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Bundesministerium der Finanzen; Zvezno finančno ministrstvo

BFH

Bundesfinanzhof; Zvezno finančno sodišče
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Bürgerliches Gesetzbuch
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Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen

BGH
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Bundessozialgericht; Zvezno socialno sodišče

BStBl. II
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BVerfGE

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

BVerwG
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Finanzgerichtsordnung
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GG
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Reichsabgabenordnung

RFH
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SPZ
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Steueranpassungsgesetz

vGA
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ZDoh-2

Zakon o dohodnini

ZDavP-2

Zakon o davčnem postopku

ZDDD

Zakon o davku na dediščine in darila
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Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

ZGD-1

Zakon o gospodarskih družbah

ZPSV

Zakon o prispevkih za socialno varnost
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Povzetek
Navidezni in zaobideni posel v nemškem in slovenskem davčnem pravu
Čeprav se na prvi pogled definiranje in razmejitev zavezančevega ravnanja v razponu od povsem
dopustnega do davčno evazivnega zdi lahka naloga, pa kot izhaja iz predložene naloge temu še zdaleč
ni tako. V predstavljenem delu uporabljam izraz »davčna izognitev« (oziroma subsidiarno: »davčno
načrtovanje/planiranje«) za opredelitev legalnega ravnanja, izraz »davčno zaobidenje« (oziroma
subsidiarno: »davčno izogibanje«, ki ga za opredelitev četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 uporablja
pretežni del slovenske davčnopravne literature) za opredelitev davčno spornega ravnanja, ki pa ne
predstavlja kaznivo dejanje, ter izraz »davčna utajitev« (oziroma »davčna utaja«) za opredelitev
dejanja, ki pa kaznivo dejanje je.
Temeljno vprašanje, na katerega je bilo potrebno odgovoriti že v izhodišču, je vprašanje obstoja
podrejenosti davčnega od civilnega pravo. V predloženem delu ugotavljam, da razlaga davčnih
zakonov temelji na svojih vrednotah in pravilih, ki dajejo v postopku oblikovanja davčne osnove
prednost ekonomskim učinkom sklenjenih pravnih poslov pred njihovo civilnopravno obličnostjo.
Govorimo lahko o t. i. ekonomskem pristopu, ki se v nemškem davčnem pravu kaže v določbah § 39
do § 42 AO (Abgabenordnung), v slovenskem davčnem pravu pa v vseh štirih odstavkih 74. člena
ZDavP-2 (Zakon o davčnem postopku). Davčno pravo tako ugotavlja in obdavčuje dejanski ekonomski
uspeh ter se bori proti prirejenemu (zmanjšanemu) »uspehu«, ki ga določeni davkoplačevalci
izkazujejo z uporabo navideznih in zaobidenih poslov.
Navidezni posel je posel, v katerem je izjava nasprotni poslovni stranki podana sporazumno (tj. z
naslovnikovim pristankom), da naj izjavljeno ne bi veljalo. Pri navideznem poslu dejansko obstaja
nasprotje med tem, kar je možno prepoznati iz posla (oziroma dogodka), ter med tem, kaj se je v
resnici zgodilo. Protislovje med listinsko izkazanim poslom na eni strani in dejansko prepoznanim
stanjem (realnostjo) na drugi strani je tako temeljni gradnik navideznega posla. Izjavljeno se ne
sklada z dejanskimi dogodki.
Nasprotno pa obid zakona (fraus legis) opredeljujemo kot ravnanje, ki sicer ni usmerjeno proti
izrecnemu pomenu zakona, vendar krši njegov smisel. Številčna množica oblik obida zakona, ki so še
posebej zaznane v davčnem, dednem, konkurenčnem in delovnem pravu ter pravu gospodarskih
družb, daje različne variante oblikovanja strategij zaobidenih poslov. V primeru obida zakona tako ni
kršen zakon v svojem besedilu, je pa zagotovo zaobidena njegova vsebina (sententia) in
zakonodajalčeva volja (voluntas). In v tem se obid zakona razmejuje od navideznega posla, ki pa je
oblika kršitve zakona. Obid zakona je posledično potrebno strogo ločevati od kršitve zakona, čeprav
obe ravnanji sprostita enake učinke.
Pri tem pa se seveda pojavlja vprašanje po razmejitvi zaobidenega in navideznega posla. Ugotovi se,
da zaobideni posel ni nikakršen navidezni posel, temveč je – podobno kot fiduciarni in slamnati posel
– resnično želen, saj so le na ta način nameravane posledice dosegljive. Tako je potrebno ostro
ločevati med obema oblikama, vendar je potrebno poudariti, da se kljub navedeni teoretični
razmejitvi v praksi pojavljajo težave pri samemu prepoznanju teh poslov in njihovem ločevanju. V
predstavljeni nalogi tako predstavljam strategije in pojavne oblike navideznega in zaobidenega posla.
V davčnem pravu je težje kot ekstreme (kar sta davčna izognitev (oz. planiranje) na eni ter davčna
utaja na drugi strani) presojati davčno zaobidenje. Vsem trem izrazom je skupno zgolj to, da opisujejo
situacijo, v kateri davkoplačevalec skuša zmanjšati davek. Davčno zaobidenje ni ilegalno v istem
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smislu kot je davčna utaja, vsaj ne do trenutka, ko davčni zavezanec neupravičeno poda nepopolne
in/ali netočne podatke z namenom prikriti davčno osnovo. Davčno zaobidenje je nesprejemljiva
manipulacija zakona, ki ni enaka legitimnemu davčnemu planiranju, hkrati pa ni kaznivo dejanje.
Nasprotno pa je navidezni posel ravnanje, ki nesporno podlega klasifikaciji davčne utaje (tj. kaznivo
dejanje), saj davčni zavezanec v poslovnih knjigah in davčnih obračunih prikaže lažno stanje. Pri
navideznem poslu z namenom izogibanja abstraktnemu dejanskemu stanu davčnega zakona je torej
interes tretje osebe (v tem primeru fiskusa) načeloma ohranjen s tem, da je za obdavčitev merodajna
le ekonomska vsebina prikritega posla ter zato za davčni organ (glede na samostojno davčnopravno
kvalifikacijo konkretnega dejanskega stana) ugotovitev civilnopravne ničnosti (niti) ni potrebna.
Razen na področju mednarodnega zasebnega prava in skupnostnega konkurenčnega prava pridobiva
na mednarodni ravni obid zakona svoj pomen na ravni EU na področju prava DDV. Ta koncept fraus
legis je bil (z omejenim dometom in drugačnim poimenovanjem) vnesen (neposredno) v pravo EU,
predvsem v zadevi Halifax (2006) s področja DDV. Davčna izraza »zloraba obličnosti« in »davčno
zaobidenje« v primarnem pravu EU nista navedena, medtem ko v sekundarnem pravu, ki se nanaša
na davčne zadeve, najdemo izraze »goljufija«, »zloraba« in »izogibanje« (in sicer v t. i. DDV direktivi,
Direktivi o matičnih in odvisnih družbah, Obrestni direktivi, Direktivi o združitvah).
Najpomembnejši korak pri oblikovanju vseevropske definicije davčnega zaobida pa predstavlja (poleti
2016) sprejeta t. i. Direktiva proti davčnemu zaobidenju, ki določa, da države članice v prepisanem
prehodnem obdobju prevzamejo v svojo nacionalno zakonodajo pet zavezujočih protizlorabnih
ukrepov, med njimi tudi sprejem usklajenega splošnega protizlorabnega (protizaobidnega) pravila
(General anti-abuse rule). S tem je Komisija izjemoma posegla tudi na področje korporacijskega
davka, kateri sicer še nadalje ostajajo v domeni zakonodajalcev držav članic.

Abstract
Sham and avoidance transactions in the German and Slovenian tax law
Although at first glance, the definition and delimitation of taxpayer's behavior ranging from
completely permissible to tax evading seems to be an easy task, however, as shown in this paper, is
far from being so. In presented document I use a term "tax planning" for defining a completely legal
practice, a term "tax avoidance" for defining a disputed action which does not constitute a criminal
offense, and a term "tax evasion" for defining an action which presents a criminal offense.
The basic question, which had to be answered at the outset, is the question whether there is a
subordination of the tax law in relation to the civil law. In presented paper, I have stated that the
interpretation of the tax law is based on its own values and rules that give (in the process of
establishing of a certain tax base) priority to economic effects of legal transactions prior to their legal
forms. This so-called economic approach which is in German tax law reflected in Articles 39 to 42 of
AO (Abgabenordnung; German tax code), while the Slovenian tax law regulates this area in each of
the four paragraphs of Article 74 of the ZDavP-2 (Zakon o davčnem postopku; Slovenian tax code).
Basically tax law finds and levy a real economic success and fights against false (reduced) "success",
shown by some taxpayers by using sham (simulated) and avoidance transactions.
Sham transaction is the one in which the statement, given to other party, by mutual agreement (i.e.
with addressees consent) would not be executed. In the case of sham transaction indeed exists a
conflict between what is usually possible to come out from some transaction (or event), and
between what really happened. The contradiction between documents, connected with transaction
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on the one hand and actually identified situation (i.e. reality on the ground) on the other hand, is a
cornerstone of sham transaction. What is declared does not correspond to actual events.
In contrast, an avoidance of the law (fraus legis) is defined as behavior that is not directed against
the strict sense of the law, but violates its meaning. Multitude of different forms of avoidance of the
law, which are particularly perceived in tax, inheritance, competition, labor and corporation law,
gives different variants of avoidance transaction strategies. In case of avoidance of the law there is
no violation of the law in its text, but it is certainly bypassed (avoided) its content (sententia) and the
legislature will (voluntas). And this is the point that delineate avoidance of the law from simulation,
which is a form of violation of the law. Avoidance of the law, consequently, is to be strictly
distinguished from an act of breaking the law, although both actions release the same effects.
Of course, it raises the question of the demarcation between avoidance and sham transactions. It is
noted that an avoidance transaction is not the same as a sham transaction, but is - like straw and
fiduciary transactions - truly desired, as this is the only way to reach the intended consequences.
Thus there is a need for a sharp distinction between those two forms, but it must be also emphasized
that, despite the above theoretical demarcation, problems arise in practice, especially in recognizing
those transactions and their distinction. In the presented paper I also present strategies and forms of
sham and avoidance transactions.
In the tax law it is harder than the extremes (which are tax planning on the one hand and tax evasion
on the other hand) to recognize and assess a tax avoidance. All three expressions have in common
only that they describe a situation in which the taxpayer seeks to reduce the tax. Tax avoidance is not
illegal in the same sense as tax evasion, at least not until the moment when the taxpayer unduly
deliver incomplete and/or inaccurate information to tax authority in order to conceal tax base. Tax
avoidance is an unacceptable manipulation of the law, which is not the same as a legitimate tax
planning, but at the same time it is not a criminal offense. By contrast, sham transaction is a conduct
that is indisputably under classification of tax evasion (ie. criminal offense), as a taxpayer in its
business books and tax returns gives a false statement. In the case of sham transaction the interest
of a third party (i.e. State treasury) is maintained in a way that sham transaction is deemed as
ineffective and therefore is potential declaring a (civil) nullity of the transaction from the side of tax
authority not needed.
Except in the area of private international law and Community competition law, the avoidance of the
law is obtaining at international level its importance in the field of EU VAT legislation. The concept of
fraus legis was (with a limited range and a different description) introduced (directly) into EU VAT
legislation notably in Halifax case (2006). Tax term "abuse of form" and "tax avoidance" are not
mentioned in the primary law of the EU, while in secondary law, relating to tax matters, we find the
terms "fraud", "abuse" and "avoidance" (i.e. so-called VAT Directive, Parent-subsidiary directive,
Interest Directive, Merger directive).
But the most significant step in shaping an Europe-wide definition of tax avoidance represents (in
summer 2016) adopted so-called Anti-Tax-Avoidance Directive, which instructs Member States to
introduce in their national legislation within the transitional period five counter-avoidance measures,
including the adoption of a harmonized general anti-abuse (anti-avoidance) rule. This is exceptionally
case that Commission intervened in the field of corporate tax, which otherwise continues to remain
in the domain of national legislatures.
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I. UVOD
1. Opredelitev teme – obrazložitev naslova
Z doktorsko disertacijo z naslovom »Navidezni in zaobideni posel v nemškem in slovenskem davčnem
pravu« sem se lotil raziskovanja problema navideznega posla v civilnem in davčnem pravu. Kljub
temu izhodiščnemu poudarku na navideznem poslu – kakor izhaja tudi iz samega naslova dela – pa je
enaka pozornost namenjena primerljivemu pravnemu fenomenu, tj. zaobidenemu poslu, kateremu
slovenska pravnoteoretična literatura do sedaj ni dala poudarka.
Nacionalna davčna država je v svoji sedanji obliki dosežek razsvetljenstva in francoske revolucije. V
nasprotju od (zgodovinsko) tradicionalnih institucij in iz cerkveno-verskega ustroja legitimirane
oblasti razglaša načelo razuma1 kot osnovo za družbenopolitični red. Izjava o človekovih in
državljanskih pravicah je rezultat na razumu temelječih teorij o ustroju države. Davčna država temelji
na svobodi, enakopravnosti in socialnem ravnotežju ter je ogledalo družbene strukture.2
Idealna osnova za razvoj davčne države je družba svobodnih državljanov, ki vstopajo v pogodbena
razmerja za doseganje želenih ciljev.3 Pri tem je država dolžna zagotovitvi davčni ustroj, ki naj
omogoči razvoj bazne infrastrukture, katera je osnova za obstoj in razvoj podjetništva, hkrati pa naj
država s fleksibilno davčno politiko ne zavira gospodarski in podjetniški razvoj (ki se kaže tudi s
stopnjo davčne evazije).
Vendar davčna država ni dana sama po sebi, temveč je njena izgradnja posledica negovanja načela
enakosti pred zakonom (tudi) v davčnih postopkih, tudi v smislu izvajanja socialne politike. Predvsem
prvo omenjeno je v zadnjem času predmet kritičnega pogleda javnosti, ko se določeni gospodarski
subjekti ter posamezniki uspešno poslužujejo metod izogiba davčni roki države. Pri tem so lahko
razlogi, zakaj se poslužujejo različnih poti z namenom davčnega izogiba, objektivne narave (nerealna
davčna obremenitev, visoke davčne stopnje)4 ali subjektivne narave (nizka osebna in javna morala
davčnih zavezancev), saj se je še nedavno davčna utaja kljub (očitno premajhnim) naporom države v
javnosti smatrala za kavalirski delikt. Času se tudi tukaj spreminjajo, kar je posledično prepoznano
tako v najnovejših naporih države tako pri sprejemanju kot izvrševanju davčnih zakonov kot v veliki
podpori državljanov k navedenim naporom.
Davčna država mora enakost pred zakonom kot ustavno normo v danem zakonskem (davčnem)
okviru izvrševati z usposobljeno davčno službo, policijo in tožilstvom (ter v zadnji fazi tudi z ažurnim
delovanjem sodišč). Davčna država mora tako onemogočiti oziroma preprečiti, da bi posamezni
gospodarski subjekti (in posamezniki, ki svoja delovanja ne organizirajo in registrirajo v ustreznih
pravnih oblikah) dosegali koristi, izkazane izven poslovnih knjig oziroma izkazane (sicer v poslovnih
knjigah) v oblikah neustreznih pravnih poslov z namenom doseganja davčnih koristi, ter tako
1

Razum je predstavljen kot nasprotje srednjeveškemu cerkvenemu razumevanju milosti kot oblike izvajanja absolutne
oblasti.
2 H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 1.
3 Glede na dejstvo, da je vedno obstajal problem, kako povprečnemu državljanu posredovati potrebno (osnovno) pravno
znanje, lahko le opredelim stavek, podan s strani enega najpomembnejših ameriških pravnikov 20. stoletja Arthurja Lintona
Corbina: »The law is not written in shininig letters against the sky.«
4 Prevladuje pravnoekonomska teorija, da večja obdavčitev (obremenitev) davčnih zavezancev vpliva na povečan nagib
zavezancev k davčni zatajitvi. Ta se v praksi ne kaže (zgolj) v primerih neevidentiranja opravljenega prometa (v obliki
neizdajanja računov ali njihovega »brisanja«), temveč predvsem v uporabi sofisticiranih civilnopravnih oblik sklenjenih
poslov, katerih namen je (bodisi skozi dejansko izvedbo ali drugačno izvedbo od deklariranega) doseči davčni položaj, ko se
zavezanec v celoti ali delno izogne plačilu davčnega bremena.
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prikrajšali državo pri pobiranju davkov.
V slovenski družbi se sicer pogosto pojavlja ležerni pogled na pomen davka, ki ga mnogi opredeljujejo
v smislu: »Davki so za neumne.« Tako se gospodarski subjekti v odnosih navzven (v stikih s poslovnimi
partnerji) kakor tudi navznoter (pri oblikovanju razmerij do lastnikov ali drugih povezanih oseb)
poslužujejo pravnih poslov, katere je pravna teorija opredelila z imenom navidezni pravni posli. V
navedeni poslih so podjetniki »davčno motivirani« k sklenitvi pravnih poslov na način, da le-ti vplivajo
na njihovo davčno obremenitev v nižji meri kot bi sicer bili v primeru, če navedenega pravnega
instituta ne bi uporabili. Pri tem seveda ne gre za dovoljeno davčno optimiranje, ko lahko podjetniki
kot davčni zavezanci v okviru zakonskih možnosti organizirajo poslovanje (in tako sklepajo pogodbe)
na način, da izkažejo najnižjo davčno breme. Navedeno ravnanje velja tudi za običajne državljane
(fizične osebe), ki se kot davkoplačevalci prav tako poslužujejo navideznih poslov, kot npr. pri prodaji
nepremičnine, izkazani v listinah po nižji ceni kot dejansko dogovorjeni. Tudi tukaj govorimo o
fravduloznem ravnanju, katerega namen je ukaniti davčni organ pri odmeri davčne obveznosti.
Seveda se tudi tu navidezni posli ne nanašajo na zgolj državne organe kot tretje osebe, temveč so
lahko usmerjeni zoper vse (fizične ali pravne) osebe, katerim pogodbenika, ki sklepata posel, želita
prekriti njegovo pravo naravo. Tako lahko pogodbenika v predstavljenem primeru kupoprodaje
nepremičnine določita tudi višjo kupnino, kot sta se dejansko dogovorila, z namenom, da odvrneta
osebo, ki ima upravičenje iz predkupne pravice. Nazorna primera sta tudi primer navidezne prodajne
pogodbe za dragoceno sliko z namenom preprečiti poseg upnikov za poplačilo na tej premičnini ter
primer prikrite darilne pogodbe za stanovanje, izkazane v obliki prodajne pogodbe (brez kasnejšega
dejanskega plačila kupnine), z namenom da se prepreči morebitni zahtevek zakonitih dedičev za
vrnitev darila v zapuščinskem postopku. Vsem navedenim primerom je skupno, da dve osebi izjavita,
da sta sklenili pogodbo, pri čemer sta si (skrivoma) enotni, da ne želita pravnih posledic deklariranega
posla ali želita povsem drugačne pravne posledice.5
Pri tem je potrebno ločiti navidezni posel od zmote. »Motiti se je človeško.« V tem reku6 se ne skriva
zgolj priznanje o človekovi nepopolnosti. Izkazuje tudi spoznanje, da se lahko človek za znanje, ki se je
oblikovalo skozi človeški razvoj, v veliki meri zahvali svoji zmotljivosti, kakor tudi sposobnosti, da se
uči iz napak.7
Akademsko razmišljanje o pozitivnem vplivu na razvoj človeštva pa ne moremo pripisati (predhodno
navedenemu) navideznemu poslu, ki je tipični predstavnik zavestne napake volje. Čeprav pravna
teorija navideznemu poslu ne pripisuje namen prevarati tretjo osebo, pa del pravne prakse in teorije
temu pritrjuje (podrobneje v naslednjem odstavku). Tako je navidezni posel v okviru davčnega prava
v disertaciji opredeljen kot negativni posel, sklenjen med dvema pravnima subjektoma (ali več) z
namenom prevarati davčni organ pri odmeri davčne obveznosti (prvi primer). Po drugi strani pa
vpogled v predhodno navedene primere (obligacijsko)pravnih poslov poda odgovor na spekter
raznolikih oseb, ki niso udeleženke v navideznem poslu, vendar so iz navideznega posla oškodovane.
To so lahko upniki, katerih pogodbene stranke v navideznem poslu prenesejo premoženje na drugo
stranko z namenom izognitve rubežu (tretji primer). Oškodovani so lahko tudi drugi subjekti, ki sicer
niso udeleženi v samem simuliranem pravnem poslu. To so lahko občina, država, najemnik ali
solastnik, ki imajo predkupno pravico, kar je podano v drugem primeru. Lahko pa so oškodovani
5

H. Fickel, Scheingeschäft und verdecktes Geschäft im Deutschen, Französischen und Italienischen Recht, Albert-LudwigsUniversität Freiburg, 1966, str. 1–2.
6 Seveda je pravno izhodišče glede zmote bistveno omejeno. Zmota je pravno relevantna, ko je bistvena (glede lastnosti
predmeta, glede osebe ali glede odločilnih okoliščin) in opravičljiva (zadoščen pogoj skrbnega ravnanja; zmota mora biti
opravičljiva oziroma nezakrivljena). Vendar tako v pravnem pomenu kakor v pogovornem (ljudskem) pomenu ostajata isti
izhodišči, in sicer da je izjavitelj (zmotno) prepričan v pravilnost njegove izjave.
7 J. Mayer, 1989, Der Rechtsirrtum und seine Folgen im bürgerlichen Recht, uvodno poglavje, ki ni označeno s stranmi.
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(četrti primer) dediči prvega dednega reda, ki bi sicer morali biti udeleženi v dediščini najmanj v višini
nujnega deleža, pa jim zapustnik to želi (v času svojega življenja) preprečiti z navidezno kupoprodajno
pogodbo, sklenjeno s pravnim subjektom, ki pa mu dejansko podari premoženje.
Motiv prevarati tretjega je sicer po prevladujočem mnenju odločujoč (toda ne nujen) motiv za
sklenitev navideznega posla, vendar zaradi navedenega še ne njegov konstruktivni dejanski znak.8
Nemška dogmatika je dala tudi nekaj teoretikov, ki se tem razlagam ne pridružujejo.9 Prevladujoče
mnenje sodobnih teoretikov10 sicer navajajo, da je navidezni posel (običajno) naperjen zoper tretjega
z namenom njegove prevare, pri čemer pa se pridružujejo definiciji, da to ni abstraktni dejanski stan
navideznega posla.
Prav tako velja navesti, da je v okviru nemškega prostora švicarski obligacijski zakon
(Obligationenrecht) kot cilj simulacijskega dogovora pogodbenih strank opredelil prikrivanje
dejanskega pravnega posla, pri čemer namera prevarati tretjo osebo – za razliko od nemškega prava
– spada k zakonskemu dejanskemu stanu vsakega navideznega posla.11
Poslednja (uvodna) trditev je ta, da definicija slovenskega navideznega posla, opredeljena v 50. členu
Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ), sovpada z definicijo § 117 nemškega državljanskega
zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch – v nadaljevanju BGB), kar utemeljuje potrebo po temeljiti presoji
nemškega civilnega (in davčnega) pravnega okvira. Pri opredelitvi pojma zaobidenega posla izhajam
zgolj iz civilnopravne teorije in sodne prakse, medtem ko njihove zakonske podlage v civilnem pravu
(za razliko od nemške ureditve) ni, temveč zgolj v davčnem pravu. Tako v uvodu v doktorsko
disertacijo odpiram in obravnavam tudi vprašanje, ali obligacijsko pravo predstavlja ustrezno podlago
za prenos njune definicije tudi v davčno pravo.
Pri opredelitvi pravnih sankcij (poleg teoretičnih postavk) podajam poudarek na analizi upravne
sodne prakse nemškega Zveznega sodišča (Bundesgerichtshof - BGH) in Zveznega finančnega sodišča
(Bundesfinanzhof – BFH), katerih dolgoletna pravna praksa bo predstavljala obogatitev predhodno
opredeljenih teoretičnih predpostavk glede navideznega in zaobidenega posla. Seveda bo predmet
presoje tudi slovenska sodna praksa z vpogledom v sodbe Upravnega sodišča RS in Vrhovnega
sodišča RS, katera je po ugotovitvah doktoranda v preteklih letih prinesla bistveni preboj s
kvalitetnim podajam obrazložitev izrečenih sodb.
V okviru opredelitve problema navideznega posla zajemam tudi vprašanje, ali obligacijsko pravo
predstavlja ustrezno podlago za prenos njihove definicije tudi v davčno pravo. Pri opredelitvi pojma
zaobidenega posla pa – kot že predhodno navedeno – izhajam zgolj iz civilnopravne teorije in sodne
prakse, medtem ko njihove zakonske podlage v civilnem pravu ni.
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U. Baeck, 1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 102.
Pri čemer gre pretežno za avtorje starejše strokovne literature (Josef Kohler, 1878; Bernard Windscheid, 1906) ter
doktorskih disertacij (Walter Wette, 1900; Gustav Goldstaub, 1904; Arno Hartmann, 1904; Carl-Heinrich Eckartsberg,1906;
Wilhelm Hormuth, 1906; Kurt Runde, 1915; Karl Rüßmann, 1934; Sigismund Troost, 1936). V novejšem času gre pomembno
vlogo k ponovnemu premisleku o motivu sklenitve navideznega posla zgolj iz namere prevarati tretjega pripisati Georgiusu
D. Kallimopoulosu (1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 46–49), Hartmutu Ficklu (Scheingeschäft und verdecktes
Geschäft im Deutschen, Französischen und Italienischen Recht, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 1966, str. 9–10) in Arzu
Oguz (1997, Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht, str. 103).
10 E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1317; podobno K. Larenz,
M. Wolf, 2004, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 647; B. Rüthers, A. Stadler, Allgemainer Teil des BGB, Verlag C.
H. Beck, München, 2007, str. 343.
11 A. Oguz, 1997, Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht, str. 98.
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2. Namen in cilji raziskovanja
Kot izhaja iz naslova doktorske disertacije je moj namen v nalogi opredeliti znake abstraktnega
dejanskega stana navideznega in njemu primerljivega zaobidenega posla v davčnem pravu ter
podati razlago glede vplivanja civilnopravnih dognanj (tudi) glede navideznega in zaobidenega
posla na davčnopravno področje.
Razen vpliva civilnega prava na davčno pravo pa se v nasprotni smeri tudi prepoznajo vplivi davčnega
na civilno pravo.12 Prisilne norme davčnega prava glede navideznega in zaobidenega posla pridejo v
poštev zgolj tedaj, ko pogodbene stranke (kot davčni zavezanci) sklepajo pogodbe na način, da
prvenstveno izhaja iz želje po zniževanju ali popolnem izogibu davčne obveznosti, pri čemer šele nato
(po)iščejo »ustrezno« pravno obliko za izpolnitev tega cilja. Navedeno izhaja tudi iz posameznih
določil davčnih zakonov, ki ne definirajo pravnih institutov navideznega in zaobidenega posla, temveč
vežejo ugotovitveni postopek na ekonomski učinek izvedenega posla. Prav tako velja uvodoma
navesti, da v Sloveniji ni veliko sodb na področju navideznega posla (oziroma še redkejše so na
področju prepoznanega zaobidenega posla). Pretežno se nanašajo na davčno-finančno področje v
domeni davčne uprave, ko upravno sodišče presoja o pravilnosti odločb davčnega organa v upravnih
(davčnih) postopkih. Presenetljiva pa je ugotovitev, da pa v zadnjih letih narašča število sodb na
davčnem področju, ko sodišča v spornih primerih prepoznajo obstoj zaobidenega posla (in jasno
definirajo njegovo razlikovanje od navideznega posla).
Tako je potrebno v boju proti zavestnim (namernim) napakam volje, kamor sodi tudi navidezni posel,
ustrezno pravno znanje pri subsumpciji (oziroma »prileganju«, kakor se je nazorno izrazil najvišji
branik ustavnosti)13 konkretnega dejanskega stana pod zakonsko normo. To je problem prepoznanja
tipskih znakov abstraktnega (zakonskega) dejanskega stana na določenem življenjskem primeru. To je
še posebej v primeru zaobidenega posla (fraus legis), katerega definicija pa izhaja zgolj iz splošne
pravne teorije. Navedeno znanje je tako lahko v primeru izvedbe navideznega in njemu primerljivega
zaobidenega posla domena davčnega organa v osebi davčnega inšpektorja, kakor tudi
usposobljenega kriminalističnega inšpektorja s področja gospodarskega kriminala, ko le-ta obravnava
kaznivo dejanje davčne zatajitve.
Bistvo doktorske disertacije je opredelitev osnov navideznega in zaobidenega posla v obligacijskem
pravu ter predvsem njuna uporaba v davčnem pravu. Pri presoji navideznega posla mi je bila v pomoč
obširna nemška pravna literatura, ki se nanaša na § 117 BGB ter § 41 Zakona o dajatvah
(Abgabenordnung – v nadaljevanju AO). Pravne literature na navedeno tematiko je v slovenskem
prostoru bistveno manj, kar gre tudi na račun krajše tradicije Zakona o obligacijskih razmerjih (v
nadaljevanju ZOR) oziroma njegovega naslednika OZ-ja ter še krajše davčnopravne prakse, ki se je
razvila šele s prehodom na tržni sistem in s privatiziranjem gospodarskih subjektov kot sedanjih
davkoplačevalcev.
Enako pozornost sem v disertaciji posvetil tudi zaobidenemu poslu, še posebej z vidika razvoja in
teoretične podlage v nemškem (civilno- in davčno-) pravnem sistemu. Primerjalnopravna analiza je
sicer pokazala, da tudi slovenski davčnopravni red vsebuje identično pravno definicijo kot je to
določeno v § 42 AO, vendar je uporaba določila o davčnem zaobidenju pri nas neupravičeno prezrta.
Navedeno se kaže predvsem v dejstvu, da se pojem navidezni posel v slovenski davčnopravni praksi
(s strani davčnega organa) uporablja preširoko, tudi v primeru dejansko želenega in izvedenega posla,
izkazanega v napačni pravni formi. V tem primeru ne gre za navidezni posel, saj je posel hoten, le
12
13

J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 8–11.
Tako Ustavno sodišče RS v obrazložitvi sodbe v zadevi Up-232/00 z dne 10.5.2001.
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»oblečen« je v pravno obliko, ki jo zavezanec namensko uporabi za dosego ugodnega davčnega
statusa (zmanjšanje ali izognitev davčne obveznosti ter pridobitev davčne olajšave). Vsled
navedenemu obstaja med pravnima institutoma navideznega in zaobidenega posla bistvena razlika,
čeprav velja obema pripisati isti cilj (tj. zmanjšanje ali izognitev davčni obveznosti).
Na (samo)postavljeno vprašanje o izvoru in pomenu zaobidenega posla (nem. Umgehungsgeschäft) v
nemškem civilnem pravu, je potrebno najprej opredeliti iz rimskega prava izhajajočo definicijo obida
zakona (nem. Gesetzesumgehung, tudi Rechtsmissbrauch;14 ang. abuse of rights, tudi
abuse/avoidance of law oziroma (redkeje) in fraud of law;15 hr. zaobilaženje zakona, fr. fraude à la
loi, tudi abus de droit;16 špan. abuso de derecho ali fraude de ley; ital. negozio in frode alla legge). Tip
obnašanja, ki spoštuje besedilo določenega zakona, medtem ko prepreči izvajanje njegovega
namena, poznamo v pravni literaturi tudi z latinskim nazivom in fraudem legis agere.17
V Digestah18 je vsebovana elegantnejša definicija zakonskega obida, ki določa: »Zakon krši, kdor
počne, kar zakon prepoveduje, goljufa (obide) pa ga, kdor ga izigrava, ne da bi prizadel samo
besedilo«.19 Podana definicija se veže na pogled, ko se razlaga zakona ozko veže na dobesedni ustroj
predpisa.20 Če torej posel ne krši dobesednega pomena zakona, temveč njegov duh in namen, potem
je podan primer in fraudem legis agere.21
Obid zakona oziroma (v strokovni literaturi kontinentalnega prava pogosto uporabljana rimska fraza)
fraus legis je kot doktrina, temelječa iz civilnega prava, našla uporabo na mnogih področjih
današnjega prava.22 Seveda je civilno pravo osrednje področje uporabe teorije o obidu zakona.23 V
14

O zvezi med pojmoma Gesetzesumgehung in Rechtsmissbrauch se v pravni literaturi redko debatira in se ta običajno
zanika. Drugače je na področju davčnega prava, kjer je tudi zloraba oblikovnih možnosti prava (oziroma krajše, zloraba
obličnosti; nem. Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten) – vsaj sodeč po naslovu § 42 AO – element zakonskega določbe
o davčnem obidu. Tudi v primeru mednarodnega zasebnega prava vidijo mnogi v zlorabi pomembni kriterij za obstoj
zakonskega obida. M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 47.
15 P. Jain, The General Anti-Avoidance Rule, An end to too much of good thing?, v: International Taxation, 2011, št. 24, str.
207.
16 Francosko pravo uporablja pojem abus de droit, ko se sklicuje ali na zlorabo zasebnih pravic ali na zaobidenje zakona. Ko
se nanaša na zadnje omenjeno, je pravilnejša uporaba pojma fraude à la loi, čeprav se lahko oba pojma uporabljata
izmenjujoče. Kakorkoli že se doktrina fraus legis ter s strani francoskih sodišč uporabljan izraz fraude à la loi nanašata na isti
koncept. V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 158; Z. M. Prebble, J. Prebble, Comparing the General Anti-Avoidance
Rule of Income Tax Law with the Civil Law Doctrine of Abuse of Law, v: Bulletin for International Taxation, april 2008, str.
158; C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 111 in 186; K. Schurig, Die Gesetzesumgehung im
Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J. Sonnenberg, 1988, Festschrift für Murad Ferid zum 80. Geburtstag am 11. April 1988, str.
387; M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 29.
17 No dubium est im legem committere eum, qui verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem, nec poenas insertas
legibus evitabit, qui se contra iuris sententiam scaeva praerogativa verborum fraudulenter excusat, je zatrdil cesar (C. I, 14,
5). Tako R. Zimmermann, 1996, The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, str. 702; H. Honsell, T.
Mayer-Maly, W. Selb, 1987, str. 118.
18 Pri definiranju rimskega prava mislimo predvsem na veliko kodifikacijo vzhodnorimskega cesarja Justinijana, ki je nastajala
v letih 528 do 534 pod vodstvom jurista Tribonijana in drugih pravnih učenjakov. Digeste oziroma Pandekte (v petdesetih
knjigah vsebovani fragmenti (oziroma leges) 40 klasičnih juristov) so eden od štirih sestavnih delov Corpus iuris civilisa.
Ostali so še Institucije (učna knjiga za začetnike z zakonsko močjo; v obliki štirih knjig), Codex (Iustinianus) (zbirka dvanajstih
knjig cesarskih konstitucij od Hadrijana do Justinijana) ter Novele (zbirka naknadnih zakonov (leges novellae) iz časa po letu
535).
19 Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit (Paul.
D. 1, 3, 29, podobno Ulp. D. 1, 3, 30). R. Zimmermann, 1996, The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian
Tradition, str. 702; D. Medicus, 2006, Allgemeiner Teil des BGB, str. 257; H. Rüßmann, 2002, Bürgerliches Vermögensrecht,
str. 223; W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 350; J. Kranjc, 2010, Rimsko pravo, str.
233.
20 D. Medicus, 2006, Allgemeiner Teil des BGB, str. 257.
21 H. Honsell, T. Mayer-Maly, W. Selb, 1987, Römisches Recht, str. 118.
22 V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 158; C. Böing, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, Verlag dr.
Kovač, Hamburg, 2006, str. 28–29.
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večini primerov se danes države s kontinentalnim pravnim redom (tudi) na davčnem področju
poslužujejo ukrepov, ki imajo svoj začetek v načelu fraus legis iz rimskega prava.24 Prav tako je bilo
opaženo, da se stranke v pravnem prometu ne izogibajo samo prepovedujočim, temveč tudi
zapovedujočim normam. Še več, govora je o izogibanju (zaobidenju) pravnim poslom.25 V današnji
davčnopravni praksi uporabljajo navedeno doktrino (neposredno) v Švici in Nizozemski ter na
Norveškem, medtem ko je večina držav davčna načela utemeljila na (splošnih in posebnih) zakonskih
protizaobidnih pravilih (ang. statutory anti-avoidance rules).26
V (nemški) strokovni literaturi se ne upravičuje sprejetja samostojnega instituta zaobidenega posla v
civilnem kot davčnem pravu.27 Zaobideni posel se v (nemški) pravni praksi povezuje tako z določili o
zakonski prepovedi (§ 134 BGB), v nemalo primerih pa tudi kot del zakonske prepovedi ravnanja proti
»dobrim običajem« (gute Sitten), določene v § 138 BGB. Prvi kaže na deformacijo skozi pravni red, §
138 BGB pa nasprotno skozi (navidezni) izvensodni red, to je red dobrih običajev, katerega pri nas
imenujemo tudi moralni red. Pri tem je potrebno opozoriti, da § 138 BGB nikakor ne predstavlja
merilo visoke etike, temveč gre zgolj za integriranje osnovnih, splošno sprejetih vrednot družbe v
pravni red.28
Na splošno velja poudariti, da ima zaobideni posel – v razmerju do navideznega posla – večji pomen.
Navedeno se nanaša na poslovno prakso, ki se tiče davčnega kot ostalih področij. Kljub temu, da ima
fraus legis v slovenski davčni zakonodaji odmerjen prostor (in sicer v četrtem odstavku 74. člena
ZDavP-2), pa se v strokovni literaturi pojavlja problem »postavitve« strokovne terminologije pri
opisovanju pravnega prostora med dvema ekstremoma, to je dovoljenim ravnanjem davčnega
zavezanca pri zniževanju svoje davčne obveznosti, ter nedovoljenim, kaznivim dejanjem.29
Zgodovinsko gledano je splošna teleološka razlaga določb nemškega civilnega prava tekom časa
privedla do tega, da se zaobideni posel nič več – kot v času Savignyja – ne šteje v okrilje razlage
navideznega posla. Danes sta navidezni posel in zaobideni posel podvržena teoretični razmejitvi teh
dveh pravnih oblik.30 V literaturi31 je tako podano stališče, da zaobideni posel ni nikakršen navidezni
posel. Zaobideni posel je (podobno kot sta fiduciarni in slamnati posel; nem. Treuhandgeschäft,
Strohmanngeschäft) resnično želen, saj so le na ta način nameravane posledice dosegljive. Nasprotno
pa nekateri pisci (še) podajajo razlago, da med zaobidenim poslom in navideznim poslom ni mogoče

23

V kazenskem in davčnem pravu se je uporaba sankcij zaradi zakonskega obida dolgo časa odklanjala zaradi – na teh
pravnih področjih – veljavne stroge interpretacije (J. Vidal, Essai d’une Théorie Générale de la Fraude en Droit Français,
Dalloz, Pariz, 1957). Pri tem je A. Ligeropoulo (Le Problème de la fraude à la loi, Université d'Aix-Marseille, Faculté de droit,
d'Aix, Marseille, 1928) že zgodaj poudaril, da je (zgolj) v ostrih, hudih primerih dovoljena uporaba pravnega instituta obida
zakona kot izjema, in sicer kot posledica ekstenzivne razlage zakona in ne analogije. Tako G. D. Kallimopoulos, 1966, Die
Simulation im bürgerlichen Recht, str. 81.
24 T. Grauberg, Anti-tax-avoidance Measures and Their Compliance with Community Law, v: Juridica International, 16
(2009), št. 1, str. 142.
25 G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 81.
26 V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 159; C. Gutiérrez Puente, R. Hamzaoui, O. van Boeijen-Ostaszewska, J.
Rienstra, M. J. Soo, 2005, Global Tax Surveys, str. 412 in 424; P. Jain, The General Anti-Avoidance Rule, An end to too much
of good thing?, v: International Taxation, 2011, št. 24, str. 207.
27 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 350–351 in 409; C. Armbrüster, v: F. J. Säcker,
2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1571–1572; D. Medicus, 2006, Allgemeiner Teil des BGB,
str. 268–269; K. Schurig, Die Gesetzesumgehung im Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J. Sonnenberg, 1988, Festschrift für Murad
Ferid zum 80. Geburtstag am 11. April 1988, str. 384.
28 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 229–230.
29 Pri presoji razlag slovenskih avtorjev pridemo do ugotovitve o obstoju terminološke zmede pri opisovanju celovitega
pravnega polja »davčnega izogiba« kot širokega pojma, ki zajema polje ravnanja davčnega zavezanca od zakonitega do
nezakonitega, o čemer več v poglavju III.1. predočenega dela.
30 S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 103.
31 E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1317.

16

potegniti ostro črto (razmejitve), saj naj bi se oba področja pokrivala.32
V skladu s predhodno navedenimi dejstvi in spoznanji sledijo teze, ki se nanašajo predvsem na
navezavo spoznanj obligacijskega prava na davčno pravo ter morebitno zgledovanje slovenskega
sistema po nemški pravni dogmatiki ter predvsem (sodni) praksi iz naslova navideznega in
zaobidenega posla.

3. Dosežki dosedanjega raziskovanja (status questionis)
Glede dosežkov dosedanjega raziskovanja v slovenskem prostoru je potrebno poudariti, da se
vprašanju navideznega in zaobidenega posla v civilnem in davčnem pravu ni posvečalo velike
pozornosti. Vsekakor so navidezni posel in druge oblike zavestnega (in nezavestnega) soglasja med
voljo in njeno izjavo sestavni del pravne literature (predvsem za študijske namene), medtem ko se
zakonskemu obidu (fraus legis) v davčnem pravu (z – v nalogi – uporabljenim izrazom »davčno
zaobidenje«, ki ga pravnoteoretska literatura še ni vnesla v svoj pravopis) ne posveča nobene
pozornosti.
V okviru predložene doktorske naloge sem srž problema zaobidenega posla in njegove rešitve (torej
teze) iskal v nemški pravni literaturi. Predloženo delo bo v nadaljevanju predstavljalo preplet
teoretskih izhodišč, pretekle in današnje pravne prakse ter teoretičnih misli na tematiko
prepletenosti navideznih in zaobidenih poslov ter njima primerljivih poslov.
V nalogi sem raziskal vpetost pojmov in institutov civilnega prava v davčno pravo. Pojavlja se
vprašanje, ali lahko tudi v davčno pravo nekritično prevzamemo civilnopravne institute (kot so
navidezni in zaobideni posel) ali pa se je od njih potrebno distancirati. Relevantna je tudi sodna
praksa, ki se nanaša na razsodbe finančnih ali upravnih sodišč (Nemčije in Slovenije) v okviru
pritožbenih postopkov zoper odločbe davčnega organa, ko ta z večjim ali manjšim uspehom
utemeljuje razloge za določitve v postopkih pri davčnih zavezancih. Zanimiva je tudi ugotovitev in
razlaga, da je navezanost davčnega prava na civilnopravne institute ambivalentna. Tako je njegov
odnos odvisen od posamezne vrste davka. Po eni strani se tako posamezne vrste davka (kot so davek
na promet z nepremičninami in davek na dediščine) naslanjajo na civilno pravo, pa imamo na drugi
strani primer v veliki meri avtonomno pravo prometnih davkov.
Jedro doktorske disertacije je opredelitev problema navideznega posla, navedenega v nemškem §
117 BGB in slovenskem 50. členu OZ. V okviru zrcalne analize posledic navideznega posla v nemškem
in slovenskem davčnem pravu je postavljena določba § 41 AO in določba tretjega odstavka 74. člena
ZDavP-2. Enaka pozornost je podana tudi zaobidenemu poslu, ki za razliko od navideznega posla
predstavlja želeni in realizirani, vendar v nedovoljeni pravni preobleki (obliki). Nemška davčna praksa
in teorija davčnemu zaobidu, opredeljenemu v § 42 AO, posveča veliko pozornost. Medtem ko je
dikcija zaobidenega posla v slovenskem davčnem zakoniku sramežljivo skrita v četrtem odstavku 74.
člena ZDavP-2 ter svoj »čas« šele pričakuje.
Za zaključek velja omeniti, da je davčno pravo pravno področje z »možnostjo razvoja«. Navedeno se
kaže zlasti z ustrezno navezavo na pravne institute in rešitve v civilnem, obligacijskem pravu, čemur
nemška teorija pritrjuje. Navedeno odprto vprašanje je v disertaciji dobilo svoj »epilog« s splošnim
vpogledom v razmerje med civilnim in davčnim pravom v nemški in slovenski pravni praksi.

