1. 2016).
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Bammens Niels, Luc De Broe, Treaty Shopping and Avoidance of Abuse, v: Michael Lang, Pasquale
Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer, Alfred Storck, Martin Zagler, Tax Treaties: Building Bridges
between Law and Economics, 52−72. Amsterdam: IBFD, 2010, str. 51.
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O neprimerni uporabi sporazumov o izogibu dvojnega obdavčevanja torej lahko
govorimo, ko oseba, ki je ali ni rezident države pogodbenice in deluje preko pravnega
subjekta, ki je ustanovljen samo z namenom pridobiti davčne koristi, pridobi ugodnost iz
sporazuma, do katere ne bi bila neposredno upravičena.
Problem mednarodnega davčnega načrtovanja in izogibanja davčnim obveznostim je
Odbor za davčne zadeve (Committee on Fiscal Affairs-CFA) pri OECD opisal že leta
1977 v komentarju k vzorčnemu modelu sporazuma OECD. Devet let pozneje je CFA
izdal poročilo, v katerem obravnava pojav, kadar davčni zavezanec v državi pogodbenici
deluje kot kanal za prelivanje dohodka, ki ekonomsko pripada osebi v drugi državi. Na ta
način oseba posredno pridobi davčno ugodnost iz sporazuma, do katerih ne bi bila
upravičena, če bi prejela dohodek neposredno iz države vira. Ta pojav se imenuje angl.
treaty shopping7. Mehanizem treaty shoppinga je torej orodje za davčno načrtovanje, ki
vključuje uporabo mreže podpisanih sporazumov o izogibu dvojnega obdavčevanja.
Treaty shopping ni nov pojav, vendar je še vedno tako v pravni teoriji kot v praksi
kontroverzna tema, saj obstajajo v strokovni javnosti nesoglasja, ali gre za neprimerno
uporabo sporazumov, kaj neprimerna uporaba sporazumov sploh je in kaj je legitimno
davčno načrtovanje. Tako obstajata dva skrajna pogleda:
− treaty shopping z uporabo posrednih družb, ki nimajo gospodarske dejavnosti in
− treaty shopping z uporabo posrednih družb, ki imajo gospodarsko dejavnost 8.
Za najbolj klasičen primer treaty shoppinga gre, kadar davčni zavezanec, ki je rezident
države R, pričakuje izplačilo dividend, obresti ali licenčnine, ki izvirajo iz druge države
S, ustanovi pravno osebo v tretji državi C, ki bo prejela te dividende, obresti ali
licenčnino. Ti dohodki bodo obdavčeni ugodneje, kot če bi rezident v državi R prejel
dohodek neposredno od davčnega zavezanca v državi S. Nižja obdavčitev je posledica
dejstva, da sporazum o izogibu dvojnega obdavčevanja med državo S in državo C
zagotavlja nižjo stopnjo davčnega odtegljaja v državi S, če so dohodki izplačani rezidentu
države C kot če bi bili dohodki izplačani rezidentu države R. Razloga za ugodnejšo
obdavčitev sta lahko samo dva:
− ali da ne obstaja sporazum o izogibu dvojnega obdavčevanja med državo R in
državo S,

7

Vitko, 2012.
Avi-Yonah Reuven S., Christiana Hji Panayi, Rethinking Treaty-Shopping Lessons for the Eurpoean
Union, Public Law and Legal Theory Working Paper Series, Working Paper No. 182, Empirical Legal
Studies Center, Michigan: University of Michigan Law School, 2010, str. 2.
8
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− ali pa da sporazum sicer obstaja, vendar je v sporazumu določena višja stopnja
davčnega odtegljaja kot jo zagotavlja sporazum med državo S in C davčnemu
zavezancu rezidentu države C.
Davčni zavezanec v državi C torej deluje kot posrednik med virom dohodka v državi S
in večinskim delničarjem v državi R. Davčnega zavezanca C zaradi funkcije kanala v tuji
literaturi poimenujejo conduit company9.
Kadar gre za neprimerno uporabo sporazumov ima koncept treaty shoppinga naslednje
značilnosti:
− upravičeni lastnik R nima rezidentstva v isti jurisdikciji kot davčni zavezanec S,
− posredna družba C ima minimalno poslovno aktivnost v jurisdikciji, kjer je
locirana in
− na dohodek ni davčnega odtegljaja ali je plačan po minimalni davčni stopnji v
državi rezidentstva posredne družbe10.
Strukture treaty shoppinga se lahko pojavljajo v več oblikah, lahko vključujejo uporabo
več sporazumov in s tem premik dohodkov skozi več jurisdikcij ob hkratnem
spreminjanju vrste dohodka kot je na primer prekvalifikacija dividend v obresti. Strukture
so lahko bolj ali manj umetno zastavljene, kar je odvisno od tega, ali posredna družba ne
opravlja gospodarske dejavnosti oziroma ali opravlja minimalno gospodarsko dejavnost
ali pa gre za gospodarske strukture v dobri veri. Zato ne moremo v vseh primerih govoriti
o treaty shoppingu kot o neprimerni uporabi sporazumov11.
Pravo EU učinkuje na treaty shopping in na določbe, ki preprečujejo treaty shopping.
Predvsem obstaja dilema glede združljivosti prava EU in določb, ki preprečujejo treaty
shopping. Velja prepričanje, da so določbe, ki preprečujejo treaty shopping, še posebej
določbe, ki omejujejo ugodnosti, v nasprotju s svobodo ustanavljanja in/ali prostega
pretoka kapitala. V tej povezavi se postavlja vprašanje, ali države članice lahko vključijo
v sporazume, ki jih sklenejo med seboj in s tretjimi državami, določbe za preprečevanje
treaty shoppinga. Namreč s tem, ko lahko davčni zavezanci prosto izbirajo jurisdikcijo, v
kateri bodo ustanovili posredno družbo, ki bo služila kot kanal za posredovanje pasivnih
dohodkov, pomeni to uresničevanje svobode ustanavljanja. Določbe, ki preprečujejo
treaty shopping, učinkujejo tako, da posredne družbe ne upoštevajo kot prejemnika
9

De Broe Luc, International Tax Planning and Prevention of Abuse under Domestic Tax Law, Tax Treaties
and EC-Law. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2007, str. 2.
10
Avi-Yonah, HJI Panayi, 2010, str. 24.
11
Prav tam, str. 24.
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dohodka temveč je prejemnik dohodka druga družba. Zato te določbe omejujejo svobodo
do ustanavljanja. Pravica do prostega pretoka kapitala pa je zagotovljena s tem, da lahko
naložbenik investira kapital posredno preko druge družbe. Pomembno je, da lahko
naložbenik izkoristi prednosti podpisanih sporazumov druge države članice z namenom
investiranja v tretjih državah, tako da kanalizira dohodke skozi posredno družbo 12.
V strokovni literaturi, zlasti tisti, ki obravnava davčne utaje, je vse pogosteje zaslediti tudi
pojem agresivno davčno načrtovanje13 kot nezaželeno obliko davčnega načrtovanja. Pri
tem pa ni jasno opredeljeno, kaj je razumeti s pojmom agresivno davčno načrtovanje, saj
so nekateri avtorji mnenja, da davčnega načrtovanja, ki poteka v skladu z davčno
zakonodajo posamezne države, ni možno opredeliti kot agresivno davčno načrtovanje 14.
V svetu je zaznati prizadevanja za zmanjševanje agresivnega davčnega načrtovanja.
Evropska komisija je tako v letu 2012 sprejela Priporočilo o agresivnem davčnem
načrtovanju, dne 17. junija 2015 pa še akcijski načrt za bolj pošteno in učinkovito
obdavčitev pravnih oseb. Z akcijskim načrtom iz leta 2015 želi reformirati sistem
obdavčitve pravnih oseb v EU, z namenom odpraviti davčne zlorabe, zagotoviti trajnostne
prihodke in podpreti boljše poslovno okolje na notranjem trgu. Z namenom zaščite
notranjega trga in zagotavljanja transparentnega obdavčevanja si je v načrtu Evropska
komisija zadala cilj implementirati ukrepe Organizacija za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) v okviru projekta Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)15.
Leta 2013 so OECD in države G-20 sprejele akcijski načrt v 15. točkah, imenovan »Base
Erosion and Profit Shifting«, oziroma krajše BEPS. Cilj načrta je obdavčiti dobičke tam,
kjer se izvaja gospodarska dejavnost, ki ustvarja dobiček (torej v državi vira dohodka).
Načrt je predvideval 15 ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnovne in
premikanje dobička v države z nižjo obdavčitvijo. Del tega načrta je Ukrep 6
Preprečevanje uporabe sporazumov v neprimernih okoliščinah. Poročilo vključuje
12

Prav tam, str. 44−45.
Agresivno davčno načrtovanje izkorišča tehnične podrobnosti davčnega sistema ali neskladja med dvema
ali več davčnimi sistemi z namenom zmanjševanja davčne odgovornosti. Ima lahko najrazličnejše oblike.
Med njegovimi posledicami so dvojni odbitki (npr. ista izguba se odbije tako v državi vira kot tudi v državi
prebivališča) in dvojno obdavčevanje (npr. dohodek, ki ni obdavčen v državi vira, je oproščen davka v
državi prebivališča). (Evropska komisija, Priporočilo komisije z dne 6. 12. 2012 o agresivnem davčnem
načrtovanju).
14
Kokotec-Novak, 2014, str. 15−16.
15
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the
Council: A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action,
Brussels, 17. 6. 2015. Dostopno na:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxatio
n/com_2015_302_en.pdf (8. 11. 2015).
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predlagane spremembe Vzorčne konvencije OECD, ki so namenjene preprečevanju
zlorab sporazumov.
Zaključimo lahko, da je treaty shopping nezaželena praksa, predvsem zato, ker gre
največkrat za uporabo sporazumov, ki so v nasprotju z namenom sporazuma. Čeprav
države želijo pritegniti neposredne tuje naložbe tudi s tem, da sklepajo sporazume, morajo
računati tudi s tem, da dajejo več možnosti za davčno načrtovanje, ki pa je lahko tudi
prežeto z nezaželenimi strukturami. Zato morajo hkrati tudi sprejemati pravila, ki
preprečujejo umetne strukture.

1.2 Cilji in teze magistrskega dela
1.2.1 Cilji
V magistrski nalogi smo predstavili zgodovinski razvoj določb, ki preprečujejo zlorabo
sporazuma in s tem vpliv na treaty shopping. Analizirali smo delovanje struktur treaty
shoppinga in učinke treaty shoppinga na proračunske prihodke in celotno davčno
obveznost davčnih zavezancev. Predstavili smo motive za uporabo le-tega pri davčnem
načrtovanju. Analizirali in razmejili smo, kdaj gre za davčno načrtovanje z uporabo treaty
shoppinga, ki je sprejemljivo in zakonito in kdaj gre za načrtovanje, ki ni v skladu z
namenom sporazumov o izogibu dvojnega obdavčevanja.
Prav tako smo analizirali učinke treaty shoppinga in ukrepe proti treaty shoppingu na
neposredne naložbe. Ko in če se države odločajo ukrepati proti treaty shoppingu, se
morajo zavedati, da z vzpostavitvijo določb za preprečevanje treaty shoppinga, zavirajo
tudi možnosti za davčno načrtovanje davčnih zavezancev in s tem vplivajo na zanimivost
lokacije za tuje naložbe. Zato morajo poznati učinke sprejetih ukrepov na ravnanje
investitorjev, saj lahko z določbami, ki preprečujejo umetne strukture, preprečijo naložbe
in s tem pritok tujega kapitala, ki bo pozitivno vplival na gospodarsko rast.
V nalogi so predstavljeni in analizirani pristopi, ki zavirajo nezaželeno uporabo
sporazumov z vidika OECD in
analizirali njune prednosti in slabosti.

ZDA. Primerjali

smo

oba pristopa

ter

Analizirali smo vlogo in pojav treaty shoppinga in določb, ki preprečujejo treaty shopping
v pravu EU in analizirala vpliv treaty shoppinga na temeljne svoboščine iz Pogodbe o
delovanju EU (v nadaljevanju PDEU). Zanimalo nas je, ali določbe o treaty shoppingu
6

vplivajo na uresničevanje temeljnih svoboščin iz PDEU. Na koncu smo analizirali, kako
so določbe o preprečitvi treaty shoppinga implementirane v slovensko davčno
zakonodajo, in na kakšen način se bodo ukrepi BEPSa odražali v slovenski davčni
zakonodaji.

1.2.2 Teze
Teza 1: Davčni zavezanci iščejo na ravni mednarodne obdavčitve, najoptimalnejšo
obdavčitev, tudi tako, da preko vključevanja posredne družbe kanalizirajo dohodke
v jurisdikcije, kjer se ekonomske aktivnosti ne izvajajo z namenom, izkoristiti
ugodnejši sporazum o izogibu dvojnega obdavčevanja.
Mednarodno davčno načrtovanje pomeni iskanje najoptimalnejše oblike pravno-formalne
ter poslovne organiziranosti tujega investitorja v ciljnem okolju, s katerim bo dosežen
optimalni davčni prihranek na svetovnem nivoju16. Davčni zavezanec v sklopu davčnega
načrtovanja izbira, v kateri jurisdikciji bo organiziral svojo posredno družbo in s tem
vpliva na nižjo obdavčitev ali se poskuša izogniti davčnim obveznostim. Na odločitve o
lokaciji investiranja vpliva tudi podatek, kakšno mrežo sporazumov o izogibu dvojni
obdavčitvi ima sklenjeno ta država in kakšne davčne stopnje na pasivne dohodke so
določene v teh sporazumih. Investitorja torej zanima, ali je mogoče z lociranjem naložbe
v določeni državi vplivati na globalno obdavčitev tako, da se poleg prednosti same
lokacije naložbe uporabijo oz. zlorabijo tudi sporazumi, ki jih ima sklenjena država, v
kateri bo locirana naložba. O neprimerni uporabi sporazumov o izogibu dvojnega
obdavčevanja torej lahko govorimo, kadar oseba, ki je ali ni rezident države pogodbenice
in deluje preko pravnega subjekta, ki je ustanovljen samo z namenom pridobiti davčne
koristi, pridobi ugodnost iz sporazuma do katere neposredno ne bi bila upravičena.
Strukture treaty shoppinga se lahko pojavljajo v več oblikah, lahko vključujejo uporabo
več sporazumov in s tem premik dohodkov skozi več jurisdikcij ob hkratnem
spreminjanju vrste dohodka; na primer: prekvalifikacija dividend v obresti 17.
Teza 2: O neprimerni uporabi sporazumov lahko govorimo, kadar davčni zavezanec
vzpostavi umetno strukturo poslovanja zgolj zaradi pridobitve davčne ugodnosti po
sporazumu o izogibu dvojnega obdavčevanja.

16
17

Drobnič, 2002, str. 99.
Avi-Yonah, HJI Panayi, 2010, str. 24.
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Odprava dvojne obdavčitve je osrednja naloga mednarodnega davčnega prava.
Uzakonjena mora biti v nacionalnih davčnih zakonodajah in v mednarodnih sporazumih
o odpravi dvojne obdavčitve, v katerih se podpisniki dogovorijo, do katerega vira
obdavčitve je upravičena posamezna država podpisnica sporazuma in katero metodo
odprave dvojne obdavčitve mora uporabiti država rezidentstva 18.
Sporazumi o izogibu dvojne obdavčitve imajo dvojno naravo – so mednarodne pogodbe
in so zavezujoča pravna podlaga za domačo davčno zakonodajo. So osnovni zakonski
akti glede pravne ureditve dvojnega obdavčenja. Z njimi lahko državi pogodbenici brez
težav uredita problem dvojnega obdavčevanja ter izločita razlike v davčnih sistemih in
davčna sistema vzajemno usklajujeta19.
Ugodnost iz sporazumov o izogibu dvojne obdavčitve lahko davčni zavezanec izkoristi z
organiziranjem posredne družbe v ugodnejši davčni jurisdikciji in z uporabo sporazumov
doseže nižjo obdavčitev ali se izogne obdavčitvi, kar je v nasprotju z namenom
sporazumov, ki naj bi preprečevali dvojno obdavčitev.
Razloga za vključitev posredne družbe, zaradi katere nastane ugodnejša obdavčitev, sta
lahko samo dva:
− ali da ne obstaja sporazum o izogibu dvojnega obdavčevanja med državo vira in
državo rezidentstva prejemnika dohodka,
− ali pa da sporazum sicer obstaja, vendar je v sporazumu določena višja stopnja
davčnega odtegljaja kot jo zagotavlja sporazum med državo vira in državo v kateri
je locirana vmesna družba, kot v sporazumu med državo vira in državo
rezidentstva prejemnika dohodka.
Teza 3: Posledica treaty shoppinga je neplačilo oziroma nižje plačilo davka od
dohodkov, s tem pa so posledično države prikrajšane za nižje davčne prihodke,
zaradi česar sprejemajo ukrepe proti treaty shoppingu.
Prevladujoče mnenje tujih davčnih strokovnjakov je, da je treaty shopping škodljiv in ga
je potrebno preganjati, čeprav je po drugi strani res, da mreža mednarodnih sporazumov
o izogibu dvojni obdavčitvi pozitivno vpliva na tuje naložbe in gospodarsko rast, ter

18

Rudat Lars, Steuerneutralität im Europäischen Binnenmarkt. Die Prinzipen der Kapitalexport- und
Kapitalimportneutralität im Internationalen Steuerrecht und ihr Verhältnis zum Europäischen Binnenmarkt,
Dissertation Universität Siegen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010, str. 17.
19
Kovač Matjaž, Pravni vidiki in metode za odpravo mednarodnega dvojnega obdavčevanja svetovnega
dohodka. Podjetje in delo, številka 3−4, 2003, stran 587−615. Najdeno na portalu IUS – InFO, str. 2−3.
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zaradi tega, posredno tudi na davčne prihodke. Države omejujejo treaty shopping tako,
da v svoje nacionalne zakonodaje in sporazume o izogibu dvojnega obdavčevanja
vključujejo določbe, s katerimi želijo zagotoviti davčne ugodnosti le tistim upravičencem,
katerih osnovni namen ni izognitev davčnim obveznostim.
Ukrepe proti treaty shoppingu sta sprejeli tako EU kot OECD. Evropska komisija je tako
v letu 2012 sprejela Priporočilo o agresivnem davčnem načrtovanju, dne 17. junija 2015
pa še akcijski načrt za bolj pošteno in učinkovito obdavčitev pravnih oseb. Z namenom
zaščite notranjega trga in zagotavljanja transparentnega obdavčevanja pa si je zadala cilj
implementirati ukrepe Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v
okviru projekta Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). 20
Leta 2013 so OECD in države G-20 sprejele akcijski načrt v 15 točkah, imenovan »Base
Erosion and Profit Shifting«, oziroma krajše BEPS. Cilj načrta je obdavčiti dobičke tam,
kjer se izvaja gospodarska dejavnost, ki ustvarja dobiček. Načrt vključuje predlagane
spremembe Vzorčne konvencije OECD, ki se nanašajo na preprečevanje zlorab
sporazumov.
Teza 4: Države članice lahko z vključevanjem določb za preprečevanje treaty
shoppinga vplivajo na zagotavljanje temeljnih svoboščin iz PDEU to je na svobodo
do ustanavljanja in pravico do prostega pretoka kapitala.
Pravo EU učinkuje na treaty shopping in na določbe, ki preprečujejo treaty shopping.
Predvsem obstaja dilema glede združljivosti prava EU in določb, ki preprečujejo treaty
shopping. Velja prepričanje, da so določbe, ki preprečujejo treaty shopping, še posebej
določbe, ki omejujejo ugodnosti, v nasprotju s svobodo do ustanavljanja in/ali prostim
pretokom kapitala. S tega vidika se postavlja vprašanje, ali države članice lahko vključijo
v sporazume, ki jih sklenejo med seboj in s tretjimi državami, določbe za preprečevanje
treaty shoppinga. Namreč s tem, ko davčni zavezanci lahko prosto izbirajo jurisdikcijo, v
kateri bodo ustanovili posredno družbo, ki bo služila kot kanal za posredovanje pasivnih
dohodkov, s tem uresničujejo pravico do ustanavljanja. Določbe, ki preprečujejo treaty
shopping učinkujejo tako, da posredne družbe ne upoštevajo kot prejemnika dohodka
temveč je prejemnik dohodka druga družba. Zato te določbe omejujejo svobodo do
ustanavljanja. Pravica do prostega pretoka kapitala pa je zagotovljena tako, da lahko
20

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the
Council: A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action,
Brussels, 17. 6. 2015.
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naložbenik investira kapital posredno preko druge družbe. Pomembo je, da lahko
naložbenik izkoristi prednosti podpisanih sporazumov druge države članice z namenom
investiranja v tretjih državah, tako da kanalizira dohodke skozi posredno družbo 21.

1.3 Metode raziskovanja
V magistrskem delu smo se seznanili in proučili tuje in domače pisne vire. Pomemben vir
informacij so bile študije in disertacije, objavljena v knjižni obliki ter članki v strokovnem
in znanstvenem tisku in strokovni članki objavljeni na spletu.
V magistrskem delu je uporabljenih več znanstvenoraziskovalnih metod. Kombinirali
smo deskriptivni in analitični pristop. Uporabili smo teoretično metodo s kombinacijo
pozitivnega in normativnega pristopa. Uporabili smo deskriptivni pristop z metodami
deskripcije, komparativno metodo in metodo kompilacije spoznanj domačih in tujih
avtorjev ter analitični pristop z logičnim sklepanjem v obliki dedukcije in indukcije.

1.4 Omejitve
Naloga je osredotočena samo na pojav treaty shopping. Niso pa podrobno predstavljeni
razlogi za obstoj davčne konkurence v svetu, vpliv davčne konkurence na proračune
držav, pojem in vrste dvojne obdavčitve in sporazumi, metode za odpravo dvojne
obdavčitve na podlagi sporazumov. Prav tako je naloga osredotočena na obdavčitev
pravnih oseb, ne osredotoča pa se na uporabo sporazumov v povezavi s fizičnimi osebami.
Naloga je osredotočena samo na uporabo treaty shopping pri izplačilu pasivnih dohodkov
(to je obrestih, licenčninah in dividendah).
Zaradi prostorske omejenosti naloge so obdelane osnovne sheme treaty shopping, čeprav
se zavedamo da obstajajo v praksi zelo zapletene strukture ustvarjene z namenom, da se
zamegli sledljivost med državo vira dohodka in državo prejemnico dohodka.
Vezano na vpliv treaty shoppinga na razvoj prava EU v nalogi ne predstavljajo osnovne
značilnosti prava EU, kdo ustvarja pravo EU in na kakšen način učinkuje na uporabnike.
Prav tako se osredotočamo samo na tiste sodbe Sodišča EU, ki definirajo zlorabo.

21

Avi-Yonah, HJI Panayi, 2010, str. 44−45.
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Pri programu BEPS se osredotočamo samo na tiste točke, ki se nanašajo na treaty
shopping, pri ukrepih Evropske unije pa omenjamo tiste, ki so nastale kot odziv na BEPS
in se nanašajo na ščitenje davčne osnove v EU in ukrepe proti prenosu davčnih osnov iz
EU.
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2 TREATY SHOPPING KOT ORODJE ZA DAVČNO
NAČRTOVANJE
2.1 Davčno načrtovanje in razlogi za davčno načrtovanje
Na poslovnem področju je treba obravnavati davčno obremenitev kot tisti dejavnik, ki
podobno kot poraba materiala ali plače, negativno vpliva na poslovno uspešnost. Ker pa
ne moremo v podjetniški dejavnosti posameznih dejavnikov, ki vplivajo na poslovno
uspešnost, prepustiti naključju, je treba tudi na davčnem področju postopati načrtno22.
Zato je davčno načrtovanje nujno in predpogoj za dosego osnovnega cilja podjetniškega
načrtovanja, to je težnja k doseganju načrtovane uspešnosti in dobičkonosnosti
poslovanja v določenem okolju.
Davčno načrtovanje lahko opredelimo kot iskanje načinov in poti za legalno
minimiziranje fiskalnih dajatev. Zato je zaželeno, da je davčno načrtovanje prisotno pri
sprejemanju dnevnih poslovnih odločitev davčnih zavezancev, v domačem kot tudi v
mednarodnem poslovnem okolju. Kadar se investitorji odločajo o investiranju oziroma
dezinvestiranju sredstev pri svojem poslovanju, njihovim odločitvam botrujejo tudi
izsledki analiz in ocen davčnih posledic posameznih poslovnih odločitev. Ker so stroški
dajatev, v najširšem pomenu besede, ena pomembnejših vrst podjetniških stroškov, ki
usodno vplivajo na konkurenčnost gospodarskih subjektov na mednarodnih trgih, je tudi
njihovo vnaprejšnje načrtovanje predpogoj za uspešno poslovanje. Zato tudi izbira
najoptimalnejše poslovne odločitve pogosto temelji na analizi davčnih posledic oziroma
ugodnosti, ki jih utegne imeti sprejeta poslovna odločitev na poslovni rezultat ter na
davčno obremenitev davčnega zavezanca23.
Mednarodno davčno načrtovanje je povezano z mednarodnim obdavčenjem. Mednarodno
obdavčenje pa lahko opredelimo kot odnos oziroma razmerje med davčnimi
zakonodajami različnih držav. Glavne značilnosti mednarodnega davčnega prava so:
− vse države imajo pravico do obdavčenja,
− opredelitev obsega in načina pobiranja davkov (princip obdavčitve po načelu
svetovnega dohodka ali lokalnega dohodka),
− konflikt interesov med različnimi državami glede pravice do obdavčenja,

22
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Kokotec-Novak, 2014, str. 1.
Drobnič, 2002, str. 98.
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− pojav dvojnega obdavčenja ali neobdavčenja in njegova odprava preko sklepanja
dvostranskih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja24.
Zato pomeni mednarodno davčno načrtovanje iskanje najoptimalnejše oblike pravnoformalno ter poslovne organiziranosti tujega investitorja v ciljnem okolju, s katerim bo
dosežen optimalni davčni prihranek na svetovnem nivoju25.
Glede na rezultat, ki ga dosežemo z načrtovanjem, lahko mednarodno davčno načrtovanje
razdelimo v tri skupine:
a) Ni dvojne obdavčitve ali si davčni zavezanci zagotovijo nižjo dvojno
obdavčitev. Takšno načrtovanje ni škodljivo in je cilj tako Evropske unije kot
OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj).
b) Ni obdavčitve ali si davčni zavezanci zagotovijo nižje obdavčitve. Bolj
poznan način kot dvojna ne obdavčitev. Je škodljiv način davčnega
načrtovanja in proti kateremu je tudi Evropska unija in OECD.
c) Negativna obdavčitev. Takšen način načrtovanja je relativno redek. Gre za
način, ko davkoplačevalec pridobi pravico povrniti si davek v večjem znesku,
kot je bil izvirno plačan26.
Možnosti za mednarodno davčno načrtovanje se razlikujejo glede na subjekte, ki
organizirajo svoje poslovanje ter glede na davčne učinke. Prav tako so možnosti pogojene
glede na državo, v kateri se odvijajo aktivnosti, kakor tudi glede na protiukrepe, ki jih
sprejmejo posamezne davčne uprave, da preprečijo nesprejemljive davčne prakse27.
Avtor Raffaele Russo razlikuje tri pristope k davčnemu načrtovanju28:
a) Glede na to, ali so učinki davčnega načrtovanja začasni ali trajni
Pri davčnem načrtovanju lahko zasledujemo cilj odloga davčne obveznosti, kar pomeni,
da se le-ta odloži v prihodnja obdobja. Lahko pa organiziramo mednarodne poslovne
aktivnosti tako, da dosežemo trajen prihranek, tako da se izognemo plačilu davka.