32

Tako S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 74–76.
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4. Metode znanstvenega dela
Z vpogledom v pravno teorijo in prakso sem opravil presojo z vidika psihologije,33 teleologije34 in
pravne sistematike z namenom ugotoviti voljo pravnih subjektov pri kreiranju navideznih in njim
primerljivih zaobidenih poslov, kakor tudi namen in smisel zakonodajalca pri kreiranju specifične
pravne norme. Z ozirom na razlago (obrazložitev izrekov), podano tudi v sodbah civilnih in upravnih
sodišč Republike Slovenije, je bil namen moje naloge navedeni pravni standard postaviti na piedestal
akademske presoje z osrednjim ciljem podaje odgovora o razvoju (in ustreznosti) dosedanje pravne
teorije in prakse navideznega in primerljivih poslov v slovenskem in (primerljivem) nemškem
pravnem redu, z opredelitvijo potencialov razvoja teorije in prakse v bodoče.
Izdelava doktorske disertacije kot znanstveno raziskovalno delo na področju družboslovja temelji na
metodi desk research (raziskovanje za mizo), ki po definiciji prestavlja zbiranje in analiziranje
zakonodaje in informacij, pridobljenih iz strokovne literature, dosegljive v izdanih pisnih virih, kakor
tudi informacij, ki so pridobljene iz medmrežja (sodbe nemških in slovenskih sodišč, EU direktive,
OECD smernice itd.). Pridobljena strokovna pravna literatura, ki je bila predmet presoje, se prav tako
nanaša na proučevanje tujih, predvsem nemških, in domačih teoretičnih pravnih virov. V naslednjem
koraku, ki se nanaša na metodo logičnega povezovanja in mišljenja, sem opravil apliciranje
ugotovitev nemške teoretičnopravne misli in ugotovitev njihove pravne prakse na slovenski pravni
red. V okviru tega so mi bile v veliko pomoč dolgoletne izkušnje s področja davčnega inšpiciranja kot
oblike iskanja in raziskovanja deviacij v okviru davčnega prava (kot so prikrito izplačilo dobička,
navidezni in zaobideni posel ter slamnati posel). V postopku izdelave naloge sem se v okviru izvedbe
primerjalne analize poslužil še metode abstrakcije,35 klasifikacije36 in deskripcije.37
Izvedena primerjalnopravna metoda je bila opravljena v obliki križne analize teorije in dognanj
nemškega civilnega in davčnega prava ter slovenskega civilnega in davčnega prava. V posameznih
primerih, kot je primer posrednih davkov, sem opravil presojo sodb Sodišča Evropskih skupnosti (SES)
oziroma po novem Sodišča Evropske Unije (SEU), ki je šele v zadnjem obdobju podala pomemben
prispevek k boju davčnih organov članic skupnosti v primerih navideznih poslov.

5. Struktura disertacije
Struktura doktorske disertacije obsega 5 poglavij. V uvodu je opredeljen problem in predmet
raziskovanja, postavljena znanstvena hipoteza disertacije, določen namen in cilj raziskovanja, podana
ocena dosedanjih dosežkov raziskovanja, navedene najpomembnejše znanstvene metode in
obrazložena struktura disertacije.
Drugo poglavje zajema teoretični sklop o pomenu in umestitvi davčnega prava v pravni red ter
njegova razmejitev od civilnega prava.
V tretjem delu z naslovom »Navidezni in zaobideni posel v davčnem pravu« sem v uvodu analiziral
ravnanja davčnih zavezancev v razponu od dovoljenega planiranja do kazensko pregonljive davčne
33

Psihologija je kot empirična veda poučevanja doživljanja in obnašanja ljudi ter njihovega razvoja v odnosu do drugih ljudi
in stvari pomemben vidik pri analizi pravnega instituta navideznega in zaobidenega posla.
34 Teleologija je veda, ki ravnanja oziroma nasploh razvojne procese opredeljuje po namenih in ciljih, katerim so človeška
ravnanja podrejena. Stavek »nič se ne dogaja naključno, temveč vse iz nekega razloga in potrebe« je primeren tudi z vidika
raziskovanja človekovega ravnanja pri kreiranju navideznih in zaobidenih poslov.
35 Metoda abstrakcije proučevanje z odmišljanjem bodisi občih ali posebnih nebistvenih sestavin določenega predmeta,
pojava ali procesa z namenom, da bi zajeli njihove bistvene lastnosti.
36 Metoda klasifikacije je proučevanje na nivoju določanja položaja nekega pojma v sistemu pojmov.
37 Deskriptivna metoda je proučevanje na nivoju opisovanja dejstev, odnosov, procesov brez vzročnega razlaganja.
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utaje ter opredelil splošna protizaobidna pravila v evropskem kontinentalnem in anglosaksonskem
davčnem pravu. Pri tem sem položil tudi pozornost na opredelitev problema davčnih sporazumov (o
izogibanju dvojnega obdavčenja) in t. i. treaty shoppinga ter vprašanja pravnih praznin in analogije v
davčnem pravu. Jedro tretjega dela predložene naloge je opredelitev razvoja nemškega davčnega in
(delno) obligacijskega prava (s presojo navideznega posla, slamnatega in zaobidenega posla),
primerljiv vpogled v slovenski pravni razvoj ter opredelitev zlorabe pravic v sistemu (evropskega)
davka na dodano vrednost. Najpomembnejši korak v boju zoper davčno zaobidenje, ki jih je v
obdobju zadnjih 5 letih storila Komisija EU, pa je bil sprejem ukrepov iz t. i. »protidavčnozaobidnega
svežnja« (v letu 2015), katerega izvedbeni del je bil poleti 2016 tudi sprejem »Direktive proti
davčnemu zaobidenju«. Direktiva predvideva, da države članice v prepisanem prehodnem obdobju
prevzamejo v svojo nacionalno zakonodajo pet zavezujočih protizlorabnih ukrepov, med njimi tudi
sprejem usklajenega splošnega protizlorabnega (protizaobidnega) pravila (General anti-abuse rule).
Naslednje, četrto poglavje z naslovom »Primerjalnopravna analiza oblikovane sodne prakse« je
namenjeno predstavitvi bogate nemške sodne prakse Zveznega sodišča (BGH) in Zveznega finančnega
sodišča (BFH) ter skope slovenske prakse upravnega in vrhovnega sodišča.
V petem, zadnjem delu doktorske disertacije z naslovom »Zaključek in sklepne misli« sem podal
izbrane najpomembnejše rezultate predloženega znanstveno raziskovalnega dela, ki so sicer že
obširno predstavljeni v posameznih predhodnih poglavjih.
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II. POMEN IN UMESTITEV DAVČNEGA PRAVA
Med uporabniki prava je podan mnenjski spor pri vprašanju, ali je razlaga davčnih zakonov podana
skozi civilno pravo in njegove vrednote ali pa temelji davčno pravo na povsem svojih (ekonomskih)
principih ter v celoti negira teorijo civilnega prava glede pravnega posla in izjave volje, kot njegovega
gradnika. Izhodišče za iskanje odgovora na to vprašanje je najprej definiranje civilnega (oziroma
obligacijskega) prava na eni ter davčnega prava na drugi strani.
Civilno pravo (nemško poimenovanje je tudi državljansko pravo; bürgerliches Recht)38 je del
zasebnega prava. Zasebno pravo je tisti del pravnega ustroja države, kjer so medsebojni odnosi
posameznikov urejeni na načelih enakopravnosti in avtonomije volj.39 Znotraj zasebnega prava
ločimo civilno pravo (kot splošno zasebno pravo) od cele vrste posebnih področij.40 Civilno pravo ima
opravka s takšnimi pravnimi razmerji, v katera lahko načeloma vstopa vsak državljan (civis, citoyen).41
Civilno pravo je torej pravo odnosov med zasebniki ter država v te odnose ni neposredno udeležena.
Zasebno pravo – kot širši izraz kot civilno pravo – pa ureja razmerja med posamezniki, pri čemer
nobena od strank nima oblastnega položaja (prirejenost/podrejenost izhaja zgolj iz gospodarske moči
posameznika). Če v zasebnopravnem razmerju nastopa država, je država gestionis,42 torej ne nastopa
kot nosilec oblasti, ampak kot posameznik, je enakopravna posamezniku in izgubi atribut oblasti.
Najpomembnejša veja (podpanoga) civilnega prava je obligacijsko pravo (nemško poimenovanje je
tudi dolžniško pravo; Schuldrecht). Obligacijsko pravo je pravo, ki ureja pravno razmerje kot družbeno
razmerje. Sestavine vsakega pravnega razmerja so njegovi subjekti, njihove pravice in dolžnosti ter
predmet pravnega razmerja. Plavšakova43 je obligacijsko razmerje opredelila kot (tisto) pravno
razmerje, v katerem je en subjekt tega razmerja (upnik) upravičen od drugega subjekta (dolžnika)
zahtevati, da opravi določeno izpolnitveno ravnanje, drugi subjekt (dolžnik) pa je to izpolnitveno
ravnanje dolžan (zavezan) opraviti. Obligacijsko pravo je celota (skup) pravnih pravil in pravnih načel,
ki urejajo obligacijska razmerja. Obligacijsko pravo je del vsakega sodobnega pravnega sistema. Je
podpanoga civilnega prava. Skupna značilnost vseh civilnopravnih razmerij je prirejenost
(enakopravnost) subjektov, ki so udeleženci teh razmerij. Prirejenost subjektov pravnega razmerja
pomeni, da sta subjekta tega razmerja enakopravna in da nobeden od subjektov ni v (pravnem)
položaju, ki bi mu omogočal (dajal pravico oziroma pristojnost), da drugemu subjektu nalaga
obveznosti.44
38

Ime civilno pravo je povzeto po rimskem ius civile. Od francoske revolucije je civis državljan. Državljansko pravo je tako
pravo, ki velja za vse nestanovske družbe. Tako lahko ugotovimo, da ima državljansko pravo enak pomen kot civilno
(nemškopravni kodifikaciji BGB in Obč(n)i državljanski zakonik – ODZ (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch - ABGB) izvajata
svoje ime iz državljana, drugače npr. francoska in italijanska iz civisa). Tako B. Sajovic, 1997, Osnove civilnega prava –
stvarno pravo II, str. 24. Pri tem pa Brus (M. Brus, Uvod v zasebno pravo, Splošni del civilnega prava, str. 34) ugotavlja, da se
poimenovanje državljansko pravo v slovenščini skoraj ne uporablja več, vendar ta avtor vztraja pri navedenem
poimenovanju. Prav tako dodaja, da pa je opisno mogoče vsebino državljanskega (civilnega) prava opredeliti kot splošno
zasebno pravo.
39 K. Larenz, 1989, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, str. 1; K. Larenz, M. Wolf, 2004, Allgemainer Teil des
Bürgerlichen Rechts, str. 1–3; M. Juhart, D. Možina, B. Novak, A. Polajnar-Pavčnik, V. Žnidaršič Skubic, 2011, Uvod v civilno
pravo, str. 24.
40 Več o tem K. Larenz, M. Wolf, 1989, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 6; K. Larenz, M. Wolf, 2004,
Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 13–16; M. Juhart, D. Možina, B. Novak, A. Polajnar-Pavčnik, V. Žnidaršič
Skubic, 2011, Uvod v civilno pravo, str. 24 in 28–35.
41 K. Larenz, M. Wolf, 1989, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 5; podobno K. Larenz, M. Wolf, 2004, Allgemainer
Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 11–13.
42 Država v svojem odnosu navzven tako ravna bodisi kot nosilec oblasti (ravna oblastno oziroma acta iure imperii) bodisi
kot enakovredna stranka (ravna popolnoma komercialno oziroma acta iure gestionis).
43 N. Plavšak, v: N. Plavšak, M. Juhart, R. Vrenčur, 2009, Obligacijsko pravo, str. 63.
44 Prav tam, str. 53.
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Na drugi strani pa je potrebno opredeliti še definicijo davčnega prava. Davčno pravo je del celotnega
pravnega sistema ter je kot intervencijsko pravo tudi del posebnega upravnega prava. V osnovi
davčnega prava gre za to, da je nosilec oblasti (kot davčni upnik) udeležen na delu gospodarskega
uspeha zasebnika. Ker tako prisilno pravo posega na gospodarski uspeh tega zasebnega subjekta, se
posledično vzpostavi neposredna navezava na zasebno pravo. Zato se še posebej postavi vprašanje,
kako davčno pravo kvalificira uporabljene civilnopravne oblike.45
Nauk o davčnem pravu je v primerljivi z ostalimi pravnimi disciplinami mlada disciplina.46 Vloga
davčne administracije in njene aktivnosti glede interpretacije in uporabe davčnih ukrepov se je skozi
stoletja spreminjala. Razvoj modernega pravnega sistema v smeri demokratizacije odnosov med
državo in državljani je eden osrednjih zgodovinskih preobratov.47 Mnoga stoletja je davčna politika
predstavljala načelno obliko javnega poseganja v gospodarstvo. Vloga države je bila omejena na
zbiranje davkov za namene financiranja vojaških izdatkov in še nekaj drugih potreb (sodstvo in javni
red), ki so v domeni suverena. Mnogi drugi javni izdatki, ki so danes temeljnega pomena, niso spadali
k državi, temveč pod okrilje verskih in zasebnih institucij, ki so izvajala socialne cilje.48 V 18. stoletju je
bila zaradi povečane kompleksnosti tako ekonomije kot družbe z obsežnejšim posegom države v
ekonomijo, ki ni bilo več omejeno zgolj na obrambo, sodstvo in javni red, davčna administracija
»oropana« nekaj svoje moči, ki je bila deloma prenesena na zakonodajalca in sodstvo. Večina držav je
dejansko razvila to idejo delitve moči ter začela z vzpostavitvijo načela legalnosti z (bolj ali manj)
opredeljenim razlikovanjem med izvršno, zakonodajno in sodno oblastjo.49
Sicer pa so državne skupnosti že v 18. stoletju motivirale državljane z nalaganjem obveznosti, da
svoje »osebne sposobnosti in delovno moč«50 kreativno vprežejo v gospodarsko dejavnost ter s
plačevanjem davkov prispevajo k izgradnji družbe. Tako je že člen 163 weimarske ustave nemškega
rajha iz leta 191951 določal, da »je dolžnost ravnanja po dobrih običajih (gute Sitten; moralna
dolžnost, op. p.) vsakega Nemca, da ne glede na njegovo osebno svobodo svoje duševne in telesne
moči tako uporablja, kot je to potrebno za dobro skupnosti. Vsakemu Nemcu mora biti dana možnost,
da zasluži za svoje normalno življenje s svojo gospodarsko dejavnostjo. V kolikor se ni mogel izkazati v
primerni delovni priložnosti, bo za potrebno preživljanje poskrbljeno«.52 S tem je nemška država, ki je
počasi vstajala iz ruševin prve svetovne vojne, določila posameznikovo obveznost delovanja (s
plačevanjem davkom) v dobro nemške družbe, po drugi strani pa je bila podana zaveza družbe
(recipročnost), da bo poskrbela za preživljanje posameznika, ko le-ta upravičeno ne bo mogel
poskrbeti zase. V navedenem členu weimarske ustave je zakonodajalec postavil neposredno zvezo
med obveznostjo posameznika do davčne države ter njegovim upravičenjem do nje.

45

G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von DickhuthHarrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 48.
46 Začetki sistematične davčnopravne znanosti segajo v trideseta leta prejšnjega stoletja ter so v nemškem prostoru
povezani z imeni velikih davčnih pravnikov kot so Albert Hensel, Ottmar Bühler, Enno Becker ter tudi Kurt Ball. Tako R. P.
Schenke, Die Rechtsfindung im Steuerrecht: Konstitutionalisierung, Europäisierung, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007, str. 1.
47 C. Romano, 2002, Advance tax rulings and principles of law – Towards a European tax rulings system?, str. 3.
48 Prav tam, str. 3.
49 Prav tam, str. 4.
50 J. H. Gottlob von Justi, Staatswirtschaft oder systematische Abhandlung aller Ökonomischen und CameralWissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordet werden, zvezek 1, 1758, str. 406.
51 § 163 Weimarer Reichsverfassung:
Jeder Deutsche hat unbeschadet seiner persönlichen Freiheit die sittliche Pflicht, seine geistigen und körperlichen Kräfte so
zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert. Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden, durch
wirtschaftliche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben. Soweit ihm angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen
werden kann, wird für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt.
52 P. Kirchhof, H. H. von Arnim, Besteuerung und Eigentum, v: K. Korinek, J. P. Müller, K. Schlaich, H. H. von Arnim, P.
Kirchhof, 1981, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, str. 226.
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Znotraj upravnega prava oblikuje davčno pravo samostojen pravni podsistem. Kot tudi druga velika
pravna področja se je tudi davčno pravo izoblikovano po specifičnih namenih in vrednotah.
Gospodarski izrazi kot so dohodek, dobiček, promet, premoženje, gospodarsko sredstvo in različne
oblike računovodenja igrajo v davčnem pravu osrednjo vlogo ter zapirajo z ekonomskim znanjem
neveščim juristom vstop v davčno pravo.53 V davčnem pravu se tako pokaže konkretizacija
ekonomsko orientiranega pojmovanja in teleologije v obliko samostojne veje javnega prava, kjer sicer
igrajo gospodarski (ekonomski) izrazi nadrejeno vlogo.
Čeprav je davčno pravo javno pravo, pa obstajajo (tudi) ozki odnosi med davčnim in civilnim pravom,
o čemer že od vekomaj poteka ostra debata. Namreč še ne toliko nazaj je bilo s strani Crezeliusa 54
zastopano stališče (presoja), da je davčno pravo dopolnilno oziroma posledično pravo civilnega prava.
Posledično naj bi davčno pravo živelo v veliki meri od teleologije in dogmatike civilnega prava. 55
Seveda je današnje prevladujoče mnenje drugačno ter priznava davčnemu pravu v razmerju do
civilnega prava samostojnost, hkrati pa se priznava določeno (so)vplivanje med obema pravnima
disciplinama, o čemer sledi več v poglavju II.2.

1. Davčno pravo kot oblastno pravo
Davčno pravo je del celotnega pravnega sistema ter je kot oblastno pravo posebno področje
upravnega prava. V bistvu gre pri davčnem pravu za to, da naj bi država (nosilec oblasti) kot davčni
upnik imela pravico do udeležbe na gospodarskem uspehu zasebnih subjektov.56 Oziroma preprosteje
rečeno: obdavčitev je udeležba države na zasebnem premoženju.57 Davki tako niso potrebni le v
primeru, če državi pripada vse (premoženje) in če je gospodarstvo v celoti vodeno s strani države. 58
Odgovor na vprašanje, koliko naj bi skupnost zahtevala in si odrezala od zasebnega dohodka in
potrošnje, je odvisen od obsega socialnih (družbenih) dolžnosti, zavedenih najprej v ustavi in nato
zakonih, ki konkretizirajo ustavo, ter od politične drže vsakokratnega zmagovalca parlamentarnih
volitev.59
Sicer pa je pravna narava davčnega prava ambivalentna. Je torej pravo intervencije države na
dohodkih in premoženju državljanov in zasebnega sektorja, vendar ima tudi porazdelitveno in
krmilno funkcijo. Davčno pravo določa kdo in kolikšen delež bremena nosi za financiranje potreb
skupnosti.60 V izhodišču obravnavanja davčnega prava velja opredeliti njegove temeljne funkcije, ki
ga bistveno ločujejo od drugih pravnih disciplin:

53

To zapiranje vrat v davčno pravo ekonomskega znanja neveščim juristom pa se lahko pokaže za usodno (v breme države),
ko se davčne zadeve izvajajo v okviru kazenskega prava. J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal.,
2010, Steuerrecht, str. 4.
54 To ekstremno stališče je Crezelius navedel v svoji habilitacijski nalogi (G. Crezelius, Steuerrechtliche Rechtsanwendung
und Allgemeine Rechtsordnung, Herne/Berlin, 1983), kar je naletelo na številne kritike.
55 Lang, v: Tipke, Steuerrecht, str. 6.
56 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von DickhuthHarrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 48.
57 P. Kirchhof, H. H. von Arnim, Besteuerung und Eigentum, v: K. Korinek, J. P. Müller, K. Schlaich, H. H. von Arnim, P.
Kirchhof, 1981, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, str. 213; J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang,
R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 2.
58 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 2.
59 V slovenski ustavi piše, da je slovenska država socialna (2. člen), da je dostop srednješolske izobrazbe zagotovljen z
javnimi sredstvi, medtem ko financiranje študija določa zakon (57. in 58. člen) ter da država zagotavlja možnosti
državljanom, da pridobijo primerno stanovanje (78. člen).
60 H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 189.
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a) Davčno pravo kot intervencijsko pravo:
V intervencijskem pravu nastopa država napram državljanom kot nosilec oblasti. Dimenzija
intervencijske komponente davčnega prava zahteva spoštovanje načela pravne varnosti.
Intervencije so dovoljene samo na osnovi posameznega zakona in so zgolj dovoljene, če je
izpolnjen zakonski dejanski stan tega zakona. Intervencija mora biti prepoznavna, predvidljiva in
sorazmerna ter ne sme posameznika pretirano bremeniti. Pri tem morajo davčnopravna načela in
pojmi postaviti čim bolj jasne meje.61
b) Davčno pravo kot instrument porazdelitve bremena:
Namen te porazdelitvene funkcije davčnega prava je vidik enakosti pri obdavčitvi. Glede na
različne življenjske pogoje ni mogoče te zahteve razumeti v smislu »od vsakega enako«, temveč v
smislu »od vsakega kolikor ima«. Enakost pri obdavčitvi je v tem pogledu relativna.
Distribucijskopravni vidik zahteva sistem, ki temelji na enakopravnosti. Ta enakopravnost v
sistemu se kaže v posameznem davčnem zakonu, v odnosu med posameznimi davki (kumulativni
učinki) in v odnosu do drugih področij, kot npr. socialno pravo. Za odločitev kaj bo obdavčeno in
kaj ne zahteva objektivno utemeljitev.62
c) Davčno pravo kot krmilni, usmerjevalni instrument:
Davčno pravo se uporablja tudi za druge namene kot samo pobiranje davčnih dohodkov za
proračun. Zakonodajalec z izvajanjem davčnopravnih ukrepov ureja vprašanja gospodarske,
kulturne, zdravstvene, izobraževalne in družinske politike. S pomočjo posameznih davčnih norm
kakor tudi celotnih zakonov (kot npr. razvojni zakoni za določene regije ali stanovanjski zakon)
vpliva na področja kot so stanovanjska (in druga) gradnja, otroško varstvo, spomeniško varstvo,
kmetijstvo ali investicijsko naravnanost podjetnikov.63
Od predhodno omenjenih funkcij davčnega prava gre zagotovo posebno pozornost nameniti njegovi
porazdelitveni (redistribucijski) funkciji. Država mora delovati z nalogo zagotavljanja davčne
pravičnosti (Steuergerechtigkeit).64 Davčna pravičnost se uresničuje skozi enakomerno obdavčitev
davkoplačevalcev po ekonomski zmožnosti. Navedeno pomeni, da so osebe z enakim ekonomskim
uspehom enako obremenjene ter da so uspešnejši davkoplačevalci obdavčeni bolj od tistih, ki niso
dosegli takšnega ekonomskega uspeha.65
Plačevanje davkov je potrebno razumeti kot državljansko dolžnost posameznika, ki pa ne sme biti
prenesena na druge sodržavljane.66 Tako po drugi strani oseba, ki plačuje davke, pričakuje, da ne bo
rabil plačevati še davke drugih, ki se jim izogibajo. Če že razume državljansko dolžnost, ki mu pritiče iz
61

Pravna narava davčnega prava določa tudi ustavnopravna preizkusna merila. Če se davek zreduciran v brezpomenski
intervencijski poseg države, pride do preizkusa potrebe davčnopravne intervencije s strani države. Če pa se davčnopravni
ukrepi razlagajo z namenom kreiranja socialnega reda, je celovita ustavnopravna podlaga zagotovljena. V tem primeru
davčno pravo ni samo intervencijsko pravo, temveč tudi pravo zagotavljanja pravičnosti. H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im
modernen Verfassungsstaat, str. 189.
62 H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 190.
63 Prav tam, str. 193.
64 Davčna pravičnost živi od obdavčevalne morale države in morale davkoplačevalcev. Država mora poskrbeti za pravično
porazdelitev davčnega bremena. Delovati mora ustavnopravno in ne fiskalno. Država ne sme razloge za javno blaginjo (kot
npr. takšne, ki so za varovanje okolja) zlorabiti za fiskalno izkoriščanje državljanov. J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey,
W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 1–2.
65 V. Ruiz Almendral, G. Seitz, Die neue spanische Umgehungsvorschrift des Art. 15 Ley General Tributaria (LGT) – Ist der
deutsche § 42 AO als Vorbild geeignet?, v: StuW, 81 (2004), str. 329.
66 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 2.
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soudeležbe v izgradnjo civilne družbe (z vso infrastrukturo, kar pa zahteva velike denarne vložke), pa
ne razume delovanja (sicer njemu osebno neznanih) ljudi, ki nanj predlagajo svoje obveznosti s tem,
ko se tem obveznostim izognejo. Zato pošteni davkoplačevalec poudarja svoje pričakovanje, da bo
taista država, ki mu nalaga davčno obveznost, pri svojem delovanju sistematična in konsistentna ter
da bo uporabila vsa sredstva (pravna in fizična), ki pritičejo odgovorni državi pri spoštovanju načela
davčne pravičnosti in enakopravnosti vseh državljanov pri njihovi udeležbi pri polnjenju proračuna.
Neupravičeno je tako razumeti davčno pravo kot konflikt interesov med državljani in fiskusom.
Nasprotje interesov namesto tega poteka med državljani; kar nekdo plača manj, morajo drugi plačati
več. Plačilo davka je demokratična državljanska krepost, temelječa na vzajemnosti, pri čemer se
nekoga bolj in drugega manj obdavči. Vidik razdelitve bremena je pogosto zanemarjen.67

2. Razmerje med civilnim in davčnim pravom
Davčno pravo je samostojna pravna materija in ni veja niti civilnega niti kazenskega prava. Zamisel o
enotnosti pravnega sistema je pravzaprav skušnjava, vendar je nesmotrna; davčno pravo temelji na
lastnih kategorijah (kot so dohodek, premoženje, promet), sprejema lastne zaključke in izraze ter
razvija lastno dogmatiko ter se glede na njegovo posebno strukturo (kot instrument intervencije) ter
poseben namen (kot instrument porazdelitve) ne more vključiti v sistem civilnega prava.68
Gospodarska dejavnost se sicer razvija iz kategorij in pravnih oblik civilnega prava. Tako je očitno, da
se davčno pravo navezuje na te oblike kot osnovne tipe, brez da bi te pojme ali predpise podrobneje
prevzelo. Pri tem je davčno pravo avtonomno.69 Prav tako je posamezna navezava na civilne oblike
odvisna od posamezne vrste davka ter je tako stroga vezava podana pri davku na promet
nepremičnin ter davku na dedovanje in darila, medtem ko v primeru davka na kapitalske transakcije
ter splošnega prometnega davka (DDV) navezava na civilno pravo bolj ali manj odpade.
Podan je mnenjski spor pri vprašanju, ali je razlaga davčnih zakonov mogoča skozi civilno
(obligacijsko) pravo in njihove vrednote (v kolikor zakon drugače ne določa) ali pa je gospodarski vidik
v ospredju pred civilnopravno obličnostjo sklenjenih pravnih poslov.70 Če nosilec oblasti prisilno
dosega navedeno udeležbo v rezultatu davčnih zavezancev, sledijo neposredne povezave na civilno
pravo, zlasti pri vprašanju, kako davčno pravo kvalificira civilnopravne oblike v zvezi z uporabo
davčnih zakonov. Na podlagi tega je osrednji problem davčnega prava, ali naj prevzeme civilnopravne
vrednote in kvalifikacije ali pa naj uporabi lastne definicije.71 Prav tako v primerih, ko se civilnopravna
kvalifikacija pokriva z namenom davčnega zakona, obstaja vzporednica med obema delnima
pravnima redoma, tako da se lahko poseže po dogmatiki civilnega prava.72 Takšen je primer pri
vprašanjih navideznega (Scheingeschäft) in zaobidenega posla (Umgehungsgeschäft) ter slamnatega
posla (oz. posla slamnate osebe; Strohmanngeschäft).
Po drugi strani pa je šel razvoj davčnega prava naprej. Davčno pravo je tako razvilo široko paleto
(samostojnih) davčnih institutov (npr. prikrito izplačilo dobička, prenos premoženja, bilančno pravo),
ki jih je potrebno v prvi vrsti razlagati z davčnopravnega vidika.73
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H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 189.
Prav tam, str. 194.
69 Prav tam, str. 196.
70 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 30; S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Scheinund Umgehungshandlungen in der EG, str. 84.
71 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von DickhuthHarrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 48.
72 Prav tam, str. 48.
73 H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 194.
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Davčni sistem (oziroma davčno pravo) pri tem obdavčuje dejanski ekonomski uspeh (kot je npr.
dohodnina ali dobiček pravnih oseb). Pri tem se bori proti prirejenemu (zmanjšanemu) »uspehu«, ki
ga določeni davkoplačevalci izkazujejo z uporabo navideznih, zaobidenih in podobnih poslov.74
Civilnopravna učinkovitost samih pravnih poslov je v principu irelevantna, navidezni posli in
navidezna ravnanja so za obdavčitev nepomembni, hkrati so podvrženi obdavčitvi tudi posli, ki
nasprotujejo zakonom in dobrim običajem. Tudi zlorabno zaobidenje davčnih zakonov (skozi
civilnopravne oblike) je brez učinka.75 Davčno pravo je torej v osnovi usmerjeno v ugotavljanje
dejanskih učinkov pravnih poslov, ne glede na to, kaj sta stranki formalno deklarirali. Nemška
davčnopravna teorija je zakonski izraz t. i. ekonomskega pristopa (wirtschaftliche Betrachtungsweise)
opredelila v določbah kot so § 39, § 40, § 41 in § 42 AO.76
S strani Crezeliusa77 zastopano stališče, da davčno pravo predstavlja zgolj dopolnilno oziroma
posledično pravo civilnega prava, tako ni doživelo odobravanje. Danes je v nemškem prostoru
prevladujoče s strani Tipkeja78 oblikovano mnenje, kateremu se je pridružilo tudi nemško Zvezno
ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht – BVerfG)79, ki je oblikovalo (definiralo) odnos davčnega
prava do civilnega na način, da:
 se davčno pravo vsekakor navezuje na gospodarske (ekonomske) dogodke oziroma stanja, ki
pa so se v veliki meri oblikovali skozi civilno pravo. Civilno pravo podaja oblike za pravni
promet, katere proizvedejo na njih udeležene gospodarske (ekonomske) rezultate, na katere
se navezuje davčno pravo;80
 pa se davčno pravo delno izključno navezuje na civilnopravne oblike, npr. na lastnino (§ 30
AO), pridobitev skozi dedovanje, darovanje za primer smrti, navezava na pojme prodajne
pogodbe itd.;81
 je pri razlaganju civilnopravnih nastavljenih pojmov potrebno izhajati, da ne obstaja nobena
teleološka prevlada civilnega prava; civilnemu pravu vzporedno davčno pravo ima svojo
lastno teleologijo, ki jo je potrebno razviti pri interpretaciji davčnih zakonov. Tako BVerfG
ugotavlja, da se morajo znaki davčnopravnega dejanskega stana, četudi izhajajo iz drugega
pravnega področja, interpretirati v skladu z namenom vsakokratnega davčnega zakona in
vsebino posamezne določbe.82 Ta vprašanja se postavljajo na vsakem pravnem področju in
tudi v davčnem pravu, kjer t. i. ekonomski pristop kot teleološka metoda razmejuje
pomembnost oziroma odločilnost civilnopravnih določb;83
 prav tako v primeru, ko davčni zakoni uporabljajo izraze civilnopravnega izvora, ti a priori niso
v soglasju s civilnim pravom, temveč jih je potrebno prikrojiti namenu davčnopravne norme.
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V. Ruiz Almendral, G. Seitz, Die neue spanische Umgehungsvorschrift des Art. 15 Ley General Tributaria (LGT) – Ist der
deutsche § 42 AO als Vorbild geeignet?, v: StuW, 81 (2004), str. 329.
75 H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 197.
76 C. Grimm, Das Steuerrecht im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Betrachtungsweise und Zivilrecht, v: Deutsche
Steuer-Zeitung, 66 (1978), str. 283.
77 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 6.
78 K. Tipke, Die Steuerrechtsordnung (Wissenschaftsorganisatorische, systematische und grundrechtlich-rechtsstaatliche
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Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 6.
79 BVerfG z dne 27.12.1991 - 2 BvR 72/90, BStBl. II 1992, 212.
80 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 6.
81 Prav tam, str. 6.
82 Prav tam, str. 7.
83 Prav tam, str. 7.
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V pretežni meri je potrebno te izraze prepoznati kot posebne davčnopravne pojme, ki imajo
lahko različen pomen bodisi med posameznimi davčnimi zakoni bodisi v odnosu do
gospodarskega prava bodisi do delovnega prava.84
Tudi Kreyeva85 ob analizi omenjene sodbe BVerfG-ja ugotavlja, da se davčnopravne predpostavke
abstraktnega dejanskega stana, tudi če so vzete iz drugega pravnega področja, interpretirajo po
namenu vsakega posameznega davčnega zakona in po vsebini posamezne določbe. Seiboldova86 pa
analizo zaključi z ugotovitvijo, da je BVerfG potrdil, da sta davčno in civilno pravo vzporedni in enako
rangirani pravni področji, ki ocenjujeta isti konkretni dejanski stan iz neke druge perspektive ter ga
presojata z drugačnimi vrednotami.
Razen vpliva civilnega prava na davčno pravo pa se v nasprotni smeri tudi prepoznajo vplivi davčnega
na civilno pravo.87 Na splošno lahko davčno pravo, ki ne spoštuje svoje lastne teleologije, znatno moti
civilno pravo.88 Nespoštovanje davčnopravnih temeljnih vrednot vodi pogosto k znatnemu motenju s
strani davčnega prava prizadetih pravnih področjih. Tako npr. povzroča neenakomerna davčna
obremenitev različnih oblik gospodarskih družb k oblikovanju gospodarskopravno dvomljivih oblik
družb.89 Davčnopravna neustrezna (nemška) sodna praksa k oblikovanju t. i. dvojnih družb
(doppelstöckige Personengesellschaft) bi – če ne bi bilo posega zakonodajalca – vodila k masovnemu
ustanavljanju dvojnih družb.90
V pretekli slovenski podjetniški praksi je prepoznan primer, ko je v primeru likvidacije uspešne
gospodarske družbe po preteku treh let davčna zakonodaja91 dopuščala, da ustvarjeni dobiček
družbenikov (tj. v obliki likvidacijske mase ukinjenega podjetja) ni bil predmet obdavčitve z davkom
od dobička iz kapitala, kar je vplivalo na špekulativna ravnanja podjetnikov iz (izključno) davčnih
vzgibov. Podoben primer vplivanja na drugo pravno področje (tj. gospodarsko pravo) je tudi primer iz
prakse številnih evropskih držav (kot je razvidno iz predhodnega odstavka tudi nemške prakse), ko so
s tem, ko so ugodneje (torej manj) obdavčili komanditne družbe, prišlo do razmaha ustanavljanja t. i.
dvojnih družb,92 ko so novi lastniki želeli izogniti osebni odgovornosti komplementarjev za poslovanje
komanditnih družb.
Velja zaključiti, da sta civilno in davčno pravo sorodni področji prava, ki presojata enak (oziroma
identični) konkretni dejanski stan iz drugačne perspektive in pod drugimi vrednostnimi
predpostavkami posledica civilnega prava.93 Na splošno davčno pravo ni posledično pravo civilnega
prava, temveč sta oba pravna področja postavljena samostojno in enakopravno drug ob drugem.94
Temu primerno ima davčno pravo svoje lastne želje po pravičnosti, predstave o redu, načela in
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Prav tam, str. 7–8.
S. Krey, Besteuerung sonstiger Leistungen, LIT Verlag Dr. W. Hopf, Berlin, 2011, str. 32.
86 S. Seibold, 2002, Steuerliche Betriebswirtschaftslehre in nationale und transnationaler Sicht, str. 146.
87 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 8.
88 Prav tam, str. 8.
89 Prav tam, str. 11.
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vrednote, ki so posledica lastne teleologije.95
Kljub tej splošni avtonomiji davčnega prava pa so v davčnih zakonih pogosto uporabljeni pojmi, ki so
izvzeti iz civilnega prava.96 Civilno pravo se lahko načeloma jemlje kot spodobna izhodiščna točka za
davčno pravo.97 V (pravni) praksi se opisana dvojnost, torej samostojnost davčnega prava ter hkrati
delna navezanost davčnega prava na civilno, kaže v zapletenosti položaja, ki je predmet presoje. Tako
se zasebni subjekti navzkrižno sklicujejo na civilnopravno dikcijo sklenjenih pogodb, ko so predmet
davčnega postopka in presoje v smislu gospodarskega uspeha, medtem ko se v civilnopravnih
zadevah v primerih posega oblasti (in tretje stranke) sklicujejo na zasebno avtonomijo glede
obličnosti in celo na sam gospodarski uspeh.98
Pri tem velja še omeniti praktično razliko med civilnopravnim in davčnopravnim vidikom
obravnavanja pravnih položajev. Davčno pravo je množično pravo, in sicer v smislu, da vsaka
sprememba rezultira v davčnopravnih spremembah, vidnih v davčnem obračunu ali napovedi.
Povsem drugačen je položaj v civilnem pravu, kjer pride do uporabe prave zgolj v položaju, ko pride
do spora s pogodbeno stranko ali tretjo osebo. Navedeno pomeni, da se pretežno (v veliki večini)
primerov s samo civilnopravno kvalifikacijo ne ukvarja nihče, razen strank samih.99
Samostojnost davčnega prava je tudi sorazmerna z višino davčne obremenitve. V visoko obdavčljivih
državah se je davčno pravo večinoma osamosvojilo, medtem ko je v državah z nizko obdavčitvijo
navezava na civilno pravo zelo izrazita. Vzrok za ta fenomen leži na dlani: visok davek zahteva
močnejšo diferenciacijo, pri nižjem obdavčenju pa se lahko davčno pravo – zaradi manjšega vpliva –
tudi pri neskladnosti samih namenov močneje nasloni na druga pravna področja.100
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III. NAVIDEZNI IN ZAOBIDENI POSEL V DAVČNEM PRAVU
1. RAVNANJA DAVČNIH ZAVEZANCEV V RAZPONU OD DOVOLJENEGA
PLANIRANJA DO KAZENSKO PREGONLJIVE DAVČNE UTAJE
Davki ne ponujajo protistoritve, zaradi česar (nekateri) davkoplačevalci mnogokrat iščejo poti, kako
se izogniti obremenitvi za izgradnjo civilizirane družbe,101 izkazani v obliki obveznosti plačevanja
davkov. Davčna pravičnost se uresničuje skozi enakomerno obdavčitev davkoplačevalcev po
ekonomski zmožnosti. Navedeno pomeni, da so osebe z enakim ekonomskim uspehom enako
obremenjene ter da so uspešnejši davkoplačevalci obdavčeni bolj od tistih, ki niso dosegli takšnega
ekonomskega uspeha. Davčni sistem pri tem obdavčuje dejanski ekonomski uspeh (kot je npr.
dohodnina ali dobiček pravnih oseb). Pri tem se bori proti prirejenemu (zmanjšanemu) uspehu, ki ga
določeni davkoplačevalci izkazujejo z uporabo raznovrstnih tehnik izogibanja plačevanja davkov.
Vse države se ukvarjajo s problemom pravnih poslov, katerih namen je izogibanje plačevanja davkov,
pri čemer so pomembne razlike pri agresivnosti tako davčnih zavezancev kot davčne oblasti.102
Obstaja utemeljena domneva, da večja obdavčitev (obremenitev) davčnih zavezancev vpliva na
povečan nagib zavezancev k davčni zatajitvi, ki se ne kaže (zgolj) v primerih neevidentiranja
opravljenega prometa (v obliki neizdajanja računov ali »brisanja« že evidentiranega prometa),
temveč predvsem v uporabi sofisticiranih civilnopravnih oblik sklenjenih poslov, katerih namen je
(bodisi skozi dejansko izvedbo ali drugačno izvedbo od deklariranega) doseči davčnopravni položaj,
ko se v celoti ali delno izogne plačilu davčnega bremena. Pri tem lahko na drugi strani domnevamo
tudi vzročno zvezo med agresivnostjo davčne uprave pri odkrivanju in sankcioniranju davčnih
malverzacij (v obliki zaobidenja in utaje davka) ter samo razširjenostjo oziroma agresivno dejavnostjo
zavezancev pri izvajanju nelegalnih dejavnosti pri zniževanju davčne osnove.
V praksi se pojavlja problem postavitve strokovne terminologije pri opisovanju pravnega prostora
med dovoljenim ravnanjem davčnega zavezanca pri zniževanju svoje davčne obveznosti ter
nedovoljenim, kaznivim dejanjem. Pri presoji razlag slovenskih avtorjev pridemo do ugotovitve o
obstoju terminološke zmede103 pri opisovanju celovitega pravnega polja »davčnega izogiba« kot
širokega pojma, ki zajema polje ravnanja davčnega zavezanca od zakonitega do nezakonitega. Tako
Pernek104 razlikuje zakonito (dovoljeno) evazijo in nezakonito evazijo, kamor pripisuje davčno utajo in
tihotapstvo, medtem ko Tičar105 ločuje tri osnovne pojme, in sicer davčno utajo oziroma evazijo (kot
nezakonito obliko izogibanja plačilu davka), davčno izogibanje (kot legalno preprečitev zmanjšanja
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realnega dohodka s tem, da davčni zavezanec izkoristi pravne praznine v davčnem pravnem sistemu)
ter davčno prevaljevanje (kot zakonito dopustno ravnanje, s katerim davčni zavezanec svojo davčno
obveznost delno ali v celoti preloži na druge subjekte). Nasprotno pa Špes106 navaja pojme davčna
utaja, davčno izogibanje (kot zakonsko dopustno, ki ne predstavlja kršitev davčnih predpisov) ter
davčno zaobidenje (prav tako kot zakonsko dopustno dejanje, ki ni kaznivo dejanje, vendar – če je
dejanje odkrito s strani davčnega organa – zaradi nasprotovanja smislu davčnim zakonom rezultira v
naložitvi davčne obveznosti). Pomemben prispevek pri definiranju navedenega problema predstavlja
delo več avtorjev z naslovom »Davčno pravo«,107 kjer je splošni pojem »izogibanje plačilu davka«
razdeljen na tri modalitete, in sicer na davčno utajo (nezakonita evazija), davčno izogibanje (zakonita
evazija) in davčno prevaljevanje. Medtem ko je Drobničeva108 uporabila pojem »izogibanje
(izmikanje) plačilu davka« oziroma »zakonita davčna evazija« (tax avoidance) za označevanje
dopustnih ravnanj davčnih zavezancev, ki so namenjena zmanjševanju njihove davčne obveznosti, s
katerimi se dejansko ne kršijo zakonske določbe, so pa ta dejanja po svoji naravi v nasprotju z duhom
ali namenom zakona in zato nesprejemljiva in vedno tudi nelegitimna. »Nezakonita davčna evazija«
(tax evasion) pa po mnenju Drobničeve nasprotno pomeni namerno, nedopustno in nezakonito
davčno utajo, kjer davčna obveznost ni plačana oziroma sploh ni ugotovljena, zato ker davčni
zavezanec ni upošteval in spoštoval določbe davčnega prava. Prav tako je vredno pozornosti
definiranje odprtega prostora ravnanja davčnega zavezanca, podano s strani Selinškove,109 ki je ob
naslombi na nemško pravo razdelila »izmikanje plačilu davka« (Steuerausweichung) kot zbirni pojem
na tri sklope, in sicer davčno izognitev (Steuervermeidung), davčno zaobidenje (Steuerumgehung) in
davčno zatajitev (Steuerhinterziehung).
V slovenskem pravopisu so pod iskalnima pojmoma glagol »zaobiti« in glagol »obiti« podani primeri:
»OBITI« (dovršnik) je podan v zvezi z OBŠEL(-LA), OBIT, OBITO, OBIDEN, OBIDENJE (koga/kaj: npr.
obiti gozd v enem dnevu; obšel ga je dvom; pri podelitvi so ga obšli; srečno obšel sovražnika);
»ZAOBITI« (dovršnik) pa je podan z ZAOBIDENJEM (koga/kaj: npr. vojska je zaobšla mesto; zaobiti
zakon = obiti zakon). Tako je iz pravopisnih pravil110 mogoče razbrati, da je uporabljeni samostalnik
»(za)obidenje«, pridevnik »(za)obiden« in glagol »(za)obiti«. Tudi z vpogledom v angleški slovar
ugotovimo, da se angleški glagol »to avoid« (enako kot nemški »umgehen«) v pomenski zvezi z
besedo zakon enači z besedami »to bypass«, »to get (a)round« ter »to circumvent«. Tako lahko v
primeru, ko nekdo želi zakon zaobiti (se mu izogniti), govorimo o »zaobidenju zakona« (tudi o
»zakonskem (za)obidu«), medtem ko pa v primeru posla, s katerim želi nekdo zaobiti zakon,
govorimo o »zaobidenem poslu«. Na prepoved in nesmiselnost direktnega prevajanja
(davčno)pravnih izrazov iz angleščine v domači jezik so opozorili še OECD (naslednji odstavek) ter
posamezni avtorji (A. Linn, V. Thuronyi, S. Bergmann, W. Gassner). K uporabi pojma »davčno
zaobidenje«, ki po mnenju avtorja tega dela predstavlja ustreznejši in preciznejši pomen (od
»davčnega izogibanja«, ki ga je uporabil slovenski zakonodajalec), so se v slovenskem prostoru izrekli
tudi Selinškova, Špes ter Kozina, kot izhaja iz predhodnega odstavka.
V postopku iskanja ustreznega izraza za davčno sporno ravnanje, ki pa ne predstavlja kaznivo dejanje,
predvsem iz vidika neposrednega prevoza iz angleškega izraza tax avoidance, je dvom glede
(ne)ustreznosti neposrednega prevajanja strokovnih izrazov iz angleškega jezika – kot že navedeno v
predhodnem odstavku – opredelil že OECD. Ugotovljeno je bilo, da se »v državah, kjer angleščina ni
uradni jezik, pojavlja vprašanje, ali se lahko besedi „evasion“ ali „avoidance“ neposredno prevedeta v
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uradni jezik posamezne države«.111 Navedeno bi lahko izhajalo tudi iz tega, da imajo države z
angleškim jezikom izključno precedenčni pravni sistem (common-law), medtem ko kontinentalna
Evropa temelji na zapuščini rimskega prava. Precizneje opredeljeno: Evropa tako temelji na fraus
legisu, ki ga pa anglosaksonski pravni red ne pozna ter temelji izključno na skozi sodno prakso
oblikovanem pravu. Podrobnejša presoja navedenega problema je podana v zaključku navedene
točke predloženega dela.
Vsled predhodno navedenega tako lahko ugotovimo, da slovenski avtorji podajajo nekonsistentne
razlage analiziranega pravnega področja davčnega izogiba, ki kot širok pojem zajema celovito
področje posameznikovega ravnanja od zakonitega do nezakonitega. Zato zaradi potrebe po
postavitvi konsistentne terminologije v predočenem delu postavljam (predvsem ob naslonitvi na
nemško pravo) nove temelje ter uporabljam:
 izraz »davčna izognitev« (oziroma subsidiarno »davčno načrtovanje/planiranje« oziroma
»davčno minimiziranje«) za opredelitev legalnega ravnanja,
 izraz »davčno zaobidenje« (oziroma subsidiarno »davčno izogibanje«, ki ga za opredelitev
četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 uporablja pretežni del slovenske davčnopravne
literature) za opredelitev davčno spornega ravnanja, ki pa ne predstavlja kaznivo dejanje, ter
 izraz »davčna utajitev/utaja« (oziroma subsidiarno »davčna zatajitev«, kot se je izrazil naš
zakonodajalec v 249. členu KZ-1) za opredelitev dejanja, ki pa kaznivo dejanje je.
V poskusu definiranja navedenih temeljnih zavezančevih ravnanj v odnosu do oblikovanja oziroma
priznavanja davčne obveznosti podajam naslednje razlage:
a) Davčna izognitev:
Davčna izognitev oziroma načrtovanje (nem. Steuervermeidung oziroma Steuerplanung oziroma
Steuergestaltung; ang. tax planning, tudi tax minimization oziroma tax mitigation = blaženje
davčne obveznosti) je definirana kot uporaba vseh legalnih ukrepov za zmanjševanje podlage za
odmero davka.112 Davčna izognitev z opustitvijo nastanka konkretnega dejanskega stana
določenega davčnega zakona ni sankcionirana.113 Navedena aktivnost, ki bi jo lahko imenovali
davčno minimiziranje (tax minimization), lahko definiramo kot obnašanje, ki je pravno učinkovito
v zniževanju davčne obveznosti. Lahko je sestavljena iz dejanskega delovanja, s katerim se
izognejo davčni obveznosti, kot npr. odpoved potrošnji določenih produktov (tobak, alkoholne
pijače, naftni derivati), ki so predmet visoke obdavčitve, ali se odpovedati doseganja določenih
tipov dohodkov (npr. kdor ne gre delat in ne dosega dohodke, ne more biti podvržen obdavčitvi z
dohodnino).114 K zakoniti davčni izognitvi sodijo tudi primeri, ko davčni zavezanec izrabi davčne
olajšave, tj. ko gospodarski subjekt spremeni status (združevanje družb, sprememba pravne
oblike).115 V slednjem opisu gre za primer aktivnega ravnanja davčnega zavezanca v smeri
111
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izpolnjevanja zakonskega dejanskega stana davčnega zakona, ki omogoča nižjo davčno
obveznost. Sicer pa je izkazana namera varčevati pri davki popolnoma legitimna.
Davčni zavezanec torej lahko svoje zadeve uredi tako, da plačuje kolikor se da nizke davke.116
Legitimno davčno načrtovanje je nič drugega kot stranski učinek ali posredna posledica izvajanja
svobodne volje v tržni ekonomiji.117 Govorimo o načrtovani zakoniti davčni izognitvi, katere
pravna posledica je, da se davčni učinek bodisi dodeli bodisi opusti.
b) Davčna utajitev:
Na drugi strani pa prikrivanje konkretnega dejanskega stana pred davčno oblastjo (primer davčne
utaje; nem. Steuerhinterziehung; ang. tax fraud oziroma tax evasion; niz. belastingfraude; fr.
fraude fiscale) ne vpliva na nastanek davčnega dolga.118 Tukaj gre iz vidika davčne države »samo«
za to, da vzpostavi kontrolne mehanizme in utajevalce skozi sankcije prestraši ali kaznuje. 119
Davčna utaja je kršitev davčnega zakona ter je sankcionirana s kazenskimi določbami.120 Vsebuje
čisto kršitev davčnih zakonov, kot npr. neizdajanje računov, izdelava lažnih računov ali druge
dokumentacije, vodenje vzporednega računovodstva, neprijava dohodkov, tihotapljenje blaga ter
prikrivanje premoženja. Pravna sredstva, ki se uporabljajo za boj proti takšnemu kršenju davčnih
zakonov, se splošno ne nanašajo na sredstva proti zlorabi/zaobidenju (ang. anti-abuse/antiavoidance measures).121
V skladu z vsakokratno zakonodajo posamezne države je davčna utaja, ki predstavlja kršitev
zakona, splošno sankcionirana z davčnopravnimi in kazenskopravnimi ukrepi, naloženimi s strani
davčne ali sodne oblasti.122 Dejanja, s katerimi se davčni zavezanec protizakonito izogne plačilu
davka, so sankcionirane kot davčna utajitev, če so storjene naklepno in (kot velja za nemško
pravo) če so storjene s krivdno obliko lahkomiselnosti (leichtfertige Steuerverkürzung).123 Seveda
maksima nullum crimen, nulla poena sine lege124 omejuje področje delovanja kazenskega prava s
tem, ko dovoljuje kazensko obravnavo le tistih dejanj, ki so bile kot kazniva opredeljena še
preden so bila storjena.
c) Davčno zaobidenje:
Težje kot ekstreme pa je presojati davčno zaobidenje.125 Med obema ekstremoma (tj. davčno
izognitvijo na eni ter davčno utajo na drugi strani) se tako nahaja davčno zaobidenje (nem.
Steuerumgehung; ang. tax avoidance; niz. belastingontduiking; fr. fraude a la loi oziroma abus de
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droit oziroma évasion fiscale) kot poskus preprečitve izpolnitve (davčno)zakonskega dejanskega
stana skozi »zlorabo pravne obličnosti«.126 Davčno zaobidenje je bolj dvoumen koncept kot
davčna utaja. Lahko se uporablja v splošnem smislu, ko definira vsako aktivnost, ki je usmerjena k
zmanjševanju davčne obveznosti, ki pa ni kriminalne narave.127
Ugovori iz davčnodolžniškega razmerja sicer nastanejo, ko je uresničen abstraktni dejanski stan,
na katerega zakon navezuje davčno obveznost.128 V primeru davčnega zaobidenja davčni
zavezanec ne prikriva, tudi ne odpove se uresničitvi konkretnega dejanskega stana. Namesto tega
izbere obliko konkretnega dejanskega stana, ki se abstraktnemu dejanskemu stanu določenega
davčnega zakona bolj ali manj približa, vendar ustreza ekonomski vsebini izbrane oblike, ki naj bi
bila zajeta v okviru zakonskega dejanskega stana. Z uporabo protizaobidne določbe (kar je v
nemškem primeru § 42 AO) želi zakonodajalec omejiti te davčne zaobide, s tem ko zlorabnim
oblikam odvzame davčno priznanje.129 Bistvo davčnega zaobidenja je manipulacija zakonskih
določb za dosego davčnih ugodnosti in davčne koristi, ki jih ne uživajo drugi, ki ne vstopajo v
oblikovane poslovne strukture z namenom, da zaobidejo pričakovano izvajanje zakonske določbe
ali da postavijo transakcijo izven pristojnosti tega določila.130
Davčni zakon je zatorej lahko zaobiden samo tedaj, ko davkoplačevalec konkretni dejanski stan
ciljano (namerno) zapelje mimo položaja, kateremu sicer zakon predpisuje določeno pravno
posledico. Ne gre pa za davčno zaobidenje, temveč za čisto (tj. dovoljeno) davčno izognitev, če je
realiziran (uresničen) konkretni dejanski stan, pri katerem ni treba plačati davka. Davčno
zaobidenje pa je podano šele tedaj, če je istočasno zgrešen namen zakona, ker na podlagi ciljano
izvedenega konkretnega dejanskega stana bodisi ne nastopi zapovedana (obremenjujoča) pravna
posledica, tj. gre za »izognitev zakonskemu dejanskemu stanu« (Tatbestandsvermeidung), bodisi
nastopi (ugodna) pravna posledica, ki ne bi smela nastopiti, tj. gre za »uprizarjanje izpolnjevanja
zakonskega dejanskega stana« (Tatbestandserschleichung).131 Prav tako se v (nemški) literaturi in
sodni praksi glede na (splošno) zaobidno sposobnost občasno razlikuje tudi na eni strani na
»namensko prepoved« (Zweckverbot) oziroma »ciljno prepoved« (Zielverbot) ter na drugi strani
na »prepoved poti« (Wegverbot).132
V strokovnih člankih in literaturi se pojavlja vprašanje, kje leži meja med (dovoljeno) davčno
izognitvijo (oziroma planiranjem) in (dovoljenim) davčnim zaobidenjem ter kdo jo določa.133 Na prvi
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pogled se definiranje davčnega planiranja, davčnega zaobidenja in davčne utaje zdi lahka naloga. 134
Za razliko od (že zapisane) ugotovitve, da gre pri davčni izognitvi za legitimno ravnanje, katerega
pravna posledica je, da se davčna ugodnost (učinek) bodisi dodeli bodisi opusti, pa v primeru
davčnega zaobidenja govorimo o nelegitimnem ravnanju s posledico, da se dosega davčna ugodnost
(učinek), ki jo zakonodajalec (za opazovani konkretni dejanski stan) ni dodelil. Davčno zaobidenje je
obnašanje davčnega zavezanca, ki je usmerjeno v njegovo znižanje davčnega bremena, vendar ne
predstavlja kaznivega dejanja.135 Medtem ko je izognitev davkom možen znotraj zakonsko določenih
meja, pomeni davčno zaobidenje pogosto neko široko interpretacijo zakona, ki s strani davčne oblasti
ni priznana.136 Za razliko od davčne izognitve (planiranja) je davčno zaobidenje tipično sestavljeno ne
iz dejanskega, temveč pravnega delovanja, ki ukaluplja dejansko situacijo v pravno obliko, ki nosi
manjšo davčno breme kot druge pravne oblike. Zato gre za težko vprašanje, ali gre na primeru
takšnega ravnanja za davčno zaobidenje ali davčno izognitev.137
Meja med davčno izognitvijo in davčnim zaobidenjem je v praksi zelo nejasna; teoretično pa prvi
pojem označuje legalno (zakonito) in legitimno (upravičeno) izognitev plačila davka, drugi pa prav
tako legalno (zakonito), a nelegitimno (neupravičeno) izmikanje plačilu davka.138 Tudi na drugi strani
je razlika med davčno utajo (evazijo) in davčnim zaobidenjem, ki je bistvena in kritična, včasih
zamegljena, še posebej za nepravnika.139
Odgovor na navedeni vprašanji o razmejitvi med davčno izognitvijo ter davčnim zaobidenjem je
zagotovo (tako v teoriji kot praksi) abstraktnejši in kompleksnejši, kot pa na drugo postavljeno
vprašanje o razmejitvi med dovoljenim ravnanjem in davčno utajo. Na slednje vprašanje eksaktno
odgovarjajo kazenskopravne določbe (KZ-1 v 249. členu oziroma § 370 AO), ki določajo primarno
hipotezo in primarno dispozicijo za ugotovitev kaznivega dejanja.
V nadaljevanju podajam še zelo poučno opisno razlago, podano na delavnici OECD-ja140 na tematiko
razmejevanja med davčno izognitvijo, davčnim zaobidenjem in davčno utajo, ki na preprostem
razlagalnem (teoretičnem) primeru davka na okna141 predstavlja odlično osnovo za njihovo
razumevanje in razmejevanje.
Tako se v teoretičnem primeru, ko se država odloči za obdavčitev nepremičnin glede na število
steklenih oken, šteje za (zakonito) davčno načrtovanje tisto ravnanje, ko se davčni zavezanec odloči,
da zazida (odstrani) vsa ali nekatera okna. Tako zavezanec nima oken ali pa ima manj oken ter
posledično ne plača ali plača manj davka, saj za obdavčitev ni izpolnjen zakonski dejanski stan.
Ugotovimo lahko, da je tako zavezanec pri zmanjševanju davčne obveznosti ravnal na način, ki je v
skladu z besedilom in duhom (hipotetičnega) zakona.
Sporno pa je ravnanje, ko davčni zavezanec nadomesti (zamenja) steklena okna s (prozornimi)
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U. Palm, Germany, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 165.
V. Thuronyi, 1998, Tax Law Design and Drafting, str. 44–45.
136 S. Schröder, 1996, Steuerlastgestaltung der Aktiengesellschaften und Veranlagung zur Körperschaftsteuer in Deutschen
Reich und den USA von 1918 bis 1936, str. 17.
137 V. Thuronyi, 1998, Tax Law Design and Drafting, str. 45–46.
138 L. Selinšek, 2002, Kršitve davčnih obveznosti gospodarskih subjektov, str. 24; L. Selinšek, Kazenskopravni vidik izmikanja
plačilu davka, v: Revizor, 2003, št. 7-8, str. 77.
139 V. Thuronyi, 1998, Tax Law Design and Drafting, str. 44–45.
140 Delavnica »International Tax Avoidance«, OECD, 8.-12.11.2010, Dunaj, Avstrija (zasedanje z naslovom »Tax Planning, Tax
Avoidance and Tax Evasion«, str. 11–15).
141 V preteklosti je bil navedeni davek dejansko prisoten v Evropi. Davek na okna (ang. window tax; nem. Fenstersteuer) so
prvič uvedli v Angliji in Walesu (na prehodu med 17. in 18. stoletjem) ter je tam ostal v veljavi 156 let. Kasneje so davek
uvedle tudi Francija, Nizozemska, Španija, Škotska in nekatere nemške dežele. Francija je bila zadnja, ki je davek ukinila
(1926).
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plastičnimi okni. Dejansko stanje je takšno, da ima zavezanec v hiši enako svetlobe, vendar ne plača
davka. Ugotovimo lahko, da takšno ravnanje ne krši besedila zakona (ta govori o obdavčitvi
»steklenih« oken), vsekakor pa krši namen (smisel) zakona, kar je nesprejemljivo za zakonodajalca.
Davčna utajitev pa je v dotičnem primeru podana, ko davčni zavezanec vgradi okna, ki so izdelana iz
stekla, vendar na zunanji strani dajejo vtis opeke. Torej gre za steklena okna, vendar le z pogledom
navzven (iz hiše), medtem ko pogled na hišo daje vtis, da oken ni. Dejansko stanje je takšno, da so
okna skrita (prikrita), medtem ko ima hiša enako količino svetlobe. Ugotovimo lahko, da je lastnik
vedel (podan je naklep), da gre v skladu z zakonsko dikcijo za steklena okna ter da bi posledično
moral plačati davek, zato je (da se je plačilu davka izognil) prikril konkretni dejanski stan.
Posledično lahko povzamemo, da sta davčna utaja in davčno zaobidenje dva pristopa v davčnem
pravu, katera davčna oblast ne tolerira ter postavlja boj zoper njiju za svoj legitimni cilj. Vendar je
tudi med njima velika razlika, in sicer ta, da davčno zaobidenje sicer predstavlja legalno (vsaj ex ante),
vendar nelegitimno pot, ki je nesprejemljiva tako s strani davčnega organa kot širše javnosti (ostalih
davkoplačevalcev), ki nasprotujejo izbrani stranpoti, ki jo je uporabil posamezni zavezanec v svojem
poskusu davčnega zaobidenja. Nesporno nelegalno dejanje pa je davčna utaja, katera v primeru
odkritja rezultira poleg naložitve davčnega bremena (kot je to v primeru davčnega zaobidenja) še
uvedbo pregona pred kazenskim sodiščem. Nasprotno pa je davčno planiranje široko sprejeti način
varčevanja pri davkih, ko davkoplačevalec – čeprav v škodo fiskusa – sprejme ukrepe, s katerimi
doseže zmanjšanje ali popolno odpravo davčne obveznosti.

1.1. Navidezni posel v civilnem in davčnem pravu
Navidezni posel (nem. Scheingeschäft, ang. sham ali simulation, hr. prividni pravni posao) je
pomanjkljivi pravni posel ter navidezna izjava volje je pomanjkljiva izjava volje. Nauk o navideznem
poslu je del nauka o pravnem poslu. Novi razvoj in nova spoznanja nauka o pravnih poslih imajo
posledično učinke tudi na nauk o navideznem poslu.142
Navidezni posel143 nima vpliva na obdavčenja, saj samo resnično želen pravni posel predstavlja
podlago za obdavčenje, četudi je zakrit z navideznim poslom.144 Novejša razlaga navideznega posla
temelji na situaciji, pri kateri stranke s fravduloznim namenom ali z namenom povzročiti škodo
opravijo navidezno dejanje »s civilnopravnim učinkom«, s katerim so samo udeležene stranke
seznanjene. V skladu z načelom fraus omnia corrumpit (prevara vse pokvari), ki je še posebej
uporaben v davčnih zadevah, simulirani pravni akti niso ubranljivi pred tretjo stranko (vključno z
davčno oblastjo).145 Simulirani posel ne velja, ker je simuliran, disimulirani posel pa velja, če so
upoštevani veljavni predpisi.146
V nemškem pravu sta navidezni posel ter davčno zaobidenje (Steuerumgehung) metodično jasno
razmejena. Pri navideznem poslu naj bi bil konkretni dejanski stan podan zgolj navidezno, medtem ko
so si udeleženci enotni, da naj pravne posledice izjavljenega posla ne bi nastale. Pri davčnem
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U. Baeck, 1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 1.
V Nemčiji se ob pojmu navidezni posel uporablja izraz navidezno ravnanje (Scheinhandlung), ki se uporablja v davčni in
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144 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 37–38.
145 P. A. A. Vanhaute, 2008, Belgium in International Tax Planning, str. 68.
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zaobidenju pa je nasprotno zaobideni posel (Umgehungsgeshäft) resno želen z namenom izogniti se
davčnim posledicam iz »normalnega« posla.147
Primerjalnopravna analiza pokaže, da imajo »Scheingeschäft« v Nemčiji, »simulation« v Franciji in
»sham« v Veliki Britaniji majhen skupen imenovalec: navedeni pojmi so v vseh pravnih redih označeni
kot pravni posli, ki s strani pogodbenih strank niso resno mišljeni ter tudi niso izpeljani. Praviloma v
resnici skrivajo resnično želen posel. Skupni kriterij je resnost poslovne volje. Ta definicija ustreza
(nemškim) določilom § 117/2 BGB, § 41/2/s.2 AO ter § 4/1/s.2 SubvG,148 izvedbi iz (francoskega)
člena 1321 Code civil ter načelom iz (angleške) sodbe Snook v. London & West Riding Investments
Ltd. (1967).149 Po drugi strani pa prevod nemškega pojma »Scheingeschäft« z ameriškim »sham« ni
vedno mogoč. Medtem ko je pojem navideznega posla v britanskem pravu isti kot v nemškem pravu,
pa ameriški pojem »sham« gre nekoliko dalje in vsebuje v svojem izrazu kot »economic sham« tudi
elemente davčnega zaobidenja.150
Pri tem velja poudariti navezavo davčnega prava na definicijo navideznega posla, podano iz
obligacijskega prava. Navidezni posel (simulacija) v osnovi ni davčni pojem, ampak civilnopravni
koncept. Je koncept pravne in ne ekonomske stvarnosti.151
Davčno pravo se od morebitnega togega pristopa k problemu navideznega posla odmika s tem, ko
svoja razmišljanja temelji na načelu prednosti vsebine pred obliko. Tako prisotnost civilnopravnega
veljavnega posla običajno ni predpostavka za davčno upoštevanje posla, temveč je v davčnem pravu
to odvisno od dejanskih ekonomskih dejstev (po § 41 AO). Toda civilnopravno veljavni posel je neke
vrste indikator za obstoj ekonomskega (zakonskega) dejanskega stana. Če ta indikator zaradi
civilnopravne ničnosti (§ 117 BGB) manjka, bodo udeleženci težko dokazovali, da iz tega posla
vendarle obstaja ustrezni ekonomski zakonski stan. Temu sledi tudi davčno pravo (v nemškem pravu
v določbi § 41/2 AO), ki vključuje zakonski dejanski stan navideznega posla. Podaja odgovora, ali to
določilo ustreza določilu civilnega prava (v nemškem pravu v določbi § 117 BGB), izhajajoč iz vidika
različnih namenov in načel obeh (delnih) pravnih redov, pa ni neproblematična.152
Povezava med davčnim »želeti« (nem. wollen) in civilnopravnim »biti« (nem. sein) ni prisilna. Najprej
je treba opredeliti, da fiskalni zahtevek iz naslova davkov izhaja iz zakona in ni predmet razpravljanja
(razpolaganja) poslovnih strank. Zasebna avtonomija dovoljuje subjektom civilnega prava oblikovanje
njihovih zasebnopravnih odnosov, katerih učinki povzročajo davčne posledice, torej tako posredno
vplivajo na svojo davčno situacijo. Navedeno razmerje med vzrokom in učinkom sodna praksa
obrača, s tem ko dela civilnopravne kvalifikacije odvisne od davčnih konceptov. Pri tem poslovno
voljo vzame kot izhodiščno točko, katere uresničitev načela zasebne avtonomije sploh ni
zagotovljena.153
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A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 38.
§ 4/1 Gesetz gegen mißbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) - Scheingeschäfte, Mißbrauch von
Gestaltungsmöglichkeiten:
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»Podaja le na videz« (Abgabe zum Schein) je osrednja značilnost zakonskega dejanskega stana
določila o navideznem poslu. Pri približevanju izraza »navidezni« (oziroma »na videz« oziroma »zdeti
se«) skozi vsakodnevno gledišče izhajata dve različni pomenski razlagi. Po eni se izraz »navidezno«
(Schein) uporablja kot nasprotje od »biti« (Sein), kot npr.: »bolj navidezno kot dejansko« (mehr
Schein als Sein). Pri tem se »navidezno« razlikuje od zgolj »ne biti« (nicht sein), ki prav tako
predstavlja nasprotje od »biti«, kot npr.: »biti ali ne biti« (Sein oder nicht Sein).154 Pravno podlago v
domačem, slovenskem obligacijskem pravu podaja 50. člen OZ, ki prav tako navideznemu poslu
odreka pravne učinke (§ 117/1 BGB določa ničnost), medtem ko v primeru relativne simulacije, tj.
obstoja prikritega posla, le-temu določa veljavnost in pravne učinke (podobno § 117/2 BGB).
Pravni posel, ki se orientira zgolj na golo pravo, ne pa na vsaj minimalni dejanski (ekonomski) uspeh,
je kot prazen tulec.155 Pravni posel, ki je prepoznan kot simulirani, je tako v razmerju med tremi poli,
od tega pogodbena partnerja, ki vstopata v navidezni posel, predstavljata dva pola z enakim
predznakom, medtem ko poskuša dobroverni tretji (ki je lahko upnik, drug poslovni partner, bodoči
dedič, država ipd.) kot nasprotni pol z izpodbijanjem navideznega posla ter razkritjem prave narave
prikritega posla doseči odpravo škodljivih posledic simuliranega posla. Navidezni posel je vedno
(zgolj) tedaj prisoten, ko strankam manjka volja vezati se. Tu se razlikuje od s strani pogodbenih
strank zavestne napačne označitve (npr. napačnega datiranja), ki pa ne zadostuje za enačenje z
navideznim poslom.

1.2. Zaobidenje v civilnem in davčnem pravu
V uvodu v navedeno poglavje, v katerem želim opredelili pomen obida zakona, velja najprej pogledati
v definicije »Mednarodnega davčnega slovarja« urednika Barrya Larkinga, in sicer je za pojem tax
avoidance (davčno zaobidenje) podana naslednja definicija:156 »Za davčni namen se pojem davčno
zaobidenje (tax avoidance) uporablja za opisovanje davkoplačevalčevega vedenja, katerega cilj je
zmanjševanje davčne odgovornosti, ki pa ne spada pod pojem davčne evazije. Izraz se uporablja v
slabšalnem smislu, ko se sklicuje na nekaj, kar se dojema kot nesprejemljivo (unacceptable) ali
nelegitimno (illegitimate), ne pa na splošno nezakonito (illegal). Z drugimi besedami, davčno
zaobidenje je pogosto opravljeno po črki zakona, vendar zoper njegov duh. Običajno vsebuje
elemente umetnega, npr. glede sprejete pravne oblike, ter se pogosto šteje, da je v nasprotju z duhom
zakona. Vendar pa se njegov obseg lahko spreminja od države do države, odvisno od odnosa vlad,
sodišč in javnega mnenja. Nekateri pravni sistemi očitno ne priznajo navedeni koncept na ugotovljeni
podlagi, da je bodisi takšno obnašanje zakonito bodisi predstavlja evazijo, če gre za nezakonito
ravnanje. Primeri davčnega zaobidenja vključujejo lociranje sredstev v off-shore jurisdikcije,
pretvarjanje dohodkov v neobdavčene ali nizko obdavčene dobičke, razporeditev dohodkov na
davkoplačevalce z nizko mejno davčno stopnjo, razdelitev davčne aktivnosti, da se izogne registraciji
za namene DDV, ter sklepanje lizinških ter lease-back poslov z namenom pridobiti korist v zgodnjem
odbitku vstopnega DDV.« Medtem ko je pojem abuse of law (obid zakona; Gesetzesumgehung) v
taistem delu opredeljen z naslednjo definicijo:157 »Abuse of law (abuse of legal forms; fraus legis) je
doktrina civilnega prava, ki ni omejena zgolj na davčno pravo in je v veliki meri ekvivalent doktrini
„substance over form“, na katero se lahko pogosto naleti v anglosaksonskih pravnih sistemih. Kljub
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temu, da specifični kriteriji varirajo od države do države, je njegovo bistvo, da namen ali namera
zakonodajalca prevlada nad dejansko obliko transakcije ali niza transakcij, če ta oblika ni posebej
predvidena s strani zakona in enak ekonomski rezultat ne bi mogel doseči drugače. Kriterij za njegovo
uporabo pogosto vključujejo določeno stopnjo umetnega ali nenormalnega in/ali (v davčnem
kontekstu) motiv davčnega zaobidenja (tax avoidance). Kot tak se lahko prepozna kot sredstvo boja
zoper davčno zaobidenje (tax avoidance) ali davčno utajitev (tax evasion). Za rezultat uporabe
doktrine je značilno, da se iz zasebnega prava podana oblika transakcije ali transakcij ne upošteva ter
se nadomesti z obliko, ki je skladna z ekonomsko realnostjo.«
Pri tem je potrebno takoj pristaviti ugotovitev (pripombo), da je slednja definicija (definicija pojma
fraus legis) zgolj vidik (avtorjevega) anglosaksonskega zornega kota ter je potrebno še pristaviti
gledišče kontinentalnega prava, temelječega na recepciji rimskega prava kot postulata našega
pravnega reda. Temu se v večji meri posvečam v podtočkah poglavja III.3. predloženega dela, in sicer
v okviru presoje zaobidenega posla v nemškem civilnem in davčnem pravu.
Sicer pa je fraus legis oziroma obid zakona (abuse of rights/law, avoidance of rules) doktrina,
temelječa iz civilnega prava ter je našla uporabo v mnogih področjih današnjega prava.158 Navedeno
se nanaša tako na zaobidno poslovno prakso, ki se tiče civilnega prava (obligacijskega, družinskega in
dednega pravo) ter delovnega, korporacijskega, procesnega (ne zgolj mednarodnega zasebnega
prava) in davčnega prava.159
Težava je podana v razširjeni napačni predstavi, da zasebna avtonomija predstavlja strankam v
principu neomejeno svobodo izbire (oblik) pravnih poslov ter da je treba le-tega v primeru izbire, ki
ne ustreza namenu in cilju, v osnovi tudi priznati. Iz tega se je izoblikoval nauk o zakonskem obidu
(Umghungslehre), ki v takem primeru vidi kršitev prisilnih norm.160 Vedno ko pravni red postavlja
pravila, ki omejujejo poslovno svobodo, se pojavijo poskusi zaobiti ta pravila. To tudi ni izjema v
pravnem sistemu, ki izhaja iz načela zasebne avtonomije. Tako nastane konflikt že med temeljnim
namenom strank, sklepati posle po svoji volji, ter med obstojem prisilnih norm, ki so strankam
nadležne in katerih uporabo želijo preprečiti. Takšna situacija nastopi, ko neka prisilna norma, katere
uporabo si želijo stranke izogniti, ali neka ugodna norma, katere uporabo si stranke želijo, (na)vežejo
na neko določeno civilnopravno obliko ali na druge pravne strukture, na katere lahko udeleženci v
pravnem prometu vplivajo.161 Zakonodajalci lahko na navedene napete odnose med zasebno
avtonomijo in prisilnim pravom že od vsega začetka tako vplivajo, da skozi ustrezne formulacije
predpostavk zakonskega dejanskega stana prisilnih norm le-te vežejo (in razširijo) na tipične oblike
njihovega zaobidenja. Za pravni sistem obstaja problem, kako bo reagiral na poskuse udeležencev v
pravnem prometu, ki bodo izrabili preostali (skrčeni) prostor za zaobid teh prisilnih norm. Gre za
vprašanje, kje postaviti prag za izvajanje svobode pri izbiri pravnih poslov (in njihovih oblik) s strani
strank, pri katerem bi bil odvzet pravni uspeh iz teh poskusov izogibanja prisilnih norm.162
Vsak pravni sistem omogoča in dopušča nosilcem pravic, da izvajajo te pravice, bodisi osebne pravice,
stvarne pravice, intelektualne pravice ali druge. Pri tem se pojavlja vprašanje, ali nenormalna,
prekomerna ali zlorabna (zaobidna) uporaba pravic poda odgovornost nosilcu te pravice. Dandanes
velika večina pravnih sistemov – z izjemo nekaj držav – podaja na to vprašanje pritrdilni odgovor.
Najpogostejši kriteriji, ki jih uporabljajo, vključujejo: namera škodovati; odsotnost pravega interesa;
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V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 158–159; O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 230.
Heeder izčrpno podaja primere v nemški in primerljivi evropski praksi na straneh 231-320. Podobno M. Benecke, 2004,
Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 4–6; W. Engert, 1966, Umgehungsgeschäfte im Grundstückverkehrsrecht, str. 1.
160 V. Thöma, 1967, Die Typenwidrige Zwecksetzung beim Rechtsgeschäft (Ein Beitrag zur Lehre vom Scheingeschäft und der
Umgehung des Gesetzes), str. 20.
161 S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, uvodno poglavje, ki ni označeno s stranmi.
162 Prav tam, uvodno poglavje, ki ni označeno s stranmi.
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izbira najbolj škodljive poti, kjer je sicer več alternativ; očitno nesorazmerje med škodo in profitom;
nespoštovanje namena, za katerega je neka pravica dana; neprimerno ravnanje ali ravnanje v
nasprotju z dobro vero.163
Pri tem pa je potrebno že v uvodnih besedah glede obida zakona (oziroma davčnega zaobidenja kot
njegove pojavne oblike na davčnopravnem področju) opredeliti tako razmejitev kot tudi stične točke
v predloženem delu uporabljenih izrazov.
»Zloraba prava« (Rechtsmissbrauch) in »obid zakona« (Gesetzesumgehung) imata v opisnem pomenu
po razlagi Siekerjeve164 nek skupni imenovalec, to je ravnanje, ko skuša stranka skupaj s svojim
poslovnim partnerjem ali brez njega (oziroma celo proti njemu) doseči zanjo ugoden pravni položaj.
Medtem ko gre pri zlorabi prava za osredotočenje na sredstva, pa gre pri obidu zakona za uporabo na
določeno pravnoposlovno obliko vezano normo.
Podanemu tolmačenju se pridružuje tudi Heeder165 z navedbo, da »gre pri obidu zakona in zlorabi
prava le za različne pristope enega in istega problema«, medtem ko Beneckejeva166 govori o
»sorodnem razmerju obida zakona do kršitve dobrih običajev in zlorabe prava«
(Verwandschaftsbeziehung der Gesetzesumgehung zu Sittenwidrigkeit und Rechtsmissbrauch). Pri
tem Beneckejeva167 ugotavlja, da se o povezavi med obidom zakona in zlorabo prava v pravni
literaturi, ki se nanaša na materialno pravo, redko diskutira in se ta povezava običajno tudi zanika.
Drugače je le v davčnem pravu, kjer je »zloraba oblikovnih možnosti prava« (Missbrauch von
Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts) opredeljena kot element zakonske zaobidne določbe,
navedene v § 42 AO, ter v mednarodnem zasebnem pravu, kjer mnogi vidijo v zlorabi odločilni kriterij
za prisotnost zaobidenega posla.168
Tudi Böing169 ugotavlja, da nekateri avtorji govorijo o pokrivanju170 nemških davčnopravnih izrazov
Umgehung (zaobidenje) in Missbrauch (zloraba), vendar navede, da pa okoliščina, da se oba pojma
nanašata na isti problem, ne vodi nujno do njunega pokrivanja. Vsaj v nemškem davčnopravnem
krogu pride do izraza nekaj drugega.171 Böing zaključuje, da pojem »davčno zaobidenje«
(Steuerumgehung) prednostno označuje namen ravnanja davčnega zavezanca, medtem ko izraz
»zloraba pravne obličnosti« (steuerlicher Gestaltungsmissbrauch) označuje primer zlorabe pravne
norme, pri čemer označuje zgrešitev namena iz vidika zaobidene norme. Po Böingu pojem »zloraba«
tako bolje opisuje dejanski problem, tj. zgrešitev namena zakona skozi določeno ravnanje, kot pa
izraz »davčno zaobidenje«, ki da po njegovi razlagi zmotno domnevati, da je odločilni kriterij
zaobidenje davčnega dolga. Medtem ko z izrazom »Missbrauch« (tj. zloraba) povezana moralna
obsodba prav tako ne more biti razlog, da bi se izognili izrazu »davčna zloraba obličnosti« (steuerliche
Gestaltungsmissbrauch) v (nemškem) davčnem pravu, saj pri tem Böing ugotavlja, da tudi BFH izhaja
iz tega, da »davčno zlorabo obličnosti« ni treba razlagati kot moralno vprašanje. V zaključku Böing
ugotavlja, da pojem »davčna zloraba obličnosti« predstavlja napram »davčnemu zaobidenju« bolj
konkreten in poln (oziroma smiseln) pojem.172
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R. David, A. Tunc, 1983, International Encyclopedia of Comparative Law, str. 105.
Več o tem S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 17.
165 O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 111.
166 Pri tem Beneckejeva (str. 145–149) navaja, da obstajajo številni primeri obida zakona, ki se gibljejo na mejnem področju
obeh pravnih institutov.
167 M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 47.
168 Beneckejeva (str. 48–50) je tudi opredelila mejne primere med zlorabo prava in obidom zakona.
169 Böing, str. 17.
170 J. Danzer, 1981, Die Steuerumgehung, str. 15; A. Teichmann, 1962, Die Gesetzesumgehung, str. 251.
171 H. Rättig, P. D. Protzen, Zur Europarechtswidrigkeit des §§ 7-14 AStG und zu den Folgen für die internationale
Steuerplanung, IStR 2003, str. 199. Povzeto po Böing, str. 17.
172 Böing, str. 18.
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Slednje definicije kažejo na bolj rafinirano ločevanje zlorabe (prava) in obida (zakona) v nemškem
(kontinentalnem) pravnem redu.173

1.2.1. Davčno zaobidenje na splošno
Davčno zaobidenje je podkategorija obida zakona (fraus legis).174 Kot podvrsto obida zakona
(Gesetzesumgehung) je davčno zaobidenje (Steuerumgehung) mogoče šteti k primerom
institucionalizirane zlorabe prava.175 V večini primerov imajo davčni ukrepi za preprečevanje
izogibanja davkov svoje začetke v načelu fraus legis iz rimskega prava. V skladu s tem načelom se
oseba ne more sklicevati na uporabo zakona, če si je v slabi veri prizadevala pridobiti korist od
uresničevanja svoje subjektivne pravice.176 V nasprotju s splošnim obidom zakona pa oškodovana
stranka ni privatna oseba, temveč država s svojo močjo sprejemanja zakonodaje, ko so davki
zaobideni.177
V nasprotju od navideznega posla tako po definiciji Kirchhofa178 »obnašanje osebe, ki vrši davčno
zaobidenje, izpolnjuje glede na besedilo posameznega zakonskega dejanskega stana zakonske
predpostavke želene davčne ugodnosti; pri tem pa konkretni dejanski stan ne ustreza razlogom za
oprostitev, ki so po ratio legis merilo za obdavčitev«. Zaradi neupoštevanja vseh pravil pravne
argumentacije gre v tem primeru za obid zakona ali ravnanje v prevaro zakona (in fraudem legis
agere). Kot pravi Kranjc179 se takšno izigravanje dogodi, »ko stranka izrabi (tj. zlorabi) njegovo
pomanjkljivo dikcijo za to, da doseže cilj, ki je v nasprotju zakona«. Omenja klasičnega pravnika Pavla,
ki je razliko med kršitvijo in obidom zakona pojasnil, da »stranka v prvem primeru stori tisto, kar
zakon prepoveduje, v drugem primeru pa ob spoštovanju zakonskega besedila obide njegov smisel«.
V skladu s tem fraus180 ni samo v pravnem poslu (kot je primer navideznega posla), ampak je lahko
goljufija tudi v oblikovanju razumevanja smisla in ustroja nekega zakona, torej ravnanje, ko nekdo
uporabi zakonsko določbo po črki (besedilu) zakona, ne pa tudi po njegovem smislu (namenu). Tedaj
rečemo, da je ravnal v nasprotju z duhom zakona. Ugotovitev navedene »goljufije, prevare zakona«
(kakor se prevaja fraus legis) oziroma namena zakonodajalca, izraženega pri oblikovanju zakonskega
besedila (tudi v obliki komentarja zakonodajalca ob sprejemanju posameznega predpisa), predstavlja
temeljni gradnik »spregleda« delovanja subjekta prava ob izvrševanju zakona. Bistvo ugotovitve
obstoja položaja obida zakona je, da kršitelj v resnici skuša doseči tisto, kar (mu) je zakonodajalec
hotel prepovedati.
Da preprečevanje davčnih zaobidenj skoraj povsod predstavlja problem, dokazujejo številni članki in
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Medtem pa se je OECD navedeni razmejitve med angleškima izrazoma »tax avoidance« in »abuse of law« lotil bolj
pragmatično, ko je prvi pojem opredelil zgolj kot ravnanje v skladu s črko zakona, toda zoper njegov duh, medtem ko je
drugi pojem opredelil kot manj odprtega za različne interpretacije ter se dojema bolj kot koncept (rimskega) civilnega prava.
Delavnica International Tax Avoidance, seminar General Anti Avoidance Rules (GAARs) and doctrines, OECD, 8.-12.11.2010,
Dunaj, Avstrija, str. 4.
174 Die Steuerumgehung ist ein Unterfall der Gesetzesumgehung (BFH BStBl II 1980, 598); U. Palm, Germany, v: K. B. Brown,
2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 168–169.
175 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 36.
176 T. Grauberg, Anti-tax-avoidance Measures and Their Compliance with Community Law, v: Juridica International, 16
(2009), št. 1, str. 142.
177 A. Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs »Steuerumgehung«, v: P. Krüger, 1923, Bonner Festgabe für Ernst Zitelmann, str.
230; U. Palm, Germany, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 169.
178 P. Kirchhof, Steuerumgehung und Auslegungsmethoden, v: Steuer und Wirtschaft, 1983, št. 60, str. 174; V. Ruiz
Almendral, G. Seitz, Die neue spanische Umgehungsvorschrift des Art. 15 Ley General Tributaria (LGT) – Ist der deutsche §
42 AO als Vorbild geeignet?, v: StuW, 81 (2004), str. 331.
179 J. Kranjc, 2006, Latinski pravni reki, str. 116.
180 Fraus pomeni zlo namero, prevaro (dolus) in – posledično – vsako dejanje ali transakcijo, izvedeno z namenom prevarati
drugega ali mu odvzeti legitimno prednost. A. Berger, 1953, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, str. 477.
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poročila, ki so bili objavljeni v preteklosti v večini držav OECD. Ker še vedno potekajo nezaključene
obravnave te problematike, to prav tako dokazuje, da ne obstaja ena sama (»patentna«) rešitev. Že
samo kratek pogled na problematiko je dovolj za ugotovitev, da se zmeraj opozarja na enake
probleme,181 in sicer: Kje je meja med (dovoljenim) davčnim izogibom in (nedovoljeno) davčno utajo?
Kdo določi to mejo? Zakonodajalec? In če je to tako, ali se to stori s splošno normo, ki jo je treba
razlagati s strani sodišča, ali s posebnimi pravili za boj proti zlorabam?