24

Drobnič, 2002, str. 99.
Prav tam, str. 99.
26
Raffaele Russo, Fundamentals of International tax Planning. Amsterdam: IBFD, 2007, str. 63.
27
Prav tam, str. 63.
28
Prav tam, str. 65−70.
25
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b) Ali gre za formalno ali vsebinsko davčno načrtovanje
Vsebinsko davčno načrtovanje spreminja vzorec ekonomskih aktivnosti. Na primer:
kadar je davčna stopnja v določni državi previsoka, bo multinacionalna družba raje
opustila dejavnost v tej državi ali pa sploh ne bo začela poslovati v državi z visoko
davčno stopnjo. Vsebinsko davčno načrtovanje spremlja tudi znižanje stroškov
poslovanja, prenovo poslovnih funkcij, spreminjanje toka blaga in storitev ter širjenje na
nova tržišča.
Poznamo tri oblike vsebinskega davčnega načrtovanja:
− prenos davčnega subjekta – rezident, ki posluje v državi z visoko davčno stopnjo,
prenese rezidentstvo v državo z nižjo davčno stopnjo,
− prenos davčnega objekta – rezident, ki posluje v državi z visoko davčno stopnjo,
prenese poslovanje v državo z nižjo davčno stopnjo,
− prenos davčnega subjekta in objekta – rezident, ki posluje v državi z visoko
davčno obremenitvijo, prenese tako rezidentstvo subjekta kot predmet obdavčitve v
državo z nižjo stopnjo davčne obremenitve.
Formalno davčno načrtovanje ohranja aktivnost, vendar imajo davčni zavezanci možnost
doseganja istega rezultata na različne načine, kar storijo na najbolj davčno učinkovit
način. Na primer odvisna družba, ki posluje v državi z visoko davčno stopnjo, lahko
financira poslovanje z lastniškim kapitalom ali z dolgovi. Način financiranja dejavnosti
je prosta izbira družbe, razlika pa je v davčnih posledicah. Odhodek za obresti
zmanjšujejo davčno osnovo odvisne družbe, medtem ko izplačila dobička ne zmanjšujejo
davčne osnove, temveč je odvisna družba zavezana še za plačilo davčnega odtegljaja.
c) Ali gre za tehniko načrtovanja, ki vključuje uporabo sporazumov o izogibu
dvojnega obdavčevanja ali ne
Tehnike mednarodnega davčnega načrtovanja so zelo pomembne pri čezmejnih
transakcijah. Gre za postavitev shem, ki zagotavljajo nižanje davčne osnove na nivoju
celotne skupine družb. Med te tehnike uvrščamo sheme, ki temeljijo na izbiranju
najugodnejših sporazumov pri prenosu pasivnih dohodkov. Druga vrsta shem
omogoča zmanjševanje dobičkov, tako da družbe poslujejo med seboj. Družbe v
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jurisdikcijah z visokimi davčnimi stopnjami prenašajo dobičke v jurisdikcije z nižjimi
davčnimi stopnjami, na primer s transfernimi cenami29.
Vsi ti pristopi davčnega načrtovanja se lahko kombinirajo.
Razlogi za razvoj davčnega načrtovanja so:
− davčna zakonodaja je zaradi obsežnosti, medsebojnih vplivov, izbire različnih
možnosti in tudi hitrih sprememb zelo kompleksna,
− učinke davčne zakonodaje je ob različnih možnostih vrednotenja, upoštevanju
različnih olajšav in na ta način tudi različnih ugotovitev davčnih osnov možno
preračunati,
− premalo so poznani – transparentni - različni davčni učinki na kratkoročne in
dolgoročne poslovne odločitve v podjetju,
− s preudarnim ravnanjem je možno omejiti nepotrebne davčne učinke in se pripraviti
na izbirne možnosti, ki so pravno dovoljene,
− davčne obremenitve so relativno visoke. Zlasti je še potrebno proučevanje, kadar
imajo na naše odločitve vpliv tuji davki,
− pomembno je proučevanje davčnih učinkov s časovnega vidika. Pri tem je predvsem
mišljeno proučevanje z vidika časa izvedbe plačila davka kakor tudi časovnega
učinka raznih davčnih olajšav;
− z razvojem informacijske izmenjave podatkov so se vsekakor možnosti za izvajanje
davčnega načrtovanja povečale, saj je moč pridobiti podatke, ki so za dobro davčno
načrtovanje izredno pomembne30.
Nekateri davčni zavezanci tako uporabljajo kompleksne, včasih umetne ureditve, s
katerimi lahko svojo davčno osnovo prestavijo v druge jurisdikcije znotraj ali zunaj EU.
Tako davčni zavezanci izkoriščajo razhajanja posameznih nacionalnih zakonodaj, da
nekatere postavke prihodkov oziroma dohodkov ostanejo povsod neobdavčene, ali
izkoristijo razlike v davčnih stopnjah. Družbe imajo lahko s plačevanjem davkov

29

Transferne cene so cene, ki si jih med seboj zaračunavajo povezane osebe. Transferne cene ne pomenijo
nujno prilagajanje davčne osnove. Neprilagojene transferne cene so enake ali vsaj približno enake tistim,
ki jih dosegajo nepovezane osebe. Nasprotno pa so prilagojene transferne cene različne od tržnih. Dejstvo
je, da so transferne cene predvsem komercialno vprašanje, ki pa imajo velike davčne posledice.. Transferne
cene se pojavljajo kot instrument cenovne politike, predvsem pa davčne politike določenega podjetja. V
okviru multinacionalk (oz. Skupine povezanih oseb) je zelo pogosta težnja, da se dobički (višji prihodki oz.
nižji odhodki v poslovanju med povezanimi osebami) prenašajo v tiste države, kjer je nižja stopnja
podjetniške obdavčitve.
30
Kokotec-Novak, 2014, str. 1−2.
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pomemben pozitiven učinek na celotno družbo oziroma koncern, torej agresivno davčno
načrtovanje velja za nasprotno načelom družbene odgovornosti podjetja31.
Ugodnosti mednarodnega davčnega načrtovanja uporabljajo predvsem mednarodni
koncerni, ki izkoriščajo pomanjkanje koordinacije v mednarodnem sistemu davčnih
sporazumov, pogosto z uporabo posrednih pravnih oseb v državah z ugodnejšim davčnim
sistemom, z namenom minimizirati davčno breme na svetovnem nivoju. Vendar je težko
razmejiti, kdaj je takšno minimiziranje sprejemljivo davčno načrtovanje in kdaj gre za
zlorabo32.
Namen davčnega načrtovanja ni v zmanjševanju davkov in s tem v manjšem prispevku k
državnemu proračunu, ampak v težnji k doseganju načrtovane uspešnosti in donosnosti
ob upoštevanju določil, ki so z davčno zakonodajo določene. Uspešna in donosna podjetja
pa imajo vsekakor pozitiven učinek tudi na celoten razvoj gospodarstva 33.
Na tehnike mednarodnega načrtovanja vplivajo pravila mednarodnega davčnega prava34.
Najpomembnejše lastnosti teh pravil so načela obdavčitve po svetovnem dohodku ali
teritorialnem načelu, določitev statusa rezidenta oziroma nerezidenta, določitev vira
dohodkov in določitev metod za odpravo dvojnega obdavčevanja.
Kot oblika nedovoljenega davčnega načrtovanja se v mednarodnem davčnem pravu
uporablja pojem agresivnega davčnega načrtovanja. Avtorica Hardeck35 je mnenja, da
obstaja med davčnim načrtovanjem, s katerim želi davčni zavezanec doseči čim manjšo
davčno obremenitev, in agresivnim davčnim načrtovanjem, tako imenovano »sivo
področje«. S tem je avtorica skušala določiti mejo med dovoljenim in agresivnim
davčnim načrtovanjem. Pri tem poudarja, da je težko določiti, kdaj agresivno davčno
načrtovanje povzroča davčno izogibanje, ki lahko vodi do davčne utaje. V primeru,

31

Evropska komisija, Akcijski načrt za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam, Bruselj:
COM (2012) 722 final-sl. Dostopno na:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_sl.pdf
(15. 1. 2016), str. 6.
32
Bammens in De Broe, 2010, str. 51.
33
Kokotec-Novak, 2014, str. 2.
34
Pojem mednarodno davčno pravo lahko definiramo kot niz pravil, ki urejajo davčno obravnavo čezmejnih
transakcij. Pravila obdavčitve so prvotno sestavni del domače davčne zakonodaje in njihovo uporabo
omejujejo sporazumi in mednarodni pravni instituti (kot so v EU Pogodba o EU in Pogodba o delovanju
EU, direktive EU) (Raffaele, 2007, str. 5).
35
Grotherr Siegfried, Handbuch der internationalen Steuerplanung, Herne: NWB Verlag, 2011, str. 177.
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da agresivno davčno načrtovanje vsebuje elemente, ki so bili zavestno prikriti in jih
davčni organ spozna kot nezakonite in prepovedane, govorimo o davčni utaji.
Jeffrey Owens36, vodja centra za davčno politiko in administracijo (angl.: Center for Tax
Policy and Administration) pri OECD pod agresivno davčno načrtovanje uvršča takšne
modele načrtovanja, ki izginejo in jih davčni zavezanci ne uporabljajo kakor hitro odpade
davčni motiv.
Avtorica Kokotec-Novak37 je mnenja, da za agresivno davčno načrtovanje ni natančne
opredelitve, saj so nekateri avtorji mnenja, da davčnega načrtovanja, ki poteka v skladu s
pravno davčno zakonodajo posamezne države, ni mogoče opredeliti kot agresivno davčno
načrtovanje.
Tabela 1: Davčne utaje in izogibanje: opredelitev in namen

Koncept

Opredelitev

Značilnosti

Ali je poslovanje v
okviru zakonitega in/ali
v skladu z namenom
zakona

Davčna utaja

Namerna opustitev plačila
z zakonom predpisanega
davka.

Nezakonito in neetično.
Prevare in prikrivanja, ki
vključuje nepoštena in
dvomljiva dejanja.

Kršitev zakona.

Dejavnost, ki poteka
zunaj zakonitega okvirja.

Davčno izogibanje

Izogibanje plačilu davka z
izskanjem pravnih podlag,
ki to dovoljujejo

Načrtovanje poslov je
primerno, racionalno in v
dobri veri

Ni kršitve zakona in ni v
nasprotju z namenom
zakona.

Ravnanje v skladu s
pravno razlago.

Agresivno davčno
izogibanje

Zakonito in etično:
zakonita uporaba davčnih
predpisov.

Izogibanje davkom, ki
temelji na vprašljivih
pravnih razlagah in
poslovanje na meji
zakona.

Razlaga zakona v slabi
veri v prid davčnega
zavezanca z namenom
izogibanja plačilu davka

Izkoriščanje pravnih
vrzeli.

Zakonito, vendar
potencialno neetično
Ni kršitve zakona, vendar
je lahko v nasprotju z
namenom zakona

Vir: Payne, Dinah M. in Cecily A. Raiborn, Aggressive Tax Avoidance: A Conundrum for Stakeholders,
Governments, and Morality, Springer link. 22. 12. 2015. Dostopno na:
http://link.springer.com.ezproxy.lib.ukm.si/article/10.1007/s10551-015-2978-5/fulltext.html (13. 2. 2016),
str. 3.

36

Grotherr 2011, str. 178.
Kokotec-Novak Majda v Stanko Čokelc, Majda Kokotec-Novak, Brigita Franc, Davčna morala in davčne
utaje, Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2016, str. 304.
37
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V preteklih letih so davki postali ena od najbolj vročih tematik v Evropi, zaradi vrste
razkritij o neplačevanju davkov multinacionalk in vlogi, ki so jo odigrale pri tem številne
evropske države. Nekateri izmed škandalov so bili povezani z davčno utajo, to je z
nezakonitim izmikanjem davkom, številni drugi pa z izogibanjem plačilu davkov. Pri tej
vrsti izmikanja davkom ne gre za namerno kršitev davčnih zakonov, temveč za ravnanje
v nasprotju z duhom zakona, ki pa je v večini primerov kljub temu zakonito.
Multinacionalke lahko v nasprotju z domačimi subjekti, uporabljajo čezmejno davčno
načrtovanje in tako znižujejo svoje davčne obveznosti. Zato so domači subjekti pogosto
manj konkurenčni od multinacionalk38.
To je potrdila tudi raziskava Evropske komisije39 iz leta 2015. Iz raziskave, v katero je
bilo vključenih 20 držav članic EU, je razvidno, da so v vseh državah domače družbe
plačevale davek od dohodkov pravnih oseb po višji stopnji kot multinacionalke, ki so
uporabljale tehnike davčnega načrtovanja40.
V zadnjih letih so bile razkrite informacije o plačilu davkov multinacionalk. Ob tem pa
se je izkazalo, da so pri njihovem davčnem načrtovanju osrednjo vlogo odigrale evropske
države. Tako je novembra in decembra leta 2014 afera LuxLeaks razkrila vsebino davčnih
stališč, ki so jih v Luksemburgu izdali za več kot sto mednarodnih družb. Februarja 2015
je afera SwissLeaks razkrila finančne podatke več kot 100.000 strank ene od švicarskih
bank. V še eni javni objavi februarja 2015 je bilo razkrito, da je družba McDonald's med
leti 2009 in 2013 za svojo hčerinsko družbo v Luksemburgu, v katerem je bilo zaposlenih
13 oseb, prijavilo promet v višini 3,7 milijarde evrov, od katerih je plačala le 16 milijonov
evrov davka. V juniju 2015 je bilo objavljeno poročilo o trgovski verigi Walmart, ki ima
hčerinske družbe na Irskem, Nizozemskem, v Luksemburgu, Španiji, na Cipru in v Švici,
čeprav v teh državah nima nobenih trgovin. Z njihovo pomočjo so privarčevali pri
davkih41.

38

Eurodad, 50 Odtenkov davčnega izmikanja, Vloga EU pri podpiranju nepravičnega mednarodnega
davčnega sistema 2015, 2015. Dostopno na:
http://www.cnvos.info/UserFiles/File/Informiranje/cNVOs_INFO/2015/50%20odtenkov%20davcnega%2
0izmikanja-2.pdf (20. 3. 2016), str. 8.
39
European Commission, SME taxation in Europe – An empirical study of applied corporate income
taxation for SMEs compared to large enterprises. Dostopno na:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8377 (20. 3. 2016)
40
Eurodad, 2015, str. 8.
41
Prav tam, str. 10.
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Z agresivnim davčnim načrtovanjem in njegovimi negativnimi posledicami se ne
srečujejo samo evropske države. Predsednik ZDA Obama je v poročilu o davčni reformi42
navedel enega od razlogov, zakaj je potrebna reforma davčnega sistema v ZDA, ta da
imajo ameriške družbe zaradi mednarodnega davčnega sistema priložnost zniževati
davčne obveznosti doma. Pri tem uporabljajo mehanizme, ki jim omogočajo prelivanje
dobička iz jurisdikcije, kjer je dejansko nastal dobiček v davčne oaze oziroma druge
jurisdikcije, z nižjo stopnjo obdavčitve.
Mednarodne organizacije in vlade so napovedale boj proti davčnemu izmikanju, saj je
postal razsežen po celem svetu. Evropska komisija v poročilu o agresivnem davčnem
načrtovanju43 ugotavlja, da države članice s težavo ščitijo svoje davčne osnove, zlasti
zaradi čezmejnih razsežnosti mnogih struktur davčnega načrtovanja in vse večje
mobilnosti kapitala in oseb. Agresivno davčno načrtovanje izkorišča tehnične
podrobnosti davčnega sistema ali neskladja med dvema ali več davčnimi sistemi z
namenom zmanjševanja davčne odgovornosti. Posledica takšnega načrtovanja je dvojna
neobdavčitev. Iz priporočila je razvidno stališče Evropske komisije, da je dvojna
neobdavčitev nesprejemljiva in škodljiva, zato jo je treba preprečevati. Zato Evropska
komisija priporoča, da države članice na tem področju sprejmejo učinkovite ukrepe in
predlaga naj v sporazume o izogibu dvojnega obdavčevanja, sklenjene z drugimi
državami članicami EU in tretjimi državami, vključijo določbo, ki bi odpravila posebno
vrsto dvojnega neobdavčevanja.
Za avtorja Zourek44 akcijski načrt Komisije EU in z njim povezana priporočila
predstavljata pomemben doprinos za mednarodno diskusijo o davčnih utajah in
agresivnem davčnem načrtovanju, posebej znotraj OECD in v okvirju držav G-20. Avtor
poudarja, da dokumenti predstavljajo začetek zasnove mednarodnih davčnih standardov,
ki bodo zagotavljali ravnovesje med potrebo posameznih držav po zaščiti davčne osnove
ter zagotovitev takšnega davčnega sistema, ki bo olajševal razvoj mednarodnih poslovnih
odnosov še posebej pri mednarodno povezanih podjetjih.
OECD je v letu 2015 zaključil projekt BEPS, katerega namen je prenova pravil
mednarodnega davčnega sistema. Rezultat projekta je 15 predlogov o izboljšanju
42

The Department of the Treasury, USA, The President's Framework for Business Tax Reform, A Joint
Report by The White House and the Department of the Treasury, February 2012. Dostopno na:
https://www.treasury.gov/press-center/news/Pages/02222012-tax.aspx (15. 1. 2016), str. 13.
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Evropska komisija, Akcijski načrt za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam.
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Zourek Heinz, Kampf gegen aggressive Steuerplanung und – hinterziehung, Düsseldorf: Beil.zu Der
Betrieb, 2013, str. 13.
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mednarodnega obdavčevanja in zmanjševanja davčne osnove ter prenosa dobičkov v
jurisdikcije brez obdavčitve ali z nizkimi obdavčitvami, kjer družbe imajo malo
gospodarske dejavnosti ali pa je sploh nimajo.
V poročilu Ukrepa 6: Preprečevanje uporabe sporazumov v neprimernih okoliščinah je
treaty shopping definiran kot eden najpomembnejših problemov mednarodnega
obdavčevanja45.

2.2 Pojem treaty shoppinga
Izraz treaty shopping izvira iz Združenih držav Amerike (ZDA). Prevzet je iz izraza forum
shopping. Z izrazom forum shopping so v ZDA označili prakso v civilnem procesu, kjer
civilna stranka izbira (shops) med jurisdikcijami (forum) v kateri pričakuje izrek sodbe,
ki bo zanj najugodnejša46. Koncept treaty shoppinga je bil predstavljen na Ameriškem
Kongresnem odboru o davčnih oazah v začetku 70 let prejšnjega stoletja47.
Treaty shopping lahko definiramo kot načrtno uporabo mreže sporazumov, pri čemer
davčni zavezanec izbere za njega najugodnejši sporazum. Davčni zavezanci si z izbiro
najugodnejšega sporazuma lahko zagotovijo:
− znižanje davčnega odtegljaja ali oprostitev davčnega odtegljaja v državi vira,
− izvzem dohodka iz obdavčitve v državi rezidentstva,
− davčni dobropis v državi rezidentstva,
− obdavčitev dohodka v državi vira po nižji stopnji od veljavne stopnje v državi
rezidentstva, takrat ko država rezidentstva odpravlja dvojno obdavčitev z uporabo
metode izvzema48.
Dr. David Rosenbloom je opisal pojav treaty shoppinga kot prakso, kjer si naložbenik
izposodi davčni sporazum tako, da ustanovi subjekt (družbo) v državi, ki ima sklenjen
sporazum z državo vira, v kateri bo naložbenik pridobil naložbo in dohodke iz naložbe.

45

OECD, Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015a. (v
nadaljevanju OECD, Ukrep 6).
46
Avi-Yonah in Hji Panayi, 2010, str. 2.
47
Castro Leonardo F. M., U. S. Policy Against Treaty Shopping - From Aiken Industries to Anti-Conduit
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Virginia Tax Review, 31 izd.: 297−330, 2011, str. 300.
48
De Broe, 2007, str. 1.
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Tako naložbenik posredno, preko zapletenih struktur, pridobi ugodnosti iz sporazuma,
do katerih sicer ne bi bil upravičen49.
Dr. Stef van Weeghel, definira treaty shopping kot stanje, v katerem oseba, ki ni
upravičena do ugodnosti iz sporazuma, le-te pridobi preko druge osebe. 50
Dr. Klaus Vogel opredeli treaty shopping kot pojav, kjer so izpeljane transakcije preko
druge jurisdikcije ali ustanovljene družbe v drugi jurisdikciji izključno z namenom
pridobiti ugodnosti iz sporazuma med državo vira in to drugo državo. Ugodnosti iz
sporazuma ne bi bile dosegljive neposredno, saj oseba, ki zahteva ugodnosti, ni rezident
ene od držav pogodbenic51.
Dr. Garcia Prats označi treaty shopping kot iskanje najugodnejšega sporazuma in ga ni
mogoče enačiti z zlorabo sporazumov. Meni, da je za presojo, ali gre za zlorabo
sporazumov oziroma neprimerno uporabo sporazumov, treba preveriti, ali gre za kršitev
določb sporazuma, ki se nanašajo na predmet, cilj in namen, kar pa je težko določiti
vnaprej52.
V večini shem treaty shoppinga ni vprašanje ali gre za zakonito ravnanje oziroma davčno
utajo, ampak ali gre za primerno davčno prakso minimiranja davčne obveznosti ali pa gre
za neprimerno uporabo sporazumov oziroma agresivno davčno načrtovanje 53.
Treaty shopping torej ni nov pojav, sporna je tema, in bolj kot ga poskušajo v posameznih
jurisdikcijah nadzirati, večje so nesoglasja kaj je neprimerna uporaba sporazuma in kaj je
legitimno davčno načrtovanje54.
Nekateri avtorji treaty shopping opredelijo kot situacijo, kjer subjekt pridobi ugodnosti iz
sporazuma, do katerih ne bi bil upravičen, v kolikor ne bi vzpostavil sheme s katero si je
zagotovil ugodnost. Zaradi stališča, da subjekt pridobi ugodnost, do katere ni upravičen,
lahko trdimo, da avtorji označujejo treaty shopping kot nezaželeno prakso. Medtem ko
49

Avi-Yonah in Hji Panayi, 2010, str. 2.
UN, Treaty Abuse and Treaty Shopping, Committee of Experts on International Cooperation in Tax
Matters, Geneva, 30. oktober-3. november 2006. Dostopno na:
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/2STM_Taxation-Treaty-Abuse_EC1820062.pdf
(21. 2. 2016), str. 8.
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Prav tam, str. 9
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ga dr. Prats označi kot iskanje najugodnejšega sporazuma in s svojo definicijo nakazuje,
da vsi primeri niso zloraba sporazumov.

2.3 Sheme treaty shoppinga
2.3.1 Kriteriji za presojo upravičenosti do ugodnosti po sporazumu
Odločanje, ali ugodnosti po sporazumu družbi pripadajo ali ne, lahko razdelimo v tri
korake55:
1. Identificirati osebo, ki bo zahtevala ugodnosti iz sporazuma
V 1. členu tako Vzorčne konvencije OECD kot Vzorčne konvencije OZN56 je
opredeljeno, da se sporazum uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav
pogodbenic. V 3. členu vzorčne konvencije OECD in OZN pa je podan opis, kdo se šteje
kot oseba za namene sporazuma.
2. Ugotovitev ali ima oseba zahtevano povezavo z državo pogodbenico
Oba modela (OECD in OZN) uporabljata model rezidentstva s katerim se ugotavlja ali
obstaja povezava z državo pogodbenico. Kdo se šteje za rezidenta držav pogodbenic, je
določeno s 4. členom vzorčne konvencije.
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Wheeler Joanna, Persons qualifying for treaty benefits, v: Alexander Trepelkov, Harry Tonino in
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Developing Countries, 51−107, New York: United Nations, 2013, str. 53−76.
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naložbenika. To je pomembno za države v razvoju, ki so ponavadi države gostiteljice kapitala. (UN, United
Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, Department
od Economic & Social Affairs, New York: United Nations, 2011).
Razlika v členu 10 dividende, 11. obresti in 12. licenčnine je sledeča: v modelu OZN stopnja davčnega
odtegljaja za dividende v državi vira ni določena, saj prepušča določitev stopnje obdavčitve državam
pogodbenicam, za neposredne naložbe določa takšne naložbe, kjer ima upravičeni lastnik neposredno
udeležbo v kapitalu najmanj 10 %, medtem ko je v modelu OECD določena stopnja največ 5 % in najmanj
25 % neposredna udeležba v kapitalu, ter za ostale primere je določen največ 15 % davčni odtegljaj. Enako
velja za obresti: v modelu OZN ni določena stopnja davčnega odtegljaja, saj se o njej države pogodbenice
lahko pogajajo, medtem ko je v modelu OECD določena najvišja stopnja 10 %. Model OZN zagotavlja
obdavčitev licenčnin v državi rezidentstva, kar pa v samem modelu OECD ni predvideno, vendar je veliko
članic OECD sledilo temu, da so licenčnine obdavčene v državi vira. (Lennard Michael, The UN Model
Tax Convention as Compared with the OECD Model Tax Convention - Current Points of Difference and
Recent Developments, ASIA-PACIFIC TAX BULLETIN, IBFD, january/february 2009: 4−11, str. 8).
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3. Ugotavljanje, ali za dohodek, za katerega se zahteva ugodnost, velja ugodnejša
obdavčitev po sporazumu.
Alokacijska pravila se uporabljajo za določitev vrste dohodka in katera država
pogodbenica ima pravico do obdavčitve dohodka. Pravila za obdavčitev dividend, obresti
in licenčnin so opredeljena v 10., 11. in 12. členu vzorčne konvencije OECD in OZN.
Pri neprimerni uporabi sporazuma z uporabo prehodne družbe 57 se sporna vprašanja
pojavijo pri koraku 2 in 3, zaradi značilnosti prehodnih družb. Bistvo sheme58 z uporabo
prehodne družbe je premik dohodka iz jurisdikcije v jurisdikcijo po »umetni poti«, pod
ugodnejšimi pogoji zagotovljenimi s sporazumi. Te ugodnosti ne bi bile na voljo, če
shema ne bi bila vzpostavljena. Sheme z uporabo prehodne družbe imajo med seboj
povezani dve lastnosti: umeten premik dohodka med več osebami v različnih jurisdikcijah
in razlikovanje med pravnim in ekonomskim vidikom sheme59.
Tok dohodka je sestavljen iz dohodkov, ki so plačani lastniku sredstev60. Pri tem se tok
dohodka usmerja tako, da se sredstva locirajo v izbrane jurisdikcije in se s tem zagotovi
najugodnejši tok dohodkov, to je najnižja obdavčitev na nivoju celotne sheme. Z drugimi
besedami, dohodek se preusmeri iz neposredne poti od države vira k državi rezidentstva
po posredni poti, skozi menjavo lastništva sredstev do končnega upravičenca dohodkov.
Družba, ki zahteva ugodnost po sporazumu, je inkorporirana v ugodnejši jurisdikciji in s
tem tudi rezident te jurisdikcije, prav tako ji dohodek zakonito pripada. S tem so
izpolnjene zakonske zahteve za pridobitev pravice do ugodnosti po sporazumu.
Težavo povzroča ekonomski vidik takšne sheme. Prehodne družbe imajo zgolj sredstva
in nalogo zbiranja dohodkov ter niso ekonomsko aktivne oziroma je ta aktivnost
minimalna. Poslovodstvo je locirano v drugi državi ali pa ima minimalno funkcijo,
njegove naloge izvršujejo zaposleni v drugi družbi, ki je del sheme, ali zunanji svetovalci
skupine. Ves dohodek, ki ga zbere prehodna družba, se uporabi za plačila drugi družbi v
shemi, ki ni rezident države, katere je rezident prehodna družba. Vsa plačila, ki jih
prehodna družba izvede drugi družbi, lahko upošteva kot zmanjšanje davčne osnove v
57