1.2.2. Razmerje davčnega zaobidenja do obida zakona iz civilnega prava
Podan je mnenjski spor pri vprašanju, ali je razlaga davčnih zakonov mogoča skozi civilno pravo in
njegove vrednote – v kolikor zakon drugače ne določa – ali pa je ekonomski pristop kot podani
korektiv, izhajajoč iz avtonomije davčnega prava, v ospredju pred civilnopravno obličnostjo sklenjenih
pravnih poslov.182
Sodišča mnogih držav so dolgo časa omejevala avtoriteto davčnega organa, da »podobne zadeve
obdavčuje na isti način«. Pri tem so sodišča izhajala iz načela, da ni davka brez neposredno
napisanega zakonskega določila (»no taxation without legal basis«), ki so ga ponavljala kot neko
mantro ter pri tem zavračala možnost uporaba teleološke razlage in analogije. Dejstvo je, da se lahko
zakonske luknje pojavljajo v vseh (tudi davčnih) zakonih, saj vsevedi in nezmotljivi zakonodajalec ne
obstaja. Vendar danes večina držav – in ta krog se širi s širitvijo zavesti in potrebe po uporabi (v
uvodu navedene) davčnopravne maksime – poudarja pomen boja proti davčnim zlorabam, ki se vršijo
v obliki sklenjenih pravnih poslov, ki formalno izpolnjujejo dikcijo zakonske določbe, ne pa tudi
njegovega namena in duha.
Za davčne namene doktrino fraus legis (neposredno) uporabljajo v Švici ter na Nizozemskem in
Norveškem, medtem ko je večina držav davčna načela utemeljila na zakonskih protizaobidnih pravilih
(statutory anti-avoidance rules).183 Tako je v nemškem davčnem pravu splošni protizaobidni predpis
(General anti-avoidance rule - GAAR) določen v § 42 AO, medtem ko je v Sloveniji opredeljen v (sicer
večini uporabnikov davčnega prava neprepoznanem) četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2.184

1.2.3. Pomen aktivne davčne države v boju zoper davčno zaobidenje
Terjatve iz davčnodolžniškega razmerja nastanejo, ko je uresničen abstraktni dejanski stan, na
katerega zakon navezuje davčno obveznost. Navedeno definicijo je nemški zakonodajalec zapisal v §
38 AO,185 medtem ko § 37/1 AO186 določa definicijo terjatve iz davčnodolžniškega razmerja. Slovenski
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V. Ruiz Almendral, G. Seitz, Die neue spanische Umgehungsvorschrift des Art. 15 Ley General Tributaria (LGT) – Ist der
deutsche § 42 AO als Vorbild geeignet?, v: StuW, 81 (2004), str. 329–330; podobno M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung
im Zivilrecht. str. 26; K. Schurig, Die Gesetzesumgehung im Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J. Sonnenberg, 1988, Festschrift für
Murad Ferid zum 80. Geburtstag am 11. April 1988, str. 376.
182 S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 84.
183 V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 158–159; Böing, str. 28–29 in 33; C. Gutiérrez Puente, R. Hamzaoui, O. van
Boeijen-Ostaszewska, J. Rienstra, M. J. Soo, 2005, Global Tax Surveys, str. 412 in 424; P. Jain, The General Anti-Avoidance
Rule, An end to too much of good thing?, v: International Taxation, 2011, št. 24, str. 207. Pri tem Heeder (1998, Fraus legis,
str. 76) navaja, da se v Švici razen neposredne rabe teorije fraus legis občasno uporablja (v kombinaciji z njo) še določba o
zlorabi prava (art. 2/2 ZGB) ali/in načelo dobre vere (art. 2/1 ZGB).
184 Medtem ko je fraus legis v nemškem civilnem pravu zapisan v določbah § 134 in § 138 BGB. Slovenski pravni red pa
obida zakona neposredno ne določa, je pa fraus legis predmet poučevanja v okviru študija prava ter predmet razlage
(obrazložitve) sodb slovenskih sodišč.
185 § 38 AO - Entstehung der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis:
Die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis entstehen, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die
Leistungspflicht knüpft.
186 § 37/1 AO – Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis:
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zakonodajalec pa je nasprotno opredelil definicijo, da je zavezanec za davek zavezan za izpolnitev
davčne obveznosti od trenutka, ko je davčna obveznost nastala, v skladu z zakonom o obdavčenju
oziroma s tem zakonom (drugi odstavek 44. člena ZDavP-2), medtem ko je davčno obveznost
opredelil kot dolžnost zavezanca za davek, da plača na podlagi zakona določen znesek davka pod
pogoji in na način, določen z zakonom o obdavčenju in tem zakonom (prvi odstavek). Pri tem je
naloga davčne države, da se bojuje zoper davčno zaobidenje, ki predstavlja nedopustno manipulacijo
zakona z izključnim namenom doseganja posameznikove davčne koristi v nasprotju z namenom taiste
države kot zakonodajalca.
Zniževanje davčnega bremena ni niti kaznivo niti nezakonito, vendar v okviru razpona, ki je zavezancu
dan za svobodno ravnanje.187 Davčno zaobidenje ni nelegalno v istem smislu kot je davčna utaja
(nezakonita davčna evazija) ter iz navedenega razloga se lahko pričakuje, da bo bilo več
davkoplačevalcev voljnih, da se udejstvuje v teh shemah izogibanja plačevanja davkov.188 Davčno
zaobidenje kot takšno ni niti prepovedano niti kaznovano vse dokler davkoplačevalec – v okviru
kršitve svojih dolžnosti – davčnemu organu ne predloži nepravilne ali nepopolne informacije.189
V obrambo načelom davčne države je nemško ustavno sodišče (BVerfG) oblikovalo trdno pravno
podlago:190 enakost pred zakonom zahteva enako davčno breme v skladu z načelom plačevanja davka
po ekonomski moči (ability-to-pay principle);191 davku se v osnovi ni mogoče izogniti;192
preprečevanje davčnega zaobidenja je legitimno dejanje v skladu z (nemško) ustavo.193 Preprečevanje
davčnega zaobidenja je torej ustavna naloga zakonodajne oblasti in davčne administracije.194 Na
splošno protizaobidna pravila udejanjajo načelo plačevanja davka po ekonomski moči ter ne
zahtevajo kakšne posebne utemeljitve.195 Ker se torej davku ni mogoče izogniti, davčno zaobidenje
tako ni v skladu z neizogibnostjo davčnega bremena, kot zahteva načelo enakosti.196
Kot že navedeno, je davčno zaobidenje podano, če je realiziran (uresničen) konkretni dejanski stan
(pri katerem je davčna obveznost izognjena ali zmanjšana), istočasno pa je zgrešen namen zakona, saj
na podlagi ciljano izvedenega konkretnega dejanskega stan bodisi ne nastopi zapovedana
(obremenjujoča) pravna posledica bodisi nastopi (ugodna) pravna posledica, ki ne bi smela nastopiti.
Nemški § 42 AO zajema obe obliki iz namena zakona zgrešenega uresničevanja abstraktnega
dejanskega stana. Davčno zaobidenje pride načeloma v poštev pri vseh zahtevah iz
davčnodolžniškega razmerja (§ 37 AO).197

(1) Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis sind der Steueranspruch, der Steuervergütungsanspruch, der
Haftungsanspruch, der Anspruch auf eine steuerliche Nebenleistung, der Erstattungsanspruch nach Absatz 2 sowie die in
Einzelsteuergesetzen geregelten Steuererstattungsansprüche.
187 U. Palm, Germany, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 165.
188 R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 14.
189 U. Palm, Germany, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 165–166.
190 Prav tam, str. 172–173.
191 BVerfGE 84, 239 (272).
192 BVerfGE 84, 239 (268).
193 BVerfGE 13, 290 (316); BVerfGE 13, 331 (344–345).
194 P. Fischer, § 42 AO, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2008, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 40; U.
Palm, Germany, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 173.
195 J. Hey, Spezialgesetzgebung und Typologie zum Gestaltungsmissbrauch, v: R. Hüttemann, 2010, Gestaltungsfreiheit und
Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht, str. 174; U. Palm, Germany, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation
of Corporate Tax Avoidance, str. 173.
196 P. Kirchhof, Legalität, Gestaltungsfreiheit und Belastungsgleichheit als Grundlagen der Besteuerung, v: R. Hüttemann, C.
Waldhoff, 2008, Steuerrecht an der Universität Bonn, str. 10–11; U. Palm, Germany, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative
Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 173.
197 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, str. 275.
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Zaobidenje pravilno in ustrezno sprejetih zakonskih določb predstavlja grožnjo učinkovitega
delovanja svobodne družbe v korist majhne skupine te družbe, ki iščejo način prenosa njihovega
davčnega bremena na druge (tudi) z namenom, da učinkoviteje tekmujejo v svetovni trgovini.198
Davčno zaobidenje je žalitev in izzivanje davčne oblasti, ker se kršijo temeljna načela.199 Davčno
zaobidenje – s poudarkom na korporacijskem davčnem zaobidenju – je temeljni izziv za moderno
davčno upravo, ki mora v ta boj – kot bomo kasneje ugotovili iz naslova kompleksnega razvoja oblik
davčnih zaobidenj in utaj – vložiti najboljše človeške in materialne vire. Vse države se bolj ali manj
poslužujejo boja proti davčnemu zaobidenju, pri čemer so taktike in ukrepi držav različni. Tako se
poslužujejo različnih splošnih in posebnih protizaobidnih pravil, o čemer sledi več v poglavju III.2.

1.2.4. Razmerje davčnega zaobidenja do navideznega posla
Davčno zaobidenje (tax avoidance) v obliki proste izbire za doseganje najnižje obdavčitve se mora
jasno ločevati od davčne utajitve v obliki simulacije (simulation oziroma sham transaction).200 V teoriji
je razlikovanje med davčnim zaobidenjem in navideznim poslom jasno. Pri navideznem poslu obstaja
nasprotje med tem, kar je možno prepoznati iz posla ali dogodka, ter med tem, kaj se je v resnici
zgodilo. Realnost torej ne ustreza prepoznanemu. Ali preprosto povedano: udeleženci enostavno
lažejo. Izjavljeno se ne sklada z dejanskimi dogodki.201 Utaja vključuje izvršeno goljufijo, prikrivanje ali
lažno navedbo z namenom, da se porazi uporaba davčnega zakona.202 Pri davčnem zaobidenju pa
nasprotno ni takšnega protislovja. Realnost je v skladu z izjavljenim. Kar ne paše, je zgolj oblika, ki so
jo udeleženci izbrali.203 V davčni teoriji se v zvezi z davčnim zaobidenjem najpogosteje kot njegov
opredelilni element navaja zavezančevo gibanje znotraj zakonskih norm in temu posledična
nekaznovanost takšnega ravnanja, ki pa se zaradi nepredvidenega izkoriščanja pravnih praznin
oziroma nedorečenosti davčnopravnega sistema, opredeljuje vrednostno kot njegovo nasprotovanje
samemu smislu (duhu) davčnih zakonov in se zato običajno sankcionira z naknadno odmero večje
davčne obveznosti.204
Pri tem je potrebno ločevati med davčno utajo (katere pojavna oblika je navidezni posel) in davčnim
zaobidenjem kot razliko med ravnanjem contra legem – ker se ni dobesedno spoštoval zakon – in
ravnanjem in fraudem legis agere – ker se ni spoštoval duh zakona.205 Davčno zaobidenje je legalno
(ex ante), vendar nelegitimno ter tudi nesprejemljivo s strani širše javnost (davkoplačevalcev), ki
zakone ne spoštujejo zgolj po črki, temveč tudi namenu zakona. Dejansko predstavljata davčno
zaobidenje in davčna utaja – kot obliki zmanjševanja denarnih pritokov za urejanje delovanja države
– eno od najpomembnejših skrbi modernih držav.
Davčna utaja in davčno zaobidenje predstavljata tudi skrb evropskega prava, ker nimajo samo
nezaželenih učinkov na pobiranje davčnih dohodkov in enakopravnost davkoplačevalcev, temveč sta
tudi odgovorna za povzročanje izkrivljanja notranjega trga, kar pojasnjuje, zakaj davčna zakonodaja
EU kakor tudi člen EU pogodbe glede svobodnega gibanja kapitala izrecno dovoljujeta državi članici,
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K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, predgovor, str. VIII.
Prav tam, str. 1.
200 P. A. A. Vanhaute, 2008, Belgium in International Tax Planning, str. 68.
201 V. Ruiz Almendral, G. Seitz, Die neue spanische Umgehungsvorschrift des Art. 15 Ley General Tributaria (LGT) – Ist der
deutsche § 42 AO als Vorbild geeignet?, v: StuW, 81 (2004), str. 331.
202 K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 1.
203 P. Kirchhof, Steuerumgehung und Auslegungsmethoden, v: Steuer und Wirtschaft, 1983, št. 60, str. 174; V. Ruiz
Almendral, G. Seitz, Die neue spanische Umgehungsvorschrift des Art. 15 Ley General Tributaria (LGT) – Ist der deutsche §
42 AO als Vorbild geeignet?, v: StuW, 81 (2004), str. 331.
204 D. Špes, 2002, Optimiranje davčnih obveznost, str. 12.
205 Sicer sem nizozemski pogled na njihovo (neposredno) uporabo civilnopravnega instituta fraus legis v davčnem pravu
opisal šele v nadaljevanju (v poglavju III.2.1.1.).
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da uporabi svoje nacionalne določbe v preprečevanju davčne utaje in davčnega zaobidenja.206
V razmerju do navideznega posla (kot oblike zavestnega razhajanja med voljo in izjavo volje) ima
zaobideni posel še večji pomen. Navedeno se nanaša tako na poslovno prakso, ki se tiče davčnega kot
ostalih pravnih področij (npr. obligacijsko, delovno, dedno pravo). Kljub temu, da ima institut fraus
legis v slovenski davčni zakonodaji svoj prostor, pa se razmišljanju glede uporabnosti ter pravnih
učinkov določbe četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 v strokovni literaturi (pravni teoriji) in pravni
praksi namenja zmotoma premalo prostora.
Davčni zavezanci z izvajanjem davčnega zaobidenja spodkopavajo sposobnost davčne oblasti, da
napove znesek državnih dohodkov, ki ga bo pobrala iz naslova izvajanja davčnih predpisov. Če davčni
zakoni povzročajo, da se podobne situacije davčnih zavezancev kot rezultat davčnega zaobidenja
obravnavajo različno, potem je žrtvovana poštenost. Še več, oblast troši pomembne resurse, ko se
poskuša boriti proti različnim tehnikam davčnega zaobidenja.207

1.3. Primeri iz delovne prakse doktoranda
V nadaljevanju podajam pet primerov iz moje delovne prakse, ki bodo – po predstavitvi teoretičnih
aspektov navideznega in zaobidenega posla – predmet presoje z uporabo (v naslednjih poglavjih)
pridobljenega znanja. Predvsem iz spoznanja, da primerljiva pravna literatura premalo posega po
praktičnih primerih, menim, da navedeni pristop, kateremu v tej točki podajam zgolj izhodiščne
podatke (torej opis omenjenih petih primerov), predstavlja osvežujoč način k povezovanju teorije in
prakse.
Navedeno izlaganje primerov predstavlja le uvod v obravnavo navideznega in zaobidenega posla,
medtem ko odgovor glede davčnih posledic opredeljenih poslov podajam v poglavju III.4.4., ki se
sicer nanaša na ugotovitve slovenske pravne teorije.
Primer 1:
V podanem primeru, podanega že v strokovnem članku,208 direktor pravne osebe (fizična oseba A), ki
se ukvarja z gradbeništvom, obvladuje 100 % delež v tej družbi. Družba B d. o. o. je kot investitor in
izvajalec gradbenih del v letu 2009 zgradila dve vrstni hiši. Družba je izkazala v poslovnih knjigah odliv
denarnih sredstev (v dobro konta 11) ter oblikovanje dolgov (v dobro kontov 22 in 27 – obveznosti do
dobaviteljev in poslovnih bank), medtem ko je zgrajeni vrstni hiši izkazala kot oblikovanje zaloge
proizvodov (konto 63). Kot kupec obeh vrstnih hiš se je pojavila 80-letna tašča direktorja in lastnika
družbe (fizična oseba C), in sicer je bila dogovorjena neto prodajna cena (z opredelitvijo količinskega
popusta) 120.000 EUR na enoto nepremičnine, od katere se je obračunal DDV (po stopnji 8,5 %) v
znesku 10.200 EUR na enoto. Z vpogledom v poslovne knjige družbe pa je davčni ordan ugotovil, da je
bil dejanski »input« (ki ni strošek, temveč oblikovana zaloga) 130.000 EUR po enoti. V naslednji fazi je
tašča direktorja preko darilne pogodbe obe nepremičnini podarila svoji hčeri (tj. ženi direktorja) z
opredeljeno darilno vrednostjo 300.000 EUR oziroma 150.000 EUR na enoto. Ker gre za prvi dedni
red, je plačilo davka na dediščino izostalo. Na kar je žena direktorja kot fizična oseba navedeni
nepremičnini prodala na trgu po prodajni vrednosti 153.000 EUR na posamezno enoto (od česar se je
znesek 3.000 EUR nanašal na 2 % davek na promet nepremičnin).
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S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, str. 94.
K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 1.
208 M. Ravljen, Opredelitev povezanih oseb v teoriji in praksi, v: Davčno-finančna praksa, 11 (2010), št. 6, str. 18–19.
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Pri tem se v postopku davčnega nadzora pojavilo vprašanje, katero zakonodajo je potrebno
upoštevati. Dilema je bila podana med določbami ZDDPO-2 in Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Iz
opisanega primera je bilo razvidno, da je znašala tržna vrednost nepremičnine (torej vrednost, ki jo je
trg »priznal«) 153.000 EUR, kolikor je znašala bruto prodajna cena posamezne nepremičnine. Hkrati
se je v davčnem postopku ugotovilo, da družba v okviru gradbenega projekta pri prodaji ni pokrila
proizvajalnih stroškov nepremičnin, saj je dosegla negativno razliko (tj. izgubo) v skupnem znesku
10.000 EUR na enoto (kot razlika med proizvajalnimi stroški v znesku 130.000 EUR ter prodajno ceno
nepremičnine v znesku 120.000 EUR).
V predstavljenem primeru se posledično postavlja vprašanje, ali podana forma pravnega posla
dejansko ustreza vsebini. Če je odgovor negativen, sledi vprašanje, ali gre za primer navideznega in
izza njega prikritega posla ali pa za primer zaobidenega posla. Morda pa predstavlja vključitev tašče
izvedbo slamnatega posla ali pa gre (celo) za povsem legalno in legitimno ravnanje sorodnikov, ki v
nizu poslovnih poslov (in obdaritve) navedene prenose lastništva regularno prijavljajo davčnemu
organu, ter je morebitni poseg davčnega organa povsem neupravičen.
Primer 2:
Naslednji primer, prav tako predstavljen v strokovnem članku,209 se nanaša na v letu 2008 sklenjeno
najemno pogodbo med gospodarsko družbo kot najemodajalcem (družba A d. o. o.) in najemnikom,
ki je hkrati zaposlenec, direktor in izključni lastnik te družbe (fizična oseba B). Najemna pogodba med
družbo A in fizično osebo B se je nanašala na najem luksuznega osebnega vozila za mesečno
pogodbeno vrednost 1.200 EUR (od tega se je znesek 200 EUR nanašal na obračunan DDV). Ni
nepomembno dejstvo, da je družba registrirana tudi za dejavnost rent-a-car, pri čemer razpolaga le z
enim vozilom, ki ga od vsega začetka daje izključno v najem osebi B. Družba je ob nabavi osebnega
vozila v obračunu DDV-ja izkazala terjatev za vstopni DDV (npr. 20.000 EUR) ter v poslovnih knjigah
izkazala nabavno vrednost (kto 04) v neto znesku (npr. 100.000 EUR).
Opredelimo dejstva, ki so bila ugotovljena v tem primeru:
1. ugotovi se, da predložena »najemna pogodba« sicer izkazuje 2 postavki, določene v OZ za
sklepanje pogodb. To sta obličnost ter predmet pogodbe, dvom pa se pojavlja v pristnost
izkazovanja volje strank, izražene v teh pogodbah (opredeljeno v nadaljevanju);
2. ugotovi se, da letni stroški vzdrževanja in upravljanja vozila za 2-kratnik presegajo letne
prihodke iz naslova najemnine, ki v skladu s pogodbenimi določili vključuje vse odvisne
stroške. Tako družba A v poslovnih knjigah izkazuje stroške registracije in zavarovanja (cca.
2.500 EUR), amortizacije (20.000 EUR) ter servisiranja in drugih storitev (cca. 500 EUR);
3. na podlagi podanih zahtevkov po 39. členu ZDavP-2 davčni organ pridobi podatke o
realiziranih cenah najema, ki so jih najemodajalci enakih oziroma podobnih vozil dosegajo na
trgu. Tako iz pridobljenih podatkov, prejetih s strani pravnih oseb, ki se ukvarjajo z
dejavnostjo rent-a-car, ugotovi, da tržna cena najema takšnih vozil nekajkrat presega
realizirano ceno med povezanima osebama, to je družbo A in fizično osebi B. Iz pridobljene
cene dolgoročnega najema vozila (cca. 3.600 EUR/mesec) izhaja, da stroški najema
vključujejo stroške priprave pogodbe, najem vozila za 30 dni, zavarovanje (obvezno AO, kasko
proti kraji in zavarovanje voznika AO+, z 1 % odbitno franšizo), letni tehnični pregled,
registracijo vozila, redno vzdrževanje vozila, nadomestno vozilo v času vzdrževanja, zimske in
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letne pnevmatike z montažo in hrambo, 24 urna asistenca na območju Slovenije, EU in tujine
ter obračunan 20 % DDV. Pri tem se ugotovi, da pridobljeni podatek o tržni mesečni ceni
najema vključuje vse postavke, ki jo zagotavlja družba A pri »dajanju v najem« službenega
osebnega vozila. Na tem mestu velja omeniti, da se znesek bonitete praviloma določa na
podlagi primerljive tržne cene. Vendar je navedena določba, opredeljena v prvem odstavku
43. člena ZDoh-2, splošne, subsidiarne narave. Tako je v drugem odstavku določen način
izračuna bonitete iz naslova koriščenja službenega osebnega vozila s strani zaposlenca ter
predstavlja ustrezno pravno podlago za ravnanje davčnega organa v postopku razkrivanja
prave vsebine posla, opredeljenega kot »dajanja vozila v najem«;
4. davčni organ tako v postopku inšpiciranja izkaže dvom v resničnost posla, deklariranega kot
najemna pogodba za najem službenega luksuznega vozila, sklenjenega s povezano osebo B. Iz
predhodno ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da je bila najemna pogodba sklenjena po
ceni, ki ne izkazuje tržnega odnosa, temveč razmerje, ko pravna oseba sklene najemno
pogodbo na način, ki zagotavlja fizični osebi B (kot zaposlencu/direktorju/lastniku) prednost
(ugodnost), ki jo le-ta v razmerju do drugih ponudnikov na trgu ne bi mogla pridobiti;
5. prav tako se ugotovi, da družba A ne izpolnjuje pogojev za zakonsko izjemo po 66. členu
ZDDV-1210 ter tako ob nabavi vozila ni bila upravičena do odbitka vstopnega DDV (v znesku
20.000 EUR). Družba A bi morala v skladu s SRS 1.10. službeno vozilo kot opredmeteno
osnovno sredstvo ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, katero
sestavljajo »njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je
mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo. [...] Med
nevračljive nakupne dajatve se všteje tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne«.
Posledično bi morala družba A ob nabavi službenega vozila v poslovnih knjigah izkazati
njegovo nabavno vrednost (kto 04) v skupnem znesku 120.000 EUR;
6. ugotovi se dejstvo, da je družba A v dotičnem poslovnem letu izkazala prihodke po »najemni
pogodbi« v znesku 12.000 EUR (torej 1.000 EUR/mesec) ter obračunala obveznost za DDV v
znesku 2.400 EUR (torej 200 EUR/mesec).
V predstavljenem primeru, kjer je opisano neobičajno pogodbeno razmerje, ki se zagotovo ne bi
oblikovalo med nepovezanimi osebami, se takoj postavi vprašanje, ali gre za primer navideznega ali
zaobidenega posla.
Primer 3:
V okviru preveritve poslovanja družbe A d. o. o., ki se ukvarja z zbiranjem odpadnega železa, je davčni
organ preveril poslovanja z družbo B d. o. o., katere lastnik in direktor je bila fizična oseba BB. V
postopku razjasnjevanja prometa z dotičnim poslovnim subjektom (v maju 2011), od katerega je
inšpicirani zavezanec za davek opravil odkup odpadnega železa, je direktor družbe A pojasnil, da so z
družbo B poslovali le kratek čas (le nekaj dni), saj so prepoznali »neobičajno« (tj. nelegalno) naravo
sodelujočih pravnih subjektov. Po postavitvi ultimata211 je družba A posel z že stehtanim in v skladišče
210

ZDDV-1 v 66. členu določa, da davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od osebnih avtomobilov, razen od vozil za
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211 Direktor družbe A je pojasnil, da je direktor družbe B naknadno sporočila kontaktno osebo (tj. fizična oseba O), ki je bila
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dogovarjal, ter ob oceni, da blago ni last družbe C, postavil nasprotni stranki ultimat, in sicer da se bodisi izdaja dokumentov
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prevzetim odpadnim materialom (kljub jasno podanim pomislekom glede legalne narave posla)
izvedla (tj. opravila plačilo), nato pa poslovanje z družbo B prenehala.
Družba B je bila sicer že v predhodnem davčnem inšpekcijskem nadzoru definirana kot neplačujoči
gospodarski subjekt (t. i. missing trader) ter ji je bila že odvzeta identifikacijska številka za DDV (v
marcu 2012). Tako je (drugi) davčni inšpekcijski organ tedaj ugotovil, da je bila družba B del t. i.
davčne sheme, kako izpeljati načrt doseganja dohodkov fizične osebe iz prodaje surovin (ki je bila po
ugotovitvah davčnega organa opravljena) brez plačila ustreznega davka.212 Tej ugotovitvi je sledil
davčni organ v izvajajočem davčnem inšpekcijskem nadzoru (ki se je izvajal v letu 2013), ko je
ugotavljal morebitno davčno obveznost družbe B (ki pa je »prenehala« poslovati na način, da je
poslovodstvo postalo nedosegljivo ter davčne obračune niso več oddajali davčnemu organu) oziroma
morebitno subsidiarno obveznost fizične osebe BB (ki je bil lastnik in odgovorna oseba družbe B ter je
bil tudi tista oseba, ki je v celoti dvignila iztržek iz naslova prodanega blaga iz TRR družbe B).
Navedeni primer predstavlja eden izmed prvih pristopov k problematiki delovanja t. i. missing
traderjev, katerega problem je bil na področju DDV-ja delno rešen z uvedbo pravila obrnjene davčne
obveznosti za določene gospodarske dejavnosti (v letu 2010), kamor sodi tudi dobava odpadkov,
ostankov in rabljenega materiala, vendar je ostal nerešen problem davčne obveznosti (tudi) na
področju neposrednih davkov (kar je predmet presoje v tem primeru).
Primer 4:
V davčnem postopku pri družbi A, ki se (med drugim) ukvarja s prodajo in servisiranjem dragih
specialnih medicinskih aparatov za bolnice in druge medicinske centre, je davčni organ ugotovil, da je
družba A pri samostojnem podjetniku ŽŽ-ju nabavljala rabljene rezervne dele za medicinske aparate,
ki jih sicer niso več bili dolžni zagotavljati.213 Po podani razlagi direktorja družbe A so bili (zgolj) na
podlagi s strani navedenega samostojnega podjetnika214 priskrbljenih (z drugih medicinskih aparatov
deinštaliranih) rezervnih delov njihovi serviserji sposobni izvršiti naročila bolnišnic za servisiranja
medicinskih aparatov.
Davčni organ je v postopku zaslišanj oseb ŽŽ in B (tj. vodje servisne dejavnosti v družbi A) ter v
pogovoru z drugimi zaposlenci družbe A ter z vpogledom v listinsko dokumentacijo ugotovil konkretni
dejanski stan:
-

v davčnem postopku je bilo podano pojasnilo družbe A, da so se sicer posluževali
računalniške baze rezervnih delov, katerega nosilec je bila matična družba iz tujine, vendar so

ter plačilo blaga izvede kot izvorno dogovorjeno (tj. družbi B) bodisi da se posel ne izvede in se blago v celotni količini vrne
prodajalcu.
212 Sprememba DDV zakonodaje z uvedbo mehanizma obrnjene davčne obveznosti (po 76.a členu ZDDV-1) je sicer
preprečila utajo DDV-ja, vendar so se udeleženci v tej davčni shemi želeli izogniti plačila davka od dobička pravne osebe
oziroma dohodnine za fizično osebo, če bi ta nastopila kot prodajalec odpadnega železa.
213 V skladu z garancijsko klavzulo je proizvajalec medicinskih aparatov zavezan zagotavljati rezervne dele še 10 let od leta
prenehanja proizvodnje posameznega medicinskega aparata.
214 V navedenem primeru je davčni organ izhajal iz podatkov pridobljenih v predhodnem davčnem nadzoru pri samostojnem
podjetniku ŽŽ-ju, ki je imel komisijsko trgovino z rabljenim blagom za gospodinjstva (kot npr. štedilniki, teniški loparji,
rabljene obleke in ostale stvari za gospodinjstvo), katerega kupci so bile pretežno fizične osebe z nižjimi dohodki. Iz naslova
opravljenega pregleda pri ŽŽ s. p. je tako (drugi) davčni inšpekcijski organ (že eno leto prej) izdal odločbo, v kateri je navedel
ugotovitev, da je ta podjetnik »ponujal« na trgu tudi storitev »izdajanja računov«, katerih naročniki so bili raznovrstni
gospodarski subjekti. Tako so v komisijsko prodajalno zgolj navidezno vnašali blago (formalno izkazano kot prodajo fizičnih
oseb, katerih promet rabljenega blaga načeloma ni obdavčen, razen če prikriva netransparenten in neregistriran promet
blaga, ki ni opravičen tega izvzema), za katero se je izkazalo, da je šlo bodisi za poskus legaliziranja blaga neznanega izvora
bodisi za poskus izdaje listin (kot prejetih faktur), ki bi bile nato podlaga za vnos v naročnikovo računovodstvo.
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v primeru, če poizvedba v tem programu ni bila uspešna, pooblastili zaposlenca B-ja (kot
vodjo oddelka servisa medicinskih aparatov), da je »iskal dalje«. Pri tem je bilo še pojasnjeno,
da so »verjeli, da je bila naročilnica dejansko dana samostojnemu podjetniku ŽŽ-ju in da je on
tisti, ki poišče in pridobi rezervne dele«;
-

z vpogledom v poslovne knjige inšpiciranega obdobja je bilo ugotovljeno, da je zavezanec na
podlagi prejetih računov izkazal neposredno porabo rezervnih delov na kontu stroškov
materiala (in ni vodil porabe zaloge rezervnih delov);

-

zaposlenec B se je (v obdobju več kot 10 let) dogovarjal z ŽŽ-jem, delujočemu s statusom
samostojnega podjetnika, da ga bo za vsak promet blaga, ki ga bo neposredno organiziral z
njemu znanim prodajalcem blaga (tj. fizično osebo iz tujine), izvedel preko njegove komisijske
trgovine in ga v trenutku, ko se bo pojavila potreba po naknadni izstavitvi listin (običajno je to
bilo 4 mesece kasneje, saj je B želel najprej inštalirati in preizkusiti delovanje rezervnega dela
v samem medicinskem aparatu) o tem informiral, z namenom, da post festum oblikujeta
dokumentacijo, primerno za knjiženje v poslovne knjige družbe A;215

-

glede vprašanja, kaj se je zgodilo z denarjem, sta priči ŽŽ in B podali davčnemu organu
nasprotujoči si izjavi ter okrivila drug drugega za ravnanje z denarjem.216 Vendar je davčni
organ brez dvoma ugotovil, da je B sam poiskal dobavitelje rabljenih rezervnih delov ter da ŽŽ
– razen izdaje listinske dokumentacije in predaje denarja217 – v skladu z dogovorom ni naredil
dodatno ničesar;

-

v postopku inšpiciranja je bilo ugotovljeno, da so nedoslednosti izvajali zaposlenci inšpicirane
osebe (iz servisa in skladišča) ter bi služba računovodstva in kontrolinga to morala ugotoviti in

215

Šele s tem trenutkom (tj. cca. 4 mesece kasneje, ko je družba A že razpolagala z rabljenimi rezervnimi deli, ki jih je
priskrbela oseba B sama, brez pomoči ŽŽ-ja) pa se je pojavila potreba po pridobitvi listinske dokumentacije, ki jo je družba A
potrebovala za knjiženje v poslovne knjige ter za upravičenje izplačila denarnih zneskov. Na podlagi klica B-ja je tako bil ŽŽ v
skladu s tem dogovorom zavezan (zgolj) k izstavitvi komisijskega lista, dobavnice ter računa, pri čemer sta slednja bila
osnova za knjiženje nabave blaga v računovodstvu inšpicirane družbe, medtem ko se je drugi del naloge nanašal na to, da je
ŽŽ dvignil denar, nakazan s strani družbe A.
216 Tako je B (v nasprotju od tega, kar je na isto vprašanje že izjavil leta 2012 pred drugim davčnim inšpektorjem, ki je
izvedel postopek inšpiciranja samostojnega podjetnika ŽŽ-ja) navedel, da je ves denar obdržal ŽŽ, ki je po dvigu gotovine s
svojega TRR-ja predal gotovino v roke fizičnim osebam iz tujine, ko so prinesle blaga, pri čemer je obdržal veliko provizijo, ki
pa ni bila dogovorjena. Nasprotno pa je ŽŽ izjavil, da je denar v celoti, zmanjšano za dogovorjeno in v komisijskem listu
zapisano provizijo, predajal B-ju na njegovo zahtevo. Pri tem je podrobno opisal tako način poslovanja kot tudi način
predaje denarja (na parkirišču družbe A, in sicer isti oziroma naslednji dan po nakazilu na TRR). Tako ŽŽ kot B za podane
trditve nista predložila dokazov oziroma listin.
217 Ob upoštevanju načela proste presoje dokazov ob presoji vsakega dokaza posebej in vseh dokaze skupaj je pooblaščena
uradna oseba ugotovila, da je šteti za dokazano, da je gotovino, ki jo je po nakazilu s strani družbe A s svojega TRR dvignil ŽŽ
prejela oseba B, in sicer iz naslednjih razlogov: B je kot organizator posla ter kot močnejša stranka v poslu narekoval pogoje
njunega sodelovanja. Posledično je tudi on narekoval, kdaj in kje mu bo ŽŽ predal gotovino. Neresna je trditev B-ja, da bi ŽŽ
samosvoje ravnal z gotovino ter celo proti dogovoru zadržal do 15 % celotnega zneska; zagotovo bi v tem primeru B takoj
prekinil njuno razmerje. Prav tako pa ni verjeti zatrjevanju B-ja, da se je inšpektor drugega davčnega urada, ki je ga je pred
letom dni zaslišal, zmotil v povzemanju njegove izjave. Ugotovi se, da sta bili izjavi ŽŽ-ja in B-ja, podani v postopku davčnega
inšpekcijskega nadzora pri ŽŽ s.p, identični. Medtem ko je šele v ponovnem postopku zaslišanja C-ja, tokrat v svojstvu
izvajajočega davčnega inšpekcijskega nadzora pri družbi A, oseba B podala izjavo, ki je bila (popolnoma) nasprotna
predhodni izjavi. Prav tako je davčni organ za neobičajno prepoznal ravnanje B-ja, ko ta zanika pravilnost pred letom dni
podane izjave. Četudi lahko poda zaslišana oseba, ki je udeležena v postopku zaslišanja pred uradnim organom, v afektu
svoj podpis na izjavo, ki jo je morebiti napačno podala in te napake niti ne prepozna ob ponovnem prebiranju izjave (pred
samim podpisom) s strani uradne osebe, pa se zdi skoraj nemogoče da bi ta oseba kasneje (ko pride domov in daljšem
časovnem obdobju, npr. enega tedna, meseca ali celo leta, kot je tukaj primer) ne bi ugotovila te (za upravni postopek
pomembne) napake in se posledično ne bi zglasila pri uradni osebi, ki jo je zaslišala ter podala svoj popravek.
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preprečiti.218 Indikator nepravilnosti in neobičajnosti obravnavanih poslov v materialnem
knjigovodstvu je zagotovo ta, da naj bi, kot izhaja iz knjigovodskih listin, blago prišlo v
skladišče 4 mesece kasneje kot je (že) bilo inštalirano v okviru izvedene servisne storitve.
Predstavljeni primer je po mojem mnenju eden izmed kompleksnejših, predvsem v smislu
dokazovanja (neobstoj listin, poslovne dokumentacije; nasprotujoče izjave zaslišanih oseb) ter
predvsem povsem zakrite meje pri prepoznavanju tega primera bodisi kot primera navideznega
bodisi zaobidenega posla.
Primer 5:
Zadnji primer se nanaša na primer, ko je družba AA d. o. o. dne 31.8.2013 prekinila delovno razmerje
z 20 zaposlenimi, ki so opravljali vodilne naloge v strokovnih sektorjih ter so imeli sklenjene
individualne pogodbe. Menedžerji so nato z dne 1.9.2013 sklenili pogodbe o zaposlitvi s tujo
povezano družbo, to je družbo AC Ltd. iz otoka Jersey, ki je sicer neposredno odvisna družba tuje
holdinške družbe AB (ki je posredno lastnica tudi slovenske družbe AA).
S strani direktorice družbe AA je bilo pojasnilo, da je navedeni način, ko se vodilni menedžerji
prezaposlujejo v navedeno družbo iz Jerseyja, značilen za organizacijski način zaposlovanja kadrov
skupine AB. Prav tako so bile predložene pogodbe, sklenjene z družbo AC za najem poslovnih
prostorov in poslovnih sredstev, na podlagi katerih je družba AA dosegala prihodke. Na drugi strani
pa je družba AC izdajala račune za opravljene storitve iz naslova sklenjene t. i. servisne pogodbe.219
Davčni organ je opravil zaslišanje menedžerjev, sicer po 1.9.2013 formalno zaposlenih v povezani
družbi iz Jerseyja. Pri tem je bilo ugotovljeno, da navedenimi (bivši) zaposlenci tudi po tem
presečnem dnevu opravljajo iste naloge (vendar v širšem kontekstu, ki zajema delo tudi za druge
družbe znotraj tujega koncerna AB), in sicer v istih pisarnah, z istimi pristojnostmi v oddelkih oziroma
sektorjih, z istimi kontaktnimi številkami, z istimi osnovnimi sredstvi (telefoni, računalniki z instalirano
računalniško opremo, avtomobili ipd.), ter z istimi kompetencami nad podrejenimi osebami (tj.
zaposlenimi v družbi AA), vendar s formalno sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi s tujo povezano
družbo iz otoka Jersey, ki je davčna oaza.220 Prav tako je davčni organ izhajal iz ugotovljenega dejstva,
da je politika oblikovanja t. i. pool managementa v odvisni družbi na Jerseyju v celoti v domeni
lastnikov in generalnih direktorjev skupine AB, zato je davčni organ pozval njihovo odgovorno osebo
218

Družba A je v teku inšpekcijskega nadzora tudi sama ukrenila določena ravnanja ter tako prekinila delovno razmerje z
vodjem servisnega oddelka (tj. osebo B) ter zaposlenko v računovodstvu, v katerem so pojavljale napake (tudi) iz vidika
vodenja poslovnih knjig v zvezi z vodenjem zalog rezervnih delov za medicinske aparate ter poslovanja z ŽŽ-jem.
219 Servisna pogodba je vsebovala storitev svetovanja in pomoči z vidika menedžmenta, vzpostavitev in vzdrževanje
računovodskega in administrativnega sistema, izvajanje funkcije ravnanja s človeškimi viri; tržne raziskave in pomoč pri
razvoju marketinških načrtov in programov; koordinacija in svetovanje v davčnih zadevah; organizacijske, administrativne in
podporne storitve; storitev v povezavi z raziskavami in razvojem; storitev risk menedžmenta, storitve v zvezi s procesi
nabave itd.
220 Jersey je eden izmed Kanalskih otokov, ki imajo z Združenim kraljestvom (Velike Britanije in Severne Irske) posebno
ustavno ureditev. Formalno se ne šteje za del Velike Britanije niti Združenega kraljestva, temveč podlega le angleški kroni.
Neodvisno izbrana zakonodajna skupščina ima ekskluzivno pravico v zakonodajnih zadevah, medtem ko je Združeno
kraljestvo zadolženo le za zunanje zadeve. Ker tudi ni del Evropske unije (niti kot enakopravni niti kot pridruženi član) ter
prostovoljno prevzema le (evropske) direktive po svoji izbiri (npr. direktivo o obrestih), se Jersey v strokovni literaturi
prepoznava kot otok s posebnim davčnim statusom. Vendar ima v smislu trgovinskih odnosov posebno razmerje z EU, saj se
med obema odvija svobodni pretok blaga. Jersey v okviru samostojnega statusa (tudi samostojno davčno politiko) pod
angleško krono ne podpisuje konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO) z drugimi državi. Vendar se je na podlagi
OECD-jevega boja zoper t.i. škodljive davčne prakse (harmful tax practices), ko je bil leta 2002 oblikovan model sklepanja
pogodb o izmenjavi informacij davčnega pomena (t.i. TIEA sporazum; Tax Information Exchange Agreement), vanj vključil
tudi Jersey s podpisom 17 sporazumov z državami in avtonomnimi teritoriji iz vsega sveta. Dejanska praksa izvajanja
navedenih sporazumov (predstavljena s strani ene izmed držav EU) pa je podrobneje navedena v poglavju III.4.4., v katerem
sem opisal rešitve tega primera.
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na podajo odgovora na vprašanje, ali razen davčnega vzgiba obstaja kakšen utemeljen zunajdavčni in
poslovni razlog za oblikovanje pool managementa ter s tem zaposlitev (še vedno izključno v Sloveniji
delujočih) menedžerjev na dislociranem (zunaj pomembnih poslovnih tokov ležečem) otoku Jersey.
Davčni organ je prejel odgovor direktorja tujega holdinga AB, ki se je med drugim skliceval tudi na
»večjo pogodbeno svobodo in zmanjšuje tveganja političnih in gospodarskih pritiskov«, kar naj bi
omogočalo zgolj delovanje družbe AC na Jerseyju. Po ugotovitvah davčnega organa niti družba AA niti
skupina AB nista podali nobenih dokazov niti niso konkretno odgovorili na postavljeno vprašanje o
obstoju zunajdavčnih razlogov za vključitev družbe iz davčne oaze.221
Kot že navedeno, je rešitev predstavljenih primerov podana v nadaljevanju (poglavje III.4.4.).