V sporazumih je opredeljen izraz oseba, ki zajema posameznika, družbo ali katero koli drugo telo, ki
združuje več oseb, medtem ko družba pomeni katerokoli korporacijo ali enoto, ki se jo obravnava kot
korporacijo v davčne namene. Glej 3. člen Vzorčne konvencije OECD. Nadalje v nalogi uporabljamo izraz
družba v enakem pomeni kot jo definira Vzorčna konvencija OECD.
58
Shema je organizirana skupina v obliki verig družb, ki so med seboj povezane, zaradi ekonomskih
razlogov ali pa samo zaradi izkoriščanja ugodnejših jurisdikcij.
59
Wheeler, 2013, str. 81−83.
60
Sredstva predstavljajo poslovne deleže, na podlagi katerih prejme imetnik dividende, posojila, ki so
osnova za obresti, in neopredmetena sredstva, ki so osnova za licenčnine.
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državi rezidentstva. S tem doseže minimalno davčno osnovo in obveznost za davek. V
takšnih primerih ni ekonomske povezanosti med prehodno družbo in državo rezidentstva
ter med prehodno družbo in dohodkom, za katerega se zahteva ugodnejša obravnava. Z
ekonomskega vidika prehodna družba ni upravičena do ugodnosti po sporazumu in jih
države pogodbenice tudi niso dolžne zagotavljati61.
Svet OECD je leta 1986 izdal Poročilo o Sporazumih o izogibu dvojne obdavčitve in
uporabi prehodnih družb. Treaty shopping je v poročilu označen kot shema v kateri se
skozi družbo, ki deluje kot kanal v tretji državi, pretaka dohodek, ki ekonomsko pripada
osebi v drugi državi. Zaradi preusmeritve dohodka skozi prehodno družbo, pridobi oseba
te druge države ugodnosti iz sporazuma, do katerih sicer ne bi bila upravičena. V poročilu
sta opredeljeni dve osnovni shemi treaty shoppinga, ki jih definira kot neprimerno
uporabo sporazumov:
− shema z uporabo prehodne družbe62 (angl. direct conduits) in
− večstopenjska shema (angl. stepping-stone conduits)63.
Treaty shopping z uporabo prehodnih družb je samo ena stran spektra shem, ki jih davčni
zavezanci lahko načrtujejo. Druga stran so bona fide sheme, ki temeljijo na dejanskih
ekonomskih transakcijah med družbami. Med shemo z uporabo prehodne družbe in bona
fide shemo so sheme, kjer prehodna družba nima samo funkcije posredovanja dohodkov
med državo vira in državo rezidentstva, temveč ima lahko razen sredstev, ki so vir za
pridobivanje dohodkov in kasnejši transfer tudi neko dejavnost, največkrat opravlja
administrativne storitve za povezane družbe. S tem družba, ki je umeščena med družbo v
državi vira in družbo v državi rezidentstva, izgublja lastnosti prehodne družbe. Vendar
zaradi omejene dejavnosti takšna shema ni bona fide shema64.
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Wheeler, 2013, str. 83−84.
Namen prehodne družbe je kanalizirati dohodek med virom dohodka in dejanskim upravičencem
dohodka. Zaradi te funkcije jo poimenujejo kanal (angl. conduit). Avtorici Ključanin in Zemljič sta tako
družbo poimenovali prehodna družba. Glej Ključanin, Edina in Mojca Zemljič, Konvencije o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z obrazložitvijo, Ljubljana: GV Založba, 2004, str. 46.
63
OECD, R(6). Double taxation conventions and the use of conduit companies, v Model Tax Convention
on Income and on Capital 2014 (Full Version), Paris: OECD Publishing, 2014b (v nadaljevanju OECD,
Poročilo o prehodnih družbah), str. 2−3.
64
Hji Panayi Christiana, Double Taxation, Tax Treaties, Treaty-Shopping and the European Community,
London: University of London, 2006, str.41.
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2.3.2 Shema z uporabo prehodne družbe
V shemi z uporabo prehodne družbe davčni zavezanec umesti posrednika − družbo med
državo vira in državo rezidentstva, z namenom izkoristiti sporazum, ki sta ga sklenili
država posrednika in država vira65.
Treaty shopping z uporabo prehodne družbe ima tri značilnosti:
1. Upravičeni lastnik prehodne družbe ni rezident države, v kateri je rezident
prehodna družba.
2. Prehodna družba izvaja minimalno gospodarsko dejavnost v jurisdikciji, kjer je
locirana.
3. Dohodek je minimalno obdavčen, ali pa sploh ni obdavčen v državi rezidentstva
prehodne družbe66.
Slika 1: Shema z uporabo prehodne družbe

Vir: De Broe, 2007, str.3.
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Ault Hugh J., Brian J. Arnold, Protecting the tax base of developing countries: an overview, v: Alexander
Trepelkov, Harry Tonino in Dominika Halka, United Nations Handbook on Selected Issues in Protecting
the Tax Base of Developing Countries, 1−45, New York: United Nations, 2015.
66
Krishna, 2009, str. 540.
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V tej shemi davčni zavezanec, ki je rezident države R in pričakuje izplačilo dividend,
obresti ali licenčnine, ki imajo vir v državi S, ustanovi pravno osebo v tretji državi C, ki
bo prejela dividende, obresti ali licenčnino pod ugodnejšimi davčnimi pogoji ter bo te iste
dohodke nato posredovala pravni osebi v državi R. Ti dohodki bodo obdavčeni ugodneje,
kot če bi rezident v državi R prejel dohodek neposredno od davčnega zavezanca v državi
S. Nižja obdavčitev je posledica dejstva, da sporazum o izogibanju dvojnega
obdavčevanja med državo S in državo C zagotavlja nižjo stopnjo davčnega odtegljaja v
državi S, če so dohodki izplačani rezidentu države C, kot če bi bili dohodki izplačani
rezidentu države R. Razloga za ugodnejšo obdavčitev sta lahko samo dva:
− ali da ne obstaja sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja med državo R in
državo S,
− ali pa da sporazum sicer obstaja, vendar je v sporazumu določena višja stopnja
davčnega odtegljaja kot jo zagotavlja sporazum med državo S in C davčnemu
zavezancu rezidentu države C.
Davčni zavezanec v državi C torej deluje kot posrednik med virom dohodka v državi S
in večinskim delničarjem v državi R. Davčnega zavezanca C zaradi funkcije kanala (angl.
conduit) v tuji literaturi poimenujejo prehodna družba (angl. conduit company). 67
Družba C ne izvaja oziroma ima minimalno gospodarsko dejavnost in je njena glavna
naloga, da služi za prehod dohodka od družbe S na družbo R.

2.3.3 Večstopenjska shema
Večstopenjska shema je različica sheme z uporabo prehodne družbe, vendar se pri njej
dohodek posreduje preko več prehodnih družb in hkrati se lahko tudi spreminja oblika
dohodka. Enako kot v primeru neposredne prehodne družbe davčni zavezanec, ki je
rezident države R in pričakuje izplačilo dividend, obresti ali licenčnin, ki imajo vir v
državi S, ustanovi pravno osebo v tretji državi C, ki bo prejela dividende, obresti ali
licenčnine pod ugodnejšimi davčnimi pogoji, vendar jih nato ne bo posredovala pravni
osebi R v državi R. Dohodki bodo v obliki obresti, licenčnin ali drugih pristojbin izplačani
družbi B v državi B, v kateri ima družba R finančno naložbo. Družba C lahko za izplačila
družbi B zmanjšuje davčno osnovo, hkrati pa so dohodki v državi B obdavčeni po nižji
stopnji ali pa sploh niso obdavčeni. Družba v državi B zaradi svojih značilnosti postane
bazna družba (angl. base company)68.
67
68

De Broe, 2007, str. 2.
Prav tam, str. 3
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Slika 2: Večstopenjska shema

Vir: De Broe, 2007, str. 3.

2.3.4 Bona fide shema
Bona fide shema se razlikuje od sheme z uporabo prehodne družbe po transakcijah, ki
potekajo med družbami R, C in S, glede na vlogo in pomen prehodne družbe. Če je v
shemi z uporabo prehodne družbe edina naloga družbe C posredovati dohodek med
družbo S in R ter izkoristiti ugodnejši sporazum, je v bona fide shemi njena glavna naloga
izvajanje gospodarske dejavnosti.
Družba C izvaja gospodarsko dejavnost in posluje z družbo S, pri kateri nabavlja
surovine, polizdelke, storitve ipd. Dobiček iz poslovanja v državi C lahko družba C
pomembno zniža, saj nabavlja surovine pri družbi S v državi S, ki je odvisna družba
družbe C. Zaradi obstoja ugodnejšega davčnega sporazuma med državo S in C, poteka
izplačilo dividend v takšni shemi iz družbe S preko družbe C do družbe R. To ima za
posledico nižji davčni odtegljaj, kot če bi dividende bile direktno izplačane iz družbe S
družbi R69.

69

Hji Panayi, 2006, str. 42.
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Slika 3: Bona fide shema

Poročilo OECD o sporazumih o izogibu dvojne obdavčitve in uporabi prehodnih družb
izrecno navaja, da se bona fide sheme ne štejejo za neprimerno uporabo sporazumov in
tudi niso obravnavane v njem. Če velja priporočilo OECD, da v primeru neprimerne rabe
sporazumov, države pogodbenice niso zavezane odobriti ugodnosti iz sporazuma, potem
to ne velja v primeru bona fide sheme, čeprav gre za vrsto treaty shoppinga.70

2.3.5 Razlika med shemo z uporabo prehodne družbe in shemo z uporabo bazne
družbe
V večstopenjski shemi je dohodek preusmerjen skozi več prehodnih družb, lahko pa
prehodna družba postane bazna družba. V Komentarju modela OECD k členu 1, pod
naslovom neprimerna raba sporazumov, sta opredeljeni dve obliki neprimerne uporabe
sporazumov71:
− uporaba prehodne družbe in
− uporaba bazne družbe.
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OECD, Poročilo o prehodnih družbah, 2014b, str.6.
Leta 1986 je OECD izdal skupaj s poročilom o prehodnih družbah tudi poročilo o baznih družbah –
(Poročilo R(5) Poročilo o izogibu dvojnega obdavčevanja in uporaba bazne družbe).
71
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Med njima obstajajo podobnosti, vendar tudi bistvene razlike. Bazne družbe, ki se
večinoma nahajajo v državah z nizko davčno obremenitvijo oziroma davčnih oazah, se
pogosto uporabljajo za minimiziranje davčnega bremena delničarjev v njihovi državi
rezidentstva, ki ni država rezidentstva bazne družbe. Namen teh družb ni samo
minimiziranje davčne obveznosti delničarjev, ampak služijo tudi za odlog izplačila
dohodka72. Tako investitorji kljub obdavčitvi po načelu svetovnega dohodka, v državi
rezidentstva ne plačajo davka od tega dohodka, čeprav je ta do njega ekonomsko
upravičena in tudi odloča o razpolaganju s tem dohodkom. Takšna davčna ugodnost
obstoji, le dokler bazna družba takega dohodka ne razdeli delničarjem. Vendar, ker se da
v praksi razdelitev takega dohodka odložiti ter ga pozneje prek različnih shem (na primer
izplačati v obliki dohodka, ki je oproščen davka po nacionalni zakonodaji), je lahko
davčna ugodnost iz uporabe sheme baznih družb za investitorja trajna73. Dodatna funkcija
bazne družbe je olajšati neprimerno rabo sporazumov v državi pogodbenici. Oseba, ki
ustanovi bazno družbo, je lahko rezident ene od držav pogodbenic ali pa je rezident tretje
države. Odločilnega pomena za ustanoviteljico bazne družbe in vzpostavitev sheme je
uporabiti mrežo sporazumov davčne oaze, kjer je locirana bazna družba74.
V shemo z baznimi družbami so vključene osebe iz več kot dveh različnih jurisdikcij in
zato je lahko v dveh pogledih podobna shemi s prehodno družbo:
a) vključene družbe ali veriga družb je podobna v obeh shemah in
b) dohodek v ekonomskem smislu pripada končnemu delničarju v njegovi državi
rezidentstva.
Vendar pa obstaja tudi bistvena razlika med shemama. Bazna družba minimizira davek
davčnega zavezanca v državi rezidentstva in zadržuje dohodek v drugi jurisdikciji pred
obdavčitvijo. S tem se davčni zavezanec izogne obdavčitvi po nacionalni zakonodaji.
Zato v primeru kršitve zakonodaje sodišča presojajo pravilnost obdavčitve v skladu z
nacionalno zakonodajo. Nasprotno shema s prehodno družbo minimizira obdavčitev z
neprimerno uporabo sporazumov, ki omogoča omejitev pravice do obdavčitve državi vira.
Ker omogoča shema pridobiti ugodnost po sporazumu, sodišča presojajo pravilnost
obdavčitve v skladu s sporazumi75.
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De Broe, 2007, str. 28.
Ključanin in Zemljič, 2004, str. 46.
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Jain Saurabh, Effectiveness of the Beneficial Ownership Test in Conduit Company Cases, Wellington:
Victoria University of Wellington, 2012, str. 398.
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3 TREATY SHOPPING KOT IZOGIBANJE DAVKOM
ALI DAVČNO NAČRTOVANJE
3.1 Uvodna opredelitev, ali se s treaty shoppingom izogiba plačevanju
davkov
V literaturi ne zasledimo enotnega stališča, ali je treaty shopping izogibanje davkom ali
davčno načrtovanje, ki ni samo zakonito vendar tudi legitimno.
Na legitimnost treaty shoppinga vpliva pogajalska politika države in pravni sistem države.
Tako imamo na eni strani politiko ZDA, ki teži k zagotavljanju ugodnosti po sporazumu
samo rezidentom držav, s katerimi so sklenile sporazum. Glavni razlog za preprečevanje
treaty shoppinga v ZDA je težnja po zagotovitvi ugodnosti po sporazumu tistim državam,
kjer obstaja veliko tveganje dvojne obdavčitve. Američani menijo, da v kolikor bi dovolili
treaty shopping, bi s tem dovolili pridobitev ugodnosti po sporazumu tudi rezidentom
držav o katerih ZDA ne vedo ničesar, kar bi pa lahko vodilo do neobdavčitve oziroma do
neupravičeno zmanjšane obdavčitve. S preprečevanjem treaty shoppinga tudi
zagotavljajo možnost pogajanja o pomembnih zadevah v njihovi politiki z državo
rezidentstva družbenikov, ki nadzirajo vmesno družbo, saj s sporazumom zagotavljajo
načelo recipročnosti in medsebojno pomoč v davčnih zadevah. Na drugi strani je Indija,
kjer je indijsko Vrhovno sodišče leta 2003 razsodilo, da treaty shopping ni nezakonit ali
neetičen kot tak76. Indijsko vrhovno sodišče je svoje stališče podprlo z razlago, da je treaty
shopping bil 40 let dovoljena praksa v skladu z mednarodnim pravom in da bi sporazumi
morali vsebovati posebne določbe, ki bi prepovedale takšne prakse77.
Treaty shopping z uporabo prehodne družbe sta tako OECD in Združeni narodi označili
kot neprimerno uporabo sporazumov. OECD je opredelil treaty shopping kot nezaželen
pojav iz naslednjih razlogov78:
− ugodnosti po sporazumih pridobijo osebe rezidentke tretje države, s čimer je kršeno
načelo recipročnosti,
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− dohodek, dosežen v državi vira, je lahko neobdavčen ali je neustrezno obdavčen v
državah pogodbenicah, kar je nesprejemljivo, saj zagotavljanje ugodnosti temelji na
dejstvu, da je dohodek obdavčen vsaj v eni od držav pogodbenic,
− zmanjšanje interesa države rezidentstva upravičenca dohodka za sklenitev
sporazuma z državo vira, saj njeni rezidenti lahko posredno pridobijo ugodnosti v
državi vira, brez da država rezidentstva upravičenca dohodka zagotovi enake
ugodnosti rezidentom države vira.
Leta 2010 se je v Rimu odvijal 64. kongres mednarodnega davčnega združenja
(International Fiscal Association - IFA79) na katerem je bila ena od obravnavanih tem
Davčni sporazumi in davčno izogibanje, v sklopu katere so zbrali stališča glede
opredelitve ali je treaty shopping davčno načrtovanje ali je izogibanje davkom, ki je
posledica agresivnega davčnega načrtovanja.
V tabeli so zbrani argumenti v korist in proti treaty shoppingu, ki so jih obravnavali na
kongresu.
Tabela 2: Argumenti za in proti legitimnosti Treaty shoppinga
Argumenti proti

Argumenti za

Neprimerna praksa in v nasprotju z namenom
sporazumov.

Niso vse posredne strukture umetne in brez
vsebine

Krši načelo recipročnosti in spreminja
ravnovesje pravic do obdavčitve.

Postavlja se vprašanje ali so vsi sporazumi
recipročni, na primer: sporazumi med
razvitimi in razvijajočimi državami. Nekatere
pravice do obdavčitve so enostranske.
Razmerja pogajalskih moči niso vedno enaka.

V nasprotju
pripadnosti.

z

načelom

ekonomske Strokovnjaki se ne strinjajo z zahtevano
povezavo in vsebino posredne družbe
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International Fiscal Association (IFA) je bilo ustanovljeno leta 1938 s sedežem na Nizozemskem. To je
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mednarodnega in primerjalnega davčnega prava ter proučevanje finančnih in gospodarskih vidikov
obdavčitve. IFA organizira vsako leto kongres in izdaja znanstvene publikacije ter izvaja znanstvene
raziskave. IFA ima več kot 12.500 članov iz 111 državah. (vir: International Fiscal Association, What is
IFA? Dostopno na: https://www.ifa.nl/organisation/what_is_ifa/pages/default.aspx, 20. 3. 2016).
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Argumenti proti

Argumenti za

Zmanjševanje interesa držav rezidenstva za Sporazum med državo rezidenstva in državo
sklenitev sporazumov z državami vira.
vira zagotavlja recipročnost in omogoča
medsebojno sodelovanje.
Omogoča zmanjševanje davčnih prihodkov v Ni dokazov. Nasprotno, treaty shopping
državi vira.
omogoča priliv kapitala in tehnologij v
razvijajoče države vira.
Vir: De Broe, Goyette, in drugi, 2011, str. 383.

3.2 Treaty shopping in namen ter predmet sporazumov
3.2.1 Pravna opredelitev sporazumov
Sporazumi imajo dvojno naravo – so mednarodne pogodbe in so osnova za domačo
zakonodajo. Sporazum, ki postane del domače zakonodaje s sprejetjem posebnega zakona
o ratifikaciji sporazuma ali podobnega akta, je še vedno mednarodna pogodba in kot taka
zavezujoča za obe državi pogodbenici. Vsakršno morebitno kasnejše spreminjanje
domače zakonodaje z namenom prevlade določb domače zakonodaje nad določbami
sporazuma bi pomenilo kršitev sprejetih mednarodnih obveznosti80.
Sporazumi so meddržavne pogodbe in kot take zajete z Dunajsko konvencijo81 o
pogodbenem pravu82. V členih 26 in 27 Dunajske konvencije o pogodbenem pravu so
določena pravila o spoštovanju mednarodnih pogodb. V členih 31, 32 in 33 Dunajske
konvencije o pogodbenem pravu so določena pravila o razlagi mednarodnih pogodb. V
skladu z 31. členom Dunajske konvencije se mednarodne pogodbe razlagajo v dobri veri
v skladu z običajnim pomenom izrazov v mednarodni pogodbi v njihovem kontekstu ter
glede na njen predmet in namen.
Pri razlagi sporazuma je najbolj pomembno besedilo posameznega sporazuma, vključno
s protokoli. Pomemben element, ki se lahko upošteva pri razlaganju sporazumov o
izogibanju dvojnega obdavčevanja, je tudi praksa oziroma način dejanskega izvajanja
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sporazumov. Iz prakse držav pogodbenic je namreč lahko razvidno, kako so države
pogodbenice razumele posamezne določbe sporazuma in s tem, posredno, tudi njihov
cilj83.
Razlaga določb sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja je pomembna v vseh
primerih, ko se uporabijo določbe posameznega sporazuma84. Pri uporabi določenega
sporazuma lahko njegova razlaga predstavlja težavo. Potreba po razlagi nastane zaradi
različnih stališč med državama pogodbenicama, zaradi razumevanja pravilne uporabe v
jurisdikciji na splošno ali za točno določen primer, zaradi pojasnil davčnemu organu ali
sodiščem85. Pomembna vira za običajno razlago sporazumov sta komentarja Vzorčne
konvencije OECD in Vzorčne konvencije OZN86. Različne razlage sporazumov imajo
lahko za posledico neprimerno uporabo sporazumov in s tem agresivno davčno
načrtovanje.
Zato bi lahko zaključili: če uporabimo sporazum za dosego cilja, ki je v nasprotju z
namenom in predmetom sporazuma, potem je to neprimerna uporaba sporazuma.
Postavlja se vprašanje ali je treaty shopping v nasprotju z namenom in predmetom
sporazumov in s tem neprimerna uporaba sporazumov, ki jo je treba omejevati oziroma
preprečiti.

3.2.2 Namen sporazumov
Za pravilno razlago sporazumov v njihovem kontekstu, je potrebno najprej določiti njihov
namen87. Najpomembnejši namen sporazumov je preprečevanje dvojne obdavčitve, saj ta
ovira prost pretok blaga in storitev med državami. S preprečevanjem dvojne obdavčitve
se odpravljajo ovire v mednarodnem poslovanju in s tem se pospešuje mednarodno
trgovanje. Namen sporazumov je tudi poenotenje davčnih sistemov in praks ter
pospeševanje medsebojnega sodelovanja držav pogodbenic, preprečevanje davčnih utaj
in izogibanja davkom88.
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S treaty shoppingom davčni zavezanec doseže manjšo obdavčitev kot če bi transakcija
bila izpeljana brez posredne družbe in zagotovo se izogne dvojni obdavčitvi. Transakcije
so s pomočjo treaty shoppinga izpeljane bolj ekonomsko optimalno, saj znižanje davčne
obveznosti povečuje donos na nivoju celotne skupine družb. Če je namen sporazumov
preprečiti dvojno obdavčitev, potem bo v primeru treaty shoppinga vsaj v eni državi
pogodbenici plačan davek, če ne gre za davčne oaze89.
Pri treaty shoppingu torej ne prihaja do dvojne obdavčitve dohodka, kar pomeni, da ni v
nasprotju z najpomembnejšim namenom sporazumov.
S spremembo Komentarja vzorčnega modela OECD leta 2003 je določeno, da je namen
sporazumov tudi preprečevanje izogibanje davkom 90. Zaradi opredelitve preprečevanje
izogibanja davkom kot namena sporazuma, nekateri avtorji ocenjujejo, da je namen
sporazumov tudi preprečevanje dvojne neobdavčitve 91.
Med zagovorniki načela enkratne obdavčitve velja, da je dvojna neobdavčitev
prepovedana in da je to mednarodno sprejeta norma92. Največji zagovornik načela
enkratne obdavčitve je avtor Avi-Yonah, ki zagovarja tezo, da bi moral biti vsak dohodek
pri čezmejnih transakcijah obdavčen, in to samo enkrat. V državi vira naj bi bili obdavčeni
aktivni dohodki in v državi rezidentstva pasivni dohodki, in če aktivni dohodki niso
obdavčeni v državi vira, je dolžnost države rezidentstva obdavčiti dohodke in obratno: če
pasivni dohodki niso obdavčeni v državi rezidentstva, morajo biti obdavčeni v državi vira.
V nasprotnem primeru avtor trdi, je dvojna neobdavčitev enako škodljiva kot dvojna
obdavčitev. Prav tako je OECD potrdil načelo enkratne obdavčitve kot enega od ukrepov
proti zlorabi sporazumov v okviru projekta BEPS 93.
Rosenbloom meni, da s sporazumi ne moremo vedno implementirati načelo enkratne
obdavčitve, saj lahko davčni zavezanec izbira ali bo uveljavljal ugodnost iz sporazuma
ali sprejel obdavčitev po nacionalni zakonodaji države pogodbenice94. Avtorica Hji
Panayi meni, da doseganje dvojne neobdavčitve lahko razlagamo kot nagrado vlagatelju
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zaradi prevzemanja večjih tveganj, ki so po navadi povezani s čezmejnimi transakcijami
ali kot nagrado za iznajdljivo davčno načrtovanje95.
Avtorja Lang in Vogel menita, da ni vedno namen sporazumov preprečevanje dvojne
neobdavčitve. Kadar je v sporazumu izbrana metoda izvzema za odpravo dvojne
obdavčitve, jo je treba kombinirati z določbami enkratne obdavčitve, saj lahko samo tako
zagotovimo, da bo dohodek obdavčen vsaj v eni državi pogodbenici. V nasprotnem
primeru je dvojna neobdavčitev legitimen rezultat interpretacije sporazuma. Takšna
situacija nastane, kadar ena od držav pogodbenic ne sme obdavčiti dohodka zaradi
oprostitve po sporazumu, druga država pogodbenica pa dohodka ne obdavči zaradi
oprostitve po nacionalni zakonodaji96.
Primer, kjer sodišče razsodi, da je dvojna neobdavčitev dopusta in sprejemljiva praksa je
sodba IN, ITA 29. 10. 2009, No. 1876/2006, Meera Bhatia proti ITO97:
Fizična oseba rezident Združenih arabskih emiratov je imela delnice indijske družbe,
katere je leta 2000 prodala. Pravico do obdavčitve kapitalskih dobičkov od odsvojitve
delnic je po sporazumu Indija – Združeni arabski emirati imela država rezidentstva
odsvojitelja, torej država Združeni arabski emirati. Po nacionalni zakonodaji država
rezidentstva ni obdavčevala kapitalskih dobičkov. Indijsko sodišče je pojasnilo, da je
sklenitev sporazuma, ki dopušča možnost dvojne neobdavčitve, zavestna odločitev držav
pogodbenic, zato je potrebno določbe sporazuma interpretirati tako kot so zapisane. V
takšnem primeru kapitalski dobički niso nikoli obdavčeni ne v državi rezidentstva ne v
državi vira.
Ali je preprečevanje dvojne neobdavčitve javno priznan namen sporazumov, je odvisno
od tega, kakšno politiko obdavčitve imajo države pogodbenice in kakšne cilje zasledujejo
pri sklenitvi sporazumov. Tako so na kongresu IFA leta 2004 predstavniki Združenega
kraljestva poročali, da njihovi pogajalci pri sklepanju sporazumov dajejo poudarek
preprečevanju dvojne neobdavčitve. Medtem ko so nizozemski predstavniki poročali, da
v določenih primerih njihovi sporazumi dovoljujejo dvojno neobdavčitev, predvsem v
primerih, ko želijo preprečiti ekonomsko dvojno obdavčitev98.
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Dodaten argument proti principu enkratne obdavčitve avtorice Hji Panayi je, četudi bi
lahko vzpostavili princip enkratne obdavčitve, še vedno ni dorečeno kakšna je primerna
stopnja obdavčitve in koliko davka, če sploh, je treba plačati v državi vira in koliko v
državi rezidentstva. Odločitev o primerni stopnji obdavčitve je po navadi odvisna od
nacionalnega interesa držav pogodbenic99.
Glede na to, da namen sporazumov ni vedno preprečevanje dvojne neobdavčitve, kar je
odvisno od interesa držav pogodbenic, lahko zaključimo, da treaty shopping s katerim
sicer lahko dosežemo dvojno neobdavčitev, ni vedno neprimerna uporaba sporazumov
kar je odvisno od držav pogodbenic in njene davčne strategije.

3.2.3 Predmet sporazumov
S sporazumom se državi pogodbenici dogovorita, kako bosta porazdelili pravice
obdavčevanja. Tako se pravica obdavčevanja odstopi eni državi ali se porazdeli med
državama pogodbenicama. V skladu s pravili sporazuma so določeni dohodki in
premoženje obdavčeni samo v eni državi pogodbenici, ostali dohodki in premoženje pa
so obdavčeni proporcionalno tako v državi rezidentstva kot v državi vira, s tem, da se
državi vira omeji odstotek obdavčitve. Prav tako se v sporazumih dogovorijo metode, s
katerimi se v državi rezidentstva odpravlja dvojna obdavčitev100.
Ali in kako vpliva treaty shopping na dogovorjeno porazdelitev pravic do obdavčitve med
državama pogodbenicama?
V shemi z uporabo prehodne družbe je tok dohodka preusmerjen od družbe v državi vira
čez prehodno družbo do družbe v državi rezidentstva, pri čemer je prehodna družba
rezidentka tretje države. Za obdavčitev dohodka se za premik dohodka od družbe S na
družbo C uporabi sporazum med državo C in S. Tako v državi S ni obračunan davčni
odtegljaj ali pa je obračunan po nižji stopnji, kot je dogovorjen v sporazumu. Dohodek
ekonomsko pripada upravičenemu lastniku v državi R in bi moral biti obdavčen po
sporazumu med državo S in R. Ni pa nujno, da sta državi S in R enako porazdelili pravico
do obdavčevanja kot sta se dogovorili državi S in C. Največkrat sporazum med državo S
in R celo ne obstaja. Zato si z uporabo prehodne družbe končni upravičeni lastnik
dohodka zagotovi pravice po sporazumu, ki mu ne pripadajo, saj ni rezident držav
pogodbenic. S tem se posega v alokacijska pravila obdavčitve med jurisdikcijami, saj se
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tako pravica do obdavčitve porazdeli pod pogoji, dogovorjenimi v sporazumu med državo
vira in državo prehodne družbe. Upravičeni lastnik dohodka je rezident tretje države, ki
se z državo vira dohodka ni pogajala o pravilih porazdelitve, ker nista sklenili sporazuma
ali pa sta sklenili sporazum z drugačno porazdelitvijo pravice do obdavčitve. Tako treaty
shopping posega v predmet sporazumov, saj poruši porazdelitev pravice do obdavčitve in
s tem tudi cilj sporazumov101.