221

Družba AA in holding AB nista odgovorila tudi na dodatno vprašanje, ki se je nanašalo na ugotavljanja dejanskega stana
glede poveze družbe na Jerseyju (tj. podaja števila in imen zaposlencev družbe AC; opis dejstev glede sedeža te družbe kot
so vprašanje, ali so prostori najeti ali lastni; kolikšna je kvadratura poslovnega prostora; koliko zaposlencev (ter kateri od
vseh formalno zaposlenih) opravlja delo v teh prostorih; ali je prostor po svojem izvirnem namenu (tj. s strani lokalnega
upravnega organa) namenjen za poslovno rabo ali stanovanjsko rabo).
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2. UKREPI PROTI ZAOBIDENJU DAVČNIH OBVEZNOSTI
Na pravni pojem fraus legis se sicer gleda kot zibelko obida zakona ter tako posredno na davčno
zaobidenje kot njegov podprimer.222 Fraus legis oziroma obid zakona (abuse of rights/law, avoidance
of rules) je doktrina, temelječa iz civilnega prava, ki je našla uporabo na mnogih področjih današnjega
prava. Za davčne zakone uporabljajo navedeno doktrino v Švici ter na Nizozemskem in Norveškem,
medtem ko je večina držav davčna načela utemeljila na zakonskih protizaobidnih pravil (statutory
anti-avoidance rules).223
Po drugi strani pa okoliščina, da je več držav članic Evropske unije oblikovalo podobne metode zoper
zlorabo obličnosti v davčnem pravu, omogoča sprejetje dejstva, da so osnovna nacionalna načela za
samoohranitev pravnega reda sestavni del primarnega in sekundarnega evropskega prava.224
Občasno se na načelo fraus legis gleda kot na »darilo rimskega prava« za posamezna pravna področja
evropskega pravnega reda.225 Zagotovo je to predmet pritrditve na področju mednarodnega
zasebnega prava226 in skupnostnega konkurenčnega prava.227 Prav tako pa ne velja prezreti novejšo
sodno prakso SEU-ja, ki je vpeljal koncept fraus legis tudi v pravo DDV228 in na področje boja zoper
trgovanje z davčnimi jurisdukcijami znotraj EU.229 Še več, Svet EU in Komisija sta na pobudo držav
222

Böing, str. 33.
V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 158–159; podobno Böing, str. 28-29 in 33; C. Gutiérrez Puente, R.
Hamzaoui, O. van Boeijen-Ostaszewska, J. Rienstra, M. J. Soo, 2005, Global Tax Surveys, str. 412, 424; P. Jain, The General
Anti-Avoidance Rule, An end to too much of good thing?, v: International Taxation, 2011, št. 24, str. 207.
224 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 646; Jonathan Peacock, The Law ends where abuse begins, EC Tax
Journal 2001, str. 148; povzeto po Böing, str. 38. Pri tem Böing (str. 212–214 in 232) poudarja, da niti izraz »zloraba
obličnosti« (Gestaltungsmissbrauch) niti izraz »davčno zaobidenje« (Steuerumgehung) v primarnem evropskem pravu,
kamor štejemo ustanovne mednarodne pogodbe (predvsem Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) iz 2007, Pogodba
o Evropski uniji (PEU) iz 1992, Pogodba o ustanovitvi EGS iz 1957, Pogodba o ustanovitvi EURATOM iz 1957 ter Pogodba o
ustanovitvi ESPJ iz 1951) ter protokoli in priloge k mednarodnim pogodbam ter pristopnim pogodbam, nista navedena.
Böing ugotavlja (ob sklicevanju na H. P. Höppner, Deutsche steuerliche Missbrauchsvorschriften und Gemeinschaftsrecht - §
42 AO und § 50d Abs. 1a EStG aus EG-rechtlicher Sicht (v: Breuninger/Müller/Strobl-Haarmann, Festschrifft für Räder,
Steuerrecht und europäische Integration, str. 313 in 324) ter M. de Kleer, Towards a European Anti-Abuse Doctrine in Direct
Taxation?, Intertax, 1996, str. 144), da pa se v nasprotju od primarnega prava v sekundarnem pravu (tj. uredbe, direktive,
sklepi in sporazumi ter temeljna načela prava EU, sodna praksa Sodišča EU in mednarodno pravo), pojem »zloraba
obličnosti« znova najde. Več o tem v poglavju III.6. predloženega dela.
225 O. Behrends, 1982, Die Fraus legis: Zum Gegensatz von Wortlaut- und Sinngeltung in der römischen
Gesetzesinterpretation, str. 32.
226 Obča pravna veda govori o obidu zakona zmeraj tedaj, ko je konkretni dejanski stan spremenjen z namenom, da se
izogne nezaželenim pravnim posledicam konkretnemu dejanskemu stanu ustreznega zakona ter se nato presoja po drugi
zakonski določbi s ciljanimi pravnimi posledicami. In posebna problematika obida zakona je v kolizijskem pravu (oziroma
mednarodnem zasebnem pravu) v tem, da se za razliko od materialnega prava tukaj neka pravna norma neposredno ne
manipulira in zaobide, temveč gre za ravnanje, ko se umetno oblikuje kolizijski položaj med dvema pravnima jurisdikcijami z
namenom izogniti se neželeni (večinoma) materialnopravni določbi. Vendar je pomen obida zakona (Gesetzesumgehung) v
nemškem mednarodnem zasebnem pravu precej omejen. Pogosto gre namreč le za primer simulacije ali za primer uporabe
določb ordre public (§ 6 Einfürungsgesetz zum BGB – EGBGB) ali za vprašanje pravilne razlage kolizijskih norm, ki se tako
ločijo od »čistih primerov« obida zakona. T. Hirse, 2006, Die Ausweichklausel im Internationalen Privatrecht, str. 81–83;
podobno J. Kropholler, 2006, Internationales Privatrecht, str. 157–159; O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 85–91 in 95–100;
G. Römer, 1955, Gesetzesumgehung im deutschen Internationalen Privatrecht, str. 59–95; M. Benecke, 2004,
Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 219–222.
227 To so 35. člen PDEU (oziroma bivši 29. člen PES), ki določa »prepoved ukrepov z enakim učinkom« (brez da bi bil
neposredno uporabljen izraz »prepoved zlorabe«), 102. člen PDEU (oziroma bivši 82. člen PES), ki sicer določa »prepoved
zlorabe prevladujočega položaja« (brez da bi bil ta izraz nadalje definiran) ter Direktiva 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v
potniškem promeru, ki opredeljuje »pogoje« (člen 3/1) oziroma »informacije, ki že niso jasne iz okoliščin« (člen 5/1), brez da
bi se sploh omenil izraz »zloraba« ali »goljufija«. Böing, str. 212.
228 Z omejenim dometom in drugačnim poimenovanjem; več o tem sledi v poglavju III.5.
229 Več o tem sledi v poglavjih III.2.3. in III.3.8.
223
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članic začeli tudi aktivnosti za sprejem spektra ukrepov zoper agresivno davčno načrtovanje in za
dobro upravljanje v davčnih zadevah v tretjih državah.230
Davčno zaobidenje se običajno uporablja za opis ureditve zadev davčnega zavezanca z namenom, da
se zmanjša njegove davčne obveznosti.231 Včasih zavezanci želijo ostati znotraj črke zakona, pri čemer
iščejo možnost zmanjševanja splošnega davčnega bremena z raztezanjem meja zakona z uporabo
zakonskih vrzeli ali razlik med dvema davčnima sistemoma ali z manipulacijo zakona za namen, za
katerega zakon ni bil namenjen.232 Čeprav se takšna ureditev pravnega posla oziroma pravnega
položaja ozko gledano šteje za zakonito, pa je takšno zaobidno ravnanje v nasprotju z duhom zakona.
Ta pravna definicija nakazuje na to, da se obid zakona razlikuje s tem, da zakon v svojem besedilu ni
kršen, je pa zaobidena njegova vsebina (sententia) in zakonodajalčeva volja (voluntas). Posledično je
potrebno dejansko obidenje zakona (fraus legis facta) strogo ločevati od kršitve zakona (agere contra
legem), čeprav obe ravnanji z neučinkovitostjo pravnega posla sprostita enake učinke.233 Obid zakona
je bil kot pravni pojem fraus legis tako že v teh zgodnjih časih definiran pojem za pravne posle, ki
potekajo v nasprotju z namenom zakonodajalca.234
V manj natančnem (strokovnem) opisu lahko davčno zaobidenje opišemo pretežno kot premišljena
dejanja bogatejšega sloja ljudi ali dejanja, storjena na ravni korporacijskega prava. Navedeno v praksi
izhaja iz tega, da so dejanja davčnega zaobidenja kompleksna ter zahtevajo veliko pravnega znanja
ter posledično vključujejo znanje (zunanjih) oseb s tem znanjem, tj. davčnih svetovalcev in
odvetnikov. Kakršnikoli je že posameznikov razlog za zaobidenje davkov, se davčno zaobidenje s
strani teh oseb po navadi upravičuje, češ da ne gre za nezakonito ravnanje ter da je vsak davčni
zavezanec upravičen, da organizira svoje zadeve na način, da plača kar se da najnižji davek.235 Kot je
obrazloženo v nadaljevanju, so navedeni pogledi preseženi celo v konservativnem britanskem
pravnem sistemu, ki se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja poslovil od davčnega liberalizma
(vendar kasneje z neugodno sodno prakso tudi za krajši čas vrnil na stara pota), in v belgijskem
primeru, kjer je vrhovno sodišče dolgo časa utemeljevalo ravnanje zavezancev pri izbiri »najmanj
obdavčene poti«.
Davčni zavezanec, ki se z uporabo prefinjene, iznajdljive pogodbene oblike, večinoma kupljene kot
drag pravni nasvet, izogne namenu davčnega zakona, s tem tako ogroža enotno izvajanje zakona.
Doseganje uspeha pri enakosti davčne obremenitve236 zato zahteva zakon, ki je tem bolj odporen
zoper uporabo raznovrstnih oblik poslov.237 Zato je primarna naloga zakonodajalca, da od vsega
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Več o tem sledi v poglavju III.6.
A. Hirani, International Taxation Conference 2011, Mumbai, 1.–3. december 2011, str. 2.
232 S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, str. 93.
233 H. Honsell, v: D. Medicus, H. H. Seiler (ur.), 1976, Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag, str. 111 in 118; A. Hensel,
Zur Dogmatik des Begriffs »Steuerumgehung«, v: P. Krüger, 1923, Bonner Festgabe für Ernst Zitelmann, str. 227; O.
Behrends, 1982, Die Fraus legis: Zum Gegensatz von Wortlaut- und Sinngeltung in der römischen Gesetzesinterpretation,
str. 15; C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 30; A. Berger, 1953, Encyclopedic Dictionary of
Roman Law, str. 477.
234 H. Honsell, v: D. Medicus, H. H. Seiler (ur.), 1976, Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag, str. 111 in 118; O.
Behrends, 1982, Die Fraus legis: Zum Gegensatz von Wortlaut- und Sinngeltung in der römischen Gesetzesinterpretation,
str. 27 in 32; C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 30.
235 R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 16.
236 Primera nemške ustavnopravne prakse: BVerfGE 84, 239 (271) – sodba o obrestih; BVerfGE 110, 94 (113) – sodba glede
pravnih poslov prodaje vrednostnih papirjev.
237 Primera nemške ustavnopravne prakse: BVerfGE 91, 1 (6) – sodba o božičnem dodatku; BVerfGE 101, 297 (309) – sodba
glede odbijanja stroškov domače delovne sobe.
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začetka ne dopusti oblike poslov, ki imajo namen zaobida ali zatajitve davčnih obveznosti.238
Davki predstavljajo za podjetja (tudi) »negativne prispevke ob doseganju cilja«, tako da le-ta reagirajo
na (ne-nevtralne) davke na način, da poiščejo obstoječe možnosti za zmanjšanje davčne obveznosti.
V principu je davčnim zavezancem v vseh državah Evropske unije po njihovih nacionalnih davčnih
zakonih dovoljeno, da oblikujejo davčno planiranje na izbrani način, ki jim bo omogočil dosego cilja s
čim nižjo davčno obremenitvijo. Pri tem pa obstaja nevarnost, da prestopijo mejo med spretnim
zmanjševanjem davčnega bremena ter nesprejemljivim davčnim zaobidenjem z zlorabo pravnih oblik.
V opisovanju nemških izkušenj Linn239 poudarja, da se lahko davčna uprava, pravosodje in končno
tudi zakonodajalec bojujejo proti nezaželenim oblikam zniževanja davčnih prilivov v proračun na tri
načine:
a) Ekstenzivna razlaga prava (Extensive Auslegung) ter t. i. sodniško oblikovanje prava
(Rechtsfortbildung240): V kolikor pri določenem pravnem poslu ni izpolnjen zakonski
dejanski stan, ki je v določenem davčnem zakonu dobesedno naveden, je pa iz namena
zakonske norme razvidno, da bi poslovni dogodek moral pasti v davčno obveznost davčnega
zavezanca, je potrebno preveriti, ali se lahko zaobidena pravna norma uporabi skozi
teleološko razlago ali pa je mogoče zagotoviti sodniško oblikovanje prava (oziroma
analogijo).
b) Splošne davčne protizaobidne norme (allgemeine steuerliche Umgehungsnormen):
splošne protizaobidne norme omogočajo povečanje prostora za razlago davčnih zakonov ali
omogočajo, da se z reinterpretacijo določenega konkretnega dejanskega stana tega
vendarle pripelje v uporabno področje abstraktnega dejanskega stana določenega
davčnega zakona. Namesto izbrane oblike, katere namen je bil izogniti se zakonskim
določilom, se zajame gospodarska (ekonomska) vsebina, katera preko namena zakonske
norme vodi do ugotovitve davčne obveznosti. Takšne splošne obidne davčne norme se
lahko razvijejo skozi sodno prakso in/ali pa so zakonsko kodificirane.
c) Posebne norme proti davčnemu zaobidenju (Spezialnormen gegen Steuerumgehungen):
Specialne norme se nanašajo na tiste predpise, v katerih zakonodajalec ni odobraval
stranpoti, vendar so bile s strani sodne prakse odobrene možnosti davčnega zaobidenja. Ta
pravila kreirajo za konkretne dejanske stane, kjer po mnenju sodne prakse niti z razlago
obstoječih davčnih zakonov niti pri uporabi splošnih zaobidnih norm ni mogoče utemeljiti
davčni zahtevek, nove davčnopravno utemeljene zakonske dejanske stane.
V kazenskem pravu se lahko sicer v skladu z maksimo nullum crimen sine lege zakonsko obravnava le
kaznivo dejanje, ki je pred izvršitvijo opredeljeno kot takšno. Medtem ko pogled na področje
davčnega prava kot dela upravnega prava pokaže postopen, vendar pomemben odstop od nekdaj
konservativnega pogleda, ki je narekoval popolno prepoved analogije, ter preboj v razvoju
protizaobidnih (protizlorabnih) določb ter v ekstenzivni rabi prava in v sodniškem oblikovanju prava.
Da bi utemeljili prepoved analogije, se še danes pogosto vlečejo vzporednice med kazenskim in
davčnim pravom.241 Kot kaže nemška praksa (poglavje III.2.4.) povsem neupravičeno.
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P. Kirchhof, Die Kunst der Steuergesetzgebung, v: NJW, 51 (1987), str. 3217; K.-D. Drüen, Unternehmerfreiheit und
Steuerumgehung, v: StuW, 85 (2008), str. 154; S. Sieker, Steuergleichheit und Steuergestaltung, v: R. Mellinghoff, U. Palm,
2008, Gleichheit im Verfassungsstaat, str. 196
239 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 27–29.
240 Izraz »Rechtsfortbildung« se nanaša na odločanje v sodnih postopkih, kjer v zapisanem pravu ni neposredne podlage.
Pogosto se uporablja v primerih splošnih klavzul (npr. načelo vestnosti in poštenja). Uporablja se predvsem za zapolnitev
obstoječih zakonskih lukenj.
241 A. Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs »Steuerumgehung«, v: P. Krüger, 1923, Bonner Festgabe für Ernst Zitelmann, str.
217; Ottmar Bühler, Die Grundtendenz der Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs, Bank-Arhiv 30, 1931, str. 377; Ottmar
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Na drugi strani so splošne protizaobidne norme (t. i. GAAR; General Anti-Avoidance Rules; tudi
General Anti-Abuse Rules) obširna pravila za boj proti zlorabi zakonskih pravil pri oblikovanju in
izvajanju pravnega posla ter omogoča davčnemu organu, da prepreči ali razveljavi navedene ciljne
transakcije, usmerjene v davčno ugoden položaj.242 GAAR-i morajo izvajati tako izobraževalno
funkcijo kot funkcijo odvračanja davčnega zaobidenja skozi sankcioniranje.243 Namen splošne
protizaobidne norme je nevtraliziranje davčnih koristi, ki bi drugače nastale iz transakcij, ki so videti
kot zlorabne (zaobidne), ne glede na zaznano ekonomsko vsebino teh poslov.244
Pri tem so podane vzporednice med doktrino rimskega prava, zapisno kot fraus legis, ter GAAR-om,
pri čemer slednji predstavlja širši kontekst boja proti zlorabam. Pri tem med evropskimi
(kontinentalnimi) pravnimi redi obstajajo države, ki so presojanje (odločanje) davčnih oblasti v teh
primerih bodisi vezale direktno na rimskopravno doktrino fraus legis bodisi vztrajajo na (v sodobnem
davčnem pravu) preseženi maksimi, da ni obdavčitve brez izrecne zakonske določbe.245 Izven
opisanega konteksta velja omeniti še anglosaksonski (precedenčni) pravni red, ki temelji na
tolmačenju davčnih zakonov s strani sodišč in na s strani sodišč oblikovanih protizaobidnih metodah
ter o nedavnega tudi na sprejetem splošnem protizaobidnem pravilu. Sicer pa so navedeni pravni
redi so razvili svoje doktrine boja zoper davčno zaobidenje, o čemer sledi več v poglavju III.2.2.
Razvoj boja zoper davčno zaobidenje ni zaobšel niti prostora Evropske unije, še zlasti s področja DDV
kot posrednega davka, kjer SEU v okviru izvajanja sodne funkcije skrbi za enotno tolmačenje določb iz
evropskih direktiv. Ta koncept (fraus legis) je bil vnesen v pravo EU, predvsem v zadevi Halifax.246
Davčna utaja in davčno zaobidenje predstavljata tudi skrb evropskega prava, ker nimajo samo
nezaželenih učinkov na pobiranje davčnih prihodkov in enakopravnost davkoplačevalcev, temveč sta
tudi odgovorna za povzročanje izkrivljanja notranjega trga, kar pojasnjuje, zakaj davčna zakonodaja
EU kakor tudi člen EU pogodbe glede svobodnega gibanja kapitala izrecno dovoljujeta državi članici,
da lahko uporabi svoje nacionalne določbe v preprečevanju davčne utaje in davčnega zaobidenja.247
Na vidiku je celo realizacija težnje po poenotenju evropskega koncepta boja zoper davčno zaobidenje
pri neposrednih in posrednih davkih (poglavje III.6.).248
Bühler, Allgemeines Steuerrecht, zvezek 1, 1972, str. 52; Max Lion, Zum Kritik der teologischen Auslegung, StVj 1993, str.
179; tako Schenke, str. 207.
242 Sullivan & Cromwell LLP, UK Tax: General Anti-Avoidance Rule – Graham Aaronson QC's Study Group Recommends a
Narrow GAAR, 6.12.2011, str. 2.
243 R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 17.
244 Sullivan & Cromwell LLP, UK Tax: GAAR, str. 2.
245 Iz poročila družbe KPMG (z naslovom »EU Counrty Profiles«) je razvidno, da GAAR še vedno niso uvedle naslednje države
članice EU: Latvija, Slovaška in Ciper. Mednje je dolgo časa spadala tudi Poljska, kjer je davčna uprava – ob sklicevanju na
davčno zaobidenje – neuspešno vodila davčne postopku zaradi konservativne sodne prakse. Določbe Davčnega odloka z dne
29.8.1997, ki je na Poljskem uveljavil GAAR, so bile razveljavljene na podlagi sodbe poljskega ustavnega sodišča z dne
11.5.2004. Po daljšem premoru so se na Poljskem ponovno odprle razprave o ponovni uvedbi GAAR-a. Ta zelo pomembna
sprememba je bila v poljsko davčno pravo uvedena 15.6.2016. KPMG, EU Country Profiles, junij 2017; Ernst&Young, GAAR
rising – Mapping tax enforcement’s evolution, februar 2013, str. 49; Ernst&Young, Poland’s GAAR will be in force as of 15
July 2016, junij 2016, str. 1.
246 Sullivan & Cromwell LLP, UK Tax: GAAR, str. 3; podobno P. M. Reuss, 2011, »Forum Shopping« in der Insolvenz, str. 221.
247 S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, str. 94.
248 Neposredni davki z evropskega vidika še vedno ostajajo v domeni držav članic ter je največje premike v pojmovanju
skupnih davčnih pojmov mogoče zaznati na področju posrednih davkov, tj. DDV. Vendar se tudi pridružujem mnenju Böinga
(str. 4–7 in 212–214), ko pravi, da sicer ne obstaja materialno »evropsko davčno pravo«, saj na tem področju ostajajo
države članice suverene, vendar pa da se tudi na področju neposrednih davkov že oblikujejo splošna načela in pravni pojmi,
ki presegajo nacionalne meje. To se kaže v oblikovanju sodnih praks v primeru kolizij posameznega nacionalnega prava
države članice s temeljnimi svoboščinami, zapisanimi v PDEU, ter v primeru uporabe pravnih pojmov in pravnih institutov,
zavedenih na področju sekundarnega prava EU, kamor zlasti štejemo direktive z davčnega področja (kot so Direktiva o DDV,
Direktiva o matičnih in odvisnih družbah, Direktiva o združitvah ter Direktiva o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti
ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic).
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Globalni pristop k uvajanju protizaobidnih ukrepov se lahko tako na splošno opredeli kot (1)
statutarna splošna protizaobidna pravila249 in (2) na podlagi sodb sodišča temelječe splošne
ukrepe.250 Obstajajo pa nekatere države, ki nimajo niti statutarnega niti na sodišču temelječih
splošnih protizaobidnih pravil.251 Medtem ko se večina mednarodnih primerov protizaobidnih
ukrepov izkazuje kot GAAR, pa nekatere države predpisujejo specifična (specific) ali ciljana (targeted)
protizaobidna pravila (SAAR - Specific Anti-Avoidance Rules oziroma TAAR - Targeted Anti-Avoidance
Rules) v svojem notranjem davčnem pravu.252 Protizaobidni ukrepi, najsi bodo v obliki GAAR-ov ali
protizaobidne sodne prakse, v svojem bistvu zagotavljajo podporo temeljnemu stebru davčnega
sistema, to je načelu enakosti obdavčitve davčnih zavezancev.
V preteklih letih se je kodifikacija GAAR-ov pojavila kot »orožje izbire« proti davčnemu zaobidenju v
mnogih davčnih zakonodajah.253 Razpoznavni znak GAAR-a je v tem, da zagotavlja davčnim oblastem
in sodiščem niz parametrov široke uporabnosti, ki pomagajo pri ugotavljanju, kdaj je strategija
zmanjševanja davčne obveznosti prešla črto dovoljenega davčnega planiranja in je postala
nedovoljeno davčno zaobidenje.254
GAAR je določba, ki se uporabi v skrajnem (končnem) primeru in se lahko uporabi – po definiciji –
samo tedaj, ko bi se davkoplačevalčevi zahtevi sicer ugodilo.255 Protizaobidne doktrine in splošne
pravne norme se lotevajo omejevanja zaobidenja davkov v primerih, ko takšno zaobidenje ni mogoče
preprečiti s posebno določbo.256
Uvedba splošnega protizaobidnega pravila v nacionalno zakonodajo pa hkrati postavlja vprašanje, ali
se te splošne protizaobidne določbe uporabljajo v primerih, ki so že bili predmet specifičnega
protizaobidnega testa v skladu z določbami domačega prava.257 Ali naj se poseg opravi z močnejšim
sklicevanjem na GAAR ali pa je primernejša uporaba individualnih SAAR-ov, je stvar obsežne
razprave. Navedeno vprašanje o potrebi vpeljave GAAR-a v nacionalno pravo se je v zadnjih letih
pojavila tudi v Veliki Britaniji, ki je sicer razpolagala z obširnim arzenalom SAAR-ov (več o tem v
poglavju III.2.2.1.).
Verjetno bi ob odsotnosti nekaterih SAAR-ov predstavljal GAAR ustrezen naslov za ustvarjanje krivic
in škode. Obsežnejša uporaba GAAR-a bi – če ostajam pri dolgoletni britanski dilemi, ki pa je že
presežena s sprejemom GAAR-a v letu 2013 – poenostavila pravo z zmanjšanjem potrebe po
poznavanju kompliciranih SAAR-ov ter bi se tako zmanjšal celotni obseg prava. Po drugi strani pa bi
preveliko zanašanje na GAAR nasprotno povzročilo povečanje negotovosti. Zagovorniki tega stališča
poudarjajo, da je uporaba GAAR-a negotova, saj je težko ločevati med davčnim zaobidenjem in
davčnim planiranjem. Dodatno še poudarjajo, da naj bi bil uporaba GAAR-a odvisna od izvajanja
diskrecijske pravice pooblaščene osebe davčnega organa in da se ta odvisnost po navadi zmanjšuje
ob večji doslednosti davčnih zavezancev pri komuniciranju z davčnim organom.258
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254 Prav tam, str. 9.
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Vendar v praksi kot dopolnilo k splošnim protizaobidnim določbam vsebujejo davčni zakoni večine
držav tudi posebna protizaobidna določila. Pri tem je pristop posebnih določb drugačen kot pri
splošnih določbah, saj te v mnogih primerih niso usmerjene na uporabo oziroma tolmačenje
davčnega zakona, temveč na zgolj tehnično zanikanje neke davčne ugodnosti pod določenimi pogoji.
Njihov cilj je preprečiti zaobidenje ali zlorabo posebnih pravil v davčnih zakonih.259 Večina držav
uporablja posebna protizaobidna pravila, ki so namenjena za domačo uporabo (kot npr. omejitev
odbitka za zabavo in potovalne stroške, določila glede primerljive tržne vrednosti pri poslovanju s
povezanimi osebami, pravila glede t. i. tanke kapitalizacije ipd.), kakor tudi za mednarodne namene
(kot npr. določila glede primerljive tržne vrednosti pri poslovanju s povezanimi osebami iz tujine,
pravila glede plačil v tujino, pravila glede davčne omejitve posledic iz fizične selitve zavezancev v
tujino, pravila glede podružnic tujih podjetij ipd.).260
V vse bolj globaliziranem svetu imajo praktično vse države željo, da pritegnejo tuji kapital, saj s tem
dvignejo proizvodnjo, zaposlovanje in davčne dohodke države oziroma dosežejo kombinacijo
navedenih učinkov. Seveda (davčno konkurenčno) mednarodno okolje ponuja tudi tujim
davkoplačevalcem prijazen davčni sistem. Vendar pa sodobna mednarodna pravila in sporazumi ter
na drugi strani domača zakonodaja pri temu omogočajo upoštevanje tudi interesov matične države
(tj. države rezidentov kapitala, kateri dohodki se selijo v tuja ugodna davčna okolja), katere primaren
interes je zaščita domačega fiskusa pred zlorabo. Pri tem pa poznavanje meddržavnih davčnih
sporazumov omogoča tudi davkoplačevalcem, da lahko izračunajo davčni učinek pri prehajanju
kapitala v drugo državo (cross-border transactions).
Kot vzor je potrebno poudariti ravnanje davčnih zavezancev (korporacij) v Avstriji, ki kljub visoki
obdavčitvi dobička družb, ostajajo lojalni svoji državi261 ter ne prenašajo sedežev ali dela poslovanja v
druge države znotraj EU (kot npr. na Nizozemsko ali do nedavnega na Ciper) ali izven. Da je navedeno
ravnanje nepatriotsko ter da mora vsakdo prispevati svoj delež v procesu razvoja civilne družbe in
gospodarske infrastrukture, je pokazal tudi javni poziv francoskega predsednika milijarderju Bernardu
Arnaultu (2012), ko se je ta odločal, da bi rezidentstvo (in s tem plačevanje davkov) prenesel v
sosednjo državo. Pri tem je sicer čezmejno davčno zaobidenje (cross-border tax avoidance) zgolj ena
izmed možnosti obida davčne obveznosti, vendar v sodobni praksi najbolj razširjena. Vendar je
navedeno področje boja zoper čezmejno davčno zaobidenje pretežno predmet razvoja specialnih
protizaobidnih ukrepov (SAAR) ter ni običajno podvrženo splošnim ukrepom.
Tako obstaja cela vrsta protizaobidnih predpisov, ki prevladujejo po svetu. Določbe lahko razlikujemo
v okviru naslednjih štiri skupin ravnanj davčnih zavezancev:262
a) Prenos stalnega prebivališča oziroma sedeža (transfer of residence): To zajema na eni strani
izmišljeno prebivanje v tujini s prenosom stalnega prebivališča (oz. sedeža) v tujino ter na
drugi strani izstopne davke263. Tako npr. podjetje s sedežem v neki državi ostaja za davčne
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V. Thuronyi, 1998, Tax Law Design and Drafting, str. 53.
Več o tem V. Thuronyi, 1998, Tax Law Design and Drafting, str. 53–54.
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90.
263 Davčni zavezanci lahko poskušajo znižati znesek svoje davčne odločbe s prenosom svojega davčnega rezidentstva in/ali
sredstev v jurisdikcijo z nizkimi davki. Take prakse izkrivljajo trg, saj povzročajo erozijo davčne osnove v državi odhoda in
preusmerjajo prihodnje dobičke, da bi bili obdavčeni v namembni jurisdikciji z nizkimi davki. Če davčni zavezanci prenesejo
svoje davčno rezidentstvo iz posamezne države članice, ta država v prihodnosti ne bo mogla uveljavljati pravice do
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namene še vedno davčni rezident te države, čeprav je dejansko upravljanje preselilo v drugo
državo. Medtem ko pa se izstopni davki lahko nanašajo na določeno premoženje (sredstva),
kot so pomembna vloga v osnovnem kapitalu družbe264 ali pokojninskih pravicah ali
kombinaciji sredstev.265
b) Bazne družbe (base companies): Ta pravila obravnavajo off-shore dohodek baznih podjetij in
so vključena v zakonodajo glede »nadzorovanih tujih družb« (Controlled Foreign Companies
rules oziroma CFC rules).266 Ti predpisi pripisujejo dohodek CFC podjetja družbeniku te
kontrolirane tuje družbe oziroma se domneva, da je delničar prejemnik dividende od tega
podjetja. Ta pravila se lahko sprejmejo bodisi za določene specifične nizko obdavčljive države
bodisi na celoten naveden dohodek.
c) Erozija davčne osnove (base erosion): Ta kategorija vključuje npr. pravila glede tanke
kapitalizacije (thin capitalisation)267 in pravila, ki omejujejo odbitek stroškov plačanih obresti
na določen odstotek premoženja (sredstev oziroma aktive). Tako se lahko odbitek stroškov,
izplačanih nerezidentom, omeji ali izvzame.
d) Značaj prihodkov (character of income): To pomeni prekarakteriziranje dohodka, odvisno od
notranje zakonodaje vsake države. Npr. kjer so kapitalski dobički bolj obdavčeni kot
dividende, se dividende spremenijo v kapitalske dobičke, če se domneva, da so bile plačane z
namenom izogniti se davkom.
Cela vrsta tehnik je bila tako vprežena, da se opravi z davčnim zaobidom (sodna interpretacija,
splošna in specifična protizaobidna pravila, ki so statutarna ali oblikovana s sodno prakso,
proceduralne zahteve, kakor tudi odzivnost zakonodajalca do sprememb davčnih zakonov v smeri
manjšanja možnosti zlorab). Noben od teh pristopov verjetno ne bo sam rešil problema. Zato bodo
spori glede davčnega zaobidenja stalna značilnost davčnih sistemov ter bodo tiste države z manj

nastopi, če davčni zavezanci prenesejo sredstva (brez formalne odsvojitve) iz države in ta sredstva vključujejo nerealizirane
dobičke. Izstopna obdavčitev je namenjena preprečevanju erozije davčne osnove v državi izvora, ko se sredstva, ki
vključujejo nerealizirane dobičke, brez spremembe lastništva prenesejo iz davčne jurisdikcije zadevne države.
264 Nizozemska.
265 Belgija in Nizozemska.
266 Pravila o nadzorovanih tujih družbah (CFC rules) se odzivajo na nevarnost, da bi domači davčni zavezanec, ki ima
kontrolni delež v odvisnem podjetju v tujini, zmanjšal davčno osnovo v državi stalnega prebivališča in – v nekaterih primerih
– tudi v drugih državah, in sicer na način, da bi premaknil dohodek na »nadzorovano tujo družbo« (tj. CFC). Brez obstoja
takšnih pravil bi imeli davčni zavezanci, ki imajo CFC-je, možnost, da premikajo dobičke (profit shifting) in dolgoročno
odlagajo obdavčitve (long-term deferral of taxation). Medtem ko so pravila o transfernih cenah (transfer pricing rules)
namenjena prilagoditvi obdavčljivega dobička pridruženih podjetij ter odpravi izkrivljanja konkurence, ki se pojavi, kadar so
cene ali drugi pogoji transakcij med temi podjetji razlikujejo od tistih, ki bi obstajali, če bi bila podjetja nepovezana. Ker pa
se pravila CFC že po definiciji nanašajo na povezane osebe (kjer so odvisne družbe pod nadzorom druge, tj. matične družbe),
se države pogosto poslužujejo pravil CFC za boj proti prilagojenim cenam, ki si jih med seboj zaračunavajo povezane osebe.
Z drugimi besedami, na pravila CFC se gleda kot na obliko davčnega pristopa jurisdukcije države, kjer je sedež matične
družbe, da zajame tudi dohodek, ki ga je zaslužila odvisna družba v tujini, vendar ga ne bi mogla (oziroma smela), če bi bil
prvotni način oblikovanja cen in sredstev pravilno nastavljen. Tako se na pravila CFC pogosto gleda kot na »backstops« (tj.
zaščitna mreža oziroma povratni hod) v razmerju do transfernih cen. OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting
Project - Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD publishing, 2015, str.
13–14.
267 Večnacionalne skupine svoje subjekte, ki se nahajajo v jurisdikcijah z visokimi davki, pogosto financirajo z dolgom (saj so
takšne družbe podkapitalizirane) in poskrbijo, da te družbe nato plačajo umetno zvišane obresti odvisnim družbam, ki so
rezidentke v jurisdikcijah z nizkimi davki. Na ta način se davčna osnova skupine (ali natančneje subjektov, ki plačajo umetno
zvišane obresti) zmanjša v jurisdikcijah z visokimi davki in poveča v državi z nizkimi davki, v kateri se prejme plačilo obresti.
Končni rezultat je znižanje davčne osnove za multinacionalno skupino kot celoto. In ravno tanke kapitalizacije (ang. thin
capitalisation) preprečuje takšno ravnanje z limitiranjem zneska obresti, ki se davčnemu zavezancu prizna kot odhodek v
davčnem letu.
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sofisticiranim pristopom verjetno povečevale svoj arzenal protizaobidnih ukrepov.268 Zaradi bojazni
po povečevanju razlik v teh pristopih sta tako OECD kot EU začeli aktivnosti glede poenotenja,
uniformiranja pristopov boja zoper davčno zaobidenje (poglavji III.2.3.5. in III.6.).
Delna rešitev (mišljeno geografsko omejeno na EU) bi lahko bila podana (predvsem) z vidika
ustvarjanja enotne baze. Razlogi za takšno razmišljanje so zaradi razhajanj in različnih tolmačenj
obdavčitve družb med posameznimi državami članicami Evropske unije. Pomembna je pobuda za
vpeljavo skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe (Common Consolidated Corporate Tax
Base - CCCTB), na podlagi katere bi lahko države članice EU omogočile multinacionalnim družbam, da
vse svoje dejavnosti vnesejo pod enotno konsolidirano evropsko korporativno davčno osnovo (do
obdavčljivega dohodka).269 Med razlogi za razmišljanja o (neobvezni) uvedbi CCCTB-ja je vsekakor
konkurenčnost Evropske unije (EU) na notranjem trgu ter konkurenčnost EU same v primerjavi z
njenimi največjimi gospodarskimi konkurenti. Navedeno izhaja iz ciljev, določenih v Lizbonski
pogodbi.270 Nič manj pomemben problem v zvezi s CCCTB-jem pri prenosa sredstev je opredelitev
skritih rezerv (kot razlika med knjižno vrednostjo in tržno vrednostjo prenesenih sredstev iz
neskupinske družbe v skupino in obratno) v vseevropskem poslovanju. Pri tem pa bi moralo biti
obdavčenje skritih rezerv dovolj celovito, da bi se izognili davčnim vrzelim ali dvojnemu
obdavčenju.271 Prav tako je konsolidirana davčna osnova brez dvoma podlaga za krepitev sodelovanja
med državami članicami EU.272

2.1. Splošna protizaobidna pravila v kontinentalnem davčnem pravu
Da zaobidenje davkov ni pravica se zdi očitno že na prvi pogled. Če so davki demokratično sprejeta
kolektivna dajatev za financiranje skupnih javnih stroškov, zakaj potem ne bi smela biti tudi dana
pravica do zaobidenja davkom? Najbolj citirani primer te ideje se lahko najde v (britanski) sodbi Duke
of Westminster, ki predstavlja primer t. i. »pro-davkoplačevalskega literalizma« (»pro-taxpayer
literalism«), ki je imel velik vpliv tudi zunaj Združenega kraljestva.273 Pozitivistični pristop, ko je vse
dovoljeno, kar je podano znotraj črke zakona, se je medtem umaknil bolj realističnemu pristopu boja
proti davčnemu zaobidenju, po katerem nekatere pravne transakcije – čeprav sprejete po civilnem
pravu – niso prepoznane za davčne namene, če so umetne ali brez vsebine.274
Pri uporabi splošnih pravil za boj zoper davčno zaobidenje mora davčni organ ravnati sorazmerno,
upoštevajoč različne interese. Tako mora pri varovanju fiskusa (iz naslova boja proti davčnemu
zaobidu) na eni strani spoštovati ustavne pravice in svoboščine posameznikov (tako fizičnih kot
pravnih oseb), ko ti oblikujejo pravna razmerja po svobodni volji in odločiti, po drugi strani pa braniti
pravni red, ko se pri obidu zakona zlorabno sklicujejo na pogodbeno svobodo.
Tako se določene konstrukcije in transakcije, ki predstavljajo davčno zaobidenje (kljub temu, da ne
gre za kaznivo dejanje), ne priznajo za davčne namene bodisi s strani sodišča bodisi na podlagi
splošnih ali posebnih protizlorabnih (protizaobidnih) norm.275 Mnogi pravni sistemi tako dopuščajo
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V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 153.
B. Kostanjevec, F. Pernek, Dileme o vpeljavi skupne konsolidirane davčne osnove (CCTB - Common Consolidated
Corporate Tax Base) za obdavčitev pravnih oseb, v: Zbornik pravne fakultete Univerze v Mariboru, 6 (2010), str. 23.
270 Prav tam, str. 23.
271 Prav tam, str. 36.
272 B. Kostanjevec, Prizadevanja Evropske unije za skupno konsolidirano davčno osnovo (CCCTB) v sistemih obdavčitve in
spoštovanje načela največjih ugodnosti, v: Podjetje in delo, 21 (2009), št. 3–4, str. 730–733.
273 V. Ruiz Almendral Violeta, Tax Avoidance and the European Court of Justice: What is a Stake for European General AntiAvoidance Rules?, v: Intertax, 33 (2005), št. 12, str. 562.
274 S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, str. 93.
275 V. Thuronyi, 1998, Tax Law Design and Drafting, str. 44–45.
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davčnemu organu, da za davčne namene prekarakterizira pravni posel, pri čemer mora dokazati
obstoj pravnih elementov, ki takšno preobrazbo opravičujejo. Pri tem ni dovoljena zgolj podobnost
določenih dejstev. Preprosto povedano, gre za problem nasprotja med vsebino in obliko. Stališče
sodišča predpostavlja, da so davčne posledice, ki so vezane na vsak posamezni pravni posel ali
transakcijo, ustrezen davčni odgovor na dejansko situacijo, prikrito s poslom ali transakcijo.276
Vsled navedenim izhodiščem v okviru razumevanja davčnega zaobidenja je podana razlaga potrebe
po razvoju splošnih protizaobidnih ukrepov, ki se lahko pojavljajo v dveh pojavnih oblikah. Prva oblika
so na splošnih načelih temelječi protizaobidni ukrepi (anti-avoidance measures based on general
principles), ki se nanašajo na načela, ki niso kodificirana v zakonodaji (non-statutary) ter vsebujejo
vrsto filozofij in pristopov (npr. fraus legis ali substance over form), ki formalno niso kodificirana v
davčni zakonodaji.277
Druga pojavna oblika pa so splošni protizaobidni predpisi (oziroma GAAR-i), ki imajo sicer enak
pomen kot na splošnih načelih temelječi protizaobidni ukrepi, vendar z izjemo, da so kodificirani in
tako vključeni v zakonodajo. 278 Tako je v tem primeru zakonodajalec razsodil, da je potrebno s
spremembo zakonodaje v obliki splošnih ali/in (tudi) posebnih protizlorabnih določb odpraviti
nezmožnost sodišč, da interpretira zakon na takšen način, da prepreči zlorabe. Splošne protizaobidne
določbe so po eni strani klic, namenjen sodiščem, da uporabijo ekstenzivno ali ekonomsko
interpretacijo davčnih zakonov ter da ne upoštevajo pravne posle, ki imajo umeten priokus. Po drugi
strani pa so posebne protizaobidne določbe, ki jih poznajo v skoraj vseh razvitih davčnih sistemih,
usmerjene v zapiranje posebnih zakonskih lukenj in vrzeli.279
Vendar se ukrepi, ki so oblikovani z namenom, da učinkujejo proti davčnemu zaobidenju, veliko ne
razlikujejo. Naj bo to v obliki GAAR-ov ali v obliki protizaobidne sodne prakse, so podani skupni
elementi, ki se lahko najdejo v vseh skupinah ukrepov in v vseh državah.280 Prvi in najbolj pomemben
skupni element vsem GAAR-om je to, da zagotavljajo davčnim administracijam instrument za
prekarakteriziranje podane oblike pravnega posla z interpretacijo davčne zakonodaje v skladu z
njegovim namenom.281
Razlike med GAAR-i in doktrino sodne prakse niso resnično podane v elementih, ki so bolj ali manj
enaki, temveč na poudarku ali pomembnosti posameznega elementa v razmerju do drugega. Če je v
Nemčiji posebna pozornost dana na zlorabo možnosti oblikovanja prava (Missbrauch von
Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts), pa je poudarek v ameriškem sistemu podan na pomanjkanju
kakršnega koli veljavnega ekonomskega razloga (tj. bussines purpose test) za akceptiranje izbrane
pravne oblike ali organizacije posla.282
Večina držav kontinentalne Evrope je GAAR-e vključila v svojo davčno zakonodajo. Tudi nekatere
države pravnega sistema common-law283 (kot npr. Avstralija,284 Kanada,285 Hong Kong,286 Nova
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Prav tam, str. 46.
N. Shelton, Tax Anti-avoidance Rules in Europe, International Taxation Conference Mumbai, 2.-4.12.2004, str. 8.
278 Prav tam, str. 10.
279 Prav tam, str. 46.
280 V. Ruiz Almendral Violeta, Tax Avoidance and the European Court of Justice: What is a Stake for European General AntiAvoidance Rules?, v: Intertax, 33 (2005), št. 12, str. 561.
281 Prav tam, str. 565.
282 Prav tam, str. 561.
283 V vseh državah common-law-a so bila sodišča postavljena, da odločijo, ali je določena poslovna transakcija v skladu s
črko zakona. Ker so sodišča v večini jurisdukcij sistema common-law (razen ZDA) priznala bistvene omejitve njihove
interpretacijske sposobnosti, so mnoge od teh držav sprejele GAAR-e v prizadevanju, da se oskrbijo s temi smernicami. Tako
K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 5.
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Zelandija,287 Južna Afrika288 in celo Združeno kraljestvo) so uzakonile GAAR-e, druge, kot npr. ZDA, pa
jih nimajo.
Izhajajoč iz vidika EU pa je potrebno poudariti, da pa morajo tiste države članice, ki so uzakonile
GAAR-e, zagotoviti, da je njihova nacionalna zakonodaja skladna s temeljnimi svoboščinami,
zagotovljenimi v PDEU. To vključuje tudi protizaobidna pravila, ki ne smejo ogrožati ali kršiti katero
od svoboščin, zagotovljenih v skladu s pogodbo. Zajamčena svoboda ustanavljanja (podjetij), katere
namen je zagotoviti načelo svobodnega trga kakor tudi spodbujanja enakosti udeležencev na trgu
(rezidentov in nerezidentov), je tudi v soglasju s protizaobidnimi (oziroma protizlorabnimi) pravili, ki
se pogosto ukvarjajo s čezmejnimi transakcijami. Zagotovo protizaobidna določba, ki omejuje
uporabo davčnih oaz ter t. i. poštnih nabiralnikov, pozitivno vpliva na enakopraven položaj
udeležencev na evropskem trgu, sicer na račun (absolutne, neomejene) svobode ustanavljanja.

284

Australija je sicer država z dolgo tradicijo protizaobidnih norm (Income Tax Assessment Act - ITAA 1936; oddelek 260),
vendar je šele zadnja verzija GAAR-a (t. i. Part IVA) iz leta 1981 prinesla učinkovitost sodnemu sistemu (z novimi pododdelki
177A – 177G). K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 6 in 10; M. Cashmere,
Australia, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 37–48; C. Atkinson,
General anti-avoidance rules, v: Journal of Australian Taxation, 8 (2005), št. 1, str. 2 in 17–20; J. Cassidy, The Duke of
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Anti-Avoidance Rules To Combat Tax Avoidance Breach Principles Of The Rule Of Law? A Comparative Study, v: Saint Louis
University Law Journal, 55 (2010), str. 26.
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2.1.1 Splošno protizaobidno pravilo na Nizozemskem
Kot izjemo od navedenega (kontinentalnega) pristopa velja omeniti primer Nizozemske, kjer doktrina
fraus legis ni utemeljena v davčni zakonodaji, temveč temelji na metodi interpretacije iz sodne
prakse. V skladu s to doktrino je odločilen duh zakona in ne zgolj sledenje zakonskega teksta. Sporna
transakcija se lahko spremeni v njen najbližji ekvivalent, ki pa ne povzroči obida zakona.289
Načelo davkoplačevalčeve svobode oblikovanja pravnih poslov trči ob svoje meje tam, kjer obstaja
davčna zloraba obličnosti (fraus legis).290 Nizozemsko pravo daje uporabnikom prava za razrešitev
sporne situacije med civilnopravno in davčno svobodo oblikovanja pravnih poslov na eni strani ter
enakostjo zavezancev pri davčni obremenitvi na drugi strani na razpolago dva dopolnilna pravna
instituta, ki skupaj oblikujeta nizozemski nauk o zlorabi obličnosti (niz. leerstuk van de wetsontduiking
in het fiscaal recht): na eni strani nenapisano pravno načelo fraus legis ter na drugi strani 31. člen
nizozemskega splošnega davčnega zakona oziroma AWR.291
Do konca osemdesetih let se je tako zloraba pravne obličnosti preprečevala prednostno skozi
uporabo 31. člena AWR292 (t. i. richtige heffing).293 Člen 31 AWR je bil veliko časa predmet kritik ter bil
prepoznan kot nezadovoljiv, ker je določba oblikovana preveč specialno in preozko za namene iz časa
njenega nastanka opredeljene naloge. Zato se je sodna praksa nizozemskega vrhovnega sodišča
(Hoge Raad) nadalje razvijala v smeri drugega instrumenta, to je pravnega načela fraus legis, ki ima
širšo uporabno področje.294 Trend k osredotočenju na načelo fraus legis se je pokazal tudi v tem, da
sredi leta 1987 nizozemsko ministrstvo za finance ni več podalo soglasja za uporabo richtige heffing
(člen 31 AWR).295
Fraus legis se lahko uporabi samo, če je odločilni razlog za vstop v transakcijo občutni prihranek
(nizozemskega) davka.296 Na Nizozemskem je Hoge Raad presodil, da se lahko načelo fraus legis
uporabi v odsotnosti specifičnih protizaobidnih pravil.297 Doktrina fraus legis dejansko je tako edino
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Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 154; podobno R. Prebble, Treba li Hrvatska opće pravilo za sprječavanje
zakonitog izbjegavanja porezne obveze?, v: Financijska teorija i praksa, 29 (2005), št. 3, str. 276; IBFD, Country survey –
Netherlands, 2005, str. 412.
296 Fraus legis pa se ne more uporabiti, če je zakonodajalec predvidel potencialno evazijo in ni ustrezno spremenil zakona ali
če je davčni poseg usmerjen v neko specifično evazijo. Če pa zakonodajno telo sploh ni predvidelo takšno situacijo, se lahko
fraus legis uporabi zgolj, če zaobidenje ni rezultat podedovanih napak v pravnem sistemu. Če pa neko dejanje ni bilo
predvideno in če posledično znižano plačilo davkov ni sprejeto s strani širše javnosti, se uporabi fraus legis. Če pa je bil
prisoten pomemben poslovni razlog za oblikovanje določene pravne situacije (poleg motiva davčnega zaobidenja), potem se
fraus legis ne more uporabiti. R. H. C. Luja, Netherlands, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of
Corporate Tax Avoidance, str. 234.
297 P. Jain, The General Anti-Avoidance Rule, An end to too much of good thing?, v: International Taxation, 2011, št. 24, str.
207.
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praktično sredstvo, ki ga ima davčni organ v boju proti zaobidenju davkov, čeprav nizozemska davčna
zakonodaja (dejansko) vsebuje tudi številne posebne določbe za preprečitev davčnega zaobidenja.
Ne glede na to, da se s sklepom ministra za finance obstoječa splošna protizlorabna določba ne
uporablja, se zdi, da ima s sodno prakso ustvarjena doktrina (nauk) enak učinek.298

2.1.2. Splošno protizaobidno pravilo v Italiji
Izjemi od pristopa, ko se načelo fraus legis kot preneseno iz zasebnega prava uspešno uporablja pri
razvoju ukrepov za preprečevanje izogibanja plačilu davka, tako v obliki določb zakonodaje kot z
razvojem doktrine skozi sodno prakso, sta Belgija in Italija, ki obe uporabljata koncept fraus legis le v
civilnem pravu in ne v davčnih zadevah.299 Navedena davčna reda sta dolgo časa temeljila izključna na
določbah davčnih zakonov, pri čemer sta morebitne kršitve pravnega reda s področja davkov
presojala togo le v okviru ugotovitev kršitev izrecno zapisanih določb davčnih zakonov. Vendar so
izzivi na področju davčnih goljufij prinesli tudi spremembe v obeh omenjenih državah, pri čemer pa
bo potrebno počakati še na izoblikovanje sodne prakse.
Čeprav je sodna oblast potrdila, da civilnopravna generalna norma zoper zlorabo prava (art. 1344
Codice civile) pri davčnopravnih konkretnih dejanskih stanih ne pride v poštev,300 pa je italijansko
davčno pravo zagotavljalo pravni okvir za boj zoper zlorabo pravnih oblik v davčnih zadevah. V Italiji
so do nedavnega imeli omejeni GAAR (člen 37-bis DPR 600/73),301 po katerem je lahko davčni organ
spregledal posamezne ali povezane pravne posle, dejstva in transakcije, ki so bili namenjeni
izogibanju obveznostim in omejitvam, zapisanim v davčni zakonodaji, in pridobivanju davčnih
prihrankov ali refundacij (nadomestil, olajšav, odbitkov), ki drugače niso bili možni. Uporabljali so se
samo, če so bili takšni pravni posli, dejstva ali transakcije vključeni v omejenem seznamu transakcij ali
dogodkov. Ker se je nanašali samo na ta omenjeni seznam, ni šlo za pravi GAAR.302
V skladu s členom 37-bis DPR 600/73 je lahko davčna uprava prepovedala davčne prednosti,
pridobljene s katerimkoli dejanjem ali poslom, ki je bil opravljen brez veljavnih gospodarskih razlogov
in z namenom izogniti se obveznosti ali prepovedim iz italijanske zakonodaje in pridobiti davčne
koristi. To je veljalo le, če so bili rezultati davčne ugodnosti iz:303
- združitve, delitve, preoblikovanja in likvidacije ter razdelitve rezerv delničarjem, ki niso
sestavljene iz dobička;
- prispevkov podjetij in poslov za prenos ali uporabo poslovnih sredstev;
- prenosa terjatev in davčnih kreditov;
- EU združitev, delitev, prenosov premoženja (sredstev) in zamenjave kapitalskih deležev;
- transakcij v zvezi z vrednostnimi papirji in finančnimi instrumenti, ali
- prenosov sredstev med podjetji znotraj iste konsolidirane skupine davkov.
Ker so italijanska splošna protizaobidna pravila veljala samo za nekatere izrecno (kataloško)
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praksa, 29 (2005), št. 3, str. 276.
299 F. Zimmer, Form and substance in tax law, Studies on International Fiscal Law by the International Fiscal Association,
Volume LXXXVIIa, Subject I, Kluwer, Haag, 2002, str. 41–42. Povzeto o T. Grauberg, Anti-tax-avoidance Measures and Their
Compliance with Community Law, v: Juridica International, 16 (2009), št. 1, str. 142.
300 Corte di Cassatione, sodba z dne 3.9.2011, št. 11351. C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str.
177.
301 DPR 600/73 predstavlja italijanski davčni zakon o oceni (Tax Assessment Act), sprejet s predsedniškim dekretom (Il
decreto del presidente della Repubblica; d.p.r. oziroma DPR) z dne 29.9.1973.
302 N. Shelton, Tax Anti-avoidance Rules in Europe, International Taxation Conference Mumbai, 2.-4.12.2004, str. 20; G.
Napolitano, Abuso del diritto ed elusione, Fisco Oggi, 7.9.2015; F. M. Giuliani, Simulazione, elusione, e abuso del diritto; M.
Beghin, Elusione e abuso del diritto, 2014.
303 IBFD, Country survey – Italy, 19.12.2005, str. 369; C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 177.
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navedene transakcije, so bila opredeljena kot zanimiv primer »posebnih« ali »kvazi splošnih«
protizaobidnih pravil.304
Da se navedene operacije niso upoštevale za davčne namene, je (vse do leta 2016) morala davčna
uprava najprej obvestiti davčnega zavezanca o razlogih za uporabo protizaobidne določbe. Davčni
zavezanec je imel pravico, da poda utemeljitev. Če so se zavrnile take utemeljitve, je morala davčna
oblast izrecno navesti razloge za takšno zavrnitev v odločbi o odmeri davka. V takšni situaciji je lahko
upravičeni lastnik zahteval »advanced ruling« kot je bilo vsebovano v členu 21 zakona št. 413/91, da
je dokazoval davčnemu organu, da glavni namen – ali eden od glavnih namenov – ni doseganje
upravičenja do opustitve davčnega odtegljaja.305
Končno je bil s koncem leta 2015 predhodni »kvazi« GAAR, sicer zapisan v členu 37-bis DPR 600/73,
razveljavljen. Tako je bil nov GAAR z veljavnostjo za vse davke (razen carinske dajatve) uveden z
zakonodajnim dekretom št. 128 (objavljen dne 18.8.2015 v uradnem listu št. 190), ki je v zakon
212/2000 (Statuto del contribuente) vnesel nov člen 10-bis. Na podlagi novega člena 10-bis zakona
212/2012 se lahko zloraba prava prepozna, ko eno ali več dejanj kaže na pomanjkanje ekonomske
vsebine in (kljub temu, da je formalno v skladu z zakonom) omogoča davčnemu zavezancu, da doseže
neupravičeno davčno ugodnost. Pri tem zakon nalaga breme dokazovanja na pleča davčnega
zavezanca, da dokaže obstoj pomembnih ekonomskih razlogov (tj. tistih, ki niso davčne narave),
medtem ko je mora davčna oblast predložiti dokaze o domnevni zlorabni naravi transakcije.306

2.1.3. Splošno protizaobidno pravilo v Belgiji
V Belgiji je kasacijsko sodišče307 dolga leta uporabljalo načelo »svobodne izbire najmanj obdavčene
poti«, ko je zavračalo uporabo načela fraus legis v davčnem pravu.308
Načelo za svobodno oblikovanje pravnih poslov v okviru davčnega načrtovanja je bilo prvič omenjeno
s strani bruseljskega prizivnega (pritožbenega) sodišča v letu 1959 v zadevi Brepols,309 ki je bila
pomembna za razvoj belgijskega nauka o davčni zlorabi obličnosti. V skladu s to sodbo se davčnemu
zavezancu ne sme prepovedati, da oblikuje zanj davčno ugodne poti oblikovanja pravnih poslov, ob
predpostavki, da ta pot ne vsebuje nobenih pravnih aktov, ki ekonomski realnosti ne ustrezajo ali ki
so prepoznani kot simulacije, katerih pravne posledice v te pravne oblike udeležene osebe ne želijo.
Dve leti kasneje je v isti zadevi kasacijsko sodišče kot najvišje sodišče v državi navedeno načelo
opredelilo ter določilo tudi njegovo uporabno področje.310 V letu 1990 pa belgijsko kasacijsko sodišče
v zadevi Au Vieux Saint-Martin311 to načelo ni le potrdilo, temveč še razširilo njegovo uporabno
področje z navedbo, da bi se pritrdilo pravni konstrukciji tudi tedaj, če bi iz dejstev izhajalo, da je bila
304
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pravna forma s strani strank izbrana izključno za namene davčnega zaobidenja.312
V skladu z načelom, ki ga je sprejelo belgijsko davčno pravo, morajo biti tako definicije kot transakcije
iz področja civilnega prava priznane v davčni zakonodaji, saj davčni postopek ne sme posegati v
obravnavo civilnega prava. To stališče temelji na členu 170 belgijske ustave,313 na podlagi katerih se
lahko davki, ki gredo v korist države, uvedejo samo z zakonom.314 Po belgijskem ustavnem pravu se
vsaka oblika obdavčitve šteje za poseg v splošne osebnostne pravice kakor tudi na premoženjske
pravice; zato je za poseg v z ustavo varovane pravice (tj. 170. člen) potrebna pravna podlaga.315
Belgijska sodna praksa je bila oblikovana z razumevanjem načela zakonitosti na način, da se je
potrebno pri obdavčitvi sklicevati neposredno na davčni zakon in ne skozi pravila razlage. Zanašanje
na civilnopravne norme je povzročilo uporabo načela pravne vsebine posla (in ne ekonomske vsebine
posla). Davčna uprava je morala določiti pravilno pravno obliko, na podlagi katere bi lahko
obračunala davek neposredno na podlagi določbe davčnega prava. Davčni organ in sodišča niso imela
diskrecijske pravice za preveritev vsebine pravnega posla in določitev ekonomske vsebine, zato ni bilo
mogoče izhajati iz koncepta (ekonomske) vsebine in oblike.316
Šele 1993 je belgijski parlament uvedel splošno protizaobidno določbo v dohodninski zakon (za
pravne in fizične osebe), vendar je bilo breme konservativne sodne prakse, da je pritrdilo pravni
konstrukciji tudi tedaj, ko je iz dejstev izhajalo, da je bila pravna forma s strani strank izbrana
izključno za namene davčnega zaobidenja, tako težko, da je bila dejanska uporaba nove
protizaobidne določbe v praksi zelo redka uspešna.317
Tako je belgijski GAAR uzakonil CIR (Belgian Income Tax Code; Code des impôts sur les revenus) z dne
22.7.1993, ki je bil kot posebna določba vnesen v poglavje, ki se ukvarja z metodami dokazovanja, ki
so na voljo davčnemu organu. Člen 344/1 CIR se je tako glasil: »Pravna kvalifikacija, ki so jo stranke
dale določenemu aktu ali posameznim aktom, ki skupaj oblikujejo isto dejanje, ni zavezujoča za
davčni organ v postopku odmere dohodnine, kadar davčni organ s pomočjo domneve ali z drugim
dokazom, ki ga dovoljuje člen 340, določi, da je namen take opredelitve zaobidenje davkom, razen če
davčni zavezanec dokaže, da je njegova karakterizacija posla utemeljena z legitimnimi potrebami
finančne ali gospodarske narave«.318 Pri tem je belgijsko ministrstvo za finance navedeno določbo že
pri razpravah o osnutku zakona z dne 22.7.1993 kodificiralo kot zlorabo pravic v dohodninski
zakonodajo ter se je posledično člen 344/1 CIR etiketiral kot »splošna določba proti zlorabi pravic«.319
V praksi je bila zaradi precej restriktivne razlage belgijskih sodišč zelo redka uspešna uporaba v letu
1993 uvedenega člena 344/1 CIR. Zato je zakonodajalec v začetku leta 2012 spremenil zakonsko
določbo (z učinkovanjem v letu 2013) z namenom, da postane belgijski GAAR učinkovitejši in lažji za
uporabo s strani davčnega organa ter iz tega naslova pričakujejo spremembe v sodni praksi belgijskih
sodišč. Spremenjen člen 344/1 CIR (2012) se tako glasi: »Proti upravi ni mogoče uveljavljati pravnega
312

Bloomberg BNA, Tax management International forum, str. 10; P. A. A. Vanhaute, 2008, Belgium in International Tax
Planning, str. 68; IFA, Cahiers de droit fiscal international – forum and substance in tax law, str. 157 in 165.
313 Art. 170: Nobene davčne obveznost v državi ni mogoče uvesti brez zakona.
314 T. Grauberg, Anti-tax-avoidance Measures and Their Compliance with Community Law, v: Juridica International, 16
(2009), št. 1, str. 145.
315 C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 165.
316 T. Grauberg, Anti-tax-avoidance Measures and Their Compliance with Community Law, v: Juridica International, 16
(2009), št. 1, str. 146.
317 M. Ravljen, GAAR na pohodu, v: Davčno-finančna praksa, 15 (2014), št. 6, str. 11.
318 L. de Broe, 2008, International Tax Planning and Prevention of Abuse, str. 158; podobno T. Grauberg, Anti-tax-avoidance
Measures and Their Compliance with Community Law, v: Juridica International, 16 (2009), št. 1, str. 145; C. Böing, 2006,
Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 165 in 169.
319 Več o tem L. de Broe, 2008, International Tax Planning and Prevention of Abuse, str. 159; IFA, Cahiers de droit fiscal
international – forum and substance in tax law, str. 160–162.
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akta ali vrsto pravnih aktov, ki izvajajo isto transakcijo, če lahko uprava na podlagi objektivnih
okoliščin dokaže s presumpcijo ali drugimi (pravnimi) sredstvi, da je prišlo do fiskalne zlorabe. Fiskalna
zloraba se zgodi, ko davčni zavezanec izvaja, s pomočjo pravnega akta ali vrsto pravnih aktov, eno od
naslednjih transakcij: 1. transakcijo, s katero se sam postavlja, v nasprotju z namenom določb tega
zakona ali njegovih izvršilnih odlokov, zunaj področja uporabe take določbe; 2. transakcijo, s katero
uveljavlja davčne ugodnosti, predvidene z določbo tega zakonika ali njenih izvršilnih dekretov,
katerega cilj je predvsem pridobitev takšne koristi, katere podelitev bi bila v nasprotju z namenom te
določbe. Od davčnega zavezanca je odvisno, da dokaže, da je izbira pravnega akta ali vrsto pravnih
aktov, utemeljena z drugimi motivi razen izogibanja davkom. Če davčni zavezanec ne predloži ta
nasprotni dokaz, se davčna osnova in izračun davka obnovita, tako da je posel predmet davčne
odmere v skladu z namenom zakona, kot da do zlorabe ne bi prišlo.« Najbolj opazna in najbolj
inovativna sprememba v tej novi določbi (344/1 CIR 2012) je vnos pravne definicije davčne zlorabe.320
Po novem se s strani zavezanca sprejeti ukrepi ali pravne karakterizacije ne smejo uporabiti kot
podpora zavezančevega položaja v razmerju do davčnega organa, če takšni ukrepi predstavljajo
»davčno zlorabo«. Tako spremenjeni člen 344/1 CIR jasno pojasnjuje, da »davčna zloraba« vključuje
tiste primere, v katerih: (1) se zavezanec postavlja izven dosega določbo CIR; ali (2) zavezanec
uveljavlja davčno ugodnost, ki jo predvideva CIR, v okoliščini, ki je v nasprotju s cilji zakona. Z drugimi
besedami, izbira davčnega zavezanca po »najmanj obdavčeni poti« lahko v skladu z novo določbo
sedaj samo po sebi pomeni »davčno zlorabo«, čeprav mora davčni organi še vedno dokazati, da
pravna opredelitev, ki jo je davkoplačevalci sprejel, izpolnjuje definicijo »davčne zlorabe«. Seveda
lahko davčni zavezanec še vedno nasprotuje takšni trditvi s tem, da upraviči pravno kvalifikacijo z
legitimno potrebo, ki pa ni izogibanje plačila davkov.321
Razvoj doktrine o zaobidnem poslu, predvsem s strani SEU-ja, ter pomembna sprememba
zakonodaje v letu 2013 dajeta belgijskemu davčnemu organu nov zagon, ko pričakuje miselni
preobrat sodišč v izvajajočih sodnih postopkih.322

2.1.4. Splošno protizaobidno pravilo v Franciji
Francoska literatura, sodna praksa in finančna oblast soglasno prepoznavajo načelo, da je davčni
zavezanec svoboden pri temu, da oblikuje svojo davčne obveznosti s kolikor je možno spretnimi,
civilnopravno dovoljenimi oblikovnimi potmi. To načelo svobodnega oblikovanja pravnih poslov skozi
davčno planiranje je v francoski davčni pravni znanosti označeno kot liberté des choix fiscaux, liberté
du choix de la voie la moins imposée ali liberté de gestion fiscal.323 Cour de cassation (kasacijsko
sodišče) je že v zgodnjih sodbah nakazalo, da pa doseg svobodnega davčnega planiranja ni neomejen.
Po soglasnem mnenju se ta konča tam, kjer pride v konflikt z drugim splošnim pravnim načelom:
theorié de l'abus de droit (fiscal), tj. naukom o zlorabi pravne oblike v davčnem pravu.324
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Načelo o zlorabi pravne obličnosti, abus de droit, je po sebi splošno pravno načelo, ki je bilo razvito s
strani francoskih sodišč in se navezuje na rimskopravno načelo fraus legis. Izven davčnega prava se
njegova uporabnost nahaja predvsem v francoskem civilnem pravu.325
Kot druga pot pa je abus de droit fiscal normiran v francoskem davčnem pravu tudi skozi posebno
določbo davčnega upravnega postopka, po kateri je davčni oblasti v primeru zlorabe prava dovoljeno,
da civilnopravno obliko prekvalificira za davčne namene.326
Sicer je do sredine 19. stoletja francosko kasacijsko sodišče menilo, da je bilo popolnoma zakonito, če
davkoplačevalci – glede na izkazane davčne obveznosti – izberejo cenejšo možnost pri izvedbi
transakcije.327 Vendar je nekaj let kasneje isto sodišče prišlo do skoraj nasprotnega sklepa, ko je
davčnemu organu priznalo pravico sui generis, da je lahko preveril transakcije (posle), z namenom da
odkrije pravo naravo pogodbenih dogovorov.328 Francoska davčna oblast ima že 77 let na razpolago
člen L. 64 Knjige (pravilnika) o davčnem postopku (Livre des procédures fiscales – LPF), kateri je bil
sprejet že dne 13.1.1941 ter nato večkrat noveliran.329 Vendar tudi določba L. 64 LPF (vse do
sprememb z davčno reformo v letu 2008) ni pokrivala vseh davčnih zadev.330
Prelomna je bila sodba Državnega sveta (Conseil d'Etat; kot vrhovnega sodišča v upravnih zadevah) v
zadevi Janfin,331 kjer je sodišče prekinilo davčni postopek zoper družbo Janfin ter opozorilo, da je
imela davčna uprava na razpolago splošno pooblastilo za napad na zlorabo pravic (abus de droit), ki
pa je bilo po mnenju sodišča brez besedila.
Tako se je po sodbi Janfin obseg uporabnosti člena L. 64 LPF skrčil, zato je francoski zakonodajalec z
reformo v letu 2008 podal preciznejšo zakonsko definicijo zlorabe prava (fr. abus de droit), ki je zajela
tudi širši spekter davkov. Tako je danes podana naslednja definicija, zapisana v prvem odstavku
novega člena L. 64 (ki se uporablja od leta 2009): »Z namenom vzpostavitve prave narave ima uprava
pravico, da zavrne kot neobvezujoča tista dejanja, ki predstavljajo zlorabo pravic, ali ko imajo ta
dejanja izmišljen karakter ali ki, ob iskanju koristi iz dobesedne uporabo določb ali odločb glede na
cilje njihovih storilcev, niso mogla imeti drugega motiva, kot da se preprečili ali omeji davčna
obremenitev dotične osebe, če ta dejanja niso bila sprejeta ali realizirana, ter bi običajno nastala
glede na položaj ali dejanske aktivnosti.«332
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C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 96; podobno M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung
im Zivilrecht, str. 29.
326 C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 97.
327 Cass. Civ, 24.4.1854 (Broyard/Enregistrement), Dalloz Sirey 1854.
328 Cass. Civ. 20.8.1867, Dalloz Sirey 1867. J. Prebble, Abus de droit and the General anti-avoidance rule of Income tax law,
Working paper no. 56, 2008, str. 20–21.
329 J. Prebble, Abus de droit and the General anti-avoidance rule of Income tax law, Working paper no. 56, 2008, str. 20–21;
CFE GAAR Survay: Anti-Abuse and Agressive Tax Planning Rules in European Countries (2016 update), Confederation Fiscale
Europeene, 15.2.2016, str. 5.
330 Pristojnosti davčnega organa so bile omejene na dejanja, ki so zavezanci s prikrivanjem dejanskega obsega pravnega
posla dosegali znižanje davkov na premoženje ter davka na vpis v zemljiško knjigo, prikrivali oblikovanje ali prenose dobička
ali dohodka ter omogočali izogibanje plačilom nekaterih ali vseh davkov na promet iz naslova opravljenih transakcij med
izvajanjem pogodbe ali sporazuma.
331 CE, 27.9.2006, No. 260050.
332 L. 64 LPF (2009): Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas
opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le
bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont
pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes
n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Več o
tem Michaud Patrick, Historique du régime de l'abus de droit fiscal, 15.12.2016, str. 9–11.
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Tako se v francoskem davčnem pravu v skladu s členom L. 64 LPF šteje, da je prišlo do »zlorabe
prava« (abus de droit), če davkoplačevalci poskušajo zmanjšati svojo davčno obveznost ob sklicevanju
na listine, ki predstavljajo namerno napačno vsebino poslovnega dogodka ali tega simulirajo.

2.1.5. Izhodišče za raziskavo razvoja splošnih protizaobidnih pravil v Nemčiji in Sloveniji
Pred uvodno opredelitvijo navedenega problema v Sloveniji in Nemčiji velja pogledati še stanje v
drugih evropskih državah, ki ga je generalni pravobranilec M. Poiares Madura pred SES-om predstavil
v sklepnem predlogu z dne 7.4.2005.333 Tako iz opombe št. 72 sledi, da se splošnih protizaobidnih
norm (poleg v predhodno omenjenih državah) poslužujejo tudi v Avstriji,334 na Finskem,335 v
Luksemburgu,336 na Portugalskem,337 v Španiji,338 na Irskem339 in na Švedskem.340
In še pogled na slovenski in nemški prostor. V slednjem je splošna protizaobidna norma zavedena v §
42 AO ter je konstanta (s svojim začetkom v § 5 RAO341) v nemškem davčnem pravu že preteklih 100
let. Pregledu razvoja pravnega načela, ki jo v nemškem davčnem pravu poznamo kot Missbrauch von
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten (zloraba oblikovnih možnosti prava; tudi zloraba pravne
obličnost), je posvečeno poglavje III.3.4.4.
Slovenija je kot država kontinentalnega prava v boju proti davčnemu zaobidenju na eni strani
uzakonila specifične protizaobidne ukrepe (zgolj v manjši meri, in sicer so najbolj vidna v obliki
ukrepov na področju transfernih cen, davčnih oaz in tanke kapitalizacije, nimamo pa pravil CFC niti t.
i. izstopnega davka ob prenosu sedeža družbe ali rezidentstva fizične osebe v drugo državo342), hkrati
pa je na drugi strani še večji poudarek na davčnopravni določbi iz četrtega odstavka 74. člena ZDavP2, ki prestavlja pristno splošno protizaobidno normo, kateri pa se v davčni praksi posveča malo
pozornosti. Zakonodajalec ob njeni uzakonitvi, pozneje pa avtorji strokovnih člankov in literature,
navedeni generalni klavzuli niso posvečali pozornosti. Slovenska strokovna in laična javnost je s tem
prikrajšana poznavanja navedenega instrumenta, zlasti ker ni podano (jasno) razlikovanja od
sorodnih institutov (s poudarkom na navideznem poslu iz tretjega odstavka taistega člena).
Tudi z vidika primerjave med civilistiko in davčnim pravom pridemo do spoznanja, da je splošno
protizaobidno pravilo umeščeno zgolj v davčno pravo. Slovenija – kakor druge države bivše
Jugoslavije – nima močne tradicije glede obida zakona (fraus legis). Pri tem pa slovensko civilno pravo
333

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Poiaresa Madura, predstavljeni 7. aprila 2005, v zadevah C-255/02, C419/02 in C-223/03; podobno CFE, CFE GAAR Survey, str. 2–19.
334 § 22 Bundesabgabenordnung – BAO.
335 Člen 28 Laki verotusmenettelystä 1558/1995, ki (podobno kot avstrijska ureditev) uporabi pojem zlorabe civilnopravnih
struktur v davčnem pravu.
336 Člen 6(1) Loi d’adaptation fiscale, 1934, ki prav tako uporabi podoben pojem zlorabe.
337 Člen 38(2) Lei Geral Tributária (Decreto Lei 398/98 z dne 17.12.1998) vsebuje splošno določbo proti izogibanju davkom, v
skladu s katero naj »pravna dejanja, ki so v bistvu ali predvsem ustvarjena z uporabo umetnih sredstev [...] ali z zlorabo
pravnih oblik« za zmanjšanje davčnih obveznosti, ne bi učinkovala na področju davkov.
338 Člen 15 Ley General Tributaria (Ley 58/2003 z dne 17.12.2003) se glede sporov pri uporabi predpisov davčnega prava
(»Conflicto en la aplicación de la norma tributaria«) opira na pojme, kot je pojem očitno umetnih dejanj ali transakcij.
339 Člen 811(2) Tax Consolidation Act 1997 vsebuje splošno določbo proti izogibanju pravu v poglavju o transakcijah za
izogibanje davčni obveznosti, in uporablja pojme, kot je pojem transakcij, ki »se ne opravijo ali pripravijo prvenstveno za
drugačen namen, kot je povzročiti davčno ugodnost«.
340 Člen 3 Lag om skatteflykt (1995:575) (Zakon o davčnem zaobidenju) vsebuje splošno protizaobidno določbo, ki se sklicuje
na pojem davčne ugodnosti kot glavnega razloga za pravno dejanje.
341 Reichsabgabenordnung (RAO) iz leta 1919; leta 1931 prenovljeni zakon je obdržal isto ime.
342 V številnih državah se predpisani davčni zakoni, ki sprožijo obdavčitev nekaterih vrst dohodkov, ki so nastali v korist
rezidenta (tj. fizične ali pravne osebe) v primeru, ko temu preneha rezidentski status v tej državi. Davki, ki so na splošno
označeni kot »odhodni davki« (departure taxes) ali »izstopni davki« (exit taxes), se lahko uporabljajo npr. na pridobljenih
pokojninskih pravicah in skritih kapitalskih dobičkih. OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project - Preventing
the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report, OECD publishing, 2015, str. 89.
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uporablja rimski pojem fraus legis zgolj (oziroma bolj) kot teoretsko postavko ter se posledično
stranke v civilnih sporih zgolj redko poslužujejo tega priznanega pravnega instituta.

2.2. Pristop v anglosaksonskem davčnem pravu
V Veliki Britaniji in v večini držav Commonwealtha, ki so v pretežni meri temeljile na dobesedni
interpretaciji davčnega zakona, veliko časa niso pokazali interesa za prevzem namenskega tolmačenja
(purposive interpretation) davčnih zakonov. Tradicionalni odnos britanskih sodišč je temeljil na pravi
vlogi sodišč, ki ni legislativna ter tako ni njena naloga, da popravlja napake zakonodajalca. Šele v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja so britanska sodišča uporabila bolj namensko interpretacijo
davčnih določil. Namenski pristop so sprejeli tudi v drugih državah z anglosaksonskim pravnim
redom, kot npr. Avstralija, Nova Zelandija, Kanada, Indija in Izrael.343 Pri tem velja poudariti, da pa
nasprotno sodišča v ZDA, katere pravni sistem prav tako spada v družino common-law-a, prava niso
izvajalo togo, temelječe zgolj na formalistični noti s strani davčnih zavezancev prikazanih pravnih
konstrukcij, temveč so že zgodaj oblikovala raznovrstne principe, ki so skozi precedenčno pravo
oblikovale orodje za delovanje zoper davčno zaobidenje.

2.2.1. Razvoj sodno oblikovanih protizaobidnih pravil v Združenem kraljestvu (Velike
Britanije in Severne Irske)
Združeno kraljestvo se je tradicionalno opiralo na kombiniran pristop. Uzakonili so od časa do časa
ciljana (oziroma posebna) protizaobidna pravila (TAAR oziroma SAAR) z namenom preprečevanja
posebnih oblik zlorab. To se prepleta z (s strani sodišč) oblikovanimi doktrinami glede interpretacije
zakonskih določil, ki dovoljujejo sodiščem, da poiščejo namen zakonske določbe. Ta pristop je bil
nedavno kritiziran v Aaronsonovem poročilu (november 2011),344 v katerem je bilo podano
priporočilo, da se v zakonodajo uvede GAAR.345
V Aaronsonovem poročilu so bili izraženi pomisleki, da je preplet SAAR-ov346 povzročil, da je britanska
davčna zakonodaja preobsežna in kompleksna, ter da obstaja precejšnja negotovost za
davkoplačevalce pri urejanju njihovih poslovnih zadev kot rezultat stalnega »raztezanja
interpretacije« s strani sodišč glede davčnih določb z namenom zajetja transakcij, ki so
nedovoljene.347 Združeno kraljestvo se je že prej trudilo uvesti GAAR, vendar so namero vselej
opustili.348
Statutarni GAAR se lahko zdi s teoretičnega vidika veliko bolj jasnejši, ker je pisne in predpisane
narave, vendar pogosto v praksi ne prinaša več jasnosti zaradi vrojenega »ujemi vse« cilja, s katerim
je predpis napisan. Neizogibno je tudi to, da je na koncu GAAR prav tako interpretiran s strani sodišč
ter to lahko pogosto rezultira v nepredvideni zakompliciranosti ali v nenamernih posledicah, kar
povzroča negotovost davkoplačevalca. Vendar je zaznana prednost statutarnega GAAR-a v tem, da
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Več o tem V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 137–141.
Report by Graham Aaronson, »A study to consider whether a general anti-avoidance rule should be introduced into the
UK tax system«, HM Treasury. Britanska vlada je sprejela priporočila, ki so bila objavljena v navedenem poročilu dne
21.11.2011, ter je razmišljala, da bi GAAR uvedla v letu 2013 (t. i. »Finance Bill 2013«).
345 PWC, Tax Controversy and Dispute Resolution Alert, Preventing – Managing – Resolving Tax Audits and Disputes
Worldwide (General anti-avoidance rules, What are the key elements to a balanced approach?), 2012, str. 4–5.
346 Obstajalo naj bi nad 200 TAAR-ov, izraženih v različnih oblikah in pogojih. K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at
Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 6; S. Eden, United Kingdom, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at
Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 320-322.
347 PWC, Tax Controversy, str. 5; R. Murray, K. J. Prosser, 2012, Tax avoidance, str. 14.
348 N. Shelton, Tax Anti-avoidance Rules in Europe, International Taxation Conference Mumbai, 2.-4.12.2004, str. 28;
podobno R. Eicke, 2009, Tax Planning with Holding Companies – Repatriation of US Profits from Europe, str. 320–321.
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izbrani (izvoljeni) zakonodajalec in ne sodniki določajo namen politike GAAR-a.349
Vendar proaktivni pristop k boju zoper davčno zaobidenje ni bil vedno prisoten v razmišljanju
britanske sodne oblasti. Kot že navedeno, je Velika Britanija v zadnjih 30 letih doživela velik miselni
preobrat v davčnem pravu, ki se dotika ravnanja davčnega organa ob presojanju legitimnih in
samostojnih ravnanj subjektov prava ob izvajanju pravnih poslov, pri čemer pa ta ravnanja zaobidejo
duh (namen) davčnega zakona.
Britanska sodišča so do zgodnjih 80-tih zastopala mnenje, da v kolikor davkoplačevalec naredi vse v
okviru pogojev davčnega zakona, potem ni ničesar napačnega, če najde pametno in umetno pot za
zmanjšanje davčne obveznosti.350 Zgovoren je izrek sodbe v poznih dvajsetih letih prejšnjega stoletja,
iz katerega je razbrati liberalen pristop sodišč k svobodni iniciativi posameznika pri urejanju davčnih
zadev (Ayrshire Pullman Motor Services & Ritchie v. CIR (1929)): »No man in this country is under the
smallest obligation, moral or other, so to arrange his legal relations to his business or to his property
as to enable the Inland Revenue to put the largest possible shovel into his stores.«351
V Združenem kraljestvu je bil prisoten tradicionalni vidik, ki je bil oblikovan s strani House of Lords352
v zadevi IRC v. Duke of Westminster353 iz sredine tridesetih let prejšnjega stoletja, in sicer takšen, da
je davčni zavezanec upravičen, da organizira svoje zadeve na način, da plačuje najnižje davke, v
kolikor ta oblika posla ni pokrita s strani posebne davčne določbe ali prepovedana s strani kakšne
pravne ovire.354 Vojvoda Westminstrski je poskušal razgraditi delovna razmerja v darovano
opravljene storitve ter v – po angleških davčnih zakonih odbitne – stalne stroške.355 V tem primeru je
vojvoda Westminstrski sklenil pogodbe z njegovim vrtnarjem in drugimi zaposlenci, po katerih so le-ti
dobili letno plačilo, ki je enako seštevku njihovih celoletnih plač. Povedali so jim, da še naprej ostajajo
zaposleni pri vojvodi (in tako je tudi razumel vojvoda) ter da bodo delno poplačani za svoje trenutne
usluge v zneskih, ki so enaki zneskom, do katerih so bili upravičeni po predhodnih pogodbah. Če
vojvoda ne bi sklenil novih pogodb z zaposlenci in bi zgolj nadaljeval z izplačevanjem plač
zaposlencem za njihove storitve, se ta plačila ne bi mogla odbiti pri računanju njegovega dohodka.
Tako pa je vojvoda lahko odbil navedene stroške, ki so se sicer šteli za neodbitne izdatke. Davčna
oblast je zavrnila pravico do odbitka stroškov ter se postavila na stališče, da zaposlenci v osnovi še
vedno prejemajo plače. Vojvoda se je pritožil, češ da je spoštoval potrebno pravno obliko posla.
House of Lords je potrdil posel in zaključil, da so pogodbe med vojvodo in njegovimi zaposlenci
zavezujoče pogodbe.356
Mnoga leta je bil ta pristop permisiven (zelo popustljiv, strpen) do katerekoli oblike posla, ki se je
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PWC, Tax Controversy, str. 5.
V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 152.
351 Lord Clyde v zadevi Ayrshire Pullman Motor Services & Ritchie v. CIR (1929) 14 TC 754. Sullivan & Cromwell LLP, UK Tax:
GAAR, str. 4.
352 House of Lord je zgornji dom parlamenta Združenega kraljestva. Zgodovinsko gledano je House of Lords razen (sicer
omejene) zakonodajne funkcije (v obliki podajanja amandmajev k zakonom ali zavrnitve zakonov) izvajal še sodno funkcijo.
Do 1.10.2009 je House of Lords služil kot zadnja sodna instanca za večino britanskega prava. Navedeno funkcijo je sedaj
prevzelo novo formirano Vrhovno sodišče Združenega kraljestva (Supreme Court of the United Kingdom).
353 IRC v. Duke of Westminster [1936] AC 1, 20, 19 TC 490, 521 = [1935] All ER 1935, 259.
354 W.I. Innes, P.J. Boyle, J.A. Nitikman, 2006, The Essential GAAR Manual, Policies, Principles and Procedures, str. 22–23; C.
Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 123-124
355 P. Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2011, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 198.
356 Sodba je bila podana s strani Lorda Tomlina, ki je dejal: »Every man is entitled if he can to arrange his affairs so that the
tax attaching under the appropriate Acts is less than it otherwise would be. If he succeeds in ordering them so as to secure
that result, then, however unappreciative the Commisioners of Inland Revenue or his fellow taxpayers be of his ingenuity, he
cannot be compelled to pay an increased tax.« Böing (str. 124) navaja, da je pomen tega spornega liberalnega načela,
izkazanega skozi besede Lorda Tomlina, označen v strokovni literaturi kot »Taxpayers Declaration of Independence« ali kot
»Tax avoider's Charter«.
350
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prilegala jeziku zakonodaje, tudi če ni bila v duhu zakona.357 Vendar se je pravna klima od takrat
spremenila.358 Ta skrajno popustljivi pristop, včasih poimenovan tudi kot »form over substance«, je v
Združenem kraljestvu preživel do 80-tih let 20. stoletja, ko so sodišča, soočena z novimi in
sofisticiranimi metodami davčnih utaj, razvila nov pristop, ki je bil bolj restriktiven do davčnega
zaobidenja.359
Poslovitev od vidika Duke of Westminster je tako bila v Združenem kraljestvu opravljena v
osemdesetih letih.360 Odločilno je predrl ta togi osnovni princip šele v tistem času revolucionarna
odločitev sodišča v zadevi WT Ramsay Ltd v. IRC (1981).361 V tej sodbi je House of Lords prvič v
kontekstu davčne zlorabe pravne oblike prepoznal, da se sodišča ne smejo zgolj omejiti na preprosto
razlago besedila davčnih zakonov, temveč se morajo opreti tudi na sistematično in teleološko razlago
zakona.362 V tej zadevi je šlo za presojanje ravnanja družbe WT Ramsay Ltd., ki je doseženi dobiček iz
prodaje iz pogodbe »sale & lease back« želela izničiti z oblikovanjem izgube iz drugega pravnega
posla ter se tako izogniti obveznosti iz naslova britanskega davka na kapitalski dobiček (capital gains
tax).363 House of Lords v svoji sodbi navedenega odbitka izgube ni dovolil ter svojo odločitev utemeljil
na ugotovitvi, da se morajo posamezna dejanja obravnavati kot del davčne sheme ter da kot
samostojni del ne bi nikoli obstajala.364
Ta razvoj se je v literaturi pogosto označeval kot »new approach« (novi pristop) oziroma »Ramsay
principle« (načelo Ramsay).365 Po prevladujočem mnenju se sodno oblikovanje prava z
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Z. M. Prebble, J. Prebble, Comparing the General Anti-Avoidance Rule of Income Tax Law with the Civil Law Doctrine of
Abuse of Law, v: Bulletin for International Taxation, april 2008, str. 167.
358 Lord Clyde v zadevi Ayrshire Pullman Motor Services & Ritchie v. CIR (1929) 14 TC 754. Sullivan & Cromwell LLP, UK Tax:
GAAR, str. 4.
359 Z. M. Prebble, J. Prebble, Comparing the General Anti-Avoidance Rule of Income Tax Law with the Civil Law Doctrine of
Abuse of Law, v: Bulletin for International Taxation, april 2008, str. 167.
360 W.I. Innes, P.J. Boyle, J.A. Nitikman, 2006, The Essential GAAR Manual, Policies, Principles and Procedures, str. 24.
361 WT Ramsay Ltd v. Inland Revenue Commissioners [1981] STC 174, [1982] AC 300, [1981] 1 All ER 865, 54 TC 101, HL.
362 Lord Wilberforce je v zadevi Ramsay dejal (AC 300, 323-324): »It is the task of the court to ascertain the legal nature of
any transaction to which it is sought to attach a tax or a tax consequence and if that emerges from a series or combination
of transactions intended to operate as such, it is the series or combination which may be regarded«; ter dodal (AC 300, 328):
»[It would be] a faulty analysis, to pick out, and stop at, the one step in the combination which produced the loss, that being
entirely dependent upon, and merely, a reflection of the gain. The true view, regarding the scheme as a whole, is to find that
there was neither gain nor loss, and so I conclude.« C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 126;
K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 5; S. Eden, United Kingdom, v: K. B.
Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 326; R. Murray, K. J. Prosser, 2012, Tax
avoidance, str. 9–13.
363 Družba WT Ramsay je kupila kapitalske deleže neke druge družbe ter nato tej družbi odobrila dve posojili v enaki višini
najprej z obrestno mero 11 %. Pogodbeno razmerje je vsebovalo (nenavadno) opcijo, po kateri je lahko družba WT Ramsay
obrestno mero med obema pogodbama kasneje variabilno oblikovala. To opcijo je družba WT Ramsay uporabila tako, da je
bilo eno posojilo nato opredeljeno z nulto obrestno mero, medtem ko se je drugo posojilo ustrezno dvignilo na obrestno
mero 22 %, z namenom, da je to terjatev iz posojila nekoliko kasneje prodala z dotedaj neobdavčenim dobičkom v skladu z
britanskim pravom. Brezobrestno posojilo pa je bilo vrnjeno v nominalni vrednosti. Nato je družba WT Ramsay na veliko
prodala tudi nakupljene kapitalske deleže pod njihovo nakupno vrednostjo. Navedena izguba je točno ustrezala dobičku iz
predhodne prodaje visoko obrestovane terjatve iz posojila. Družba je nato pred davčno oblastjo uveljavljala to davčno
izgubo iz prodaje kapitalskih deležev ter jo želela poračunati s predhodnim dobičkom iz prodane terjatve za posojilo.
364 Lord Wilberforce je navedel (AC 300, 323-324): »If it can be seen that a document or transaction was intended to have
effect as part of a nexus or series of transactions, or as an ingredient of a wider transaction intended as a whole, there is
nothing in the [Westminster] doctrine to prevent it being so regarded, to do so is not to prefer form to substance, or
substance to form. It is the task of the court to ascertain the legal nature of any transaction to which it is sought to attach a
tax or a tax consequence and if that emerges from a series or combination of transactions, intended to operate as such, it is
that series or combination which may be regarded.« Lord Wilberforce je presodil tudi naslednje (AC 300, 328): »[It would
be] a faulty analysis, to pick out, and stop at, the one step in the combination which produced the loss, that being entirely
dependent upon, and merely, a reflection of the gain. The true view, regarding the scheme as a whole, is to find that there
was neither gain nor loss, and so I conclude.«
365 C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 126; Eden, v: Brown, str. 326.
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argumentiranjem iz načela Ramsay razlaga kot samostojna varianta razlage zakona (t. i. statutary
construction).366
Združeno kraljestvo je tako razvilo splošne principe v smislu GAAR-ov, vendar (v nasprotju od
ameriških) niso imela imen (t. i. na splošnih načelih temelječi protizaobidni ukrepi; anti-avoidance
measures based on general principles). Razvila so jih sodišča, in sicer so izgrajeni na primerih WT
Ramsay Ltd v. IRC (1981) in Eilbeck v. Rawling (1982),367 določeni s strani Lorda Brightman v zadevi
Furniss v. Dawson (1984)368 in potrjeni v zadevi IRC v. McGuckian (1997).369 Tako se v skladu z
razvitimi principi posli niso upoštevali za davčne namene, kjer je bil sestavljen ali vnaprej določen niz
transakcij (pripravljena shema), ki je lahko ali pa tudi ne vključeval doseganje samega poslovnega
namena in kjer so bili vključeni koraki, ki niso imeli ekonomskega razloga, razen namena zaobidenja
davčne obveznosti.370
Vendar so britanska sodišča čez dve desetletji od precedenčne sodbe Ramsay ponovno zabredla v
spiralo konservativnega, na formalizmu temelječega razmišljanja. Dokončno prevrednotenje doktrine
Ramsay je bilo podano v sodbi Westmoreland Investment Limited v. MacNiven HL (2001), kjer je Lord
Hoffmann postavil doktrino Ramsay pod vprašaj s podajo utemeljitve, da je ta podobna
preglasitvenemu (prevladovalnemu) pravnemu načelu (an overriding legal principle), ki popravlja
(korigira) celotno dohodninsko pravo, brez da bi upošteval jezik ali namen katerekoli posebne
določbe (torej naj bi šlo za nekaj, kar presega ustavna pooblastila in naloge sodišča), ter v sodbi
Barclays Mercantile Business Finance Ltd v. Mawson (2004), kjer je sodišče – ob sklicevanju na sodbo
Westmoreland v. MacNiven – ugotovilo, da ne obstaja splošno sodno pravilo proti zaobidenju prava.
Posledica te najnovejše sodne prakse je bila ta, da so bila davkoplačevalcem odprta vrata k
agresivnemu (umetnemu) davčnemu načrtovanju.371
Zoper položaj, v katerem se je Združeno kraljestvo znašlo, se je ta država tradicionalna opirala na
kombinirani pristop, torej z uzakonitvijo (množice) posebnih protizaobidnih pravil ter na drugi strani
na s strani sodišč oblikovanimi doktrinami glede interpretacije zakonskih določil, ki dovoljujejo
sodiščem, da poiščejo namen zakonske določbe (z zaradi sodniškega »raztezanja interpretacije«
negotovim izidom). Ta pristop je bil kritiziran v že omenjenem Aaronsonovem poročilu, v katerem je
bilo podano priporočilo, da se v zakonodajo uvede GAAR. V juniju 2012 je tako Združeno kraljestvo
začelo formalno posvetovanje o sprejemu novega GAAR-a.372 Končno so GAAR uvedli tudi v
366