3.3 Načelo recipročnosti in interes držav rezidentstva za sklenitev
sporazumov
Cilj dvostranskih pogajanj v postopku sklepanja sporazuma je doseči ugodnosti, ki
izpolnjujejo interese obeh držav pogodbenic.102 Države sklepajo sporazume zaradi
različnih razlogov, odvisno od gospodarskih in političnih razmer v državi in njenega
razmerja z drugo državo pogodbenico. Katerim razlogom bodo dale države pogodbenice
prednost, je odvisno od ciljev, ki jih želijo doseči s sporazumom. Nekatere države želijo
s sklenitvijo sporazuma pritegniti tuje naložbe, lahko je namen odprava dvojne
obdavčitve ali pa je namen podpis sporazuma zgolj politične narave, kot so: podpis
sporazuma kot dokaz, da sprejemajo mednarodne davčne norme, spodbujanje
diplomatske ali drugih odnosov z drugo državo, krepitev regionalnih diplomatskih,
trgovinskih in ekonomskih vezi, zaradi mednarodnih obveznosti (na primer, v okviru
regionalnih gospodarskih sporazumov) ali kot odziv na pritisk drugih držav. Pomembnost
vsakega razloga je drugačna glede na razmere, v kateri se nahaja država. Motivacija
države se lahko razlikuje glede na to, ali je država neto izvoznica kapitala (običajno
razvite države) ali neto uvoznica kapitala (običajno države v razvoju)103.
Po načelu recipročnosti se državi pogodbenici dogovorita o vzajemnem zagotavljanju
ugodnosti, torej če se država vira odpove obdavčitvi pasivnih dohodkov rezidentov druge
države pogodbenice, potem je dolžnost te druge države pogodbenice oprostiti obdavčitev
pasivnih dohodkov rezidentov prve države pogodbenice. Če so ugodnosti po sporazumu
zagotovljene tudi rezidentu tretje države, je porušeno načelo recipročnosti, saj ta tretja

101

Hji Panayi, 2006, str. 81.
Hengsle Odd, How to conduct tax treaty negotiations, v: Alexander Trepelkov, Harry Tonino in
Dominika Halka, Papers on Selected Topics in Negotiation of Tax Treaties for developing Countries, 93119, New York: United Nations, 2014, str. 93.
103
Pickering Ariane, Why negotiate tax treaties?, v: Alexander Trepelkov, Harry Tonino in Dominika Halka,
Papers on Selected Topics in Negotiation of Tax Treaties for Developing Countries, 1−27, New York:
United Nations, 2014, str. 2−4.
102

37

država nima obveze zagotavljati enakih ugodnosti rezidentom države vira. Namreč tretja
država verjetno nima sklenjenega sporazuma, ki bi jo obvezoval k recipročnosti104.
Posledica treaty shoppinga in porušenega načela recipročnosti je zmanjšanje interesa
države rezidentstva upravičenega lastnika kapitala za sklenitev sporazumov z državo vira,
saj lahko pridobi ugodnejši davčni položaj posredno, brez da bi njegova država
rezidentstva vzajemno zagotavljala ugodnosti rezidentom države vira105.

3.4 Načelo ekonomske pripadnosti
S povečanjem mednarodne menjave na začetku 20. stoletja se je pojavil tudi problem
dvojnega obdavčevanja. Zato so leta 1920 štirje ekonomisti106 v okviru Lige narodov
dobili nalogo, proučiti dvojno obdavčitev s teoretičnega in znanstvenega vidika. Ena od
nalog skupine je bila ugotoviti, ali je mogoče oblikovati splošna načela kot temelj
mednarodnega davčnega okvirja, ki lahko prepreči dvojno obdavčitev. Kot osnovo
mednarodnega davčnega okvirja so opredelili ekonomsko pripadnost, ki temelji na
merjenju obstoja in obsega ekonomskih povezav med določeno jurisdikcijo in
obdavčljivim dohodkom ali osebo, ki jo je treba obdavčiti. Štirje ekonomisti so opredelili
štiri dejavnike, ki opredeljujejo ekonomsko pripadnost, in sicer:
− vir premoženja ali dohodka,
− jurisdikcijo, kjer se premoženje nahaja ali kjer se odvija dejavnost,
− uveljavljanje pravic na premoženju ali dohodku, in
− kraj rezidentstva ali stalnega prebivališča osebe, ki ima pravico do razpolaganja z
premoženjem ali dohodkom.107
Ugotovili so, da je na splošno največjo težo treba pripisati viru premoženja in
rezidentstvu ali stalnemu prebivališču lastnika, ki porabi premoženje. Davčna pristojnost
se tako porazdeli med državo vira in državo rezidentstva odvisno od vrste obdavčljivega
dohodka. Ekonomsko pripadnost je tako mogoče pripisati tisti jurisdikciji, iz katere
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izvira dohodek, ali se zadržuje premoženje, ali kjer je premoženje zaščiteno ali kjer je
porabljeno. Na podlagi najmočnejše ekonomske vezi so določili pravico do obdavčitve
na podlagi rezidentstva in vira. Po tem principu ima država rezidentstva prvotno pravico
do obdavčitve pasivnih dohodkov in država vira prvotno pravico do obdavčitve aktivnih
dohodkov ter tudi do pasivnih dohodkov, če so ti doseženi preko poslovne enote108.
Porazdelitev pravic do obdavčitve v sporazumih temelji na tem principu in je vgrajena v
vse podpisane sporazume, katerih je več kot 3000109.
V primeru treaty shoppinga se dohodek pripiše prehodni družbi, vendar glede na
ekonomsko pripadnost pripada dohodek družbi R in pravica do obdavčitve na podlagi
alokacijskih pravil družbi R in S. S takšno shemo se podre osnovni okvir mednarodne
obdavčitve, ki je vgrajen v vse sporazume. Vendar avtorica Hji Panayi trdi, da je pri tem
treba upoštevati, da načelo ekonomske pripadnosti ni ogroženo v vseh oblikah treaty
shoppinga in je odvisno, ali ima prehodna družba funkcijo »kanala« ali pa ima tudi
gospodarsko dejavnost, pa čeprav minimalno110.

3.5 Zmanjševanje davčnih prihodkov
Z izbiro najugodnejšega sporazuma davčni zavezanec zniža davčno obveznost v državi
vira. Posledično se zmanjšujejo prihodki v državnem proračunu držav vira dohodka.
Zator naj bi bil treaty shopping nezaželen. Vendar treaty shopping nima samo negativnih
posledic za državni proračun. Velja, da omogoča mreža sporazumov treaty shopping, torej
več podpisanih sporazumov daje tudi več priložnosti za načrtovanje toka dohodkov in
minimiranje davčnih obveznosti.
Država vira izgubi pravico do obdavčitve pasivnih dohodkov, kar pomeni izgubo
dohodkov za njo, vendar v praksi ni nujno, da to pomeni izgubo za državo vira. Ta namreč
lahko računa, da bo s tem pridobila tuje naložbe. Zato se države uvoznice kapitala
odločajo za podpis sporazumov, ker verjamejo, da bodo s tem postale bolj atraktivne
jurisdikcije in s tem privabile več tujih naložb111.
Raziskave, ki so proučevale vpliv podpisanih sporazumov na povečanje naložb in na
pojav treaty shoppinga, ne potrjujejo trditve, da sporazumi vplivajo na povečan tok tujih
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naložb. Celo isti avtorji so prišli do različnih zaključkov pri izvedbi več raziskav. Tako
sta avtorja Blonigen and Davies v raziskavi, kjer sta proučevala vpliv sporazumov na tok
neposrednih tujih naložb med državami OECD in ostalimi državami v obdobju od 1982
do 1992, ugotovila, da so sporazumi v korelaciji s povečanjem neposrednih tujih naložb.
V drugi raziskavi pa sta ugotovila, da so učinki nepomembni oziroma celo negativni na
izvoz in uvoz kapitala v ZDA v obdobju 1980 do 1999 112.
Ker je učinke, ki jih dosežemo s sporazumi, težko izmeriti in vseh tudi ni mogoče denarno
izraziti, ter ob upoštevanju dejstva, da je zaželena pot večjih investicij skozi jurisdikcije
z nizko obdavčitvijo ali davčne oaze, s katerimi države vira nimajo sporazuma, tudi ni
mogoče trditi, da ima treaty shopping izključno negativne posledice.
Nizek davčni odtegljaj lahko generira davčne prihodke države bolj kot teoretično višja
stopnja davčnega odtegljaja, ki ga je težje pobrati. Država vira (sploh če govorimo o
državah v razvoju) težje pobere davek od dohodkov nerezidentov iz naslova kapitalskih
dobičkov ali poslovnih dobičkov, sploh če niso stalno prisotni na območju njihove
jurisdikcije. Država vira se tako odpove davku od pasivnih dohodkov, ima pa pravico
obdavčiti dobičke poslovne enote, dohodke iz dela in kapitalske dobičke od prodaje
nepremičnin. Za državo vira je najpomembnejša funkcija sporazumov ta, da daje
potencialnim investitorjem vedeti, da država uvoznica kapitala deluje v skladu z
mednarodnimi pravili investiranja in da so del globalne ekonomije. Poleg tega znižujejo
deželno tveganje ter spreminjajo domačo zakonodajo po tem, ko je bila naložba izvedena.
Če sporazumi učinkujejo na prej naveden način, potem izguba potencialnih prihodkov
zaradi sklenitve sporazumov odtehta, saj se poveča zanimivost jurisdikcije za investitorje,
poveča se legitimnost in zmanjša deželno tveganje113.
Vendar pa ne gre spregledati, da domneva o izgubi davčnih prihodkov kot negativni
posledici lahko drži, če so prehodne družbe slamnate družbe. Če se država vira odpove
obdavčitvi pasivnih dohodkov z namenom zagotovitve drugih učinkov, kot je na primer
povečanje zaposlenosti, zagotovitve gospodarskega razvoja nasploh, potem ima treaty
shopping negativni vpliv. Zato je presoja, kdaj je treaty shopping nezaželjen pojav z
vidika argumenta izgube davčnih prihodkov, odvisna predvsem od tega ali želi država
pritegniti tuje naložbe, ki bodo dejansko zagotavljale rast nacionalnega gospodarstva.
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4 MEHANIZMI
SHOPPINGA

ZA

PREPREČEVANJE

TREATY

V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da je treaty shopping nezaželena praksa. Vendar pa
je treba poudariti, da obstajajo različne sheme treaty shoppinga. Zato se postavlja
vprašanje ali so vse sheme treaty shoppinga agresivno davčno načrtovanje, ki omogoča
izogibanje davkom.
Z analizo mehanizmov preprečevanja treaty shoppinga lahko dobimo odgovor na
vprašanje katere sheme so nezaželene in pomenijo neprimerno uporabo sporazumov.
Zato bomo v tem poglavju analizirali, kakšne mehanizme vsebuje model OECD in jih
primerjali z mehanizmi v modelu ZDA.

4.1 Opredelitev neprimerne uporabe sporazumov
Dr. Garcia Prats opredeljuje zlorabo sporazumov kot nepravilno uporabo sporazumov, pri
čemer ni nujno, da gre za nezakonito dejanje ali formalno kršitev sporazuma. Pojem
zloraba sporazumov se lahko nanaša na različna dejanska stanja, ki zahtevajo drugačno
obravnavo, saj ima vsaka situacija svoj poseben sklop značilnosti in zahteva drugačno
zakonsko obravnavo. Zato je včasih bolje uporabljati pojem neprimerna uporaba
sporazumov, ki pomeni uporabo sporazuma, ki je v nasprotju z njenim duhom, namenom
in ciljem114.
Dr. Stef van Weeghel je definicijo zlorabe sporazumov zožil in jo opredeljuje kot
situacijo115:
− kjer davčni zavezanec izbere določen sporazum samo zaradi izognitve davka in
− je takšna uporaba sporazumov v nasprotju s pričakovanji in političnimi cilji obeh
držav pogodbenic ter je zato v nasprotju z namenom sporazumov.
V komentarju k členu 1 vzorčne konvencije ZN so opisani primeri, ki lahko predstavljajo
potencialno neprimerno uporabe sporazumov. Med primeri so navedeni treaty shopping
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in uporaba prehodne družbe, prenašanje prihodkov, mednarodno najemanje delovne sile,
spreminjanje vrste dohodkov itd.116.
The Committee on Fiscal Affairs je že v komentarju k prvemu členu OECD modela
konvencij iz leta 1977 opisal problem neprimerne uporabe sporazumov. O neprimerni
uporabi sporazuma je tako govora, kadar oseba, ki deluje preko subjekta, ki je ustanovljen
v državi z izključnim ali pretežnim namenom izkoristiti ugodnost, ki mu ne bi bila
neposredno dosegljiva. Odbor za davčne zadeve pri OECD je leta 1986 izdal poročilo117,
v katerem je opisan primer pridobitve ugodnosti iz sporazuma na neprimeren način. V
poročilu je opisana družba, ki je locirana v tretji državi in deluje kot kanal za kanaliziranje
dohodkov. Dohodki, ki se kanalizirajo ekonomsko pripadajo osebi v drugi državi in ne
družbi, ki je dejansko prejela dohodek. Prehodna družba v takšni shemi je ponavadi
korporacija, lahko pa je tudi osebna družba, sklad ali podoben subjekt. Davčne ugodnosti,
ki jih obravnava to poročilo se pojavljajo v škodo države vira dohodka118.
V svetu obstaja dva pristopa k treaty shoppingu. Prvi je OECD pristop, ki je tudi najbolj
razširjen. Uporabljajo ga države po svetu za sklepanje sporazumov o izogibu dvojne
obdavčitve. Drug model je ZDA pristop, ki pa vsebuje nekatere mehanizme, ki jih model
OECD nima vgrajenih, jih pa zasledimo v komentarju in v Poročilu o prehodnih družbah.

4.2 Pristop OECD k treaty shoppingu
OECD je leta 1977 dopolnil komentar s poglavjem o neprimerni uporabi sporazumov 119.
V njem je predstavil osnovne metode omejevanja prakse treaty shoppinga, to je koncept
upravičenega lastnika in omejevanje določb o rezidentstvu. V poročilu Odbora za davčne
zadeve leta 1986 odbor ugotavlja, da model OECD 1977 obravnava problem prehodnih
družb le na osnoven način, s tem ko opredeljuje, da je potrebno preprečiti neprimerno
uporabo sporazumov. Odbor za davčne zadeve je izdal poročilo, v katerem je predlagal
ukrepe, katerih namen je zagotoviti ugodnosti iz sporazumov le tistim subjektom, ki imajo
zadostno povezavo z državo rezidentstva ali zaradi povezave posrednega ali
116
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neposrednega lastnika subjekta ali zaradi ekonomske povezanosti subjekta z državo
pogodbenico. Ti predlogi so bili vključeni v komentar k členu 1 modela OECD 1992120.
V poročilu so predlagani pristopi, ki jih naj upoštevajo pogajalci pri sklepanju
sporazumov, ko se srečujejo s problemom neprimerne uporabe sporazumov. Ti pristopi
se lahko med seboj kombinirajo in so: pristop spregleda (angl. look-through approach),
pristop izvzema (angl. exclusion approach), pristop enkratne obdavčitve (angl. subjectto-tax approach) in pristop kanala (angl. channel approach). V primeru, da se v
sporazumu uporabi kateri od teh pristopov se mora uporabiti tudi posebna določba, ki
zagotavlja ugodnosti bona fide shemam121.
V komentarju je izrecno navedeno, da so ti pristopi namenjeni obravnavi prehodnih družb
in problemu treaty shoppinga. Ker so pristopi opredeljeni kot rešitev za preprečevanje
treaty shoppinga, lahko sklepamo, da je treaty shopping neprimerna uporaba
sporazumov122.
Avtorica Hji Panayi je metode omejevanja treaty shoppinga razdelila v tri skupine123:
a) Metode, ki obravnavajo lastništvo posredne družbe
Določbe sporazumov, ki nastanejo zaradi uporabe teh metod, obravnavajo povezavo med
davčnim zavezancem in posredno družbo. S temi metodami zagotavljamo, da ugodnosti
po sporazumu niso odobrene, ko formalni prejemnik dohodka ni tudi dejanski prejemnik
dohodka ali pa bo dohodek z veliko verjetnostjo prenesen k rezidentu tretje države.
Metode, ki spadajo v to skupino, so: koncept upravičenega lastništva, pristop spregleda
(angl. the look-through approach) in pristop kanala (angl. the channel approach).
b) Metode, ki obravnavajo obdavčitev posredne družbe
Določbe sporazumov, ki nastanejo zaradi uporabe teh metod, so določbe, ki obravnavajo
povezavo med davčnim zavezancem in dohodkom. S temi metodami zagotavljamo, da
ugodnosti po sporazumu za dohodke v državi vira niso odobrene, če dohodek ni obdavčen
v državi rezidentstva prejemnika dohodka. V to skupino spadajo naslednje metode:
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omejevanje rezidentstva, pristop izvzema (angl. the exclusion approach) in pristop
enkratne obdavčitve (angl. the subject-to-tax approach).
c) Metode, ki obravnavajo bona fide sheme
Določbe sporazumov, ki nastanejo zaradi uporabe teh metod, se nanašajo na ekonomsko
vsebino sheme. S temi metodami zagotavljamo, da so ugodnosti po sporazumu
zagotovljene bona fide shemam. Med te metode uvrščamo splošno določbo bona fide in
posebne določbe: o dejavnosti (angl. activity provisions), o odmerjenem davku (anlg.
amount of tax provisions), o borzni kotaciji (angl. stock exchange provisions) in o
alternativni oprostitvi (angl. alternative relief provisions).

4.2.1 Upravičeni lastnik
Koncept upravičenega lastnika je OECD predstavil leta 1977 in ga tudi vključil v Model
vzorčne konvencije, z namenom omejiti obseg pravic po sporazumu le agentom,
zastopnikom in prehodnim družbam, ki delujejo kot skrbniki in imajo obvezo posredovati
prejeti dohodek tretji osebi124.
Koncept upravičenega lastnika se v sporazumih uporablja v povezavi z določitvijo
alokacijskih pravil za dividende, obresti in licenčnine. Za te dohodke je značilno, da imajo
vir v državi, v kateri je plačnik dohodka rezident. Na podlagi alokacijskih pravil ima
pravico do obdavčitve država rezidentstva prejemnika dohodka, prav tako ima omejeno
pravico do obdavčitve država vira. Država rezidentstva mora po sporazumu odpraviti
dvojno obdavčitev, tako da upošteva plačan davek na viru. Države pogodbenice se s
sporazumom obvežejo, zagotoviti ugodnosti po sporazumu le svojim rezidentom in ne
rezidentom tretjih držav, ki pridobijo ugodnosti posredno preko različnih shem. Tako se
s konceptom upravičenega lastnika izključuje pravica tistim, ki niso dejanski prejemniki
dohodka, čeprav so formalno prejeli dohodek125.
Pojem upravičenega lastnika dohodka ni definiran v Vzorčnem modelu OECD prav tako
je redko definiran v posameznih sporazumih126. Z namenom opredelitve pojma
upravičeni lastnik je OECD leta 2012 izdal poročilo v zvezi s pomenom pojma, na podlagi
katerega je bil tudi leta 2014 dopolnjen Komentar modela OECD.
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Enotne definicije pojma upravičeni lastnik na mednarodni ravni ni, zato so začela
nacionalna sodišča razlagati pojem v kontekstu nacionalne zakonodaje127. Mnenja128,
kako je treba pojem upravičeni lastnik razlagati, so deljena, ena skupina davčnih
strokovnjakov zagovarja, da je potrebno pojem upravičeni lastnik razlagati v skladu z
domačo zakonodajo, medtem ko drugi menijo, da je treba upoštevati mednarodni davčni
pomen pojma129. Deljeno stališče glede interpretacije pojma lahko razberemo tudi iz
Poročila130 OECD o pomenu pojma upravičeni lastnik, kjer so komentatorji podali
pripombe, da ni potrebe po opredelitvi pojma za namene sporazumov, vendar se je večina
komentatorjev strinjala in sprejela stališče o spremembi Komentarja modela OECD v
delu, ki se nanaša na interpretacijo upravičenega lastnika.
S spremembo Komentarja modela OECD leta 2014 je treba pojem upravičenega lastnika
razumeti v kontekstu namena in predmeta sporazumov, ne glede na to, kako ga države
pogodbenice interpretirajo v nacionalni zakonodaji 131. V dokumentu najdemo negativno
definicijo, saj opredeljuje, kdo ni upravičeni lastnik dohodka. Tako ni upravičeni lastnik
dohodka subjekt, ki deluje kot agent ali zastopnik in prejme dohodek rezidenta države
pogodbenice ter je tako samo posrednik med izplačevalcem in upravičencem dohodka.
Takšen subjekt ni upravičen do ugodnosti po sporazumu.
Enako velja za družbe, ki delujejo kot kanal za prenos dohodka, saj nima pravice
razpolaganja z dohodkom po svoji želji, temveč je njegova naloga prenesti dohodek osebi,
ki bo prosto razpolagala z njim. Odobritev ugodnosti po sporazumu za dohodke izplačane
agentu, zastopniku ali prehodni družbi je v nasprotju z namenom in ciljem sporazumov v
127
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državi vira132. Pojem upravičeni lastnik je tako definiran kot prejemnik dohodka, ki ima
pravico do dohodka in lahko z njim prosto razpolaga ter ni zavezan po pogodbi ali zakonu
ta dohodek posredovati naprej drugi osebi133.
Prehodne družbe ne moremo označiti kot upravičenega lastnika dohodka, saj ima zelo
malo moči ali pa sploh ne more odločati o prejetem dohodku in deluje bolj kot zastopnik
oziroma upravitelj dohodka v imenu tretjih oseb134. Preden se naj ugodnosti po
sporazumu omejijo v državi vira, mora le-ta preveriti celoten konstrukt z vidika ali ima
družba ekonomsko vsebino, ali so dejansko pridobljeni davčni prihranki, ali je shema
bona fide itd.135.
Odobritev ugodnosti po sporazumu prehodni družbi, skrbniku, zastopniku ali
pooblaščencu, ki ne morejo prost razpolagati z dohodkom, bi pomenila neprimerna
uporaba sporazumov. Skrbnika, zastopnika ali pooblaščena je verjetno lahko
identificirati, saj je jasno, da v imenu tretjih prejmejo, upravljajo in investirajo prejete
dohodke. Težje pa je to v primerih prehodnih družb136. Kdo je upravičeni lastnik dohodka,
je predvsem zaradi različnih interpretacij pojma upravičeni lastnik v shemah s prehodnimi
družbami težje ugotoviti.
Težave pri pojasnjevanju pojma upravičenega lastništva je razvidna iz sodb Royal Bank
of Scotland137, Indofood138 in Prévost139.
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4.2.1.1 Zadeva Royal Bank of Scotland
Ameriška družba Merrell Dow Pharmaceutical Inc. je sklenila pogodbo o užitku z banko
Royal Bank of Scotland v Združenem kraljestvu. V skladu s pogodbo je banka pridobila
za obdobje treh let pravico do fiksnih dividend iz naslova ne glasovalnih prednostnih
delnic francoske družbe Marion Merrell Dow SA (družba je odvisna družba ameriške
družbe). Pogodba je bila sestavljena tako, da je banka prevzemala majhno tveganje, saj je
družba v ZDA zagotavljala donos in tudi obvezo plačati odškodnino banki v primeru, če
ta ne bo mogla uveljavljati davčnega kredita. Znesek dividend je bil določen vnaprej. Prav
tako je bila v pogodbi dodana klavzula, ki daje banki možnost prodati delnice nazaj
matični družbi v ZDA, če se spremeni veljavna zakonodaja.
Francoska družba je bila ob razdelitvi dividend dožna plačati 25-odstotni davčni odtegljaj.
Po sporazumu med Francijo in Združenim kraljestvom se za izplačane dividende
obračuna davčni odtegljaj po 15-odstotni stopnji, zato je banka zahtevala od francoskih
davčnih oblasti vračilo razlike davka v višini 10 %.
Slika 4: Zadeva Royal Bank of Scotland

Vir: Jain, 2012, str. 177.
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Francoska davčna uprava je zavrnila zahtevek, ker dejanski lastnik razdeljenih dividend
ni banka v Združenem kraljestvu, temveč matična družba v ZDA. Primer je končal na
Vrhovnem upravnem sodišču, ki je potrdilo stališče davčnega organa, z obrazložitvijo, da
je posel, ki sta ga pogodbeni stranki izvajali, v resnici prikrita posojilna pogodba med
banko v Združenem kraljestvu in družbo v ZDA. Sodišče je izhajalo iz dejstva, da je bilo
plačilo za kupone, ki ga je banka plačala družbi v ZDA, enako dogovorjenemu znesku
bruto dividend (pred zmanjšanjem za davčni odtegljaj). Tako je bil dejansko upravičena
lastnica dividend družba v ZDA. Prav tako je ameriška družba prenesla na francosko
hčerinsko družbo odplačilo posojila po pogodbi z banko.
Čeprav je Vrhovno upravno sodišče proučilo celotno shemo, se je v svoji analizi
osredotočilo na specifične elemente, kot so dogovor za plačilo in vprašanje, kdo nosi
tveganja. Ključnega pomena za davčni organ in sodišče je bilo dejstvo, da je bila višina
vračila banki v Združenem kraljestvu vnaprej določena in zajamčena. Vračilo zneskov
banki v Združenem kraljestvu ni bilo odvisno od plačil dividend francoske družbe, saj je
imela zajamčeno plačilo ne glede na izplačila oziroma neizplačila dividend140.

4.2.1.2 Zadeva Indofood
Družba International Finance Ltd, indonezijska rezidentka, je želela pridobiti nove vire
financiranja z izdajo obveznic na mednarodnem trgu. Ker bi morala ob izplačilu obresti
obračunati 20-odstotni davčni odtegljaj, so se odločili za ustanovitev družbe Finance na
Mauritiusu, ki je z izdajo obveznic pridobila denarna sredstva in jih s posojilno pogodbo
prenesla na družbo Indofood International Finance Ltd. Obveznice so bile izdane za 5 let
in v skladu s pravom Združenega kraljestva. Družba Finance je bila dolžna nakazati
obresti družbi JP Morgan, banki v Združenem kraljestvu, ki je delovala kot skrbnik in
glavni plačnik imetnikom obveznic. S tem so preusmerili tok obresti preko posredne
družbe na Mauritiusu k naložbenikom. Tako so si zagotovili znižanje davčnega odtegljaja
iz 20 % na 10 % po sporazumu med Indonezijo in Mauritiusom in neobdavčitev obresti
izplačanih naložbenikom, saj po nacionalni zakonodajo Mauritiusa ni bilo davčnega
odtegljaja.
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Avi-Yonah in Hji Panayi, 2010, str. 17.
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Slika 5: Zadeva Indofood pred prenehanjem sporazuma

Vir: Jain, 2012, str. 195.

Čez dve leti se je indonezijska vlada odločila prekiniti sporazum z Mauritiusom. Zato je
bilo od obresti po novem treba obračunati 20-odstotni davčni odtegljaj. Zaradi izognitve
višjemu davčnemu odtegljaju je družba Indofood International Finance Ltd obvestila
skrbnika obveznic o izplačilu obveznic pred dospetjem. Skrbnik je zavrnil predčasen
odkup s pojasnilom, da družba Indofood International Finance Ltd ni sprejela primernih
ukrepov za preprečitev takšnih dogodkov. Zato je skrbnik predlagal, da na Nizozemskem
ustanovijo družbo, ki bo vršila enako funkcijo kot prejšnja na Mauritiusu, vendar bodo
lahko s tem uporabili sporazum med Indonezijo in Nizozemsko. Po tem scenariju so bile
obresti družbe Indofood International Finance Ltd plačane nizozemskemu rezidentu, ta
jih je plačal rezidentu Mauritiusa in ti so plačali obresti imetnikom obveznic. Dolg, ki ga
je družba Indofood International Finance Ltd dolgoval družbi na Mauritiusu, je bil
prenesen na nizozemsko družbo.
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Slika 6: Zadeva Indofood po prenehanju sporazuma

Vir: Jain, 2012, str. 197.

Ko je Nizozemska družba plačala obresti, si je zmanjševala dolg, ki ga je dolgovala družbi
na Mauritiusu. Pri plačilu obresti družbe Indofood International Finance Ltd nizozemski
družbi ugodnosti po sporazumu med Indonezijo in Nizozemsko niso bile odobrene, zato
se je družba Indofood International Finance Ltd pritožila. Sodišče je presojalo, ali je
družba na Nizozemskem upravičeni lastnik obresti, ki jih je plačala družba Indofood
International Finance Ltd in ali se lahko uporabi sporazum med Indonezijo in
Nizozemsko. Sodišče je razsodilo, da nizozemska družba ni upravičeni lastnik obresti, ki
jih je prejela od družbe Indofood International Finance Ltd.
Sodišče je zavzelo stališče, da je treba pojem upravičenega lastnika dohodka razlagati v
luči predmeta in namena OECD modela sporazumov, ki je izogibanje dvojne obdavčitve
in preprečevanje izogibanja in davčnih utaj. Sodišče je citiralo mnenje dr. Bakerja, da je
potrebno pri razlagi pojma upravičeni lastnik upoštevati mednarodni davčni pomen
pojma. Na podlagi tega je sodišče razsodilo, da nizozemska družba ni upravičeni lastnik
obresti, saj je delovala kot upravitelj in ni imela neposredne koristi od dohodka.
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4.2.1.3 Zadeva Prévost
Družba Henlys Group PLC, rezidentka Združenega kraljestva, in družba Volvo Bussar
Corporation, švedska rezidentka, sta imeli delnice družbe Prévost Holding BV na
Nizozemskem v razmerju 49 % : 51 %. Družba Volvo je leta 1995 pridobila vse delnice
v kanadski družbi Prévost Car Inc., ki jih je nato takoj prenesla na družbo Prévost Holding
BV, Nizozemska. Družba Volvo Bussar Corporation je nato prodal 49 % svojih delnic
družbe Prévost Holding BV družbi Henlys Group PLC. Prévost Car Inc. je v letih od 1996
do 1999 in leta 2001 izplačala dividende v višini 80 milijonov kanadskih dolarjev družbi
Prévost Holding BV. Pri tem je bil v Kanadi plačan davčni odtegljaj po 5 % stopnji.
Družba Prévost Holding BV od prihodkov iz naslova dividend ni plačala davka na
Nizozemskem, saj je na Nizozemskem veljala metoda izvzema. Po sporazumu med
Kanado in Nizozemsko je veljala davčna stopnja za davčni odtegljaj v višini 5 %, če je
prejemnik imel vsaj 25 % kapitalsko udeležbo ali najmanj 10 % glasovalnih pravic.
Slika 7: Zadeva Prévost

Vir: Jain, 2012, str. 209.

Kanadske davčne oblasti niso odobrile stopnje po sporazumu, ker družba Prévost Holding
BV ni bila upravičeni lastnik dividend, ki jih je prejela od družbe Prévost Car Inc. Namreč
družba Prévost Holding BV ni imela pisarn, sredstev, dejavnosti in zaposlenih na
Nizozemskem, edina sredstva, ki jih je izkazovala so bile delnice družbe Prévost Car Inc.
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Vse stroške v zvezi s poslovanjem sta pokrili družbi Henlys Group PLC in Volvo Bussar
Corporation (delničarja). Zaradi navedenega je bilo od 49 % dividend obračunan 10 %
davčni odtegljaj po sporazumu med Kanado in Združenim kraljestvom, od 51 % dividend
je bil obračunan 15 % davčni odtegljaj po sporazumu med Kanado in Švedsko.
Družba Prévost Car Inc. se je pritožila in trdila, da je družba Prévost Holding BV
upravičena do ugodnosti po sporazumu Kanada − Nizozemska. V obrazložitvi je navedla,
da je shema običajna, kadar dve ali več družb zagotavlja vire za skupni podvig in da
takšne strukture niso nenavadne ter niso namenjene izogibanju davka.
Kanadsko davčno sodišče in pozneje tudi zvezno pritožbeno sodišče se je strinjalo z
družbo, da je družba Prévost Holding BV upravičeni lastnik dividend: upravičen lastnik
dividend je oseba, ki prejme dividende v svojo korist ter prevzame tveganje in nadzor za
prejete dividende.
Razmerje med družbo Prévost Holding BV in njenima delničarjema ni bil eden od
razmerjih med agentom oziroma skladom in družbama, v katerem posrednik samo posodi
ime in deluje kot kanal za dohodke. Družba Prévost Holding BV se ni obvezala vnaprej,
da bo izplačevala dividende in tudi delničarja ne moreta ukrepati proti družbi Prévost
Holding, če ne izplača dividend. Prévost Holding BV je registriran imetnik delnic družbe
Prévost Car Inc., za katere je plačal in jih tudi poseduje. Prejete dividende so del sredstev
družbe, s katerimi lahko družba poplača svoje upnike. Družba Prévost Holding BV ne
more izplačati dividend, dokler uprava ne predlaga razdelitev dobička in delničarja ne
sprejmejo sklepa o izplačilu dividend. Zaradi navedenega je Prévost Holding BV
upravičeni lastnik dividend in tako upravičen do ugodnosti po sporazumu med Kanado in
Nizozemsko.

4.2.2 Pristop spregleda in pristop kanala
Pristop spregleda uporabijo tiste države pogodbenice, ki imajo ničelne oziroma nizke
davčne stopnje in v katerih so ustanovljene družbe, ki imajo malo gospodarskih
dejavnosti141. S tem pristopom zagotovimo, da ugodnost po sporazumu ni odobrena
družbi, katere družbeniki so rezidenti tretjih držav. Temelji na predpostavki, da če je
imetnik družbe nerezident držav pogodbenic, obstoji večja verjetnost, da bo dohodek
prenesen v državo, ki ni ena od držav pogodbenic. Določbe so bolj tehnične narave 142.
141
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Komentar vzorčne konvencije OECD 2014, str. 64.
Hji Panayi, 2006, str. 47.
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Najstrožja določba, ki omejuje ugodnosti iz sporazuma pri tem pristopu, bi bila, da ima
pravico do ugodnosti po sporazumu le tista družba, katere družbeniki so rezidenti države,
v kateri je rezident tudi družba, ki uveljavlja ugodnost po sporazumu 143 .
Ta pristop je najučinkovitejši, kadar želimo preprečiti sheme s prehodnimi družbami.
Presoja temelji le na tem ali je družbenik oziroma tisti, ki obvladuje družbo,
rezident/nerezident države pogodbenic144.
Ker se pri tem pristopu upošteva le dejavnik imetništva, ni pa pomembno, ali ima družba
kakršno koli gospodarsko dejavnost, obstaja tveganje, da ugodnosti iz sporazuma ne bodo
odobrene tudi v primerih bona fide shem145. Zato je hkrati s to določbo treba zagotoviti
tudi določbo, ki zagotavlja ugodnosti v primerih bona fide 146.
Določbe na podlagi tega pristopa so relativno preproste in enostavne, vendar imajo
slabosti147:
− ne preprečujejo shem z večstopenjsko strategijo,
− zahtevajo dodatna pravila, ki bodo zagotavljala ugodnost po sporazumu shemam
bona fide, ki pa so lahko zapletena in obremenjujoča za upravljanje,
− težavno je dokazovanje imetništva kapitala,
− težja je implementacija teh določb v državah, ki imajo večino delniških družb, ki
imajo kapital razdeljen na prinosniške delnice.
Pristop kanala ali zmanjševanja davčne osnove preprečuje sheme, v katerih posredna
družba zmanjšuje davčno osnovo, tako da plačuje obresti, licenčnine ali druge obveznosti
družbi, ki ni rezident držav pogodbenic. S temi določbami se omeji ugodnost, kadar
družba izplačuje dohodke osebam v drugi državi pogodbenici in eni ali več osebam
rezidentom tretjih držav148. Ta pristop lahko povzroči administrativne ovire. Zato
povzroča dvome glede njegove uporabe. Glede na značilnost transakcij, v katerih se vrste
dohodkov spreminjajo, je težje nadzirati transakcije z vidika zneskov in časa, ki preteče
med prejetjem dohodka in nadaljnjim plačilom dohodka tretji osebi149. Primer: kadar
143

OECD, Poročilo o prehodnih družbah, 2014b, str. 11.
Komentar vzorčne konvencije OECD 2014, str. 64 .
145
Hji Panayi, 2006, str. 47.
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OECD, Poročilo o prehodnih družbah, 2014b, str. 12.
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Prav tam, str. 12.
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Hji Panayi, 2006, str. 48.
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To lahko povzroči večje administrativne težave in dvom pri določanju, katere vrste dohodkov je treba
zajeti, definiranju povezave (zneska in časa) med prejetim dohodkov in izplačilom. Glej OECD, Poročilo
o prehodnih družbah, 2014b, str. 17.
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družba prejme dividende in ne posreduje naprej dividend, vendar zmanjšuje svojo davčno
osnovo na podlagi izplačil obresti, licenčnin ali drugih pristojbin. To pa lahko stori v
različnih časovnih obdobjih.
Ko se uporabi ta pristop se v določbi o omejevanju ugodnosti opredelijo150:
a) značilnosti družb prejemnic dohodka, katerim se ne odobrijo ugodnosti:
− ima neposredno ali posredno ali preko ene ali več družb pomemben vpliv v
družbi, ki izplačuje dohodek,
− družba prejemnica dohodka neposredno ali posredno upravlja ali nadzoruje
družbo, ki izplačuje dohodek;
b) delež prihodkov, ki se nameni za nadaljnja izplačila.
Pristop se uporablja predvsem takrat, kadar želijo države pogodbenice preprečiti sheme,
v katerih ima posredna družba funkcijo zniževanja davčne osnove in s tem zniževanja
davčnih obveznosti. OECD priporoča, da se ta pristop uporabi predvsem takrat, kadar je
treba preprečiti večstopenjske sheme. Pristop kanala ima enako kot pristop spregleda
slabost, da z njegovo uporabo lahko preprečimo odobritev ugodnosti bona fide shemam.
Zato je treba k določbam o omejevanju ugodnosti dodati določbo, ki bo zagotovila
ugodnosti shemam bona fide151.

4.2.3 Omejevanje rezidentstva, pristop izvzema, pristop enkratne obdavčitve
Te metode zagotavljajo, da se ugodnosti po sporazumu za dohodke na viru zagotovijo le,
če je končni prejemnik dohodka rezident držav pogodbenic oziroma dohodek ni
posredovan rezidentu države, ki ni ena od držav pogodbenic.
V 4. členu modela OECD so opredeljeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati davčni
zavezanec, da pridobi status rezidentstva po sporazumu.
Sheme z uporabo prehodnih družb pogosto nastanejo zaradi družb, ki niso obdavčene
zaradi svojega posebnega statusa152. Zato se takšnim družbam ugodnosti po sporazumu
omejijo s posebnimi določbami. Določijo se lahko vrste družb, ki jim je odvzeta ugodnost
iz sporazuma, lahko pa se določijo omejitve za določene vrste dohodkov, kot so
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OECD, Poročilo o prehodnih družbah, 2014b, str. 16.
OECD, Poročilo o prehodnih družbah, 2014b, str. 16.
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Gre za določene oblike družb po nacionalni zakonodaji prava družb ali davčni zakonodaji, ki imajo v
državi rezidentstva posebne davčne privilegije, s katerimi pridobijo podoben status kot nerezidenti.
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dividende, obresti, kapitalski dobički, pristojbine za management ipd. Pristop izvzema ni
primeren, kadar je nevarnost uporabe večstopenjskih shem153.
Pri pristopu enkratne obdavčitve zagotovimo ugodnosti po sporazumu v državi vira le v
primeru, če je dohodek vsaj minimalno obdavčen v državi rezidentstva 154. S tem
pristopom ugodnosti po sporazumu ne pripadajo baznim družbam, družbam, ki je
oproščena obdavčitve na podlagi posebnega dogovora med prehodno družbo in davčnim
organom ter družbam, ki so delno obdavčene ali so izvzete iz obdavčitve155. Pristop
enkratne obdavčitve lahko uporabijo tiste države pogodbenice, ki imajo dobro razvito
gospodarstvo in kompleksno davčno zakonodajo. Prav tako je potrebno zagotoviti
dodatne bona fide določbe, ki bodo zagotovile fleksibilnost. S tem pristopom ne bodo
preprečene kompleksne strukture, kot je večstopenjska strategija156.

4.2.4 Bona fide določbe
Kadar države pogodbenice omejujejo ugodnosti v sporazumih, morajo zagotoviti
ugodnosti v primeru shem bona fide. V poročilu OECD o prehodnih družbah so
predlagane določbe, ki so tudi bile dodane v komentar k modelu OECD leta 1992157.
V komentarju Vzorčne konvencije OECD so predlagane določbe:
− Splošna določba ali test motiva. V primeru bona fide shem je glavni motiv,
vzpostavitev poslovnih transakcij med povezanimi družbami zaradi optimiranja
poslovanja in ne izkoristiti ugodnosti po sporazumu. S tem namenom v sporazum
vnesejo države pogodbenice splošno določbo, v kateri je samo opisno določeno, da
če je glavni motiv sheme zagotoviti ugodnejšo obdavčitev, potem se ugodnost po
sporazumu ne odobri158.
− Določbe o dejavnosti. Kadar sporazum vsebuje takšno določbo, mora oseba, ki
zahteva ugodnosti po sporazumu dokazati, da opravlja gospodarsko dejavnost v
državi rezidentstva in da so dohodki, za katere se uveljavlja ugodnejša obdavčitev
povezani s poslovanjem v državi rezidentstva159.
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− Določbe o odmerjenem davku. V skladu s temi določbami mora družba, ki
uveljavlja ugodnost po sporazumu dokazati, da znesek zmanjšanja davka v državi
vira ni višji od davka, ki bi ga bilo treba plačati v državi rezidentstva. Ta določba
temelji na domnevi, da je verjetnost zlorabe sporazumov manjša, če je v državi
rezidentstva odmerjen davek, ki ni nižji od oprostitve v državi vira160.
− Določbe o borzni kotaciji. S to določbo se priznajo ugodnosti tistim družbam
rezidentkam države pogodbenice, katerih delnice kotirajo na borzi ali so te družbe
rezidentke države pogodbenice in so v posredni ali neposredni lasti družbe ali
skupine družb, katerih delnice kotirajo na borzi161.
− Določbe o alternativni oprostitvi. S to določbo se dopušča možnost pridobiti
ugodnosti po sporazumu nerezidentom države pogodbenice, če obstaja podpisan
sporazum tudi z državo, v kateri je rezident in pridobljena ugodnost ni večja kot je
predvidena v sporazumu s tretjo državo162.

4.2.5 Model vzorčne konvencije OECD in Slovenija
V modelu vzorčne konvencije OECD za preprečevanje zlorabe sporazumov in treaty
shoppinga kot enega od oblik neprimerne uporabe sporazumov je vgrajen le koncept
upravičenega lastnika. Tako je sestavni del določb, ki obravnavajo dividende, obresti in
licenčnine pogoj, da je prejemnik dohodka hkrati tudi upravičeni lastnik dohodka. Ostale
določbe, ki smo jih opisali, so opredeljene v Komentarju Modela OECD kot možne
rešitve za preprečevanje zlorabe sporazumov.
Slovenija ima na dan 1. 1. 2016 sklenjenih 57 veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavčevanja163. Sporazumi, ki jih je podpisala Slovenija, temeljijo na modelu
vzorčne konvencije OECD, prav tako so prevzete standardne klavzule iz vzorčnega
modela. Torej za preprečevanje treaty shoppinga v sporazumih, ki jih je podpisala
Slovenija, najdemo le določbe o upravičenem lastniku. Izjema je le sporazum z ZDA, ki
vsebuje določbe o omejevanju koristi.
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Za opredelitev in obdavčenje dividend so prevzete standardne klavzule iz vzorčnega
modela OECD. Dogovorjene stopnje davčnega odtegljaja so od 0 do 15 %164, odvisno, s
katero državo je podpisan sporazum.
Opredelitev obresti in licenčnin je podobna kot v vzorčnem modelu OECD, upoštevati je
potrebno posebnosti, ki so dogovorjene v posameznih sporazumih. Stopnje se gibljejo od
0 do 10 %165, odvisno, s katero državo je podpisan sporazum.

4.3 Pristop ZDA
4.3.1 Pregled zgodovine pristopanja ZDA k treaty shoppingu
V zgodovini ameriška davčna politika ni nasprotovala treaty shoppingu in tej praksi ni
posvečala pozornosti. Po drugi svetovni vojni je namreč bila mednarodna davčna politika
ZDA osredotočena na povečevanje izvoza kapitala. Davčni interes je bil predvsem
zmanjšati davčne odbitke tujega davka. Saj je manj plačanega davka na viru v tujini, ki
so ga lahko rezidenti ZDA potem uveljavljali kot davčni dobropis, pomenilo manj odbitka
od obračunanih davkov v ZDA in s tem zagotovljenih več prihodkov v davčno blagajno
ZDA. Zato pojav treaty shopping ni bil sporen in ga ni bilo treba upoštevati v pogajanjih
ob sklenitvi sporazumov.
Leta 1980 se je začelo obdobje, ko je ZDA postala uvoznica kapitala. Ameriška
administracija se je osredotočila na privabljanje tujega kapitala z namenom pomagati
pridobiti vire financiranja za domače naložbe. Med drugim so z namenom vzpodbuditi
tuje vlagatelje v vlaganje na ameriškem trgu, omogočili izvem iz obdavčitve dobičkov iz
potfeljskih naložb. S tem so ZDA postale neke vrste davčna oaza za tuje porfeljske
naložbe. Postopoma je država postala največji svetovni dolžnik z velikim trgovinskim
primanjkljajem. S tem ko so ZDA postale uvoznica kapitala, so se pričele ukvarjati z
izpadom davka na viru kot posledico treaty shoppinga. Treaty shopping kot nezaželena
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praksa ni bil samo zaradi zmanjševanja davčnih osnov na viru, temveč tudi zaradi tega,
ker je pogosto vključeval davčne oaze166.
ZDA so bile prva država, ki je zaznala problem treaty-shoppinga in je največji nasprotnik
takšnih praks. Model ZDA, ki ne opredeljuje pojma treaty shopping, opredeljuje pa, da je
v sporazumu potrebno vključiti določbo, ki posebej preprečuje zlorabo sporazumov
rezidentom tretjih držav167.
ZDA so tudi prva država, ki je začela z bolj naprednim pristopom preprečevanja treaty
shoppinga. V model sporazuma iz leta 1981 je vključena določba, ki dovoljujejo
ugodnosti po sporazumu pod določenimi pogoji:
1. da je družba, ki uveljavlja ugodnost po sporazumu rezidentka ene od držav
pogodbenic,
2. da jo obvladuje družbenik, ki je prav tako rezident iste države pogodbenice, kot
je družba, ki uveljavlja ugodnost. Pri tem je zahteva, da ima 75 % kapitala, in
3. družba, ki uveljavlja ugodnost, si ne sme zmanjševati davčne osnove na podlagi
izplačil obresti, licenčnin, pristojbin v zneskih, ki predstavljajo pomemben del
glede na njene prihodke168.
Sodba Aiken Industries je prvi pomemben primer v ZDA, v katerem je ameriška davčna
uprava zavrnila ugodnosti po sporazumu. Takrat še niso imeli koncepta upravičenega
lastnika, vendar je davčni organ presojal upravičenost do ugodnosti, na podlagi tega, kdo
lahko prosto razpolaga z dohodkom oziroma odloča o njem in ni samo formalni prejemnik
dohodka.

4.3.2 Zadeva Aiken Industries
Družba Ecuadorian corporation Ltd, rezidentka Bahamov je imela 100 % delnic družbe
Aiken Industries, Inc., rezidentke ZDA, ta pa je imela 100 % delnic družbe Mechanical
Products Inc., ki je prav tako rezidentka ZDA. Družba Mechanical Products Inc si je
izposodila pri družbi Ecuadorian corporation Ltd 2,3 milijona dolarjev po 4-odstotni
obrestni meri, v zameno pa je prejela zadolžnico. Družba Ecuadorian coproration Ltd je
imela preko hčerinskih družb 100 % vseh delnic družbe Industrias Hondurenhas S. A., ki
pa je bila rezidentka Hondurasa. Družba Ecuadorian corporation Ltd je v zameno za
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Avi-Yonah in Hji Panayi, 2010, str. 20−21.
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Castro, 2011, str. 303.
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zadolžnico družbe Mechanical Products Inc prevzela zadolžnico, ki jo je izdala Industrias
Hondurenhas S. A. S tem je postala upnica ameriške družbe Mechanical Products Inc.
družba v Hondurasu in ne več družba na Bahamih. Ameriška družba je tako morala
izplačati obresti v Honduras in ne na Bahame, kot je bilo dogovorjeno v prvotnem poslu.
Družba na Bahamih je imela preko hčerinskih družb 100 % delnic družbe v Hondurasu,
kar pomeni, da so vse družbe povezane osebe. V tem obdobju ni bil sklenjen sporazum
med ZDA in Bahami, je pa takšen sporazum obstajal med ZDA in Hondurasom. Če bi
družba iz ZDA izplačala obresti neposredno družbi na Bahamih, bi ameriška družba
morala obračunati davčni odtegljaj po 30-odstotni stopnji. Ker so s prenosom zadolžnic
prestavili izplačilo obresti iz ZDA v Honduras od tam pa na Bahame in ker je veljal
sporazum med ZDA in Hondurasom, ni bilo treba obračunati davčnega odtegljaja.
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Slika 8: Zadeva Aiken Industries Inc.

Vir: Jain, 2012, str. 42.

Ameriški davčni organ ni priznal ugodnosti po sporazumu med ZDA in Hondurasom z
utemeljitvijo, da družba Aiken Indrustires Inc. obvladuje družbo Mechanical Products
Inc. in da je prejemnik obresti družba Ecuadorian corporation Ltd na Bahamih. Ravnanje
davčnega organa je potrdilo tudi Davčno sodišče. V obrazložitvi sodbe je pojasnilo, da
obresti niso plačane družbi v Hondurasu, temveč družbi na Bahamih, saj so sicer s pravnih
poslov prenesli posojilo in s tem pravico do obresti, vendar v enakem znesku in povezani
osebi (v Hondurasu ni bila zadržana marža). Pri razlagi izraza »prejet (angl. received by)«
ni pomembno samo pridobiti trenutno posest nad sredstvi, ampak je potrebno tudi
upoštevati celotno prevlado in nadzor nad temi sredstvi. Tako je družba v Hondurasu
delovala kot posrednik dohodka med družbama v ZDA in na Bahamih169.
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Povzeto po Castro, 2011, str. 309−310 in Jain, 2012, str. 41−44.
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4.3.3

Določbe o omejevanju ugodnosti kot posebnost modela ZDA

Zaradi vedno večje potrebe, da se rezidentom tretjih držav prepreči izkoriščanje
sporazumov, ki so sklenjeni med ZDA z drugimi državami, so ZDA v modelu tudi večkrat
spreminjale in dopolnjevale določbe170 o omejevanju ugodnosti171. Prve določbe o
omejevanju ugodnosti so bile vključene leta 1989 v sporazum med ZDA in Nemčijo ter
pozneje v vse ostale sklenjene sporazume172. Določbe o omejevanju ugodnosti so zajete
v 22. členu modela in ne temeljijo na določitvi cilja in namena sheme, ki jo izbere
naložbenik, temveč mora naložbenik izpolniti zahtevana objektivna merila 173.
Slovenija ima sklenjen sporazum z ZDA po njihovem modelu, v katerem so v 22. členu
sporazuma174 vgrajene določbe o omejevanju ugodnosti.
Oseba lahko pridobi ugodnosti po sporazumu za dosežene pasivne dohodke, če dokaže,
da je rezident države pogodbenice, da je upravičeni lastnik dohodkov in izpolnjuje pogoje
iz 22. člena sporazuma. Tako so določeni pogoji, ki dopuščajo ugodnejšo davčno
obravnavo, saj se predvideva, da se z izpolnitvijo teh pogojev zmanjšuje tveganje, da bi
ugodnosti po sporazumu bile deležne osebe, ki jim ugodnosti ne pripadajo. Omejitev je
zapisana v 1. odstavku 22. člena sporazuma.
1. odstavek 22. člena sporazuma:
Rezident države pogodbenice je upravičen do koristi, ki so sicer priznane rezidentom države pogodbenice
s to konvencijo, samo do obsega, določenega v tem členu.

V 2. odstavku 22. člena sporazuma so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati družba za
pridobitev ugodnosti po sporazumu. Tako so ugodnosti po sporazumu priznajo
posameznikom, vladnim subjektom, pravnim osebam, ki so ustanovljene izključno za
verske, dobrodelne, izobraževalne, znanstvene ali druge podobne namene, pravnim
osebam, ki zagotavljajo pokojnine ali podobne koristi zaposlenim na podlagi načrta ter
družbam ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice, s katerimi se kotira na priznani borzi
ali so imetniki delnic družbe, ki imajo osnovni kapital razdeljen na delnice, s katerimi se
kotira na borzi. Pri tem je potrebno zagotoviti, da se trguje z vsaj 50 % delnicami, ki imajo
glasovalno pravico in predstavljajo 50 % družbe. V primeru posrednega lastništva delnic
170

US Model je bil nazadnje spremenjen 2016, pred tem pa leta 2006. V modelu 2016 so določbe
omejevanja ugodnosti dopolnjene in razširjene.
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Castro, 2011, str. 303.
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Avi-Yonah in Hji Panayi, 2010, str. 22.
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IRS, United States Model Technical Explanation Accompanying The United States Model Income Tax
Convention, 15. November 2006. Dostopno na: https://www.treasury.gov/press-center/pressreleases/Documents/hp16802.pdf (20. 2. 2016) str. 63 (v nadaljevanju IRS, komentar modela ZDA).
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Konvencija med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, Ur. l. RS –
Mednarodne pogodbe, št. 10/01 in 55/01.
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morajo biti posredni imetniki delnic upravičeni do ugodnosti po sporazumu. V kolikor se
z delnicami družbe, ki zahteva ugodnosti po sporazumu, ne trguje na priznani borzi,
morajo dokazovati, da je najmanj 50 % delnic ali deležev posredno ali neposredno v
lasti oseb, ki so upravičene do ugodnosti po sporazumu in morajo dokazati, da manj kot
50 % dohodka priraste osebam, ki niso rezidenti držav pogodbenic.
2. odstavek 22. člena sporazuma:
Rezident države pogodbenice je upravičen do vseh koristi te konvencije, če je rezident:
a) posameznik;
b) upravičen vladni subjekt;
c) družba, če
(i) če se z vsemi delnicami v razredu ali razredih delnic, ki predstavljajo več kot 50 odstotkov glasovalnih
pravic in vrednosti družbe, redno trguje na priznani borzi vrednostnih papirjev, ali
(ii) je vsaj 50 odstotkov vsakega razreda delnic v družbi neposredno ali posredno v lasti petih ali manj
družb, upravičenih do koristi na podlagi alinee (i), pod pogojem, da je v primeru posrednega lastništva
vsak posreden lastnik oseba, ki je upravičena do koristi konvencije na podlagi tega odstavka;
d) opisan v pododstavku 1 c) (i) 4. člena (Rezidentstvo);
e) opisan v pododstavku 1 c) (ii) 4. člena (Rezidentstvo), pod pogojem, da je več kot 50 odstotkov
upravičencev, članov ali sodelavcev osebe posameznikov rezidentov v eni ali drugi državi pogodbenici, ali
f) oseba, ki ni posameznik, če:
(i) imajo vsaj polovico dni davčnega leta osebe, opisane v pododstavkih a), b), c), d) ali e), v lasti
neposredno ali posredno (skozi verigo lastništva, v kateri je vsaka oseba upravičena do koristi konvencije
po tem odstavku) najmanj 50 odstotkov vsakega razreda delnic ali drugih upravičenih deležev v osebi, in
(ii) se manj kot 50 odstotkov bruto dohodka osebe v davčnem letu neposredno ali posredno plača ali priraste
osebam, ki niso rezidenti ene ali druge države pogodbenice (razen če se plačilo pripisuje stalni poslovni
enoti v eni ali drugi državi), v obliki plačil, ki se odbijejo za namene davka od dohodka v državi rezidentstva
osebe.