Lord Oliver v zadevi Craven v. White, [1988] STC 476, 497; Lord Nourse v zadevi Fitzwilliam v. IRC, [1993] STC 502, 509;
Lord Steyn in Lord Cooke v zadevi IRC v. McGuckian, [1995] STC 921. Sicer pa je bilo načelo Ramsay še posebej v strokovni
literaturi predstavljeno na primeru IRC v. Burmah Oil Co. Ltd. (1982) STC 30, katerega bistvo je v tej sodbi izrazil Lord Diplock
izrazil v naslednjih besedah: »It would be disingenuous to suggest, and dangerous on the part of those who advise on
elaborate tax-avoidance schemes to assume, that Ramsay's case did not mark a significant change in the approach adopted
by this House in its judicial role to a pre-ordained series of transaction (whether or not they include the achievement of a
legitimate commercial end) into which there are inserted steps that have no commercial purpose apart from the avoidance
of a liability to tax that, in the absence of those particular steps, would have been payable.« Nasproti temu je Lord
Hoffmann v zadevi MacNiven v. Westmoreland Investments Ltd. izvedel misel, da načelo Ramsay ne more označevati
nobenega lastnega razlagalnega načela, ker je neodvisno od kateregakoli formalnega razmejitvenega kriterija izključna
naloga razlage zakona ta, da zagotovi veljavo zakonodajalčevi volji. Zatorej je na vprašanje davčne nedopustnosti mogoče
odgovoriti zgolj skozi smiselno in namensko razlago (t. i. purposive interpretation) in ne na temelju formalnega sodniškega
oblikovanja prava z določanjem razmejitvenih kriterijev. C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str.
126–127 in 130–136; Eden, v: Brown, str. 327; R. Murray, K. J. Prosser, 2012, Tax avoidance, str. 11.
367 Eilbeck (Inspector of Taxes) v. Rawling [1981] STC 174.
368 Furniss v. Dawson HL 1984, 55 TC 324; [1984] STC 153; [1984] 2 WLR 226; [1984] 1 All ER 530.
369 IRC v McGuckian [1997] STC 908; [1997] 1 WLR 991, HL.
370 N. Shelton, Tax Anti-avoidance Rules in Europe, International Taxation Conference Mumbai, 2.-4.12.2004, str. 28; W.I.
Innes, P.J. Boyle, J.A. Nitikman, 2006, The Essential GAAR Manual, Policies, Principles and Procedures, str. 24.
371 Ravljen, GAAR, str. 11; Eden, v: Brown, str. 328–329; C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str.
137–145 in 185.
372 Ravljen, GAAR, str. 11.
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Združenem kraljestvu, in sicer z zakonom z nazivom Finance Act 2013 (FA) z veljavnostjo z dne
17.7.2013 ter z listino z nazivom National Insurance Contribution Bill 2013-2014 (NIC) z veljavnostjo
od 13.3.2014.373
Vzpostavitev GAAR-a v Združenem kraljestvu tako pomeni zaključek neke razvojne poti, sicer začete v
začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja s sodbo W T Ramsay v IRC, ki je presekala tradicijo
konservativnega pogleda na formalno oblikovane posle kot na načelu pogodbene svobode temelječe
pravne posle, v katere davčni organ ne sme posegati, četudi je bilo očitno, da je bil njihov izključni ali
pretežni nagib v doseganju nedovoljenih davčnih koristi.374

2.2.2. Razvoj sodno oblikovanih protizaobidnih pravil v ZDA
V ZDA ne obstajajo splošna protizaobidna pravila, vendar pa obstajajo doktrine iz sodne prakse, ki
zanikajo ugodnosti in druga dejanja z namenom izogibanja davčnim obveznostim.
Kot prvi primer oblikovanja pravne doktrine v ZDA bi lahko šteli primer Gregory v. Helvering iz leta
1935.375 Ta primer376 se v literaturi citira kot del osnove dveh protizaobidnih doktrin, ki ju je razvila
ameriška sodna praksa, to sta doktrina o »poslovnem namenu« (business purpose doctrine) in
doktrina o »prednosti vsebine pred obliko« (substance over form doctrine).377
Ameriška sodišča so bila dolgo časa aktivna v interpretaciji zakonov ter oblikovanju števila
protizaobidnih doktrin v odgovoru na pomanjkljivost zakonov, sprejetih v kongresu. Te doktrine –
»substance over form«, »step transaction«, »business purpose«, »sham transaction« in »economic
substance« – so bile razvite postopoma s strani sodišč in njihovi obrisi so nerazločni.378 Ameriško

373

NIC se nanaša na zaostritev zakonodaje na področju plačevanja dajatev na plače, medtem ko se FA nanaša na
dohodnino, davek na kapitalski dobiček, davku na dediščino, davek na dobiček pravnih oseb, davek na prihodke iz črpanja
nafte (Petroleum Revenue Tax), davek na nakup nepremičnine nad zakonsko določenim pragom (Stamp Duty Land Tax) in
letni davek na stanovanja (The Annual Tax on Enveloped Dwellings). Uporabno področje GAAR-a pa se z FA 2015 (z
veljavnostjo od 1.4.2015) razširilo še na davek na preusmerjeni dobiček (Diverted Profits Tax). HM Revenue and Customs,
HM Revenue and Customs (HMRC) General Anti Abuse Rule (GAAR) guidance - Approved by the Advisory Panel with effect
from 30 January 2015, str. 9; HM Revenue and Customs, Diverted Profit Tax: Guidance, 30.11.2015, str. 3–5.
374 Ravljen, GAAR, str. 11.
375 Sodba Gregory v. Helvering (293 U.S. 465; 1935). V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 161; T. A. Kaye , United
States, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 343; R. Prebble, J. Prebble,
Does The Use Of General Anti-Avoidance Rules To Combat Tax Avoidance Breach Principles Of The Rule Of Law? A
Comparative Study, v: Saint Louis University Law Journal, 55 (2010), str. 27.
376 V primeru Gregory v. Helvering je davčna zavezanka gospa Gregory želela izvzeti premoženje iz podjetja, ki je bilo v celoti
v njeni lasti. Če bi bilo ustvarjeno premoženje (tj. dohodki) razdeljeno v obliki izplačanih dividend, bi to bilo obdavčeno po
splošnih davčnih stopnjah. Ker pa gospa Gregory ni hotela plačati davka po običajni stopnji, je ustanovila novo podjetje in
nanj prenesla vso premoženje starega podjetja z odloženim davkom s sklicevanjem na zakonske določbe o reorganizaciji.
Novo podjetje je bilo nato takoj likvidirano in gospa Gregory je lahko opredelila transakcijo kot kapitalski dobiček. Kljub
temu, da je gospa Gregory dobesedno sledila določbam o reorganizaciji, pa je ameriško vrhovno sodišče (U.S. Supreme
Court) presodilo, da dobesedno sledenje zakonskemu besedilu ni dovolj ter pri odločitvi ni upoštevalo reorganizacijski načrt,
ki ga je izvedla gospa Gregory. Sodišče je pri svoji odločitvi argumentiralo: »Putting aside, then, the question of motive in
respect of taxation altogether, and fixing the character of the proceeding by what actually occurred, what do we find?
Simply an operation having no business purpose or corporate purpose – a mere device which put on the form of a corporate
reorganization as a disguise for concealing its real character, and the sole object and accomplishment of which was the
consummation of a preconceived plan, not to reorganize a business or any part of a business, but to transfer a parcel of
corporate shares to the petitioner [...] the transaction upon its face lies outside the plain intent of the statute. To hold
otherwise would be to exalt artifice above reality and to deprive the statutory provision in question of all serious purpose.«
Justia, US Supreme Court - Gregory v. Helvering.
377 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 52.
378 V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 160; J. Rector, A review of Economic Substance Doctrine, v: A review of
Economic Substance Doctrine, Stanford Journal of Law, Business and Finance, 10 (2004), št. 1, str. 173; R. A. Tooma, 2008,
Legislating Against Tax Avoidance, str. 40; K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance,
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sodstvo je razvilo različne, včasih prekrivajoče ali nasprotujoče si doktrine z namenom onemogočiti
transakcije ali niz transakcij, ki bi sicer rezultirale v davčni koristi skozi (preveč) tehnično uporabo
davčnih zakonov.379 Ker je njihova uporaba medsebojno nasprotujoča in ker temeljijo na specifičnih
vzorcih ugotovljenih dejstev v presojanih primerih, jih je nemogoče preprosto podati in opisati.380 Če
pa se navedene težavne naloge lotimo, bi pravne doktrine ZDA opredelili v spodaj opredeljenem
kontekstu.
a) Doktrina o »poslovnem namenu« (business purpose doctrine):
Indic za prekršek proti namenu zakona je podan, če so izključno ali vsaj pretežno davčni motivi
razlog za izbiro določene pravne oblike. Pomanjkanje gospodarskega razloga je jedro t. i. doktrine
o poslovnem namenu (business purpose doctrine), medtem ko je napaka ekonomskih posledic
določenega ravnanja nasprotno jedro t. i. doktrine o ekonomski vsebini (economic substance
doctrine). V obeh primerih je odnos med ekonomsko vsebino določenega pravnega posla in z
njim povezanimi davčnimi ugodnostmi postavljen v ospredje.381
Doktrina o poslovnem namenu je bolj subjektivna v tem, ker zahteva zavezančeve motive za
vstop v dotični pravni posel. Drugače povedano, doktrina o poslovnem namenu skuša poiskati
odgovor na vprašanje, ali imajo udeleženci v pravnem poslu pomemben nedavčni namen za
pravni posel. Doktrina se zdi kot sinteza večih (kasneje) omenjenih doktrin.382 Doktrina o
poslovnem namenu zahteva presojo sodišča, ali stoji za transakcijo nedavčni namen ali pa je
transakcija izvedene iz izključno davčnega motiva.383
b) Doktrina o ekonomski vsebini (economic substance doctrine):
Doktrina o ekonomski vsebini na splošno pomeni, da transakcija brez ekonomske vsebine ni
priznana za namene obdavčitve.384 Da je pravni posel veljaven za davčne namene mora biti
ekonomska vsebina ločena in se mora razlikovati od njegove ekonomske koristi.385 Doktrina o
ekonomski vsebini ugotavlja, da kljub dejstvu, da s strani davčnega zavezanca podana oblika
transakcije tehnično zadostuje zakonskim pogojem, pa bi morala biti davčna ugodnost iz
transakcije onemogočena, ker transakciji manjka ekonomske substance.386 Doktrina torej
postavlja vprašanje, ali bi do domnevne gospodarske aktivnosti sploh prišlo, če bi bile odsotne
davčne ugodnosti, ki jih sicer zahteva davčni zavezanec.
Nasprotno od doktrine o poslovnem namenu zahteva doktrina o ekonomski vsebini od sodišča,

str. 4; T. A. Kaye , United States, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str.
343–348; J. D. Blank, N. Staudt, Corporate Shams, v: New York University Law Review, 87 (2012), str. 1650–1651.
379 J. Rector, A review of Economic Substance Doctrine, v: A review of Economic Substance Doctrine, Stanford Journal of
Law, Business and Finance, 10 (2004), št. 1, str. 173; R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 40.
380 V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 160-161; F. I. Lessambo, 2009, Taxation of International Business
Transactions, str. 207.
381 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 52.
382 F. I. Lessambo, 2009, Taxation of International Business Transactions, str. 209.
383 Vendar je bila doktrina »business purpose« bistveno preoblikovana v zadevi Goldstein v. Commisioner (364 F.2d 734 (2d
Cir. 1966)), kjer je sodišče uporabilo to doktrino pri neposlovnih transakcijah, ko je zahtevalo, da je davkoplačevalec
angažiran v aktivnost, ki ni zgolj iz namena varčevati pri davku. N. B. Cunningham, J. R. Repetti, Textualism and Tax Shelters,
v: Virginia Tax Review, 24 (2004), št. 1, str. 21; R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 45.
384 V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 163.
385 F. I. Lessambo, 2009, Taxation of International Business Transactions, str. 208.
386 Ta kategorija zajema sklepanja, ki so vključena v doktrine »substance over form«, »business purpose« in »economic
substance«. J. Rector, A review of Economic Substance Doctrine, v: A review of Economic Substance Doctrine, Stanford
Journal of Law, Business and Finance, 10 (2004), št. 1, str. 174; R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 44.
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da je transakcija smiselno spremenila ekonomski položaj davkoplačevalca na ne-davčni način.387
Kar pomeni, da test zahteva od sodišča, da oceni pričakovano dobičkonosnost transakcije v
odnosu do davčne ugodnosti,388 ter da sodišče zavrne davčno korist, če je domnevni (pred
obdavčitvijo) poslovni dobiček nebistveni v odnosu glede na pričakovano davčno korist iz
transakcije.389 V skladu s tem je rečeno, da je doktrina o »ekonomski vsebini« dodatek k doktrini
o poslovnem namenu.390
c) Doktrina o navideznem poslu (sham transaction doctrine):
T. i. doktrina o navideznem poslu pa temelji na reku »zvijača ne more biti nad realnostjo«.391
Sodišča pri tem ugotavljajo, da je pravni posel v svoji vsebini navidezen.392
V praksi pravosodja ZDA se sodišča namesto sklicevanja na »sham«, ki se tradicionalno nanaša na
primer v zvezi s ponarejenimi dokumenti in lažnimi pričanji, pri opisovanju transakcij sklicujejo na
»shams, devoid of economic substance«, »shams in substance«, »economic shams«,
»masquerade«, »facade«, »fiction«, »simulation« ipd.393 Samo prevaro (»sham«) pa poimenujejo
pod tradicionalnim konceptom »factual sham« oziroma »sham in fact«.394
Doktrina o navideznem poslu vključuje 3 medsebojno povezane vidike: navidezna aktivnost,
pomanjkanje poslovnega namena ali motiva ter diskrepanca med vsebino in obliko transakcije.395
Ta doktrina je bila razvita iz 3 sodb Vrhovnega sodišča ZDA: Gregory v. Helvering,396 Knetsch v.
United States397 in Frank Lyon Co. v. United States.398 V sodbi Gregory se dejansko ni uporabljal
izraz »sham« oziroma ni bila podana definicija same doktrine, temveč so se razvili koncepti, ki so
posledično postali pomembni vidiki doktrine o navideznem poslu. Medtem pa je sodišče v sodbi
Knetch že uporabilo izraze »fiction« in »sham«. Sodišče je v sodbi Frank Lyon sicer razsodilo, da
operacija sale & lease back ne predstavlja navideznega posla, je pa sodba pomembna, saj je
sodišče za ugotovitev dejanskega stanja opredelilo dvostopenjsko analizo.399
d) Doktrina o prednosti vsebine pred obliko (substance over form doctrine):
Naslednji primer je doktrina o prednosti vsebine pred obliko, katere sestavni element je očitno
razdružitev zunanje forme določenega pravnega posla od njegove gospodarske vsebine. Takšen
odklon med izbrano pravno obliko in ekonomsko vsebino določenega konkretnega dejanskega
stana lahko na vsak način pokaže na kršitev zoper namen zakona.400
387

J. Rector, A review of Economic Substance Doctrine, v: A review of Economic Substance Doctrine, Stanford Journal of
Law, Business and Finance, 10 (2004), št. 1, str. 176; R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 46.
388 J. Rector, A review of Economic Substance Doctrine, v: A review of Economic Substance Doctrine, Stanford Journal of
Law, Business and Finance, 10 (2004), št. 1, str. 176.
389 N. B. Cunningham, J. R. Repetti, Textualism and Tax Shelters, v: Virginia Tax Review, 24 (2004), št. 1, str. 23.
390 N. B. Cunningham, J. R. Repetti, Textualism and Tax Shelters, v: Virginia Tax Review, 24 (2004), št. 1, str. 24; R. A. Tooma,
2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 46.
391 »Artifice should not be put above reality.«
392 F. I. Lessambo, 2009, Taxation of International Business Transactions, str. 208.
393 Prav tam, str. 208; V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 164.
394 V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 164.
395 K.N. Moore, The Sham Transaction Doctrine, an Outmoded and Unnecessary Approach to Combating Tax Avoidance,
Florida Law Review Tax, 41/1989, str. 660 (659-719); povzeto po R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str.
41–42.
396 293 US 465 (1935).
397 364 US 361 (1960).
398 435 US 561 (1978).
399 Moore, str. 661–667; povzeto po R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 42.
400 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 53.
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Misel doktrine o prednosti vsebine pred obliko lahko v praksi bodisi vsebuje obliko razlagalne
metode bodisi pridobi pomen kot kodificirana ali nekodificirana oblika pravil o zlorabah. V prvem
primeru bo po navadi uporabni domet davčnih zakonov podaljšan, tako da so zajeti konkretni
zakonski stani, katerih pravna oblika sicer ne pade v dobesedni pomen davčnega zakona.401 V
drugem primeru pa so po navadi konkretni dejanski stani pretolmačeni tako, da padejo v davčni
zakon po svoji gospodarski vsebini.402 Meje med obema pojavnima oblikama doktrine o prednosti
vsebine pred obliko so jasne ter obe poti peljeta običajno k istemu rezultatu.403
Doktrina o prednosti vsebine pred obliko skuša obdavčiti transakcijo v skladu z njenim
ekonomskim učinkom kot pa iz oblike.404 Doktrina o prednosti vsebine pred obliko izvira iz okvira
korporativnega obdavčevanja v zadevi Commisioner v. Court Holding Co.405 Kljub prevladi vsebine
nad obliko v navedeni doktrini pa je v ameriškem davčnem sistemu uveljavljeno načelo, da je
davčni zavezanec običajno zavezan k upoštevanju z njegove strani izbrane pravne oblike posla.406
Doktrina o prednosti vsebine pred obliko se razume v obeh smereh, kar pomeni, da oblika ne
more preseči vsebino ter da vsebina ne more biti zanikana, ker je oblika »pokopana«. Doktrina
temelji na tem, da je davčni rezultat nekega dogodka bolje opredeljen na podlagi osnovne
vsebine kot pa na podlagi zgolj formalne strukture. Tako ima davčni organ možnost, da presodi
pravni posel na podlagi temeljne vsebine.407
e) Doktrina o transakcijah v korakih (step transaction doctrine):
Omembe vredna je tudi t. i. doktrina o transakcijah v korakih, po kateri vključitev dveh ali več
pravnih poslih privede k enotnemu dogodku, ki je kot takšen tudi predmet obdavčitve, in je
mednarodno najbolj razširjena doktrina v boju proti davčnim izogibom. V ZDA je sodna oblast
razvila in uporabila navedeno doktrino že leta 1938.408 Bistvo doktrine je v združitvi formalno
ločenih korakov, opravljenih s strani davčnega zavezanca, v celovit dogodek, ki je nato predmet
davčnega tretmaja.
Doktrina o transakcijah v korakih vsebuje poleg elementov doktrine o prednosti vsebine pred
obliko tudi razmišljanja iz doktrine o poslovnem namenu.409
Pod doktrino o transakcijah v korakih se več formalno ločenih pravnih poslov, ki so sicer prikazani
kot samostojni, združi z namenom prikazati celovito sliko. Ameriška sodišča so razvila 3 metode
za ugotavljanje, ali je primerna uporabe navedene doktrine, in sicer test »končnega rezultata«,
test »soodvisnosti« in test »zaveze iz pravnega posla«. Od treh metod se najpogosteje sodišča
poslužujejo testa »končnega rezultata«. Ta se nanaša na preveritev, ali so bili vsi različni
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Ekonomski vidik je v nemškem davčnem pravu zajet v § 39/2 AO, kot neke vrste razmišljanja o prednosti vsebine pred
obliko.
402 Zakonska podlaga je v nemškem davčnem pravu podana v § 42 AO.
403 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 53.
404 N. B. Cunningham, J. R. Repetti, Textualism and Tax Shelters, v: Virginia Tax Review, 24 (2004), št. 1, str. 23; R. A. Tooma,
2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 48.
405 324 US 331 (1945). R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 48.
406 F. I. Lessambo, 2009, Taxation of International Business Transactions, str. 207.
407 Prav tam, str. 207.
408 Podlaga za to je podana v sodbi Vrhovnega sodišča ZDA v zadevi Minnesota Tea Co. vs. Helvering (302 U.S. 609; 1938). V
Veliki Britaniji pa je bila izoblikovana kot doktrina »Ramsay« (na podlagi sodbe Ramsay vs. IRC iz leta 1981) šele v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, medtem ko je bila sčasoma njena uporaba bistveno zožana. A. Linn, 2007,
Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 52–53.
409 Prav tam, str. 54.
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individualni posli izvedeni z namenom končnega rezultata.410
Pod doktrino o transakcijah v korakih želijo sodišča odkriti motive davčnega zavezanca. Tako
lahko zavezanec prepreči uporabo navedene doktrine s strani sodišča, če koraka iz celotnega niza
korakov, ki so sledili, pokaže, da v času prvega koraka ni obstajal kakršnikoli načrt ali namera za
dosego posameznega vnaprej določenega rezultata. Čas med različnimi koraki lahko služi kot
glavni argument. Vendar je sam čas nezadovoljiv za preprečitev uporabe doktrine v primeru, če
sledečim korakom manjka poslovni namen ali pravni posel ne uspe prepričati kot prava poslovna
transakcija. Vendar pa v primeru, če vsak posamezni korak ima neodvisni ekonomski pomen,
sodišča niso voljna uporabiti doktrino o transakcijah v korakih.411 Doktrina o transakcijah v
korakih obravnava ločene korake kot posamezne transakcije, če so ti koraki združeni, razlagani
ter usmerjeni v določeni rezultat.412 Šteje se, da je bila ta doktrina prvič uporabljena v zadevi
Commissioner v. Court Holding Co.413
Ameriški zakonodajalec je v zadnjem času vnesel protizaobidne določbe tudi v pomembne davčne
predpise.414 Te protizaobidne določbe predstavljajo kodifikacijo različnih doktrin iz civilnega prava.415
Protizaobidne določbe nakazujejo kdaj in kako lahko sodišča uporabljajo sodne doktrine in kako naj bi
bile določbe razlagane.416
Primer takšnega protizaobidna pravila je člen 101 z naslovom »Clarification of the Economic
Substance Doctrine« iz zakona »Tax Shelter Transparency and Enforcement Act«, ki je bil uzakonjen
novembra 2003.417 Navedeno sprejete protizaobidne določbe se ne nanaša na doktrino o prednosti
vsebine pred obliko (ang. substance over form doctrine), temveč imajo namen »razčistiti« doktrini o
ekonomski vsebini (economic substance doctrine) in o poslovnem namenu (business purpose
doctrine), ki obe predstavljata variacijo doktrine »substance over form«, ter bo s predpisovanjem
preciznejšega testa za njuno uporabo zagotovljena večja varnost davkoplačevalca.418
Pomembna ameriška novost je glede uporabe GAAR-a v ameriškem – na sodnih odločitvah
temelječem – pravnem redu je v povezavi s poglavjem 1409(a) zakona z naslovom »Health Care and
Education Reconciliation Act (2010)«, in sicer je v okviru zdravstvene reforme zakonodajalec vnesel v
Internal Revenue Code (IRC) poglavje 7701(o).419 S tem je bila opravljena kodifikacija doktrine o
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F. I. Lessambo, 2009, Taxation of International Business Transactions, str. 209.
Prav tam, str. 209–210.
412 R. A. Knight, L. G. Knight, Substance over Form, The Cornerstone of our Tax System or a Lethal Weapon in the IRS's
Arsenal?, Akron Tax Journal, 8/1991, str. 100 (91–107); povzeto po R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance,
str. 43.
413 324 US 331, 334 (1945). Čeprav je sodišče v zadevi Minnesota Tea Co. v. Helvering (302 US 609 (1938)) citiralo sodbo
Gregory v. Helvering kot primer »step transaction«. D. P. Hariton, Sorting Out the Tangle of Economic Substance, Tax
Lawyer, 52/1999, str. 242 (235–273); R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 43.
414 N. B. Cunningham, J. R. Repetti, Textualism and Tax Shelters, v: Virginia Tax Review, 24 (2004), št. 1, str. 2; R. A. Tooma,
2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 50.
415 J. Rector, A review of Economic Substance Doctrine, v: A review of Economic Substance Doctrine, Stanford Journal of
Law, Business and Finance, 10 (2004), št. 1, str. 174; R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 50.
416 N. B. Cunningham, J. R. Repetti, Textualism and Tax Shelters, v: Virginia Tax Review, 24 (2004), št. 1, str. 5; R. A. Tooma,
2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 50.
417 R. A. Tooma, 2008, Legislating Against Tax Avoidance, str. 50–51.
418 Prav tam, str. 52.
419 V IRC § 7701 je v pododdelku »o« navedeno:
(o) CLARIFICATION OF ECONOMIC SUBSTANCE DOCTRINE (1) APPLICATION OF DOCTRINE.-In the case of any transaction to which the economic substance doctrine is
relevant, such transaction shall be treated as having economic substance only if(A) the transaction changes in a meaningful way (apart from Federal income tax effects) the taxpayer's
economic position, and
411
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ekonomski vsebini tudi na zdravstvenem področju, kjer zakonodajalec želi preprečiti doseganje
davčnih ugodnosti iz transakcij brez ekonomske vsebine.420
Pred sprejemom poglavja 7701(o) je potekala resna debata glede možnosti kodificiranja doktrine o
ekonomski vsebini (economic substance doctrine) v pravni red ZDA. Vendar je večina ameriških
strokovnjakov vztrajno izražala zaskrbljenost, da bi to vodilo še k večji zlorabi prava, saj bi iznajdljivi
davčni svetovalci še lažje manipulirali v zakonu zapisane določbe.421

2.3. Davčni sporazumi in Treaty shopping
Vsaka na pravu temelječa družba oblikuje norme, s katerimi se varuje pred zaobidenimi posli. Tudi
vzorčna konvencija (sporazum) o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO) se ukvarja s
preprečevanjem zlorabe.422 Medtem ko je davčno planiranje široko sprejeti način varčevanja pri
davkih, pa je boj zoper davčno utajo in davčno zaobidenje legitimni cilj v mednarodnem davčnem
pravu v skladu z zapisanim v vzorčnem sporazumu OECD o izogibanju dvojnemu obdavčenju ter v
specializiranih poročilih OECD-ja (npr. glede transfernih cen in škodljive davčne konkurence).423
V praksi se lahko skozi udeležbo tujih družb, ki nimajo drugih kot zgolj davčnih ciljev, namenoma in
ciljano zaobidejo predpostavke iz pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja za oprostitev ali
znižanje davčne obveznosti (t. i. Treaty-Shopping) ali se izvede prekvalifikacija določenih dohodkov (t.
i. Rule-Shopping).424
Anti-treaty-shopping pravila (Anti-treaty-shopping rules) se nanašajo na zlorabo ugodnosti iz pogodb
o izogibanju dvojnega obdavčevanja.425 Na splošno zakonodaja na področju določb anti-treatyshoppinga odgovarja na dve veliki zli za davčno oblast. To sta na eni strani povečano število pasivnih
internacionalnih holdingov in finančnih organizacij ter na drugi strani povečevanje vedno
spreminjajočih se strategij za izogibanje obdavčitvi.426
(B) the taxpayer has a substantial purpose (apart from Federal income tax effects) for entering into such
transaction.
(2) SPECIAL RULE WHERE TAXPAYER RELIES ON PROFIT POTENTIAL.(A) IN GENERAL.-The potential for profit of a transaction shall be taken into account in determining
whether the requirements of subparagraphs (A) and (B) of paragraph (1) are met with respect to the
transaction only if the present value of the reasonably expected pre-tax profit from the transaction is
substantial in relation to the present value of the expected net tax benefits that would be allowed if the
transaction were respected.
……
(5) DEFINITIONS AND SPECIAL RULES.-For purposes of this subsection(A) ECONOMIC SUBSTANCE DOCTRNE.-The term 'economic substance doctrine' means the common law
doctrine under which tax benefits under subtitle A with respect to a transaction are not allowable if the
transaction does not have economic substance or lacks a business purpose.
420 US IRS, Codification of Economic Substance Doctrine and Related Penalties, 14.9.2010, str. 1; H. Ordower, The Culture Of
Tax Avoidance, v: Saint Louis University Law Journal, 55 (2010), str. 95; R. Prebble, J. Prebble, Does The Use Of General AntiAvoidance Rules To Combat Tax Avoidance Breach Principles Of The Rule Of Law? A Comparative Study, v: Saint Louis
University Law Journal, 55 (2010), str. 27.
421 Več o tem T. A. Kaye , United States, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance,
str. 348-355.
422 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 646.
423 S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, str. 94.
424 E. Ratschow, § 42 AO Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch,
M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar , RŠ 143, str. 292–293.
425 V kolikor gre za zlorabo ugodnosti iz skupnostnega prava EU pa se uporablja tudi izraz »directive shopping«. K.-D. Drüen,
Unternehmerfreiheit und Steuerumgehung, v: StuW, 85 (2008), str. 302–303.
426 Prav tam, str. 302–303.
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Za izraz »treaty shopping« (ki ga lahko prevedemo kot »trgovanje z (davčnimi) sporazumi«) se šteje,
da izhaja iz ZDA. Analogija je povzeta iz izraza »forum shopping«, kar opisuje situacijo v ameriški
civilni proceduri, pri čemer poskuša davčni zavezanec »nakupovati« med jurisdukcijami, v katerih
pričakuje, da bo dosegel ugodnejšo odločitev.427 Fenomen treaty shopping lahko opišemo kot prakso
nekaterih investitorjev, ko si »sposodijo« davčni sporazum z oblikovanjem osebe (običajno podjetja)
v državi, ki ima ugodni davčni sporazum z državo vira – tj. državo, kjer je vložena investicija ter kjer se
postavi vprašanje dohodka.428
Izraz treaty shopping ni bil nikoli uporabljen v katerikoli verziji modela OECD niti ni bil konkretno
definiran ali razložen v vzorčnem komentarju OECD. Nasprotno pa se vedno daje poudarek na boju
proti treaty shoppingu in ukrepih, ki se lahko uporabljajo v tem boju. Tako se je npr. sklicevanje na
»problem, ki ga običajno imenujemo treaty shopping« prvič pojavilo v komentarju OECD (2008) v
členu 1, odstavek 20, ki govori o določbah »Limitation-on-benefits« (LOB). Opis treaty shoppinga je
podan posredno in v splošnih izrazih. Tako je navedeno, da so LOB določila »usmerjena v
preprečevanje osebam, ki niso rezidenti nobene od držav pogodbenic, da imajo dostop do ugodnosti
iz sporazuma skozi uporabo družbe, ki bi bila kvalificirano kot rezident ene od obeh držav
pogodbenic«.429 Podobno izmuzljiva je definicija treaty shoppinga v novi tehnični razlagi (technical
explanation) v ameriškem vzorcu mednarodnega davčnega sporazuma iz leta 2006. Izraz treaty
shopping je uporabljen v tehnični razlagi, ko opisuje funkcijo protizaobidnih določb.430 Tehnični
model podaja podrobno razlago (s primeri) za odstavke 1 do 5 člena 22 vzorčne konvencije z uradnim
nazivom »United States Model Income Tax Convention of November 15, 2006«, ki za ZDA predstavlja
izhodiščno podlago za sklepanje dvostranskega sporazuma z drugimi državami.431
Osnovne metode za omejevanje treaty shoppinga so sicer obstajale že v OECD modelu iz leta 1977:
»beneficial ownership« in »limitation on residence provisions«.432 Dodatni predlogi so bili vključeni v
člen 1 komentarja modela OECD v letih 1992 in 2003. Komentar pri tem ni poenotil rešitev iz naslova
nepravilne uporabe modela, temveč je postavil merila, ki naj bi jih pogajalci imeli v mislih, ko iščejo
rešitve za poseben primer. To so »beneficial ownership approach«, »look-out approach«, »channel
approach«, »limitation on residence approach«, »exclusion approach« in »subject-to-tax
aprroach«.433 Komentar OECD je v letu 2003 šel še dlje in podal predlog za celovito, vsestransko
427

H. Becker, F.J. Würm, Treaty Shopping, An Emerging Tax Issue and its Present Status in Various Countries, Kluwer Law
and Taxation Publishers, Deventer, 1988, str. 2; povzeto po R. S. Avi-Yonah, C. HJI Panayi, Rethinking Treaty Shopping,
Lessons for the European Union (v: M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagle, Tax Treaties, Building
Bridges between Law Economics, IBFD, 2010), str. 21.
428 D. Rosenbloom, Derivative Benefits, Emerging US Treaty Policy, Intertax št. 2, 1994, str. 83; povzeto po S. Avi-Yonah
Reuven, Christina HJI Panayi, v: M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagle, 2010, Tax Treaties: Building
Bridges betwefen Law and Economics , str. 21–22.
429 Prav tam, str. 22.
430 Prav tam, str. 50.
431 »United States model technical explanation accompanying the United States Model Income Tax Convention of November
15, 2006« v prvem odstavku podane razlage 22. člena (Limitation-on-benefits) določa: »Article 22 contains anti-treatyshopping provisions that are intended to prevent residents of third countries from benefiting from what is intended to be a
reciprocal agreement between two countries. In general, the provision does not rely on a determination of purpose or
intention but instead sets forth a series of objective tests. A resident of a Contracting State that satisfies one of the tests will
receive benefits regardless of its motivations in choosing its particular business structure.«
432 S. Avi-Yonah Reuven, Christina HJI Panayi, v: M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagle, 2010, Tax
Treaties: Building Bridges betwefen Law and Economics , str. 30.
433 »Beneficial ownership approach« je vključen v člene 10 do 12 vzorčnega modela OECD ter izključuje razširjanja ugodnosti
iz specifičnega sporazuma podjetjem, ki niso »upravičeni lastniki« določenega dohodka. »Look-out approach« se
osredotoča na neposredno in posredno lastništvo podjetja, medtem ko »channel approach« poskuša ujeti posredna
podjetja, katerih davčna osnova je zmanjšana v korist rezidentov tretjih držav (po navadi delničarjev s kontrolnim deležem
ali povezanih oseb). »Limitation on residence approach« je določen v členu 4 modela OECD. »Exclusion approach« zavrača
davčne koristi podjetjem, ki so oproščena davka, medtem ko »subject-to-tax approach« omogoča, da so ugodnosti za
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klavzulo, ki obravnava treaty shopping, to je klavzulo »Limitation-on-benefits« (Limitation-on-benefits
clause). Današnji komentar uporablja LOB klavzulo, ki se sicer najde v US vzorčnem modelu.434 ZDA so
sicer LOB klavzulo435 kot protizaobidni instrument dosledno uporabljale v svojih bilateralnih davčnih
pogodbah vse od osemdesetih let prejšnjega stoletja.436
Najnovejši premik v boju zoper zlorabo pogodb (treaty abuse) predstavlja OECD-jevo poročilo,437 ki se
nanaša na ukrep št. 6 iz »akcijskega načrta BEPS« (več o tem sledi v poglavjih III.2.3.2. in III.2.3.5.). Iz
poročila izhaja, da se še zlasti treaty shopping (kot oblika zlorabe pogodb) šteje kot eden izmed
najpomembnejših virov skrbi glede »erozije davčnih osnov in premika dobičkov« (Base Erosion and
Profit Shifting oziroma BEPS). Zavezanci se vključujejo v sheme treaty shoppinga in drugih oblike
zlorab pogodb, ki spodkopavajo davčno suverenost na način, da zahtevajo davčne koristi (ugodnosti)
v primerih, ko jim te ugodnosti niso bile namenjene, ter so države tako prikrajšane za prihodke iz
davkov. Zato so se države zavezale, da vključijo protizlorabne določbe v svoje davčne pogodbe,
vključno z določitvijo minimalnega standarda za boj zoper treaty shopping. Hkrati so se strinjale, da je
potrebno opredeliti nekaj prožnosti pri izvajanju tega minimalnega standarda, saj je potrebno to
določbo prilagoditi posebnostim vsake države ter okoliščinam iz pogajanj pri sklepanju dvostranskih
konvencij.438
To posebno protizlorabno pravilo, tj. Limitation-on-benefits (LOB), ki omejuje
razpoložljivost pogodbenih ugodnosti (zgolj) na subjekte, ki izpolnjujejo določene pogoje, bo
(kot podrobneje opisano v v nadaljevanju v poglavju III.2.3.2.) v prihodnjih mesecih vključeno v
vzorčno davčno konvencijo OECD. Ti pogoji, ki temeljijo na pravni naravi, lastništvu in splošnih
dejavnostih subjekta, naj bi zagotovili, da obstaja med tem subjektom in državo njegovega
rezidentstva zadostna povezava (sufficient link). Takšne LOB določbe so trenutno na voljo v
pogodbah, sklenjenih le med malo državami pogodbenicami (pretežno v pogodbah, sklenjenih z ZDA,
ki je od sopodpisnikov bilateralnih pogodb zahtevala vključitev te klavzule),439 vendar so se izkazale za
učinkovite pri preprečevanju mnogih oblik strategij treaty shoppinga.440