Če ni izpolnjen pogoj trgovanja z delnicami na priznani borzi ali če večina delničarjev
oziroma družbenikov ni rezidentov držav pogodbenic se s 3. odstavkom daje možnost
zahtevati ugodnost po sporazumu družbam, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Če so v
drugem odstavku zahtevani pogoji, ki zagotavljajo, da ne pridobijo ugodnosti po
sporazumu osebe, ki niso rezidenti držav pogodbenic, se v 3. odstavku omogoča ugodnost
po sporazumu družbam, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in niso ustanovljene zgolj
za kanaliziranje dohodkov.
3. odstavek 22. člena sporazuma:
a) Rezident države pogodbenice, ki drugače ni upravičen do koristi, je upravičen do koristi te konvencije v
zvezi z dohodkovno postavko, ki izvira iz druge države, če:
(i) rezident dejavno trguje ali posluje v prvi omenjeni državi (pri čemer pa ne gre za posle vlaganja ali
upravljanja naložb, razen če so dejavnosti bančništvo, zavarovalništvo ali poslovanje z vrednostnimi
papirji, ki jih opravljajo banka, zavarovalnica ali pooblaščen borzni posrednik),
(ii) je dohodek povezan s trgovanjem ali poslovanjem ali priložnosten glede na trgovanje ali poslovanje,
(iii) je trgovanje ali poslovanje precejšnje glede na dejavnost v drugi državi, ki ustvarja dohodek.
b) Dohodek izvira v zvezi s trgovanjem ali poslovanjem, če je predmet dejavnosti v drugi državi, ki ustvarja
dohodek, poslovanje, ki je del ali dopolnitev trgovanja ali poslovanja. Dohodek je priložnosten glede na
trgovanje ali poslovanje, če olajšuje trgovanje ali poslovanje v drugi državi.
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S 4. odstavkom sporazum omogoča, da pristojni organi držav pogodbenic odobrijo
ugodnosti kljub temu, da niso izpolnjeni zahtevani pogoji, v kolikor presodi da je
ugodnejša davčna obravnava upravičena.
4. odstavek 22. člena sporazuma:
Rezidentu države pogodbenice, ki sicer ni upravičen do koristi, se lahko priznajo koristi konvencije, če tako
odloči pristojni organ države, od katere se koristi zahtevajo.

V petem odstavku so definirane katere borze so priznane borze.
5. odstavek 22. člena sporazuma:
Za namene tega člena izraz "priznana borza vrednostnih papirjev" pomeni:
a) Sistem NASDAQ, ki je v lasti Nacionalne zveze borznih posrednikov, in katerokoli borzo, ki je registrirana
pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo Združenih držav kot nacionalna borza vrednostnih papirjev po
Zakonu o trgovanju z vrednostnimi papirji Združenih držav iz leta 1934;
b) Ljubljansko borzo in
c) frankfurtsko, londonsko, pariško in dunajsko borzo in katerekoli druge borze vrednostnih papirjev, o
katerih se sporazumejo pristojni organi obeh držav pogodbenic.

Določbe proti zlorabi v nacionalni zakonodaji in zahteve iz 22. člena ZDA modela se
dopolnjujejo. Člen 22. ZDA modela določa pogoje, kdaj ima družba zadostno ekonomsko
povezavo z državo pogodbenico, da jo lahko opredelimo kot rezidenta za namene
sporazuma, medtem ko z določbami proti zlorabi v nacionalni zakonodaji ugotavljamo,
ali izpeljane transakcije odražajo dejansko ekonomsko vsebino. Torej nacionalna
zakonodaja države pogodbenice (države vira) določi, ali je oseba, ki zahteva ugodnosti
upravičeni lastnik dohodka, medtem ko 22. člen sporazuma določa, ali je upravičeni
lastnik tudi upravičen do ugodnosti po sporazumu175.
Določbe proti zlorabi v 22. členu modela ZDA tako obravnavajo povezavo med
davkoplačevalcem z državo rezidentstva, medtem ko določila v nacionalni zakonodaji
povezavo med davkoplačevalcem in dohodkom176.
Pojem upravičen lastnik v sporazumu ni opredeljen, saj ga opredeli država vira v skladu
s svojo nacionalno zakonodajo. Za namene sporazuma je upravičeni lastnik dividend
oseba, ki se ji lahko pripiše dohodek po zakonodaji države vira. Tako izplačilo dividend
družbe rezidentke države pogodbenice, zastopniku ali agentu rezidentu druge države
pogodbenice, ki prejme dohodek v imenu rezidenta tretje države, se ne more obdavčiti z
upoštevanjem nižjih stopenj po sporazumu. Če sta zastopnik oziroma agent rezidenta iste
države pogodbenice, potem se lahko dohodek obdavči pod pogoji iz sporazuma 177.
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IRS, komentar modela ZDA, 2006, str. 64.
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V pojasnilih k ZDA modelu ni nikjer opredeljeno, kaj je neprimerna uporaba sporazumov.
Je pa opredeljen treaty shopping, kjer rezident tretje države ustanovi družbo v eni od držav
pogodbenic z glavnim namenom izkoristiti ugodnost po sporazumu, ki so ga sklenile
ZDA z drugo državo. V pojasnilih je poudarjeno, da so iz definicije treaty shopping izvzeti
tisti rezidenti tretjih držav, ki za vzpostavitev sheme imajo trden poslovni razlog in ne
zgolj izkoristiti ugodnosti iz sporazuma178.
Zaključimo lahko, da so med določbami o omejevanju ugodnosti v OECD modelu in
določbami v ZDA modelu je konceptualna razlika. OECD model je grajen na
predpostavki, da bo ugodnost po sporazumu odobrena vsakemu razen, če OECD testi niso
negativni in se s tem ne izkaže bona fide namen. V ZDA modelu bodo ugodnosti iz
sporazuma dodeljene le, če zadostijo pogojem v določilih ali če pristojen organ odobri
obdavčitev pod pogoji v sporazumu. Po modelu OECD bo moral davčni zavezanec
dokazati, zakaj ugodnosti po sporazumu niso zavrnjene oziroma bo davčni organ moral
obrazložiti, zakaj so zavrnjene. Medtem bo moral davčni zavezanec v ZDA modelu
dokazati, da je upravičen do ugodnosti po sporazumu179.
V ZDA modelu je torej vsak primer treaty shoppinga že neprimerna uporaba sporazuma,
razen če niso izpolnjene določila o ekonomski vsebini, s katerimi se potrdi vez dohodka
s posredno družbo180.

4.4 Preprečevanje izogibanja davkom v OECD
4.4.1 Vloga OECD pri preprečevanju treaty shoppinga
Pravila mednarodne obdavčitve so bila postavljena na začetku 20. stoletja. Takrat so
družbe delovale v okolju, ki je bilo precej drugačno kot danes. Predvsem niso bile tako
mobilne in so bile bolj vezane na okolje, v katerem so delovale ter skoraj ni bilo mogoče,
da aktivni dohodki ne bi bili obdavčeni na viru. Davčna konkurenca je bila med
jurisdikcijami omejena. V obdobju globalizacije so razmere povsem drugačne. Družbe so
postale bolj mobilne in vse manjši poudarek je na proizvodnji in večji na storitvah in
neopredmetenih sredstvih. Zato lahko predvsem multinacionalke izbirajo med
jurisdikcijami, kje bodo obdavčene. V tej posledici tekmujejo jurisdikcije med seboj,
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katera bo pritegnila več neposrednih tujih naložb, s tem pa postaja davčna konkurenca
vedno močnejša.
V 21. stoletju je večina čezmejnih dohodkov neobdavčenih. Razlogov za neobdavčitev je
več. Eden ključnih razlogov je pomanjkanje pristojnosti za obdavčitev v državi vira, saj
se je v dobi elektronskega poslovanja lažje izogniti pogoju fizične prisotnosti, ki je pogoj
za obdavčitev. Drug pogost razlog za neobdavčitev je, ker države vira odobrijo
multinacionalkam davčne počitnice181. Države rezidentstva pa aktivnih dohodkov ne
obdavčujejo, ker se bojijo, da bodo multinacionalke prestavile sedež uprave v drugo
državo. Kadar gre za obdavčitev posameznikov, pa se je izkazalo, da izmenjava
informacij ni učinkovita, kadar gre za poslovanje preko davčnih oaz182.

4.4.2 Program BEPS kot zadnji poskus boja proti treaty shoppingu
OECD je 5. oktobra 2015 objavil končno poročilo BEPS-projekta. Zmanjševanje davčne
osnove in preusmeritev dobička je svetoven problem, ki je nastal zaradi neusklajenih
davčnih predpisov na nacionalni in mednarodni ravni ter ga je treba reševati na globalni
ravni.
BEPS-projekt predstavlja prvo pomembno obnovo standardov mednarodne obdavčitve,
odkar so bila postavljena pravila mednarodne obdavčitve. Ta obnova je pomembna ne
samo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in prelivanja dobičkov, temveč tudi
za vzdrževanje mednarodnega okvirja obdavčitve čezmejnih dejavnosti in preprečevanje
dvojne obdavčitve183.
Rezultat projekta je 15 predlogov za prenovo mednarodnih standardov obdavčitve, ki so
zajeti v 15 akcijskih načrtov. Med njimi je tudi Akcijski načrt 6, ki obravnava zlorabo
sporazumov, med katero tudi uvršča treaty shopping.
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Davčne počitnice (angl. Tax holidays) so obdobja delnih ali popolnih davčnih oprostitev. Tak status
imajo običajno nove ali razvojno pomembne dejavnosti.
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Treaty shopping je nezaželen predvsem zaradi omogočanja dvojne neobdavčitve. Že pred
projektom BEPS so v komentarju k členu 1. modela konvencije OECD podani primeri
določb, s katerimi lahko preprečimo zlorabe sporazumov. Z namenom preprečitve zlorabe
sporazumov, še posebej treaty shoppinga, so v poročilu o akcijskem načrtu 6 opredeljeni
varnostni ukrepi za preprečevanje zlorabe sporazumov. Naloga akcijskega načrta 6 je
razviti modele določb v sporazumih in podati priporočila glede oblikovanja notranjih
pravil, s katerimi bi se preprečilo pridobivanje ugodnosti po sporazumih osebam, ki jim
ne pripadajo184.
Nova pravila proti zlorabi sporazumov, ki so vključena v poročilo, so namenjena
predvsem preprečevanju treaty shoppinga. S spremembo naslova vzorčnega sporazuma
in preambule OECD-modela se bo zagotovila jasna opredelitev, da namen sporazumov ni
omogočanje dvojne neobdavčitve. Prav tako daje poročilo napotke, ki jih naj upoštevajo
države ob sklepanju sporazumov z jurisdikcijami z nizkimi ali ničelnimi stopnjami 185.
Strategije, ki jih predlaga OECD v okviru BEPS-projekta za preprečevanje treaty
shoppinga, so:
− države pogodbenice naj v sporazume vključijo jasno izjavo, da ne bodo omogočale
neobdavčitve ali znižanje obdavčitve oziroma, da bodo preprečevale davčne utaje in
izogibanje, vključno z onemogočanjem treaty shopping shem;
− v model sporazumov OECD bodo vključene posebne določne o preprečevanju
zlorabe. Določbe o omejevanju ugodnosti (angl. Limitation on benefits – »LOB«)
omejujejo ugodnosti osebam, ki izpolnjujejo določene pogoje. Pogoji temeljijo na
pravni naravi, lastništvu in dejavnosti družbe. S temi določbami se potrjuje, ali
obstaja dovolj trdna vez med družbo in njeno državo rezidentstva;
− ker LOB-določbe vedno ne preprečujejo vseh oblik treaty shoppinga, bo v Model
OECD vključena določba o glavnem namenu transakcije ali sheme (angl. the
principal purposes test – »PTT«). Ta določba bo omogočala zavrnitev ugodnosti po
sporazumu v primerih kadar je glavni namen transakcije ali sheme pridobiti
ugodnosti po sporazumu, v kolikor se ne dokaže da je odobritev ugodnosti po
sporazumu v skladu s namenom in ciljem sporazumov186.
Določbe LOB in PTT preprečujejo zlorabo sporazumov, vendar pa imajo svoje prednosti
in slabosti. Določbe LOB so lahko razumljive in uporabne, vendar s širjenjem pogojev v
določbah lahko vodi v pretirano zapletenost sporazumov. Določbe PPT so dovolj splošne
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Avi-Yonah in Xu, 2016, str. 36.
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in zajamejo vse sheme treaty shoppinga, njihova interpretacija in uporaba je odvisna od
diskrecijske pravice davčnih organov ali sodišč. Zato temelji uspešnost PPT določb na
sposobnosti vsake države posameznice, da prepozna dejavnike treaty shoppinga. Na
žalost številne države v razvoju nimajo potrebnih zmogljivosti in virov informacij, da bi
lahko te določbe uspešno uporabljale187.
Vsi ukrepi, predlagani v poročilu akcijskega načrta 6, temeljijo na starih splošno sprejetih
pravilih mednarodne obdavčitve: na načelu enkratne obdavčitve, načelu koristnosti,
načelu nediskriminatornosti in načelu transparentnosti. Naloga BEPS-projekta je ob
upoštevanju starih pravil mednarodne obdavčitve, zagotoviti obdavčitev dobičkov v
jurisdikciji, kjer se odvija dejavnost oziroma se povečuje vrednost sredstev. Tako je nova
smer mednarodnega davčnega prava zagotovitev načela enkratne obdavčitve in
preprečevanje zmanjševanje davčnih osnov in prenašanja dobičkov. Na žalost so stara
pravila mednarodne obdavčitve ustvarila pogoje za zmanjševanje davčnih osnov in
prenos dobičkov. Zato se v strokovni javnosti postavlja vprašanje ali ne bi bilo treba
opustiti starih pravil in postaviti nova, ki bodo ustreznejša glede na globalizacijo
poslovanja188.
Mednarodna obdavčitev temelji na načelu koristi, zato je večina aktualnih vprašanj
mogoče rešiti, če se pravila obdavčitve spremenijo, tako da so pasivni dohodki189
obdavčeni predvsem v jurisdikciji vira in aktivni dohodki190 v jurisdikciji rezidentstva.
Število jurisdikcij, ki so vir pasivnih dohodkov, je namreč precej manjše od števila
jurisdikcij rezidentstva. Večina portfelijskih naložb je na treh področjih ZDA, EU in
Japonska. Tudi države BRICS191 poskušajo predvsem pritegniti naložbe v vrednostne
papirje prek vzajemnih skladov, ki jih je relativno enostavno obdavčiti. Če se uskladijo
ZDA, EU in Japonska in obdavčijo dividende, obresti in licenčnine na viru, je večina
težav glede obdavčitve pasivnih dohodkov rešenih. Bistveno je, da denar ne more odtekati
v davčne oaze in je onemogočeno dosegati višje stopnje donosa. S spremembo pravila
obdavčitve prav tako ni več potrebe po izmenjavi informacij oziroma zagotavljanja
sodelovanja z davčnimi oazami, kar se poskuša zagotavljati s Konvencijo o medsebojni
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Avi-Yonah in Xu, 2016, str. 37.
Prav tam, str. 23.
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Pasivni dohodki so dohodki, ki niso odvisni od naših aktivnosti.
190
Aktivni dohodki so dohodki, ki so posledica različnih opravljenih del oz. aktivnosti Aktivni dohodki se
v načelu obdavčujejo preko letne davčne osnove, sintetično preko progresivnih davčnih stopenj, in ob
upoštevanju davčnih olajšav; pasivni dohodki pa se v načelu obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni
stopnji in brez upoštevanja davčnih olajšav.
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Države, ki spadajo v združenje BRICS so: Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Republika Južna Afrika.
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upravni pomoči pri davčnih zadevah (angl. Multilateral Agreement for administrative
Assistance in Tax Matters – MAATM)192. S tem se tudi zagotovi, da se obdavčijo dohodki
skladov, tam kjer so investicije193.
Za aktivne dohodke je značilno, da ima več kot okoli 90 % multinacionalnih družb sedež
v G20, in nobena od teh držav nima davčne stopnje pod 20 %. Če zagotovijo države G20
koordinirano obdavčitev, s tem ukrepom omejijo možnosti izogibanja davkom in
zagotovijo obdavčitev tam, kjer je dobiček nastal. Posledično multinacionalke ne bodo
več imele težnje po izkoriščanju vrzeli v mednarodni davčni zakonodaji194.
Vendar vsi avtorji niso prepričani, da bo BEPS rešil težave v mednarodni obdavčitvi.
Avtor Avi-Yonah navaja naslednje omejitve projekta BEPS:
− V procesu razprav in pogajanj v sklopu projekta BEPS so dominantno vlogo imele
velike države OECD. Ker so to vse razvite države, je projekt BEPS predvsem
posledica kompromisa med bogatimi državami.
− V proces projekta je bilo vključenih več kot 60 držav, vendar predstavljajo manj kot
tretjino članov Združenih narodov. Ker imajo multinacionalke svoje družbe po vsem
svetu, vključno v ne sodelujočih državah, je učinkovitost projekta BEPS zelo
omejena. Davčna konkurenca med sodelujočimi državami in državami, ki niso
sodelovale, se bo nadaljevala. Ukrepi, ki bi jih sprejele enostransko le nekatere
države, bi lahko škodovali vsem ostalim državam.
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Konvencija o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah je bila pripravljena v letu 1988 v okviru
Sveta Evrope in OECD. V letu 2010 je bila konvencija zaradi sprememb na davčnem področju spremenjena
oziroma dopolnjena s Protokolom o spremembi Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih
zadevah. Glavni namen Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah je, da omogoči
učinkovito upravno sodelovanje med državami podpisnicami na davčnem področju glede davkov, ki so
navedeni v konvenciji. To posledično pomeni tudi bolj učinkovito izvajanje nacionalne zakonodaje na
področju preprečevanja davčnih utaj in izogibanju plačevanja davkov, ob hkratnem spoštovanju osnovnih
pravic zavezancev za davek. S protokolom pa je med drugim konvencijo uskladilo z mednarodno sprejetim
standardom na področju izmenjave davčnih informacij ter omogočilo, da so h konvenciji lahko pristopile
tudi države, ki niso članice OECD ali Sveta Evrope, kar vodi v širitev kroga držav in jurisdikcij, ki si lahko
na tej pravni podlagi izmenjujejo davčne podatke. Slovenija je Konvencijo o medsebojni upravni pomoči
pri davčnih zadevah in Protokol o spremembi Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih
zadevah (Uradni list RS, št. 22/10 – MP) podpisala 27. maja 2010. Konvencija je začela za Slovenijo veljati
1. maja 2011, protokol pa 1. junija 2011. Konvencija ima pomembno vlogo za nadaljnji razvoj avtomatične
izmenjave informacij, saj zagotavlja pravno podlago, na osnovi katere je 52 držav in jurisdikcij v letu 2014
podpisalo večstranski sporazum med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih
računih (RS Ministrstvo za finance, FURS, Avtomatična izmenjava informacij na področju neposrednega
obdavčevanja, Podrobnejši opis, 2. izdaja, februar 2015, str. 7).
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Avi-Yonah in Xu, 2016, str. 49.
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Prav tam, str. 49.
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− Nekatere države v razvoju, ki so sodelovale v projektu BEPS, so tudi podale
predloge, ki so jim nekatere ključne države OECD nasprotovale in tako niso bili
upoštevani.
− Proces javne razprave in posvetovanja je bil relativno nezadosten. Nadzorna skupina
BEPS, katere člani so bili mednarodno priznani davčni strokovnjaki, so opozorili, da
so jih močno preglasovali davčni svetovalci in predstavniki multinacionalk. Prejeli
so več kot 12.000 strani pripomb na osnutke za razpravo, bilo je 23 objavljenih
osnutkov in 11 javnih posvetovanj. Vendar ni znano, v kolikšni meri so bile te
pripombe in predlogi upoštevani v končnem paketu BEPS. Še pomembneje je, da
niso bili objavljeni razlogi za zavrnitev različnih predlogov195.

195

Prav tam, str. 27−28.
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5 TREATY SHOPPING IN PRAVO EVROPSKE UNIJE
5.1 Zakonodajni ukrepi v pravu EU proti treaty shoppingu
Treaty shopping je usmerjen na obdavčitev dividend, obresti in licenčnin pri čezmejnih
transakcijah. Pri tem družbe iščejo tisto pot med državo vira, prehodno družbo in državo
rezidentstva, ki bo najugodnejša z vidika obdavčitve dohodkov. Pomembno je, da ima
država, v kateri je rezidentka prehodna družba, podpisan sporazum z državo, kjer je
rezidentka družba, ki izplačuje dohodek. Po sporazumu si tako zagotovijo ugodnejšo
obdavčitev, kot če bi bil dohodek izplačan neposredno v državo rezidentstva.
Vendar pri shemah treaty shoppinga v EU niso pomembne samo določbe nacionalnih
zakonodaj in sporazumov temveč tudi določbe prava EU. Pravo EU ima prednost pred
nacionalno zakonodajo o neposrednih davkih, ki spada na področje uporabe 115. člena196
Pogodbe o delovanju EU (PDEU).
Pravo EU in mednarodno davčno pravo (zlasti sporazumi o izogibanju dvojnega
obdavčevanja) imata različne cilje in pristope. Namen sporazumov je predvsem urejanje
meddržavnih odnosov in porazdelitev pristojnosti obdavčitve med države pogodbenice,
medtem ko je namen prava EU vzpostaviti enotni trg brez notranjih meja. Zaradi različnih
ciljev in pristopov prihaja do konfliktov med obema vejama prava197.
Vsaki državi članici je dovoljeno oblikovanje nacionalnih davčnih sistemov v skladu s
svojimi nacionalnimi cilji fiskalne politike, vendar morajo to pristojnost izvrševati ob
upoštevanju prava EU198. Področje neposrednih davkov je v EU le delno harmonizirano
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Svet po posebnem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in
Ekonomsko-socialnim odborom soglasno izda direktive za približevanje tistih zakonov in drugih predpisov
držav članic, ki neposredno vplivajo na vzpostavitev ali delovanje notranjega trga.
197
European Commission, EC Law and Tax Treaties, Working document, 9. June 2005, Brussels, 2005.
Dostopno
na:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions
/eclawtaxtreaties_en.pdf (20. 3. 2016), str. 3.
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Glej sodbe Sodišča EU: Zadeva C-196/04 Cadbury Schweppes Overseas, z dne 12. septembra 2006,
ZOdl. 2006, str. I-07995, točka 40, Zadeva C-311/97 Royal Bank of Scotland, z dne 29. aprila 1999, ZOdl.
1999, str. I-2651, točka 19; Zadeva C-319/02 Manninen, z dne 7. septembra 2004, ZOdl. 2004, str. I-7477,
točka 19; Zadeva C-446/03 Marks & Spencer, z dne 13. decembra 2005, ZOdl. 2005, str. I-10837, točka
29., Zadeva C-279/93 Schumacker, z dne 14. februarja 1995, ZOdl. 1995, str. I-00225, točka 21; Zadeva
C-80/94 Wielockx, z dne 11. avgusta 1995, ZOdl. 1995, str. I-02493, točka 16, Zadeva C-107/94 Asscher,
z dne 27. junij 1996, ZOdl. 1996, str. I-03089; točka 36; Zadeva C-264/96 Imperial Chemical Industries (I.
C. I.), z dne 16. julij 1998, ZOdl.1998, str. I-04695, točka 19.

70

s tremi direktivami199 in preko sodb sodišča EU, kjer se posredno oblikuje davčni sistem
na podlagi odločitev sodišča200.
Evropska komisija je 28. 1. 2016 izdala priporočilo o izvajanju ukrepov proti zlorabi
sporazumov. V njem ugotavlja, da sporazumi pomagajo pri spodbujanju čezmejnega
poslovanja, saj se z njimi države pogodbenice dogovorijo o alokacijskih pravilih
obdavčitve z namenom odprave dvojne obdavčitve, kar spodbuja gospodarsko aktivnost
in rast.
Sporazumi ne bi smeli ustvarjati priložnosti za treaty shopping in ostale strategije zlorab,
saj s tem omogočajo neobdavčitev ali zmanjšano obdavčitev, ki zmanjšujejo davčne
prihodke držav pogodbenic. Zato priporoča Komisija ukrepe, ki jih priporoča tudi OECD
v okviru BEPS projekta. V ta namen naj bi države pogodbenice v sporazume vključile
splošno pravilo proti zlorabi, ki temelji na testu glavnega namena (angl. principal purpose
test) transakcije ali sheme. Z namenom zagotavljanja skladnosti z zakonodajo EU je
predlagan ukrep treba uskladiti s sodno prakso Sodišča EU201.
Na podlagi akcijskega načrta za pravično in učinkovito obdavčenje dohodkov pravnih
oseb, ki ga je Komisija predstavila 17. 6. 2015, je sestavljen predlog direktive o določitvi
pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega
trga.
Direktiva določa pravno zavezujoča pravila, da se državam članicam omogoči učinkovito
ukrepanje proti izogibanju davkom od dohodkov pravnih oseb na način, ki ohranja
njihovo skupno konkurenčnost in spoštuje enotni trg, pogodbene svoboščine, Listino EU
o temeljnih pravicah in pravo EU na splošno. V zvezi s tem upošteva dve glavni področji
dela na ravni EU in na mednarodni ravni.
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Za obdavčitev dividend, obresti in licenčnin sta pomembni: Direktiva sveta 2011/96/EU z dne 30.
november 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic
in Direktiva sveta 2003/49/ES z dne 3. junij 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter
licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic.
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Poulsen Martin, Treaty/Directive Shopping and Abuse of EU Law, Intertax, Volume 41, Issue 4, Kluwer
Law International BV, 2013, str. 230.
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European Commission, Commission Recommendation of 28.1.2016 on the implementation of measures
against
tax
treaty
abuse,
Brussels,
2016,
Dostopno
na:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/c_2
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Namen direktive je doseči ravnovesje med potrebo po določeni stopnji enotnosti pri
izvajanju rezultatov projekta o eroziji davčne osnove in preusmerjanju dobička po vsej
EU in potrebami držav članic, da v okviru teh novih pravil upoštevajo posebne značilnosti
njihovih davčnih sistemov.
Poleg te direktive je pomemben še Sveženj ukrepov za preprečevanje izogibanja davkom.
Sestavljen je iz zakonodajnih in nezakonodajnih pobud na ravni EU, katerih cilj so strožja
pravila proti izogibanju davkom od dohodkov pravnih oseb ter bolj poštena, enostavnejša
in učinkovitejša obdavčitev tovrstnih dohodkov v EU. Sveženj nadgrajuje priporočila za
preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (angl. tax base
erosion and profit shifting – BEPS), ki jih je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) sprejela leta 2015.
Sveženj temelji na treh glavnih stebrih programa Komisije za bolj pravično obdavčenje:
−

Zagotavljanje učinkovitega obdavčenja v EU. Temeljno načelo obdavčitve
dohodkov pravnih oseb je, da naj bi gospodarske družbe plačale davek tam, kjer
ustvarijo dobiček. Komisija predlaga direktivo proti izogibanju davkom s
pravno zavezujočimi ukrepi za boj proti nekaterim najpogostejšim shemam

−

izogibanja.
Večja davčna preglednost. Komisija poudarja, da je preglednost bistvena za
odkrivanje praks agresivnega davčnega načrtovanja, ki jih uporabljajo velike
gospodarske družbe, in za zagotovitev poštene davčne konkurence. Zato vsebuje
sveženj spremenjeno direktivo o upravnem sodelovanju, katere glavni namen
je povečanje preglednosti davkov, ki jih plačujejo gospodarske družbe.
Predlagana pravila nalagajo nacionalnim organom, da si izmenjujejo davčne
informacije o dejavnostih multinacionalk po posameznih državah.

−

Zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev. Pomembno je, da prizadevanjem
držav članic za uveljavljanje novih svetovnih standardov davčne preglednosti in
poštene davčne konkurence sledijo tudi mednarodni partnerji EU. Prav tako bi
bilo treba v mrežo dobrega davčnega upravljanja vključiti države v razvoju, da bi
tudi one lahko uživale koristi globalnega boja proti izogibanju davkom.
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Sveženj sestavljajo naslednji elementi:
− Sporočilo o svežnju ukrepov za preprečevanje izogibanja davkom. Sporočilo
s političnega in gospodarskega vidika utemeljuje razloge za ukrepe, ki so
predlagani v tem svežnju.
−

Direktiva o preprečevanju izogibanja davkom. Cilj osnutka direktive je uvedba
več pravno zavezujočih ukrepov za preprečevanje agresivnega davčnega
načrtovanja. Namen pa je predvsem obravnavati primere, v katerih korporacije
izrabljajo razlike med nacionalnimi davčnimi sistemi, da bi zmanjšale svoje
skupne davčne obveznosti. Direktiva v zvezi s tem vključuje naslednje
zakonodajne določbe za preprečevanje agresivnega davčnega načrtovanja:
o
o
o
o

pravilo o omejitvi obresti,
pravilo o izstopni obdavčitvi,
klavzulo o menjavi,
splošno pravilo o preprečevanju zlorab,

pravilo o hibridnih neskladjih.
Direktiva bi se uporabljala za vse davčne zavezance, ki so zavezani plačilu davka
o

od dohodkov pravnih oseb v EU, tudi za vse hčerinske družbe podjetij s sedežem
zunaj EU. Obenem bi bil z njenim sprejetjem zagotovljen usklajen prenos ukrepov
OECD za preprečevanje BEPS, tudi v tistih sedmih državah članicah EU, ki niso
včlanjene v OECD.
− Priporočilo o izvajanju ukrepov za preprečevanje zlorab davčnih
sporazumov. Priporočilo državam članicam svetuje, kako naj ob upoštevanju
prava EU ukrepajo, da bi bili njihovi davčni sporazumi odpornejši proti
zlorabam snovalcev agresivnega davčnega načrtovanja.
− Revizija direktive o upravnem sodelovanju202. S spremembo direktive naj
bi uvedli prakso, v skladu s katero bi se davčni organi po posameznih državah
medsebojno obveščali o ključnih davčnih informacijah, ki zadevajo
multinacionalna podjetja. Ta določba bo državam članicam omogočala, da
bodo učinkoviteje odkrivale in zatirale sheme izogibanja davkom 203.

202

Direktiva Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na
področju obdavčenja.
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Evropski svet, Svet Evropske Komisije, Sveženj ukrepov za preprečevanje izogibanja davkom. Dostopno
na: http://91.194.202.11/sl/policies/anti-tax-avoidance-package/ (1. 6. 2016).
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5.2 Pomen sekundarnega prva EU proti treaty shoppingu
Pri davčnem načrtovanju, kjer davčni zavezanci vključujejo v sheme tudi družbe davčne
rezidentke v eni od članic EU, ima pomembno vlogo pravo EU. Na obdavčitev dividend,
obresti in licenčnin vplivata direktivi mati − hči in direktiva obresti in licenčnine, kateri
so države članice prenesle nacionalno zakonodajo. Tako ugodnejšo obravnavo izplačil
dohodkov med družbami iz različnih držav članic pod določenimi pogoji zagotavlja
nacionalna zakonodaja na podlagi direktiv.

5.2.1 Direktiva mati - hči
Cilj Direktive mati − hči204 je ustvariti pogoje znotraj Unije, ki so podobni tistim na
notranjem trgu, z odpravo vseh davčnih ovir za čezmejne transakcije dividend in tako
zagotovi učinkovito delovanje skupnega trga. Njen cilj je oprostitev obdavčitve dividend
in drugih oblik distribucije dobička, ki ga odvisne družbe izplačujejo svojim matičnim
družbam od davčnega odtegljaja, in odprava dvojne obdavčitve takšnih prihodkov na
ravni matične družbe. Z namenom doseči te cilje, direktiva določa dva ukrepa, ki jih
morajo države članice uvesti v svojo nacionalno zakonodajo. Prvi je naslovljen na države
članice matične družbe, ki morajo v primeru, da matična družbe prejme dividendo
hčerinske družbe s sedežem v drugi državi članici, odpraviti dvojno obdavčitev dividend,
tako da omogoči izvzem dividend iz obdavčitve ali obdavčiti dividende in hkrati
omogočiti odbitek davka, plačanega na viru. Drug ukrep je naslovljen na države članice
odvisne družbe, ki mora zaradi zagotavljanja fiskalne nevtralnosti odvisno družbo
oprostiti davčnega odtegljaja, v primeru izplačila dividend matični družbi205.
Slovenija je direktivo implementirala v členih 24. in 71. Zakonu o davku od dohodkov
pravnih oseb206. V 71. členu ZDDPO-2 je določen minimalni delež v kapitalu enako kot
v direktivi v višini 10 % in čas trajanja udeležbe najmanj 24 mesecev. S tem, da pogoja
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Direktiva Sveta 90/435/EGS z dne 23. 7. 1990 o skupnem sistemu obdavčite matičnih družb in odvisnih
družb iz različnih držav članic je bila večkrat spremenjena in leta 2011 prenovljena ter leta 2015 dopolnjena
z določbami o vključitvi skupnega minimalnega pravila o preprečevanju zlorab. Direktiva Sveta
2011/96/EU z dne 30. 11. 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih
držav članic in Direktiva sveta (EU) 2015/121 z dne 27. 1. 2015 o spremembi Direktive 2011/96/EU o
skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic, v nadaljevanju
uporabljamo izraz direktiva mati − hči.
205
Direktiva sveta 2011/96/EU z dne 30. november 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in
odvisnih družb iz različnih držav članic.
206
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Ur. l. RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 05/09, 96/09,
110/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 23/15, 50/14, 82/15).
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trajanja udeležbe ni treba izpolnjevati, če se davčnemu organu predloži bančna garancija.
V 6. odstavku 71. člena207 je vgrajena splošna določba proti zlorabi. S to določbo naj bi
preprečili sheme treaty shoppinga, ki so vzpostavljene zgolj zaradi neplačila davka.
V 24. členu ZDDPO-2 je določena metoda izvzema prihodkov iz naslova dividend z
namenom odpravljanja dvojne obdavčitve v državi matične družbe. Prav tako tudi ta člen
vsebuje splošno določbo proti zlorabi kot v členu 71. ZDDPO-2.

5.2.1.1 Ugodnosti po direktivi v primerjavi z ugodnostmi po sporazumu
Direktiva mati − hči se uporablja za distribucijo dobička odvisnih družb matičnim
družbam. S tem, da morata tako matična družba kot odvisna družba izpolnjevati pogoje:
− morajo imeti eno od oblik, ki so naštete v prilogi direktive,
− se v skladu z davčno zakonodajo države članice šteje za davčne namene za rezidenta
te države članice in se pod pogoji sporazuma, sklenjenim s tretjo državo, ne štejejo
za rezidenta za davčne namene zunaj Unije in
− so zavezane za enega od davkov, naštetih v prilogi direktive208.
Za oprostitev plačila davčnega odtegljaja direktiva določa še minimalni delež v kapitalu
odvisne družbe v višini 10 %. S tem da direktiva daje državam članicam možnost izbire:
− da zamenjajo pogoj udeležbe v kapitalu z deležem v glasovalnih pravicah,
− lahko določijo pogoj, da se kot matične družbe kvalificirajo tiste družbe, ki
vzdržujejo delež neprekinjeno vsaj dve leti in
− lahko določijo, da se stroški, ki se nanašajo na dobiček, in izgube, ki izhajajo iz
distribucije dobička odvisen družbe, ne odbijejo od obdavčljivega dobička
matične družbe. In sicer, kadar so v takem primeru stroški upravljanja, ki se
nanašajo na delež, fiksni kot splošna stopnja, fiksno določeni znesek ne sme
presegati 5 % dobička, ki ga distribuira odvisna družba.
Po vzorčnem sporazumu OECD so izplačila dobička obdavčena po 5-odstotni davčni
stopnji, če je upravičeni lastnik družba, ki ima v lasti najmanj 25 % kapitala družbe, ki
izplačuje dobiček, za ostale družbe velja stopnja 15 %.

207

Splošna določba omejuje ugodnost v primeru, kadar gre za okoliščine po 74. členu Zakona o davčnem
postopku (Ur. l. RS, št., 13/11, 32/12, 94/12, 111/13, 40/14, 25/14, 90/14, 91/15) oziroma gre za shemo ali
niz shem, pri katerih je bil glavni ali eden od glavnih namenov pridobitev davčnih ugodnosti, pri tem pa se
nepriznanje ugodnosti lahko nanaša le na en korak ali del v shemi.
208
2. člen Direktive mati − hči.
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Razlika med zahtevami po direktivi in sporazumu je naslednja:
− po sporazumu je družba katera koli korporacija ali kateri koli subjekt, ki se za davčne
namene obravnava kot korporacija, medtem ko je v direktivi oblika družbe določena
v prilogi direktive,
− po sporazumu je določena višja stopnja najmanjše udeležbe v kapitalu kot po
direktivi,
− po sporazumu ni določen pogoj minimalnega časa imetništva deleža in
− v sporazumih je uporabljen koncept upravičenega lastnika, kar pomeni, da imajo
države pogodbenice pravico zavrniti ugodnosti po sporazumu, če družba ni
upravičeni lastnik dohodka. Koncept upravičenega lastnika je v sporazumih
uporabljen z namenom preprečevanja treaty shoppinga. Medtem ko direktiva ne
vsebuje koncepta upravičenega lastnika, temveč je za pridobitev ugodnosti treba
izpolnjevati samo formalne pogoje.

5.2.2 Direktiva obresti/licenčnine
Leta 2003 je Svet sprejel Direktivo o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter
licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic. Cilj direktive je na enotnem
trgu zagotoviti, da se transakcije med družbami iz različnih držav članic ne obravnavajo
davčno manj ugodno, kot se obravnavajo transakcije, ki se izvajajo med družbami iz iste
države članice. Direktiva nalaga državam članicam, da zagotovijo enkratno obdavčitev
obresti in licenčnin. Direktiva določa, da se obresti in licenčnine, plačane povezanim
družbam iz različnih držav članic, lahko obdavčijo le v državi rezidentstva prejemnika
dohodka in v državi vira morajo biti izvzete iz plačila davka209. Slovenija je direktivo
implementirala v 72. členu ZDDPO-2.

5.2.2.1 Ugodnosti po direktivi v primerjavi z ugodnostmi po sporazumu
Plačila obresti ali licenčnin, ki nastanejo v državi članici, so oproščena plačila davčnega
odtegljaja, če je upravičeni lastnik obresti ali licenčnin družba iz druge države članice.
Družbe morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
− morajo imeti eno od oblik, ki so naštete v prilogi direktive,

209

Direktiva sveta 2003/49/ES z dne 3. junij 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter
licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic.
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− se v skladu z davčno zakonodajo države članice šteje za davčne namene za rezidenta
te države članice in se pod pogoji sporazuma, sklenjenim s tretjo državo, ne štejejo
za rezidenta za davčne namene zunaj Unije, in
− so zavezane za enega od davkov, naštetih v prilogi direktive.
Za oprostitev plačila davčnega odtegljaja direktiva določa, da morajo družbe biti
povezane družbe210 in države članice imajo možnost zahtevati minimalen čas povezanosti
dve leti.
Po vzorčnem sporazumu OECD so obresti obdavčene po 10-odstotni davčni stopnji,
medtem ko so licenčnine obdavčene izključno v državi rezidenstva.
Razlika med zahtevami po direktivi in sporazumu je naslednja:
− po sporazumu je družba katera koli korporacija ali kateri koli subjekt, ki se za davčne
namene obravnava kot korporacija, medtem ko je v direktivi oblika družbe določena
v prilogi direktive,
− po sporazumu ni določena stopnja najmanjše udeležbe v kapitalu kot po direktivi,
− po sporazumu ni določen pogoj minimalnega časa imetništva deleža v povezani
osebi.
Tako direktiva kot vzorčni sporazum OECD uporabljata koncept upravičenega lastnika.
S tem, da je v direktivi definiran upravičeni lastnik kot družba, katera prejme plačila v
svojo lastno korist in ne kot posrednik, na primer zastopnik, skrbnik ali pooblaščeni
podpisnik za neko drugo osebo.

5.2.3 Treaty shopping/directive shopping
Pri tehniki načrtovanja davčni zavezanec izkoristi najugodnejši sporazum, ki mu
omogoča ne obdavčitev ali nižjo obdavčitev, v EU pa ima dodatno vlogo še ugodnosti, ki
jih imajo rezidenti držav članic, ki jim zagotavljajo direktive, ki so prenesene v nacionalne
zakonodaje. Ko torej enkrat davčni zavezanec izbere jurisdikcijo, v kateri bo ustanovil
posredno družbo, skozi katero po prelival dohodke, ima možnost izbire ali izkoristi

210

Družba je povezana družba druge družbe:
če ima prva družba neposredno v lasti vsaj 25 % kapitala druge družbe ali
če ima druga družba neposredno v lasti vsaj 25 % kapitala prve družbe ali
če ima tretja družba neposredno v lasti vsaj 25 % kapitala prve in druge družbe.
Države članice imajo možnost, da merilo minimalnega deleža kapitala nadomestijo z merilom minimalnega
deleža glasovalnih pravic.
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ugodnost, ki mu ponuja nacionalna zakonodaja ali pa uveljavlja ugodnosti po sporazumu.
Glede na to, da direktiva zagotavlja oprostitev obračuna in plačila davčnega odtegljaja ob
nižji kapitalski udeležbi družb, je v interesu družb izkoriščati ugodnosti, ki jih ponuja
direktiva.
V literaturi zasledimo pojem directive shopping, ki je relativno nov in je nastal v povezavi
z uveljavitvijo Direktive mati − hči leta 1990211. Glede na to, da direktiva dopušča
državam članicam odstopanja, s tem daje možnost izbiranja najugodnejše jurisdikcije
znotraj EU.
Davčni zavezanec, ki je rezident v državi nečlanici (država R) pričakuje izplačilo
dividend, obresti ali licenčnin, ki imajo vir v državi članici (država S). Z namenom
zagotoviti ugodnejšo davčno obravnavo ustanovi družbo v drugi državi članici (država
C), ki bo prejela dohodke.
Slika 9: Shema z uporabo prehodne družbe v EU

Vir: De Broe, 2007, str. 21.

Z vmesno družbo si družba R zagotovi ugodnejšo davčno obravnavo, ki izhaja iz direktive
mati-hči ali iz direktive obresti in licenčnine.

211

De Broe, 2007, str. 11.
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V shemo lahko davčni zavezanec vključi tudi bazno družbo, ki je v državi nečlanici, ki
dohodke prejme posredno iz države vira preko posredne družbe v državi članici, ki ima
ugodnejše davčne pogoje. Bazne družbe so ponavadi locirane v jurisdikcijah, kjer so
davčne stopnje nižje oziroma so locirane v davčnih oazah.
Slika 10: Večstopenjska shema v EU

Vir: De Broe. 2007, str. 19.

5.3 Pomen sodb Sodišča EU proti treaty shoppingu
Kadar govorimo o treaty shoppingu kot neprimerni uporabi sporazumov, gre za
izogibanje davčnim obveznostim. Namen treaty shoppinga je znižati davčno obveznost
ali se ji povsem izogniti, tako da naložbenik ustanovi družbo preko katere preusmeri
dohodke. Pri tem se postavljajo vprašanja ali je z ustanovitvijo prehodne družbe kršeno
pravo EU, ali so transakcije v nasprotju s pravom EU in, ali je preprečevanje treaty
shoppinga v nasprotju s pravom EU.
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Sodišče EU je v zadevi Emsland212 odločilo, da oseba, za katero bi sicer veljalo pravo
EU, lahko izgubi svoje pravice po pravu EU, kadar jih hoče zlorabiti. Zloraba se zgodi
samo, kadar kljub formalnemu upoštevanju pogojev, določenih s predpisi EU, ni bil
dosežen namen teh predpisov ter obstaja namen pridobitve koristi z umetnim
ustvarjanjem pogojev, v katerih je te koristi mogoče pridobiti.213 V zadevi Lankhorst214
pa je Sodišče EU odločilo, da lahko potreba po preprečevanju izogibanja davkom
predstavlja nujno zahtevo javnega interesa, ki lahko upraviči omejitev temeljnih
svoboščin.

5.3.1 Treaty shopping in pravica do ustanavljanja
Pravica do ustanavljanja vključuje pravico do začetka in opravljanja dejavnosti kot
samozaposlena oseba ter pravico do ustanovitve in vodenja podjetij kot trajne in
neprekinjene dejavnosti pod enakimi pogoji, kot je glede ustanovitve opredeljeno v
zakonodaji zadevne države članice za njene državljane.
Družba, ki ustanavlja posredno družbo, z namenom izkoristiti ugodnejši sporazum,
oziroma si zagotoviti ugodnejši davčni položaj vpliva na dejavnost družbe. Namreč lahko
gre za prehodno družbo, ki ne izvaja gospodarske dejavnosti in služi kot kanal za
prelivanje dohodka ali družbo, ki ima neodvisno gospodarsko dejavnost. S tem ko družba
ustanovi drugo družbo uresničuje pravico do ustanavljanja, ki je zagotovljena s PDEU.215
Pravica do ustanavljanja je zapisana v 49. členu PDEU, ki pravi, da se omejitve pravice
do ustanavljanja za državljane ene države članice na ozemlju druge države članice
prepovedo. Takšna prepoved velja tudi za omejitve pri ustanavljanju agencij, podružnic
ali hčerinskih družb, ki jih želijo ustanoviti državljani katere koli države članice s
sedežem na ozemlju katere koli države članice. Velja tako za fizične kot pravne osebe.
Razlaga se na način, da prepoveduje državi članici diskriminacijo državljanov druge

212

Zadeva C-110/99 Emsland-Stärke GmbH, z dne 14. december 2000, ZOdl. 2000, Str. I-11569, točka
52.−53.
213
Komisija Evropskih skupnosti, Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru: Uporaba ukrepov proti zlorabi na področju neposrednih davkov - v EU in
v
zvezi
s
tretjimi
državami,
Bruselj,
10.
12.
2007.
Dostopno
na:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/SL/1-2007-785-SL-F1-1.Pdf (15. 1. 2016), str. 3.
214
Zadeva C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH, z dne 12. december 2002, ZOdl. 2002 Str. I-11779, točka
37.
215
Zadeva C-436/00 X in Y z dne 21. november 2002, ZOdl. 2002, str .I-10829, točka 37.
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države članice in diskriminacijo svojih državljanov, ki želijo ustanoviti družbo v drugi
državi članici216.
Na podlagi 49. člena PDEU je pravica do ustanavljanja razširjena na družbe, ustanovljene
v skladu z zakonodajo posamezne države članice, ki imajo statutarni sedež, glavno upravo
ali glavni kraj poslovanja v EU. Družbe imajo pravico do poslovanja v drugi državi članici
preko poslovalnice, agencije ali hčerinske družbe. Status statutarnega sedeža, glavne
uprave ali glavnega kraja poslovanja služi kot povezujoč faktor v enaki meri kot
državljanstvo217. Kot posledica mora biti družba iz druge države članice v primerljivi
situaciji z lokalno družbo obravnavana enakovredno 218. Diskriminacijsko davčno
obravnavanje med hčerinskimi družbami in podružnicami je prepovedano219.
Ustanovljena družba omogoča državljanu EU, da stalno in trajno sodeluje v
gospodarskem življenju države članice, ki ni njegova matična država, ima od tega
zaslužek, ustvarja dobiček na tem trgu in tako prispeva h gospodarskemu in k socialnemu
notranjemu prodoru znotraj EU v okviru aktivnosti samozaposlenih oseb220. Vendar pa
mora družba dejansko opravljati trajno gospodarsko dejavnost 221 preko stalnega sedeža v
drugi državi članici. Fizična prisotnost na ozemlju države, kjer je družba ustanovljena,
mora biti tolikšna, da omogoča učinkovito in resnično opravljanje dejavnosti. Namen
prisotnosti družbe na ozemlju države, kjer je bila ustanovljena, mora biti trajen, kar je
poudaril tudi generalni pravobranilec Léger v zadevi Cadbury Schweppes222.
Postavlja se vprašanje, ali se lahko oseba, ki izkorišča ugodnejši davčni položaj z
ustanovitvijo družbe in preusmeritvijo dohodkov skozi to družbo, še vedno sklicuje na
pravico do ustanavljanja.
Čeprav sodišče EU tega vprašanja ni neposredno obravnavalo, se po analogiji lahko
uporablja v skladu z nedavčno povezanimi zadevami (Centros223/Überseering224), ki so

216

Hji Panayi 2006, str. 166.
Zadeva C-212/97 Centros, z dne 9. marec 1999, ZOdl. 1999, str. I-01459, točka 20.
218
Zadeva C-79/85 Segres, z dne 10. julij 1986, ZOdl. 1986, str. 02375, točka 15.
219
Zadeva C-307/97 Saint Gobain, z dne 21. september 1999, ZOdl. 1999, str. I-06161.
220 Zadeva C-55/94 Gebhard, z dne 30. november 1995, ZOdl. 1995, str. I-04165, točka 25.
221
Zadeva C-221/89 Factortame, z dne 25. julij. 1991, ZOdl. 1991, str. I-03905, točka 20.
222
Zadeva C-196/04 Cadbury Schweppes, sklepni predlogi generalnega pravobranilca Philippa Légerja,
predstavljeni 2. maja 2006, točka 42.
223
Zadeva C-212/97 Centros, z dne 9. marec 1999, ZOdl. 1999, str. I-01459.
224
Zadeva C-208/00 Überseering, z dne 5. november 2002, ZOdl. 2002, str. I-09919.
217
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obravnavale izkoriščanje najugodnejšega pristojnega sodišča (v nadaljevanju angl. forum
shopping)225.
Centros je bila družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v Veliki Britaniji, vendar
vse od ustanovitve tam svoje dejavnosti nikoli ni opravljala. Bila je v lasti dveh danskih
državljanov. Oba lastnika sta prebivala na Danskem, od koder je tudi potekala večina
poslovanja, izvedenega preko danskih podružnic. Danski vladni organi so zavrnili
registracijo njenih danskih podružnic, za kar je sodišče ugotovilo, da gre za kršitev
pravice do ustanavljanja.226
Danska vlada je trdila, da je potrebna gospodarska dejavnost, ki bi pomenila izvajanje
pravice do ustanavljanja, o čemer pa generalni pravobranilec La Pergola ni bil prepričan.
Vprašal se je, kakšno vrsto posla mora opravljati obvladujoča družba, kako dolgo in v
kakšnem obsegu, da bi lahko obstajala svoboda izvajanja pravice do ustanavljanja
sekundarne družbe227.
Pravica do ustanavljanja ni bila omejena glede na zahtevo katere koli gospodarske
dejavnosti. Pravzaprav dejstvo, da družba ni poslovala v državi članici, v kateri je imela
sedež, in je opravljala dejavnosti le v državi članici, kjer je ustanovila podružnico, še ni
zadosten dokaz o obstoju zlorabe ali goljufivega ravnanja, da bi v tej drugi državi članici
lahko tej družbi zavrnili uporabo določb v zvezi s pravico ustanavljanja 228.
Prav tako je Sodišče EU v zadevi Inspire Art.229 potrdilo, da gre pri družbi, ki je bila
ustanovljena v eni državi članici le z namenom ustanavljanja v drugi državi članici, kjer
je izvajala glavno oz. celotno poslovanje, za legitimno uveljavljanje pravico do
ustanavljanja. Razlogi, zakaj je bila družba ustanovljena v drugi državi članici, in dejstvo,
da je svojo dejavnost opravljala izključno ali v celoti v državi članici, kjer je registrirana,
je niso prikrajšali za pravico do uveljavljanja pravice do ustanavljanja. Dejstvo, da je to
omogočilo družbam boljšo strukturiranost na način, da na enotnem trgu uporabijo
ugodnosti najmanj zahtevnih nacionalnih režimov, je zagotovljeno v pravici o
ustanavljanju230.
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Hji Panayi 2006, str. 167.
Zadeva C-212/97 Centros, točka 18.
227
Prav tam, točka 17.
228
Prav tam, točka 29.
229
Zadeva C-167/07 Inspire Art., z dne 30. september 2003, ZOdl. 2003, str. I-10155.
230
Prav tam, točka 138.
226
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Ti primeri nakazujejo, da dejstvo, ko družba (gospodarsko) izkorišča najugodnejše
pristojno sodišče znotraj EU z malo gospodarske vsebine pomeni, da ni kršeno pravo EU
in da to omogoča svoboščina pravica do ustanavljanja iz PDEU.
Ob predpostavki, da izkoriščanje davčno ugodnejšega območja ni obravnavano drugače
od izkoriščanja ugodnejšega sodišča, se lahko na podlagi primera Centros zaključi, da
gospodarska vsebina ni pogoj za izvajanje pravice do ustanavljanja. Torej bi lahko trdili,
da se z ustanovitvijo prehodne družbe uresničuje pravica do ustanavljanja in za pridobitev
pravice, ni pogoj, da družba izvaja gospodarsko dejavnost. Vendar je generalni
pravobranilec Léger v zadevi Cadbury Schweppes opozoril na pogoj gospodarske
dejavnosti kot predpogoj za izvajanja te pravice. Skliceval se je na mnenje generalnega
pravobranilca Damona v zadevi Daily Mail, da pomeni ustanovitev integracijo v
nacionalno gospodarstvo in da je opravljanje gospodarske dejavnosti v gostujoči državi
članici razlog za pravico do ustanavljanja231.
V zadevi Cadbury Schweppes se je generalni pravobranilec strinjal z argumentom v
zadevi Centros, da dejstvo, ko matična družba ustanovi hčerinsko družbo v drugi državi
članici z namenom izkoriščanja ugodnejšega davčnega režima v tej državi, samo po sebi
ne predstavlja zlorabe pravice do ustanavljanja232. Generalni pravobranilec je zagovarjal
tezo, da je odsotnost gospodarske dejavnosti v družbi pomemben dejavnik pri presoji
zlorabe. Dokler obstaja nadzor nad pristnim in dejanskim opravljanjem dejavnosti
hčerinske družbe v državi članici, kjer je ustanovljena, razlog, zaradi katerega je matična
družba ustanovila podružnico v gostujoči članici, ne more omejevati svoboščin, ki
izhajajo iz PDEU233.
Dejstvo, da se družba centralizira v drugi državi članici z nižjo davčno stopnjo, izvajanje
določenih aktivnosti pa koristi celotni skupini in na tak način poskuša znižati celotno
davčno obremenitev skupine, še samo po sebi ne pomeni zlorabe, dokler odgovorna
hčerinska družba za storitve znotraj skupine opravlja resnične dejavnosti in članica
gostiteljica, ki je v skladu s tamkajšnjo davčno suverenostjo, potem na teritorialno
dodelitev moči državi članici pri uvedbi davka, nima vpliva234.
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Če upoštevamo mnenje generalnega pravobranilca, je zloraba obstajala, če je šlo za
umeten konstrukt, kar bi bilo treba preučiti od primera do primera. Družba, ki opravlja
dejansko gospodarsko dejavnost, naj ne bi bila del celotnega umetnega konstrukta235.
Kakor koli, za takšno oceno je potreben motiv. Povedano drugače: obstoj celotnega
umetnega konstrukta ne more biti razviden iz zastavljenega cilja družbe, da bi znižal
obdavčitev v državi članici vira236.
Predlagal je tri pogoje, ki bi lahko bili relevantni za identificiranje celotnega umetnega
konstrukta:
− Prvi je stopnja fizičnega obstoja hčerinske družbe: treba je ugotoviti, ali ima
hčerinska družba poslovne prostore, zaposlene in opremo, potrebno za izvajanje
storitev matične družbe.
− Drugi je dejanska narava dejavnosti, ki jo opravlja hčerinska družba: glede na
kompetence zaposlenih hčerinske družbe v odnosu na storitve, ki jih opravlja, na
stopnjo sprejemanja odločitev in izvajanja teh storitev.
− Tretji pogoj je ekonomska vrednost te dejavnosti v odnosu z matično družbo in
celotno skupino: ali se vrednost odraža v izvajanju dejanske dejavnosti v obliki
hčerinske družbe237. Generalni pravobranilec je poudaril, da je celotni umetni
konstrukt, namenjen izognitvi nacionalni davčni zakonodaji, lahko vzpostavljen
le na temelju objektivnih dejavnikov238.
Generalni pravobranilec se v veliki meri zanaša na zadevo Halifax ter se izogiba
subjektivnim testom (v smislu angleške zakonodaje in zakonodaje EU), vključujoč teste
vzgibov (angl. motive test) zakonodaje Združenega kraljestva o »tujih odvisnih družbah«.
Menil je, da so preizkusi vzgibov nezadovoljivi, saj med drugim ni bilo navedbe, da bi
davčni organi Združenega kraljestva izvedli kakšno analizo na podlagi aktualnih
aktivnosti hčerinske družbe in da se bo takšna analiza v celoti razlikovala umetno in
dejansko. V obeh primerih je bilo pristojno nacionalno sodišče, in sicer pri oceni, ali
preizkusi vzgibov lahko239 podajo interpretacijo, ki bi lahko omejila uporabo pravice pri
umetnih konstruktih z namenom izognitve nacionalni davčni zakonodaji240.
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Družba ima pravico do ustanavljanja hčerinske družbe v državi posrednici, skozi katero
se preusmerijo dohodki v drugo državo. Vendar če je posredniški subjekt brez sleherne
vsebine, potem ni nujno, da ta predstavlja družbo, ki je upravičena do zaščite na podlagi
49. člena PDEU, in/ali predstavlja zlorabo, ki preprečuje izvajanje pravice. Če subjekt ni
popolna prevara, potem glede na mnenje generalnega pravobranilca v primeru Cadbury
Schweppes shema ne bi predstavljala zlorabe.
Če je vmesna družba popolnoma prazna, potem se ne more sklicevati na pravico do
ustanavljanja in do prostega pretoka kapitala. Več kot ima družba ekonomske vsebine,
večja je verjetnost, da bo ustanovitev take družbe in aktivnost družbe zaščitena s pravico
do ustanavljanja. Hkrati več kot ima vmesna družba ekonomske vsebine, večja verjetnost
je, da bo naložba pokrita s svoboščino241.
Sheme s prehodno družbo, kjer ima ta gospodarsko dejavnost, so lahko pokrite s
svoboščino iz PDEU in lahko trdimo, da gre za davčno načrtovanje, ki ni v nasprotju z
namenom in ciljem nacionalne zakonodaje in prava EU.

5.3.2 Treaty shopping in pravica do prostega pretoka kapitala
Zanima nas, ali se je v shemah treaty shoppinga mogoče sklicevati na določbe o prostem
pretoku kapitala. Vprašati se moramo, kdaj se je sploh mogoče sklicevati na določbe o
prostem pretoku kapitala, kakšno je razmerje med določbami o prostem pretoku kapitala
in pravico do ustanavljanja in glede na pridobljena spoznanja določiti ali je mogoče v
strukturah treaty shoppinga uporabiti določbe o prostem pretoku kapitala.
Zanimajo nas portfeljske naložbe (mislimo na vlaganja ko investitor ne pridobi
prevladujočega deleža ali upravljalskih pravic) in se zato lahko sklicuje na pravico do
prostega pretoka kapitala in ne na neposredne naložbe v posredne družbe (pri katerih
predpostavljamo da pridobi investitor pravico do neposrednega upravljanja in nadzora).
V zvezi z uporabo določb o prostem pretoku kapitala je torej vprašanje, ali se investicija
šteje za neposredno naložbo (in se zato uporabljajo določbe o pravici do ustanavljanja)
ali gre za naložbo, pri kateri se na določbe o pravici do ustanavljanja ni mogoče sklicevati
(saj naložbenik nima vpliva na upravljanje in nadzor posredne družbe).
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V PDEU pojem prosti pretok kapitala ni opredeljen. Splošno ga lahko razumemo kot vsak
prenos kapitala v denarju ali stvareh preko meja države članice, ki ni povezan z dobavo
blaga ali z opravljanjem storitev242. Kot omejitev prostega pretoka kapitala šteje vsak
ukrep, s katerim se oteži čezmejni prenos kapitala, ali pa ta postane manj privlačen, in ki
je takšen, da odvrne vlagatelja od izvršitve prenosa243.
Prosti pretok kapitala je lahko omejen z nacionalno ureditvijo le, če je ta utemeljena z
razlogi iz člena 65(1) PDEU ali nujnimi razlogi v splošnem interesu244 in se uporablja za
vsako osebo ali podjetje, ki opravlja dejavnost na ozemlju države članice gostiteljice.
Nacionalni ukrep, ki omejuje prosti pretok kapitala, je lahko upravičen le, če se nanaša
izključno na povsem umetne konstrukte brez gospodarske osnove, katerih edini namen je
izogniti se davku, ki ga je običajno treba plačati od dobička, ustvarjenega z opravljanjem
dejavnosti na nacionalnem ozemlju245.
Področji uporabe pravice do ustanavljanja in prostega pretoka kapitala se lahko
prekrivata. Pri preizkusu, pod katero temeljno svoboščino spada nacionalni pravni
predpis, je treba upoštevati predvsem predmet spornega pravnega predpisa. Nasplošno
veljata pravili:
− nacionalna zakonodaja, ki se uporabi samo za udeležbo, ki imetniku omogoča
odločilno vplivanje na odločitve družbe in odločanje o njenih dejavnostih, spada
na področje uporabe člena 49 PDEU o svobodi ustanavljanja246,
− nacionalne predpise, ki se uporabljajo za udeležbo, opravljeno izključno kot
denarno naložbo, brez namena vplivati na upravljanje in nadzor podjetja, pa je
potrebno preučiti izključno glede na prosti pretok kapitala 247.
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Zelo malo verjetno je, da se bo v shemah treaty shoppinga mogoče sklicevati na določbe
o prostem pretoku kapitala, saj se večina posrednih družb (zaradi možnosti upravljanja in
nadzora sklicuje na svobodo do ustanavljanja). Pravico prostega pretoka kapitala bi lahko
izkoristile posredne družbe, ki bi bile strukturirane tako, da bi navzven dajale vtis, da gre
za portfeljske naložbe in ni mogoče uveljavljati prevladujočega vpliva. V takšnih
zapletenih strukturah pa bi obstajal posredni nadzor. V tem primeru bi se bilo mogoče
tudi v strukturah treaty shoppinga sklicevati na prost pretoka kapitala. Opozoriti velja še,
da tudi pravica do prostega pretoka kapitala ne varuje povsem umetnih konstruktov in da
morajo tudi v tem primeru imeti posredne družbe ekonomsko vsebino248.
V shemah treaty shoppinga, kjer prehodno družbo v državi članici EU ustanovi oseba ki
je rezident tretje države ali kjer ustanovi prehodno družbo v tretji državi družba rezidentka
države članice EU, se lahko sklicujejo na določbe o prostem pretoku kapitala. PDEU
namreč v poglavju o svobodi ustanavljanja ne vsebuje nobene določbe, ki širi področje
uporabe te svoboščine na primere, ki zadevajo ustanovitev družbe rezidentke države
članice EU v tretji državi ali ustanovitev družbe rezidentke tretje države v državi članici.
Sodišče EU je v zvezi z nacionalno zakonodajo o davčnem obravnavanju dividend iz
tretjih držav presodilo da ta spada na področje določb PDEU o prostem pretoku
kapitala249.
Zaključimo lahko, da varuje pravica do prostega pretoka kapitala rezidente držav izven
EU, ki izkoriščajo ugodnejši davčni sporazum ali če je izkoriščanje ugodnejših davčnih
sporazumov v breme tretje države.

5.3.3 Ukrepi držav članic EU proti zlorabam
Ukrepi v nacionalnih zakonodajah proti zlorabam morajo biti skladni s pravom EU.
Pojem »pravila proti zlorabam« zajema široko paleto pravil, ukrepov in praks. Nekatere
države članice EU uporabljajo splošni pojem zlorabe, ki temelji na zakonodaji ali izhaja
iz sodne prakse. Druge uporabljajo posebne določbe proti zlorabam, kot so pravila o tujih
odvisnih družbah ter pravila o podkapitalizaciji, katerih cilj je zaščita domače davčne
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osnove. Veliko držav članic uporablja kombinacijo splošnih in posebnih pravil proti
zlorabam.250
Posredne družbe se v shemah treaty shoppinga lahko sklicujejo na svoboščine iz PDEU.
Omejitev ugodnosti, ki jih države pogodbenice lahko vnesejo v sporazume ali v
nacionalno zakonodajo, vplivajo na zagotavljanje teh svoboščin. Države članice morajo
upravljati učinkovite davčne sisteme in zaščititi svoje davčne osnove, pred neupravičeno
izognitvijo oziroma utajo, istočasno morajo zagotoviti posameznikom in gospodarskim
subjektom izvajanje pravic iz PDEU. Ukrepi proti zlorabam morajo zato biti natančno
usmerjeni na povsem umetne konstrukte. 251
Sodišče EU je v zadevah Cadbury252 in Thin Cap253 podalo jasnejša navodila glede meril
za odkrivanje zlorab. Tako se sedež družbe šteje za dejanski, kadar ta temelji na
dejavnikih, ki so preverljivi ter se nanašajo na fizični obstoj prostorov, osebja in opreme.
Zagotovitev preverljivih dejstev ustreza gospodarski resničnosti (dejanskemu sedežu),
katerega cilj je opravljanje gospodarske dejavnosti in ni zgolj hčerinska družba, ki
predstavlja poštni nabiralnik ali kuliso. Kadar govorimo o transakcijah med povezanimi
družbami, ki imajo sedež v različnih državah članicah, je potrebno presojati ali gre za
povsem umetni konstrukt glede na pogoje za katere so se dogovorile in ali ti odstopajo od
pogojev za katere bi se dogovorile nepovezane stranke.254
Določbe, ki preprečujejo treaty/directive shopping, ne smejo omejevati ugodnosti v
primerih ko gre za povsem umetne konstrukte. Za presojo ali je prehodna družba povsem
umetni konstrukt, je potrebno upoštevati merila, ki jih je sprejelo sodišče EU. Pri tem je
potrebno dati prednost vsebini pred obliko konstrukta. Več kot ima posredna družba
gospodarske dejavnosti in večja kot je fizična prisotnost prehodne družbe na ozemlju EU,
težje je dokazovati, da gre za kanaliziranje dohodkov in izrabo ugodnejših davčnih
jurisdikcij.
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6 SKLEP
Pravila mednarodne obdavčitve so bila postavljena na začetku 20. stoletja. Takrat so
družbe delovale v okolju, ki je bilo precej drugačno kot danes. Predvsem niso bile tako
mobilne in so bile bolj vezane na okolje, v katerem so delovale, in v tem okolju so bile
tudi obdavčene. V obdobju globalizacije so razmere povsem drugačne. Družbe so postale
bolj mobilne in vse manjši poudarek je na proizvodnji in večji na storitvah in
neopredmetenih sredstvih. Predvsem multinacionalke lahko izbirajo med jurisdikcijami,
kje bodo obdavčene.
V spremenjenih ekonomskih okoliščinah pa ne tekmujejo samo družbe, ampak tudi
jurisdikcije, in sicer, katera bo pritegnila več tujih naložb. Priča smo pojavu davčne
konkurence. Davčna konkurenca je prvenstveno konkurenca za obdavčljive dohodke. To
pomeni dvoje255:
− Ko države izpostavijo svoj davčni sistem konkurenci z namenom, da bi pridobile
obdavčljiv kapital, lahko samo atraktivni pogoji poslovanja vplivajo na odločitve
investitorjev, da vlagajo v teh državah.
− Opustitev obdavčitve kapitalskih dohodkov lahko zagotovi in poveča davčne
prihodke. Domač kapital, ki ostane v državi, in prihod tujih investitorjev poveča
povpraševanje po delu, kar povečuje gospodarsko rast in posredno davčne
prihodke.
Posledica obstoja davčne konkurence je, da je v 21. stoletju tako večina čezmejnih
dohodkov neobdavčenih. Razlogov za neobdavčitev je več. Eden od njih je pomanjkanje
pristojnosti za obdavčitev v državi vira, saj se je v dobi elektronskega poslovanja lažje
izogniti pogoju fizične prisotnosti, ki je pogoj za obdavčitev. Drugi razlog pa je, ker
države vira odobrijo multinacionalkam davčne počitnice. Države rezidentstva tako
multinacionalkam ne obdavčijo niti aktivnih dohodkov, ker se bojijo, da bodo te prenesle
sedež uprave v drugo državo. Pri obdavčitvi fizičnih oseb pa se je izkazalo, da izmenjava
informacij ni učinkovita, kadar gre za poslovanje preko davčnih oaz256:
Pomemben mehanizem v mednarodni obdavčitvi in mednarodni davčni konkurenci so
tako pravila mednarodnega davčnega načrtovanja. Davčno načrtovanje lahko opredelimo
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kot iskanje načinov in poti za legalno minimiziranje fiskalnih dajatev. Mednarodno
davčno načrtovanje pomeni iskanje najoptimalnejše oblike pravno- formalne ter poslovne
organiziranosti tujega investitorja v ciljnem okolju, s katerim bo dosežen optimalni
davčni prihranek na svetovnem nivoju. Usmerjeno je v zmanjšanje davčnega bremena
investitorja, ki posluje tudi izven meja svoje jurisdikcije.257
Na osnovi celovitega mednarodnega poslovnega in davčnega načrtovanja se kapital in
posli prenašajo v tiste države, kjer se lahko dosegajo najnižja obdavčitev in ste povezano
tudi najvišji donosi na vloženi kapital. V tej posledici lahko mednarodno davčno
načrtovanje opredelimo kot najkakovostnejšo, najpomembnejšo in najžlahtnejšo fazo
poslovnega načrtovanja pri pripravi strateškega načrta mednarodnega investiranja 258.
Da bi zmanjšali celotno davčno obremenitev, nekateri davčni zavezanci uporabljajo
kompleksne, včasih umetne ureditve, s pomočjo katerih prenesejo svojo davčno osnovo
v druge jurisdikcije znotraj ali zunaj EU, v katerih velja ugodnejša obdavčitev. Tako
davčni zavezanci izkoriščajo razlike v nacionalnih davčnih zakonodajah, s končnim
ciljem, da ostanejo nekatere postavke prihodkov oziroma dohodkov ostanejo
neobdavčene, ali izkoristijo razlike v davčnih stopnjah259.
Ugodnosti mednarodnega davčnega načrtovanja uporabljajo predvsem mednarodni
koncerni, ki izkoriščajo pomanjkanje koordinacije v mednarodnem sistemu davčnih
sporazumov, pogosto z uporabo posrednih pravnih oseb v državah z ugodnejšim davčnim
sistemom, z namenom minimizirati davčno breme na svetovnem nivoju260.
Glavni vir mednarodne davčne zakonodaje so sporazumi o izogibanju dvojnega
obdavčevanja, ki so del nacionalne zakonodaje. Pri tehniki načrtovanja davčni zavezanec
izkoristi najugodnejši sporazum, ki mu omogoča neobdavčitev ali nižjo obdavčitev, v EU
pa ima dodatno vlogo še ugodnosti, ki jih imajo rezidenti držav članic, ki jim zagotavljajo
direktive, ki so prenesene v nacionalne zakonodaje.
Države sklepajo sporazume z različnimi motivi in imajo različno razpredeno mrežo
sporazumov. Izkoriščanje in uporaba mreže sporazumov postaja prav tako konkurenčen
dejavnik v mednarodni obdavčitvi in ukrep mednarodnega davčnega načrtovanja.
Govorimo o pojavu treaty shoppinga.
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Treaty shopping lahko definiramo kot načrtno uporabo mreže sporazumov, pri čemer
davčni zavezanec izbere za njega najugodnejši sporazum. Pri treaty shopingu gre torej za
prakse, kjer si naložbenik izposodi davčni sporazum tako, da ustanovi subjekt (družbo) v
državi, ki ima sklenjen sporazum z državo vira, v kateri bo naložbenik pridobil naložbo
in dohodke iz naložbe. Tako naložbenik posredno preko zapletenih struktur pridobi
ugodnosti iz sporazuma, do katerih sicer ne bi bil upravičen261.
Treaty shopping je omenjen že leta 1986 v poročilu OECD z naslovom Poročilo o
Sporazumih o izogibu dvojne obdavčitve in uporabi prehodnih družb. Označen je kot
shema, v kateri se skozi družbo, ki deluje kot kanal v tretji državi, pretaka dohodek, ki
ekonomsko pripada osebi v drugi državi. Zaradi preusmeritve dohodka skozi posredno
družbo pridobi oseba te druge države ugodnosti iz sporazuma, do katerih sicer ne bi bila
upravičena.
Bistvo sheme z uporabo posredne družbe je premik dohodka iz jurisdikcije v jurisdikcijo
po »umetni poti«, pod ugodnejšimi pogoji, zagotovljenimi s sporazumi, ki ne bi bili na
voljo, če shema ne bi bila vzpostavljena. Sheme z uporabo posredne družbe imajo med
seboj povezani dve lastnosti: umeten premik dohodka med več osebami v različnih
jurisdikcijah in razlikovanje med pravnim in ekonomskim vidikom sheme 262.
S tem je potrjena tudi prva teza, da davčni zavezanci na ravni mednarodne obdavčitve
iščejo najoptimalnejšo obdavčitev tudi tako, da preko vključevanja posredne družbe
kanalizirajo dohodke v jurisdikcije, kjer se ekonomske aktivnosti ne izvajajo, z
namenom izkoristiti ugodnejši sporazum o izogibu dvojnega obdavčevanja.
V večini shem treaty shoppinga ni vprašanje ali gre za zakonito ravnanje oziroma davčno
utajo, ampak ali gre za primerno davčno prakso minimiranja davčne obveznosti ali gre za
neprimerno uporabo sporazumov oziroma agresivno davčno načrtovanje 263.
The Committee on Fiscal Affairs je že v komentarju k prvemu členu OECD modela
konvencij iz leta 1977 opisal problem neprimerne uporabe sporazumov. V poročilu je
definirana situacija, kjer je ustanovljena družba v tretji državi in deluje kot kanal za
kanaliziranje dohodkov, ki ekonomsko pripada osebi v drugi državi in pridobi ugodnosti
iz sporazuma na neprimeren način. Prehodna družba v takšni shemi je ponavadi
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korporacija, lahko pa je tudi osebna družba, sklad ali podoben subjekt. Davčne ugodnosti,
ki jih obravnava to poročilo, se pojavljajo v škodo države vira dohodka 264.
Treaty shopping z uporabo prehodne družbe sta tako OECD in Združeni narodi označili
kot neprimerno uporabo sporazumov. OECD je opredelil treaty shopping kot nezaželen
pojav zaradi naslednjih razlogov265:
− ugodnosti po sporazumih pridobijo osebe rezidentke tretje države in s tem je kršeno
načelo recipročnosti,
− dohodek, dosežen v državi vira, je lahko neobdavčen ali je neustrezno obdavčen v
državah pogodbenicah, kar je nesprejemljivo, saj zagotavljanje ugodnosti temelji na
dejstvu, da je dohodek obdavčen vsaj v eni od držav pogodbenic,
− zmanjšanje interesa države rezidentstva upravičenca dohodka za sklenitev
sporazuma z državo vira, saj njeni rezidenti lahko posredno pridobijo ugodnosti v
državi vira, brez da država rezidentstva upravičenca dohodka zagotovi enake
ugodnosti rezidentom države vira.
S treaty shoppingom davčni zavezanec doseže nižjo obdavčitev, kot če bi transakcija bila
izpeljana brez posredne družbe; zagotovo se izogne dvojni obdavčitvi. Transakcije so s
pomočjo treaty shoppinga izpeljane bliže ekonomskemu optimumu, saj znižanje davčne
obveznosti povečuje donos na nivoju celotne skupine družb. Če je namen sporazumov
preprečiti dvojno obdavčitev, potem bo v primeru treaty shoppinga vsaj v eni državi
pogodbenici plačan davek, če ne gre za davčne oaze 266.
Z vzpostavitvijo posrednih družb v strukture mednarodnih korporacij se posega v
alokacijska pravila obdavčitve med jurisdikcijami, saj se tako pravica do obdavčitve
porazdeli pod pogoji, dogovorjenimi v sporazumu med državo vira in državo prehodne
družbe. Upravičeni lastnik dohodka je rezident tretje države, ki se z državo vira dohodka
ni pogajala o pravilih porazdelitve, ker nista sklenili sporazuma ali pa sta ga sklenili z
drugačno porazdelitvijo pravice do obdavčitve. Tako treaty shopping posega v predmet
sporazumov, saj poruši porazdelitev pravice do obdavčitve in s tem tudi cilj
sporazumov267.
Zaradi stališča, da subjekt pridobi ugodnost, do katere ni upravičen, lahko trdimo, da
avtorji označujejo treaty shopping kot nezaželeno prakso.
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S tem je potrjena tudi druga teza, da govorimo o neprimerni uporabi sporazumov,
kadar davčni zavezanec vzpostavi umetno strukturo poslovanja zgolj zaradi
pridobitve davčne ugodnosti po sporazumu o izogibu dvojnega obdavčevanja.
Okrepitev prizadevanj za boj proti izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu
načrtovanju je zadnja leta prioriteta tako na svetovni ravni kot na ravni Evropske unije
(EU). Medtem je (OECD) dokončala delo glede oblikovanja svetovnih pravil in
standardov za dosego teh ciljev, je EU pripravila predlog direktive proti izogibanju
davkov, v kateri so določena pravila proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno
vplivajo na delovanje notranjega trga. Predlog direktive je tako odgovor na dokončanje
projekta OECD in skupine G20 za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja
dobička (BEPS) ter na zahteve Evropskega parlamenta, več držav članic, podjetij in
civilne družbe ter nekaterih mednarodnih partnerjev za odločnejši in bolj usklajen pristop
EU proti zlorabam na področju davka od dohodkov pravnih oseb.
Sheme, ki jih obravnava direktiva, zajemajo primere, ko davčni zavezanci delujejo v
nasprotju z dejanskim namenom zakonodaje in izkoriščajo razhajanja med nacionalnimi
davčnimi sistemi, da bi zmanjšali znesek davka. Davčni zavezanci lahko izkoristijo nizke
davčne stopnje ali dvojne odbitke ali zagotovijo, da njihovi dohodki ostanejo
neobdavčeni, tako da v eni jurisdikciji zanje uveljavljajo odbitek, pri čemer se tudi v drugi
jurisdikciji ne vključijo v davčno osnovo.
Akcijski načrt 6 obravnava zlorabo sporazumov, med katero tudi uvršča treaty shopping.
Treaty shopping je nezaželen predvsem zaradi omogočanja dvojne neobdavčitve. Naloga
akcijskega načrta 6 je razviti modele določb v sporazumih in podati priporočila glede
oblikovanja notranjih pravil, s katerimi bi se preprečilo pridobivanje ugodnosti po
sporazumih osebam, ki do njih niso upravičene268.
Strategije, ki jih predlaga OECD v okviru BEPS projekta za preprečevanje treaty
shoppinga, so:
− Države pogodbenice naj v sporazume vključijo jasno izjavo, da ne bodo omogočale
neobdavčitve ali znižanje obdavčitve oziroma, da bodo preprečevale davčne utaje in
izogibanje, vključno z onemogočanjem treaty shopping shem.
− V model sporazumov OECD bodo vključene posebne določne o preprečevanju
zlorabe. Določbe o omejevanju ugodnosti (angl. Limitation on benefits – »LOB«)
omejujejo ugodnosti osebam, ki izpolnjujejo določene pogoje.
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Vendar obstaja tudi veliko kritikov projekta BEPS. Avtor Avi-Yonah navaja naslednje:
− V procesu razprav in pogajanj v sklopu projekta BEPS so dominantno vlogo imele
velike države OECD. Ker so države OECD vse razvite države, je projekt BEPS
predvsem posledica kompromisa med bogatimi državami.
− V proces projekta je bilo vključenih več kot 60 držav, vendar predstavljajo manj kot
tretjino članov Združenih narodov. Ker imajo multinacionalke svoje družbe po vsem
svetu, vključno v nesodelujočih državah, je učinkovitost projekta BEPS zelo
omejena. Davčna konkurenca med sodelujočimi državami in državami, ki niso
sodelovale, se bo nadaljevala. Ukrepi, ki bi jih sprejele enostransko le nekatere
države, bi lahko škodovali vsem ostalim državam.
− Nekatere države v razvoju, ki so sodelovale v projektu BEPS, so tudi podale
predloge, ki so jim nekatere ključne države OECD nasprotovale, in tako niso bili
upoštevani.
− Proces javne razprave in posvetovanja je bil relativno nezadosten. Nadzorna skupina
BEPS, katere člani so bili mednarodno priznani davčni strokovnjaki, so opozorili, da
so jih močno preglasovali davčni svetovalci in predstavniki multinacionalk. Prejeli
so več kot 12.000 strani pripomb na osnutke za razpravo, bilo je 23 objavljenih
osnutkov in 11 javnih posvetovanj. Vendar ni znano, v kolikšni meri so bile te
pripombe in predlogi upoštevani v končnem paketu BEPS. Še pomembneje je, da
niso bili objavljeni razlogi za zavrnitev različnih predlogov269.
Projekt BEPS je torej rezultat velikih držav, od katerega države v razvoju ne bodo imele
nobene koristi. Interes velikih je na eni strani ščititi davčne prilive, po drugi strani pa te
države še vedno želijo obdržati obstoječo ureditev, ki bo multinacionalkam še vedno
omogočala izvajanje davčnega načrtovanja. Zato ni pričakovati, da bi se zaradi projekta
BEPS izkoreninile nepoštene davčne prakse. Prav tako BEPS ne bo preprečil pojava
treaty shoppinga.
Evropska komisija v poročilu o agresivnem davčnem načrtovanju270 prav tako ugotavlja,
da države članice s težavo ščitijo svoje davčne osnove, zlasti zaradi čezmejnih razsežnosti
mnogih struktur davčnega načrtovanja in vse večje mobilnosti kapitala in oseb. Iz
priporočila je razvidno stališče Evropske komisije, da je dvojna neobdavčitev
nesprejemljiva in škodljiva, zato jo je treba preprečevati. Zato Evropska komisija
priporoča, da države članice na tem področju sprejmejo učinkovite ukrepe in predlaga naj
v sporazume o izogibu dvojnega obdavčevanja, sklenjene z drugimi državami članicami
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EU in tretjimi državami, vključijo določbo, ki bi odpravila posebno vrsto dvojnega
neobdavčevanja.
S tem potrjujemo tudi tretjo tezo, da je posledica treaty shoppinga neplačilo oziroma
nižje plačilo davka od dohodkov. S tem so države prikrajšane za nižje davčne
prihodke, zaradi česar sprejemajo ukrepe proti treaty shoppingu. Vendar predlagani
ukrepi po vsej verjetnosti ne bodo zadostni in ne bodo izkoreninili nepoštenih davčnih
praks.
Treaty shopping je najbolj osredotočen na obdavčitev dividend, obresti in licenčnin v
čezmejnih transakcijah. Pri tem družbe iščejo tisto pot med državo vira, prehodno družbo
in državo rezidentstva, ki bo najugodnejša z vidika obdavčitve dohodkov. Cilj davčnega
načrtovanja je najti takšno pot, da ima država, kjer je rezidentka prehodna družba,
podpisan sporazum z državo, kjer je rezidentka družba, ki izplačuje dohodek. Vendar ima
pri tem poleg sporazumov pomembno vlogo tudi pravo EU.
V tem kontekstu je treba odgovoriti na vprašanje, ali je z ustanovitvijo prehodne družbe
kršeno pravo EU, oziroma ali so transakcije v nasprotju s pravo EU. Gre torej za
vprašanje, ali smejo prehodne družbe uporabiti temeljne svoboščine iz PDEU, torej
pravico do ustanavljanja in pravico do prostega pretoka kapitala, ter uporabiti določbe
direktive mati − hči ter direktive o obdavčitvi licenčnin in obresti.
Pri odgovoru na vprašanje bo bistveno dokazati namen ustanovitve prehodnih družb, in
sicer, ali prehodna družba izvaja ekonomsko dejavnost ali ne. V skladu s sodno prakso
Sodišča EU so namreč pravno varovane tiste strukture, ki opravljajo ekonomsko
dejavnost in katerih namen ustanovitve ni zloraba. Tako je Sodišče EU v zadevi
Emsland271 odločilo, da oseba, za katero bi sicer veljalo pravo EU, lahko izgubi svoje
pravice po pravu EU, kadar jih hoče zlorabiti272.
Sodišče EU večkrat poudari, da je temeljna pravica vsakega gospodarskega subjekta, da
ustanavljanja hčerinske družbe v državi posrednici, skozi katero se preusmerijo dohodki
v drugo državo. Vendar če je posredniški subjekt brez sleherne ekonomske vsebine, potem
ni nujno, da ta predstavlja družbo, ki je upravičena do zaščite na podlagi 49. člena PDEU
in/ali predstavlja zlorabo, ki preprečuje izvajanje pravice. Če subjekt ni ustanovljeno
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izključno z namenom zlorabe, potem se takšen subjekt lahko sklicuje na pravice iz PDEU
(takšno je mnenje generalnega pravobranilca v zadevi Cadbury Schweppes). Če pa je
vmesna družba popolnoma prazna, potem takšne družbe ne varuje pravica do
ustanavljanja v jurisdikciji in pravica do prostega pretoka kapitala. Več kot ima družba
ekonomske vsebine, večja je verjetnost, da bo ustanovitev in aktivnost takšne družbe
varovana s pravico do ustanavljanja273.
Iz sodne prakse Sodišča EU lahko torej zaključimo, da pravo EU varuje družbe, ki
izvajajo gospodarsko dejavnost. Pravo EU torej ne varuje t. i. praznih družb oz. družb, ki
so v sheme vključene samo z namenom zlorabe. Zato bo ključno dokazati, da posredne
družbe niso v sheme treaty shoppinga vključene z izključnim namenom davčne zlorabe,
ampak je njihovo vključevanje ekonomsko upravičeno. Teh težav verjetno ne bo v
shemah bona fide.
S tem je potrjena tudi zadnja teza, da lahko države članice EU z vključevanjem določb
za preprečevanje treaty shoppinga vplivajo na zagotavljanje temeljnih svoboščin iz
PDEU, to je na svobodo do ustanavljanja in prostega pretoka kapitala.
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