2.3.1. Koncept upravičenega lastnika
»Upravičeno lastništvo« (»Beneficial ownership«) je verjetno najbolj uporabljen anti-treaty-shopping
mehanizem. Vendar ni bil definiran v vzorčnem modelu OECD (čeprav vanj vključen od leta 1977),
zato tudi sklenjeni davčni sporazumi ne vsebujejo definicije upravičenega lastnika. Še več, pojem ni
imel niti domačega davčnega pomena. To je povzročalo nesigurnost, ko se je poskušalo razmejiti, kdo

državo vira odobrena samo, če je dotični dohodek predmet obdavčitve v državi rezidentstva. Več o tem S. Avi-Yonah
Reuven, Christina HJI Panayi, v: M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagle, 2010, Tax Treaties: Building
Bridges betwefen Law and Economics , str. 31–32.
434 S. Avi-Yonah Reuven, Christina HJI Panayi, v: M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagle, 2010, Tax
Treaties: Building Bridges betwefen Law and Economics , str. 33.
435 ZDA so že leta 1962 vključile CFC klavzulo v Internal Revenue Code v poddel F (podrobneje: poglavje 1, podpoglavje N, del
III, poddel F).
436 J. C. Guerra, 2011, Limitation on Benefits Clauses and EU Law, str. 85. Guerra je v svoji analizi ugotovil, da so ZDA v svoje
davčne sporazume s posameznimi državami EU vključevale različne teste, in sicer »test javnega trgovanja« (»the publicity
traded test«), »test lastništva/erozije davčne baze« (»the ownership/base erosion test«), »test aktivnega trgovanja«
oziroma »poslovni test« (»the active trade test« or »business test«), »test sedeža deužbe« (»the headquarters test«) in
»test izvedenih koristi« (»the derivative benefits test«). Več o tem Guerra, str. 89-92.
437 Poročilo z naslovom »OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project - Preventing the Granting of Treaty Benefits in
Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report« je bilo objavljeno oktobra 2015.
438 OECD, BEPS Action 6, str. 9.
439 Več o uporabi LOB določb v mednarodnih davčnih sporazumih sledi v poglavju III.2.3.2.
440 OECD, BEPS Action 6, str. 9 in 18.
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je resničen »upravičeni lastnik dohodka,« ko se je postavilo vprašanje treaty shoppinga.441
Poučen je primer kanadsko-nizozemskega davčnega sporazuma, po katerem se uporabi 5 % davčna
stopnja na dividende, če je prejemnik dividende podjetje, ki ima v lasti vsaj 25 % kapitala ali vsaj 10 %
glasovalnih pravic v družbi, ki izplačuje dividende. Kanadska davčna oblast je odklonila uporabo
kanadsko-nizozemskega davčnega sporazuma, ko je sklepala, da družba Prevost Holding iz
Nizozemske ni upravičeni lastnik dividend (beneficial owner of the dividends), ki jih je prejela od
kanadske družbe Prevost. To je bilo ugotovljeno, ker Prevost Holding ni imel nobene pisarne,
premoženja, aktivnosti ali zaposlencev na Nizozemskem, temveč so edino premoženje predstavljali
deleži v Prevostu ter so bili vsi stroški delovanja poravnani s strani lastnikov. Dividenda, ki je bila
izplačana s strani Prevosta, je bila presojana, kot da je bila plačana direktno angleški družbi Henlys in
švedski družbi Volvo (tj. neposredno lastnikom Prevost Holdinga). Rezultat tega je bil, da je bilo 49 %
dividend predmet obdavčitve po stopnji 10 % po kanadsko-britanskem davčnem sporazumu ter 51 %
dividend po stopnji 15 % po kanadsko-švedskem sporazumu. Plačnik davka se je pritožil na navedeni
tretma s strani kanadske davčne upravi, sklicujoč se na pravico družbe Prevost Holding do ugodnosti
po kanadsko-nizozemskem davčnem sporazumu. Prav tako se je skliceval, da gre za običajno
strukturo družbe, ko dve ali več podjetij združijo svoje resurse za izvedbo skupnega posla ter da ni šlo
za nenavadno ali davčno motivirano strukturo. Temu je na koncu pritrdilo tudi Zvezno vrhovno
sodišče Kanade442 ter določilo, da je Prevost Holding upravičeni lastnik dividend z navedbo, da je
upravičeni lastnik dividend oseba, ki prejme dividende za lastno rabo in uživanje, pri čemer se
predvideva riziko in nadzor nad dividendo, ki jo dobi.443
Primer Indofood pa na drugi strani predstavlja pomen interpretacije. Indonezijska družba – mati je
želela izdati posojilne menice (loan notes). Ker je bilo z davčnega vidika zanjo predrago, saj Indonezija
določa 20 % davčni odtegljaj, so bile menice izdane s strani hčerinske družbe na Mauriciusu, pri
čemer je sporazum določal, da bo matična družba na podlagi prejetega posojila plačevala hčerinski
družbi obresti. Na podlagi davčnega sporazuma med Indonezijo in Mauriciusom je znašal davčni
odtegljaj na obresti 10 %, medtem ko je bil pri plačilu obresti imetniku menice davčni odtegljaj izvzet.
Dve leti po izdaji menic pa je bil davčni sporazum med Indonezijo in Mauriciusom razveljavljen.
Rezultat tega je bil, da je nastala obveznost plačevanja indonezijskega davčnega odtegljaja za obresti
po stopnji 20 %. V posojilni menici je bila zavedena klavzula (glede spremembe zakona, ki bi povzročil
povečanje davčnega odtegljaja), po kateri lahko hčerinska družba odplača dolg po menici. Tako je
hčerinska družba obvestila imetnike menic o predčasnem plačilu, vendar so imetniki to odklonili, pri
čemer so se sklicevali na »reasonable measure« (prav tako iz klavzule v menici) k zmanjšanju
davčnega odtegljaja v obliki ustanovitve vmesne nizozemske družbe (Newco), ki bi dosegala
ugodnosti (nulto stopnjo) iz nizozemsko-indonezijskega sporazuma. Zato je družba-mati vprašala
indonezijsko davčno upravo, ali je predlagana struktura sprejemljiva. Ta je odgovorila, da izvzem
davčnega odtegljaja po nizozemsko-indonezijskem davčnem sporazumu ni mogoče upoštevati, saj naj
nizozemska družba Newco ne bi bila upravičeni lastnik obresti. S tem se lastniki menic niso strinjali,
zato je zadeva prišla na angleško sodišče.444 Višje sodišče445 (high court) je odločilo, da je Newco
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S. Avi-Yonah Reuven, Christina HJI Panayi, v: M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagle, 2010, Tax
Treaties: Building Bridges betwefen Law and Economics , str. 33; OECD, BEPS Action 6, str. 17–18.
442 Prevost Car Inc. v. The Queen, 2009 FCA 57 (26.2.2009).
443 S. Avi-Yonah Reuven, Christina HJI Panayi, v: M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagle, 2010, Tax
Treaties: Building Bridges betwefen Law and Economics , str. 37–39; podobno N. Bammens Niels, L. e Broe, v: M. Lang, P.
Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagle, 2010, Tax Treaties: Building Bridges between Law and Economics, str.
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of Anti-Avoidance Provisions, v: Bulletin for international taxation, 2011, št. 6, str. 388–389.
444 Razlog, zakaj je bil primer odprt v pravdnem postopku na angleškem sodišču, je zato, ker je tako določala pogodbena
klavzula.
445 Indofood International Finance Limited v. JP Morgan Chase Bank, N.A., London Branch (2005) EWHC 2103 (Ch);
7.10.2005.
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upravičeni lastnik obresti, pri čemer je sodišče prepoznalo 2 posojilni pogodbi (med podružnico in
imetniki menic ter med materjo in podružnico), medtem ko naj bi predlagana oblika prenesla pravice
in obveznosti iz teh pogodb na novo družbo Newco. Še več, višje sodišče je prepoznalo razliko med
obrestnima stopnjama, po katerih Newco plačuje in prejema obresti kot izvirne dohodke, na čemer je
temeljila ugotovitev sodišča o njegovem statusu »upravičenega lastnika« (beneficial owner) obresti iz
predložene strukture.
Vendar je kasneje revizijsko sodišče odločitev predhodne stopnje obrnilo.446 To sodišče je ugotovilo,
da ni razlike med prejeto in dano obrestno mero, temveč da se razlika nanaša na manipulativne
stroške. Še več, revizijsko sodišče je napačno ugotovitev dejstev s strani višjega sodišča prepoznalo
tudi v tem, da je bil Newco dejansko poslovno ignoriran, saj so šla plačila direktno od matere na
imetnike menic. V skladu z OECD komentarjem je revizijsko sodišče presodilo, da je potrebno pojem
»upravičeno lastništvo« (beneficial ownership) presojati iz mednarodnega davčnega vidika ter ne
izhaja iz domačih zakonov pogodbenih strank. Po mnenju revizijskega sodišča je koncept
upravičenega lastništva nekompatibilen s formalnim lastništvom, ki nima »polnega privilegija do
direktnih ugodnosti iz dohodka«. Na podlagi dejstev iz primera (mišljeno na pravne, komercialne in
praktične strukture) ni mogoče niti mauricijsko niti (predlagano) nizozemsko družbo prepoznati kot
upravičenega lastnika. Še več, bili so zgolj administratorji dohodka.447
Za razliko od širokega pristopa v primeru Indofood predstavlja primer Prevost ozko interpretacijo
koncepta upravičenega lastništva.448 Pomanjkanje poenotenosti pristopa pa povzroča negotovost.
Mednarodna trgovina in finance sta (upravičeno) zahtevala mednarodno sprejeto definicijo koncepta
upravičenega lastnika.449
Končno je dodatno delo OECD-ja (sicer začeto v 1986 ter nadaljevano v letih 1992 in 2003) v poskusu
opredelitve pojma »upravičeni lastnik« prineslo spremembe komentarja glede členov 10, 11 in 12, ki
so bili nato vključeni v dopolnjeni vzorčni konvenciji za 2014, kar je OECD-ju dalo možnost preučiti
omejitve uporabe tega koncepta kot orodja za reševanje različnih situacij treaty shoppinga.450
Kot izhaja iz točke 12.5 komentarja glede člena 10, da »medtem ko se pojem "upravičeni lastnik"
ukvarja z nekaterimi oblikami davčnega zaobidenja (tj. tistimi, ki zadevajo vmesni položaj prejemnika,
ki je dolžan prenesti te dividende na nekoga drugega), pa se ne ukvarja z drugimi primeri treaty
shoppinga in zato se ga ne sme obravnavati kot omejujoč na noben način uporabe drugih pristopov k
reševanju takšnih primerov«.451
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449 Prav tam, str. 68.
450 OECD, BEPS Action 6, str. 18.
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2.3.2. Določbe Limitation-on-benefits (LOB)
V preteklih letih je bilo vprašanje kompatibilnosti anti-treaty-shopping določb s pravom EU predmet
intenzivne debate v Evropi. Podano je bil mnenje, da so anti-treaty-shopping določbe ter še posebej
določbe LOB (Limitation-on-benefits) v nasprotju s svobodo ustanavljanja in/ali svobodo gibanja
kapitala.452
Zgodnje LOB klavzule so običajno odklanjale ugodnosti iz davčnega sporazuma, kjer so bila podjetja
ustanovljena z glavnim namenom, da se dosežejo prednosti oz. ugodnosti iz sporazuma. Ker je bilo
težavno uporabljati določbe na podlagi zavezančevega subjektivnega namena, so kasnejše LOB
klavzule v glavnem temeljile na objektivnem kriteriju, kot npr. odstotek lastništva v podjetju s strani
oseb iz tretjih držav. Postopoma so ti kriteriji postali še bolj sofisticirani. Tako LOB določilo iz
ameriškega vzorčnega sporazuma iz leta 2006 (US Model) določa prvi test ter posledično še drugi,
alternativni test.453 Te določbe omogočajo testiranje gospodarske povezanosti davkoplačevalca z
zatrjevano državo rezidentstva, kar je dejansko bistvo problema v primerih treaty shoppinga.454
Glavni »ambasador« za LOB klavzule so ZDA, ki vključuje navedeno klavzulo v vse (nove) mednarodne
sporazume, sklenjene z drugimi državami. Ameriška protizaobidna anti-treaty-shopping klavzula
temelji na zahtevku, da rezident države, ki ni sklenila dotični davčni sporazum, ne sme biti pretežni
lastnik (običajno 50 % ali več) ter ne sme s svojim ravnanjem zmanjševati davčne osnove v državi
rezidentstva.455 Vendar je še vedno niz starih sporazumov, ki to določbo ne vsebujejo, (mnogi) pa
vsebujejo podobno določbo (tj. investment provision ali holding company provision).456
Za razumevanje pomena LOB določbe podajam naslednji primer: rezident iz države A namerava
vlagati v ZDA (država C) in tako pridobivati dohodke iz obresti ali dividend. Toda država A ni sklenila
davčnega sporazuma z ZDA (npr. Bermuda) ali pa njegova pogodba predvideva manj koristi (npr.
Filipini). Toda država B (npr. Madžarska) je sklenila ugoden davčni sporazum z ZDA. Pogodba daje
prebivalcem države B, vključno z družbami, ki so ustanovljene v skladu z zakonodajo države B (tj.
Madžarske), upravičenje do pogodbenih ugodnosti v zvezi s prihodki, doseženimi v ZDA. Dividenda,
izplačana madžarski družbi iz ZDA, je predmet 5 % davčnega odtegljaja. Poleg tega ima država A
(Bermuda) pogodbo z državo B, ki zagotavlja ugodnosti od dohodkov, ki izhajajo iz države B, ali
podeljuje oprostitev od teh dohodkov na podlagi nacionalnega prava. Dividende, prejete na
Madžarskem, so v celoti oproščene madžarskega korporacijskega davka. V teh okoliščinah rezident
države A ustanovi podjetje v državi B. Temu podjetju so dodeljene ugodnosti iz sporazuma v zvezi z
dohodki iz ZDA in podeljuje svoj dobiček rezidentu države A. Dividenda, ki je nato izplačana iz
Madžarske, je tako oproščena davčnega odbitka. Tako lahko rezident Bermude (A) zmanjša skupno
davčno obremenitev, ki se plačuje od dohodka od dividend iz ZDA, z ustanovitvijo madžarske pravne
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S. Avi-Yonah Reuven, Christina HJI Panayi, v: M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, M. Zagle, 2010, Tax
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455 J. L. Rubinger, Treaty Shopping: Is It Still a Viable Option?, v: Corporate Business Taxation Montly, maj 2007, str. 15.
456 Prav tam, str. 16–17.
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osebe (B).457
Nasprotno pa LOB določba, določena v sporazumu med ZDA in Madžarsko, zanika takšno davčno
ugodnost iz mednarodnega davčnega sporazuma osebi, ki je rezident tretje države, in sicer se to
ugotavlja z dodatnim preizkusom, ki ga sicer običajne anti-treaty-shopping določbe ne vsebujejo.
Bistveni pogoj je, da družba, ki je rezident države podpisnice sporazuma, izpolnjuje tudi ostale
pogoje, kot npr. »zadostno« lastništvo s strani rezidentov držav pogodbenic.
Iz OECD-jevega končnega poročila z naslovom »Preprečevanje dodeljevanja pogodbenih ugodnosti v
neprimernih okoliščinah« (»Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate
Circumstances«), ki se nanaša na ukrep št. 6 iz »akcijskega načrta BEPS«, izhaja ugotovitev458, da
pregled pogodbenih praks tako članic kot nečlanic OECD-ja kaže, da te uporabljajo različne pristope v
boju zoper primere treaty shoppinga, ki sicer niso obravnavani v vzorčni davčni konvenciji OECD. Na
podlagi prednosti in omejitev teh pristopov je OECD podal priporočilo, da se uporabi naslednji
tristranski pristop za reševanje primerov treaty shoppinga, in sicer: (1) ob sklepanju bilateralne
pogodbe pridobljena izjava države pogodbenice, da ta želi preprečevati davčne utaje in – še zlasti –
da se namerava izogibati ustvarjanju možnosti za treaty shopping, se vključi v davčno pogodbo; (2)
posebno protizlorabno pravilo, ki temelji na pravilu LOB, ki so jih sicer ZDA in nekaterih druge države
vključevale v bilateralne pogodbe, bo vključeno v vzorčno konvencijo OECD. Takšno pravilo bo
obravnavalo veliko število situacij treaty shoppinga na način, da bo temeljilo na preverbi pravne
narave, lastništva in splošnih dejavnostih rezidentov pogodbene države; (3) pri obravnavi drugih oblik
zlorab pogodb, vključno s situacijami treaty shoppinga, ki niso zajete v pravilu LOB, predhodno
opisanem v zgornji točki (kot so npr. določeni obvodni finančni aranžmaji), pa bo v vzorčno
konvencijo OECD vključeno bolj splošno protizlorabno pravilo glede pogodbenih transakcij ali
pogodbenih aranžmajev, tj. »pravilo preizkusa glavnega namena« (»principal perpose test rule«
oziroma PPT rule).459
Omenjena pričakovana sprememba se je zgodila 21.11.2017, ko je Svet OECD odobril vsebino
posodobitve vzorca konvencije OECD, ki bo objavljena v naslednjih mesecih. Omenjena prihajajoča
posodobljena različica modela OECD vključuje predvsem spremembe, ki so bile razvite v okviru
OECD/G20 projekta z nazivom BEPS, in sicer zlasti (oz. najpomembnejše):460
-

iz ukrepa 6 izhajajoč nov člen 29 (z naslovom »Upravičenost do ugodnosti« oz. »Entitlement to
Benefits«), ki v vzorčno konvencijo OECD vključuje tudi LOB pravilo in pravilo proti zlorabam (antiabuse rule) za stalne poslovne enote, stacionirane v tretjih državah, ter t.i. »pravilo preizkusa
glavnega namena« (oz. »PPT rule«);

-

iz ukrepa 7 izhajajočo spremembo člena 5 (z naslovom »Stalna poslovna enota« oz. »Permanent
establishment«);

-

iz ukrepa 14 izhajajočo spremembo člena 25 (z naslovom »Postopek medsebojnega dogovora« oz.
»Mutual agreement procedure«) in spremembo komentarjev k členom 2, 7, 9 in 25.
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Medtem ko npr. sporazumi z Egiptom, Madžarsko in Poljsko znižajo davčni odtegljaj na izplačila dividend z virom v ZDA
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2.3.3. Posebne anti-treaty shopping določbe v Nemčiji in vpliv sodne prakse Sodišča EU
Pri tem se najprej postavlja vprašanje, kakšna je razlika med »anti-treaty shopping« določbami in
pravili CFC (Controlled Foreign Companies rules oziroma CFC rules). Pri slednjih gre za pravila,
določena v nacionalnih zakonodajah, ki neposredno ne zadevajo trgovanja med davčnimi
jurisdukcijami (tj. treaty shoppinga), vendar imajo znaten vpliv na oblikovanje davčnopravne
strategije mednarodnih podjetij. Tako je cilj pravil CFC običajno pasivni dohodek »matičnih« družb, ki
so situirane v državah z nižjo obdavčitvijo (o čemer več v naslednjem poglavju), medtem ko pa se
anti-treaty shopping določbe nanašajo tudi na aktivne dohodke ter preprečevanje zlorabe ugodnosti
iz pogodb o izogibanju dvojne obdavčitve.
Na tem področju sta v ZR Nemčiji na področju boja proti zlorabam (oziroma zaobidenju) pomembni
splošno pravilo, določeno v § 42 AO, ter anti-treaty-shopping pravilo, določeno v § 50d/3 EStG.461
Slednje velja samo v primeru zlorabe ugodnosti iz pogodb o preprečevanju dvojne obdavčitve (t. i.
treaty-shopping) ali evropskega skupnostnega prava (t. i. directive shopping).462 Nasprotno pa je
nemško pravilo CFC (oziroma Hinzurechnungsbesteuerung, kakor jo imenujejo) urejeno v določbah §
7 - § 14 AStG, o čemer sledi več v poglavjih III.3.2.4. in III.3.8.2. predloženega dela.
Oblikovanje nemškega anti-treaty-shopping pravila, določenega v § 50d/3 EStG, je bil odgovor
zakonodajalca na sodbo BFH-ja v zadevi Monaco.463 V tej skrajno kontroverzni odločitvi je sodišče
presodilo, da tedaj obstoječa definicija § 42 AO ne velja za nerezidente. Ugotovljeno je bilo, da je
ustanovitev hčerinske družbe v tujini izven dosega nemške davčnopravne jurisdikcije. Čeprav je BFH v
kasnejši sodbi drugače odločil,464 je zakonodajalec zato nato določil nov zakonski okvir z uzakonitvijo
določbe § 50d/3 EStG.465 Pomembni sta sodbi Hilversum I (2002) in Hilversum II (2005), v katerih je
bila nemška holdinška družba predmet presoje treaty-shoppinga v smislu § 50d/3 EstG.466 Nemški
zakonodajalec je na spremenjeno sodno prakso v zadevi Hilversum II reagiral s spremembo definicije
določbe § 50d/3 EstG.
V Nemčiji je do izpred šestih let veljala naslednja dikcija § 50d/3/s.1 EStG (2007):467
Tuja družba nima pravice do popolne ali delne razbremenitve, če so pri njej udeležene osebe, katerim
zmanjšanje ali izvzetje ne pripada, če dohodek dosegajo neposredno ter:
1. za vključitev tujega podjetja manjkajo gospodarski (ekonomski) ali drugi pomembni razlogi ali
2. tuje podjetje ne presega 10 % svojega celotnega bruto dohodka dotičnega poslovnega leta iz
lastne dejavnosti ali
3. tuje podjetje se ne udeležuje v splošnem gospodarskem prometu z za njegov poslovni namen
ustrezno organizacijo poslovanja.
461
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(3) Eine ausländische Gesellschaft hat keinen Anspruch auf völlige oder teilweise Entlastung, soweit Personen an ihr beteiligt
sind, denen die Erstattung oder Freistellung nicht zustände, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten, und
1) für die Einschaltung der ausländischen Gesellschaft wirtschaftliche oder sonst beachtliche Gründe fehlen oder
2) die ausländische Gesellschaft nicht mehr als 10 % ihrer gesamten Bruttoerträge des betreffenden
Wirtschaftsjahres aus eigener Tätigkeit erzielt oder
3) die ausländische Gesellschaft nicht mit einem für ihren Geschäftszweck angemessen eingerichteten
Geschäftsbetrieb am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt.
462
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Vendar je že leta 2012 začela veljati spremenjena določba § 50d EStG. Velik vpliv na to spremembo je
imela sodba Cadbury Schweppes (2006),468 na podlagi katere je Evropska komisija (vodeno pod št.
2007/4435 z dne 18.3.2010)469 formalno pozvala in zahtevala od Nemčije, da spremeni svojo določbo
glede priznavanja opustitve davčnega odtegljaja pri viru (nem. Quellensteuerentlastung; ang.
witholding tax relief). Komisija pri tem ni kritizirala z anti-treaty-shopping predpisom sleden cilj,
temveč le nesorazmerne zahteve za tuja podjetja pri zbiranju dokazov o svoji gospodarski
dejavnosti.470
Ukrep, določen v § 50d/3 EStG (2007), je bil opredeljen kot nesorazmeren zlasti z vidika drugo
omenjenega pogoja (10 % aktivnih dohodkov tujega podjetja iz lastne dejavnosti), pri katerem
zavezancu ni bila podana možnost nasprotnega dokazovanja, kar je bila še posebej pomembna
zahteva, podana v sodbi Cadbury Schweppes. Zato je po mnenju Komisije nemška določba prekoračila
tisto, kar je potrebno za dosego cilja preprečevanja davčne evazije.
Nemčija je za podano zahtevo reagirala s popravkom določbe. Nemški zakonodajalec je v 2. členu,
točka 31 zakona s skrajšanim tehničnim naslovom BeitrRLUmsG471 spremenil prvi stavek § 50d/3 EStG
ter dodal četrti stavek. S tem je bil črtan tog prag desetih odstotkov. Pomemben je bil tudi odstop od
predhodnega načina prekvalifikacije dohodkov (t. i. »vse ali nič« pristop) ter prehod na delitveni
pristop (v praksi z izračunavanjem deleža dejanskega upravičenja posameznega subjekta do opustitve
davčnega odtegljaja).
Tako se § 50d/3/s.1 EStG (2012)472 danes glasi:
Tuja družba nima pravice do popolne ali delne razbremenitve po prvem in drugem odstavku, če so pri
njej udeležene osebe, katerim zmanjšanje ali izvzetje ne pripada, če dohodek dosegajo neposredno in

468

Sodba Sodišča Evropskih skupnosti (SES) z dne 12.9.2006 v zadevi Cadbury Schweppes plc., Cadbury Schweppes Overseas
Ltd v Commissioners of Inland Revenue (C-196/04); ECLI:EU:C:2006:544.
469 Evropska komisija, Direkte Steuern: Europäische Kommission fordert Deutschland förmlich auf, seine
Missbrauchsbekämpfungsvorschriften bei Quellensteuerentlastungen zu ändern, Bruselj, 18.3.2010, str. 1–2.
470 Kljub temu, da se učinki sodbe v zadevi Cadbury Schweppes v pretežni meri nanašajo na področje CFC obdavčitve (v
nemškem prostoru kot t. i. Hinzurechnungsbesteuerung, opredeljen v določbah od § 7 do § 14 AStG), ki je predmet
obravnave v manjši meri v naslednji točki ter obširneje v točki III.3.8. predloženega dela, je sodba vplivala tudi na nemško
protizaobidno določbo § 50d/3 EStG.
471 Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften (BeitreibungsrichtlinieUmsetzungsgesetz - BeitrRLUmsG) z dne 7.12.2011, veljavnost 1.1.2012.
472 § 50d/3 EStG (BeitrRLUmsG z dne 7.12.2011; BStBl. I 2011, 2597):
(3) Eine ausländische Gesellschaft hat keinen Anspruch auf völlige oder teilweise Entlastung nach Absatz 1 oder Absatz 2,
soweit Personen an ihr beteiligt sind, denen die Erstattung oder Freistellung nicht zustände, wenn sie die Einkünfte
unmittelbar erzielten, und die von der ausländischen Gesellschaft im betreffenden Wirtschaftsjahr erzielten Bruttoerträge
nicht aus eigener Wirtschaftstätigkeit stammen, sowie
in Bezug auf diese Erträge für die Einschaltung der ausländischen Gesellschaft wirtschaftliche oder sonst beachtliche
1.
Gründe fehlen oder
die ausländische Gesellschaft nicht mit einem für ihren Geschäftszweck angemessen eingerichteten Geschäftsbetrieb
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt.
Maßgebend sind ausschließlich die Verhältnisse der ausländischen Gesellschaft; organisatorische, wirtschaftliche oder sonst
beachtliche Merkmale der Unternehmen, die der ausländischen Gesellschaft nahe stehen (§ 1 Absatz 2 des
Außensteuergesetzes), bleiben außer Betracht. An einer eigenen Wirtschaftstätigkeit fehlt es, soweit die ausländische
Gesellschaft ihre Bruttoerträge aus der Verwaltung von Wirtschaftsgütern erzielt oder ihre wesentlichen
Geschäftstätigkeiten auf Dritte überträgt. Die Feststellungslast für das Vorliegen wirtschaftlicher oder sonst beachtlicher
Gründe im Sinne von Satz 1 Nummer 1 sowie des Geschäftsbetriebs im Sinne von Satz 1 Nummer 2 obliegt der ausländischen
Gesellschaft. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen Gesellschaft
ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse stattfindet oder für die ausländische Gesellschaft die
Vorschriften des Investmentsteuergesetzes gelten.
2.
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s strani tuje družbe v dotičnem poslovnem letu ustvarjeni bruto dohodek ne izhaja iz lastne
gospodarske dejavnosti kakor tudi:
1. za vključitev tujega podjetja manjkajo gospodarski (ekonomski) ali drugi pomembni razlogi ali
2. se tuje podjetje ne udeležuje v splošnem gospodarskem prometu z za njegov poslovni namen
ustrezno organizacijo poslovanja.
Na tem mestu velja opredeliti tudi vprašanje prednosti med nacionalnim predpisom (v nemškem
primeru je to § 50d/3 EStG) ter morebitno sklenjeno pogodbo o izogibanju dvojni obdavčitvi.
Fischer473 sicer ugotavlja, da se vprašanje, ali obstaja zloraba mednarodnega sporazuma, po
večinskem mnenju presoja po nacionalnem pravu, vendar poudarja, da je potrebno ta pogled zavreči.
Uporabljajo se temeljna načela za razlago mednarodnih sporazumov;474 sklicevanje na nacionalno
zakonodajo za preprečevanje obida zakona tukaj ni mogoče.475 Preprečevanje obida (davčnih)
zakonov je skrb vseh v sporazum zajetih držav; tako je uporaba »splošnih načel«, kakor tudi
enakovrednih nacionalnih standardov, mogoča in dovoljena. Fischer upravičeno poudarja, da »je
razvoj „mednarodnega davčnega jezika“ in enotnega standarda za preprečevanje zakonskega izogiba
– zlasti v obliki rule shoppinga ali treaty shoppinga – zaželen«.
Po drugi strani pa je Ratschow476 opredelil tudi razmerje med nemško splošno protizaobidno normo,
določeno v § 42 AO, ter določbo § 50d/3 EStG. Pri tem se je pridružil Fischerju, ko je navedel, da so, v
kolikor sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja vsebujejo določbe o boju zoper zlorabe,
nacionalna pravila z njihovo uporabo popolnoma izpodrinjena. V nadaljevanju pa je dodal, da vsebuje
§ 50d/3 EStG bolj specifično določbo za boj proti zlorabi meddržavnih pogodb, zaradi česar je
uporabno področje določbe § 42 AO v celoti zamaknjeno.477
Ker se navedena točka nanaša na evropski okvir boja zoper trgovanje z davčnimi jurisdukciji (t. i.
treaty shopping), je zanimiv še pogled na različne pristope evropskih držav k temu problemu. V okviru
delavnice z nazivom »Tax Treaty Abuse or Good Planning: Navigating GAARs, SAARs, and Other AntiTreaty Shopping Rules«, ki je bila izvedena v okviru OECD-ja v letu 2011, so bile podane ugotovitve in
razmisleki o zlorabi davčnih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja ter o razvoju dobre
prakse s poudarkom doseganja davčno učinkovitih čezmejnih struktur in transakcij, ob upoštevanju
GAAR-ov, SAAR-ov ter drugih protizlorabnih določb. V okviru izvedene delavnice se je izkazalo, da
davčni organi v Evropi uporabljajo različne metode in sredstva v boju zoper treaty shopping.478
473

P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 645.
474 Mednarodna pogodba (treaty) je pisni sporazum po pravilih mednarodnega prava med državami ter med državami in
mednarodnimi organizacijami. Pravila mednarodnega prava za pogodbe določata Dunajska konvencija o pogodbenem pravu
(The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties; sestavljena je bila na Dunaju dne 23.5.1969 (1155 UNTS 311) ter je
začela veljati 27.1.1980), ki vsebuje pravila za meddržavne pogodbe, in Dunajska konvencija o pravu pogodb med državami
in mednarodnimi organizacijami ali med mednarodnimi organizacijami (The 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties
between States and International Organizations or between International Organizations). 31. člen Dunajske konvencije
(1969) določa splošno pravilo o razlagi: »Pogodba se naj interpretira v dobri veri v skladu z običajnim pomenom, ki je podan
izrazom iz pogodbe v skladu z njihovim kontekstom ter v luči pogodbenega predmeta in cilja« (»A treaty shall be interpreted
in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light
of its object and purpose«).
475 K. Vogel, Steuerumgehung bei Doppelbesteuerungsabkommen (v: W. Haarmann, Grenzen der Gestaltung im
Internationalen Steuerrecht, Otto Schmidt Verlag, Köln, 1994), str. 90. Tako P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes –
Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str.
646.
476 E. Ratschow, § 42 AO Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch,
M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar , RŠ 143, str. 292–293.
477 BFH/NV 08, 1044; BStBl 08, 619.
478 Ugotovitve delavnice OECD: oseba A, ki je rezident države Y (ki ni država članice EU, npr. Monaka), ima v lasti delnice v
podjetju, ki se nahajajo v državi Z (ki je država članice EU; Z Ltd.). Davčni odtegljaj se običajno zaračuna za dividende, ki jih Z
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2.3.4. Pravila CFC na globalni ravni
Razen očitnih primerov zlorabe se problem davčnega priznavanja pojavlja tudi pri podjetjih, ki za
svoje delovanje potrebujejo zgolj omejeno infrastrukturo. To je primer npr. holdinške družbe, katere
dejavnost je držanje in upravljanje kapitalskih udeležb v drugih družbah. Ravno zaradi možnosti
modernega komuniciranja in novih oblik organiziranja dela (npr. teleworking) je navezava na mesto
poslovodenja pri takšni družbi omejena. Zato je potrebno pri davčnem planiranju v obliki ustanovitve
holdinga paziti na izpolnjevanje pogojev za priznanje s strani davčnega organa.479
Kot priporoča OECD se tako države z visoko obdavčitvijo lotevajo davčnih oaz s pravili CFC (Controlled
foreign company rules).480 Še posebej izraz davčna oaza nakazuje na davčnopravne norme, ki
učinkujejo proti prelaganju virov dohodkov v države z nižjo obdavčitvijo.481 V praksi se nakazuje velika
razlika med davčnimi oazami ter državami z visoko obdavčitvijo: medtem ko prve nimajo interesa, da
se bojujejo proti »škodljivi davčni konkurenčnosti« ter nerade sodelujejo z drugimi državami, pa imajo
države z visoko obdavčitvijo interes, da zajezijo škodljivo davčno prakso z intenzivnim mednarodnim
sodelovanjem.482
CFC zakonodaja v ZDA ima svoj izvor v zgodnjih šestdesetih letih 20. stoletja, in sicer kot odgovor na
(verbalni) napad predsednika Kennedyja na »neupravičeno uporabo davčnih oaz«, vendar so bili prvi
ameriški ukrepi za boj zoper davčno zaobidenje v obliki ustanavljanja žepnih podjetij v nizko
obdavčljivih jurisdukcijah podani v pravilih glede tujega osebja holdinških družb, zapisani že v
dohodninskem zakonu (Revenue Act) iz leta 1937.483
Osrednji boj na mednarodnem področju – tudi v okviru instrumenta CFC – je prevzel OECD, katerega
splošna misija je spodbujanje politike k izboljšanju gospodarske in družbene blaginje ljudi po vsem
izplača osebi A. Da bi imeli koristi od EU Direktive o matičnih in odvisnih družbah (90/435/EGS; več o direktivi v poglavju
3.8.1.) ali od sklenjene pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ter se tako izognil plačilu davčnega odtegljaja, pa A
med njim in Z Ltd. vključi luksemburško družbo (Lux S.à r.l.). V opravljeni primerjalni analizi bi švicarski davčni organi v tej
situaciji preveril, ali je Lux S.à r.l. upravičeni lastnik dividend (ang. beneficial owner of the dividends). V dotičnem primeru bi
to presojali kot primer zlorabe in bi uporabili GAAR kljub dejstvu, da davčni sporazum ne vsebuje določbe v zvezi s tem.
Vlogo za vračilo davčnega odtegljaja bi zato zavrnili. Nemški davčni organ bi prav tako začel z iskanjem upravičenega
lastnika dividend. Vendar namesto da bi posegel po GAAR-u, bi uporabil anti-treaty shopping določbe, po katerih je edino
končni upravičenec do dividende upravičen do davčnih ugodnosti. Ker je podana struktura v korist A-ja namesto Lux S.à r.l.,
bi luksemburška družba morala predložiti dokaze, da ima poslovno osnovo (vsebino) ter da izvaja gospodarsko dejavnost,
da se tako ne bi opredeli (zgolj) kot »prehodna družba« (conduit company) ali »lupina« (shell company). Če pa bi šlo za
primer, ko je luksemburška družba v celoti v lasti ameriške družbe (ki je družba s »substanco«, tj. poslovno vsebino), bi
lahko Lux S.à r.l v skladu z davčnim sporazumom o izogibanju dvojne obdavčitve podal po nemškem SAAR-u (§ 50d/3 EStG)
zahtevo po 0 % davčni stopnji na dividende. Če pa bi bil Lux S.à r.l. v lasti družbe iz Kajmanskih otokov (z ali brez substance),
pa ne bi mogel zahtevati davčno ugodnost iz davčnega sporazuma, in sicer tudi v primeru, če bi bila kajmanska družba v
celoti v lastništvu ameriške družbe (s substanco). Francoski davčni organ pa bi ubral drugačen pristop. Uporabil bi SAAR, ki
je pripravljen na podlagi protizlorabnega pravila v Direktivi o matičnih in odvisnih družbah. ITA, 2011, Tax Treaty Abuse or
Good Planning: Navigating GAARs, SAARs, and Other Anti-Treaty Shopping Rules, 15.4.2011, str. 2–8; IFA/International BAR
Association/OECD, 11th Annual Tax Planning Strategies - U.S. and Europe Conference, 14-15. april 2011, Pariz. Podobno
izčrpno praktično uprizoritev obdavčitve (izplačanih dividend, obresti in licenčnin) je za analiziranih 17 držav podal
Bloomberg BNA (Tax management International forum, št. 4, december 2012).
479 B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der internationalen Unternehmenspraxis, str. 80.
480 Ne glede na implementacijo niza pravil s strani posamezne države, je celovito pokrivanje aktivnosti vseh davčnih oaz
nemogoče. Razlogi so po eni strani v tem, da je te davčne aktivnosti težko opredeliti, ter na drugi strani visoki stroški
administriranja, ki spremljajo izpopolnjevanje različnih »črnih«, »belih« ali »sivih« list z namenom kategoriziranja specifičnih
načrtovanih ukrepov. R. Eicke, 2009, Tax Planning with Holding Companies – Repatriation of US Profits from Europe, str.
294.
481 D. Schmidtmann, 2007, Hinzurechnungsbesteuerung bei internationalen Umstrukturierungen, 2007, str. 19.
482 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 18.
483 V. Thuronyi, Tax Aspects of Offshore Financial Centers, v: IMF, 2003, Current Developments in Monetary and Financial
Law, str. 264.
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svetu. Mednje sodijo tudi vprašanja, ki neposredno vplivajo na življenje navadnih ljudi, kot so koliko
bodo plačali davkov in socialnih prispevkov, po drugi strani tudi vprašanje enakopravnosti državljanov
pri plačevanju davkov po načelu »kdor ima več, tudi več plača«. V okviru opredeljene zaveze za razvoj
tržnega gospodarstva in dobrobiti državljanov vseh držav, je tako naloga OECD-ja boj zoper tiste, ki se
navedenim načelom izogibajo tudi v obliki davčnih utaj in davčnih zaobidenj.
Glede škodljive davčne konkurence se je OECD v svojem poročilu (iz leta 1998) z naslovom »Harmful
Tax Competition: An Emerging Global Issue« osredotočil na 2 tipa t. i. škodljivih davčnih praks:
davčne oaze (oziroma davčna zatočišča; tax havens) in škodljivi preferenčni režimi (harmful
preferential regimes).484 Davčna tekma se pojavi vedno, ko ena država skuša napasti del davčne baze
druge države s ponujanjem ugodnega davčnega režima.485 Gre za prodoren problem: davčni sistemi
dejansko vseh držav vsebujejo nekatere konkurenčne elemente z davčnega področja.486 Seveda
konkurenčno mednarodno okolje ponuja tudi davkoplačevalcem »prijazen« davčni sistem. Vendar je
pri tem potrebno upoštevati tudi (oziroma predvsem) interese države rezidentstva lastnikov kapitala,
katere primaren interes je zaščita domačega fiskusa pred zlorabo. Državam izvornega rezidentstva je
tako potrebno priznati legitimno pravico, da se bojujejo zoper načine in poti, ko se v teh »davčno
konkurenčnih« državah ustanavljajo družbe, ki nimajo nikakršne gospodarske vsebine (ali zgolj
simbolično), temveč je primaren namen pobeg pred neugodno obdavčitvijo v domači državi.
Z uporabo podjetja v davčni oazi lahko davkoplačevalec izmakne davek iz domače države, s tem ko ne
vrne dobička, izkazanega s strani družbe v drugi državi. Ta »podjetniški ukrep« je učinkovit le, če je
tuja družba predmet obdavčitve v davčni oazi po nizki ali brez obdavčitve, kjer je ustanovljena, ter če
država rezidentstva davkoplačevalca ni sprejela anti-treaty-shopping zakonodaje, na podlagi katere bi
obravnavala primer.487 Pri tem je Thuronyi488 še leta 2003 opozoril, da je OECD – namesto, da bi se
lotil problema davčne konkurence kot celote, – ubral ozek pristop, pri čemer se je osredotočil na tiste
vidike davčne konkurence, ki so zaznani kot še posebej škodljivi. Vendar so vedno večja globalizacija
pretoka blaga, storitev in kapitala ter spremenjena izhodišča po globalni finančni krizi v letu 2008
povzročili, da se države vedno bolj osredotočajo na čezmejno obdavčitev (ang. cross-border taxation),
pri čemer različni (nacionalni) pristopi k obdavčenju mednarodne trgovine ter njihovega boja zoper
davčno zaobidenje predstavljajo resno oviro. Zato večina držav podpira oblikovanje skupnih
(nadnacionalnih) pravil za obdavčenje mednarodne trgovine in prenosa kapitala ter skupnih ukrepov
za boj zoper davčno zaobidenje. In OECD se je v obdobju po globalni finančni krizi izvajanja svojega
poslanstva tudi aktivno lotil, o čemer več v naslednjem poglavju.
Sicer pa je OECD že dne 26.6.2000 objavil listo 35 davčnih oaz skupaj s poročilom.489 Za odločanje, ali
je posamezna država davčna oaza, je OECD postavil 4 ključne faktorje: (1) nizka obdavčitev ali brez
obdavčitve, (2) brez učinkovite izmenjave informacij, (3) pomanjkanje transparentnosti in (4)
omogočanje ustanovitve družbe brez potrebe po lokalni vsebinski prisotnosti.490
Veliko držav so nato izključili iz seznama, saj so se te javno zavezale, da bodo sodelovale pri boju
484

Prav tam, str. 264; OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project - Countering Harmful Tax Practices More
Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, OECD publishing, 2015, str. 9–12.
485 V. Thuronyi, Tax Aspects of Offshore Financial Centers, v: IMF, 2003, Current Developments in Monetary and Financial
Law, str. 264.
486 Prav tam, str. 264.
487 Prav tam, str. 266–267.
488 Prav tam, str. 264.
489 OECD, Toward Global Tax Corporation, Report to the 2000 Ministerial Council Meeting and Recommendations by the
Committee on Fiscal Affair, 2000; V. Thuronyi, Tax Aspects of Offshore Financial Centers, v: IMF, 2003, Current
Developments in Monetary and Financial Law, str. 264.
490 V. Thuronyi, Tax Aspects of Offshore Financial Centers, v: IMF, 2003, Current Developments in Monetary and Financial
Law, str. 265.
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zoper škodljive davčne prakse. Vključitev na seznam je torej vključevalo pogajalski element, saj je bila
označitev države odvisna od odnosa oblasti glede odstranjevanja škodljivih vidikov njihovih
delovanj.491 Sedem jurisdikcij492 ni prevzelo obveznosti za preglednost in izmenjavo informacij ter so
bile v aprilu 2002 s strani OECD-jevega Odbora za fiskalne zadeve identificirane kot nesodelujoče
davčne oaze. Vendar so se sčasoma vse navedene jurisdikcije zavezale in bile odstranjene iz seznama
»nesodelujočih davčnih oaz« (unco-operative tax havens).493
Navedenemu poročilu OECD-ja glede izboljšanja stanja na področju nelojalne davčne konkurence pa
ne sledijo nevladne organizacije, kot npr. FATF (Financial Action Task Force (on Money Laundering)) in
združenji raziskovalnih novinarjev ter zaskrbljenih raziskovalcev in aktivistov ICIJ (The International
Consortium of Investigative Journalists) in TJN (Tax Justice Network), ki s svojimi seznami in razkritji
opozarjajo na nerešen problem spornega ravnanja posameznih multinacionalnih družb in
investicijskih bank v obliki davčno zaobidnih shem (tax avoidance schemes),494 tudi v zvezi z aferama
Luxembourg Leaks495 (oziroma skrajšano LuxLeaks; november 2014) in SwissLeaks496 (februar 2015),
ter problemi davčnih oaz, ki so zlasti dobili na pomenu z aferami Panama papers497 v aprilu 2016,
Bahamas Leaks498 v septembru 2016 in Paradise papers499 v novembru 2017. Aktivno pa se je boju
zoper davčne oaze in agresivnemu zaobidnemu ravnanju družb v zadnjih letih lotila tudi Evropska
komisija (več o tem sledi v poglavju III.6.), tudi z objavo (dne 17.6.2015) t. i. črne liste (black list) 30-ih
davčnih oaz,500 pri čemer gre za države in teritorije, ki jih je najmanj (to je bil postavljen kriterij501) 10
držav članic EU označilo kot države ali teritorije, ki ne delujejo v skladu z mednarodnimi standardi
davčne transparentnosti, izmenjave podatkov in poštene davčne konkurence. Ta seznam je bil
kasneje preklican, medtem ko se je nadaljeval projekt Evropske komisije z naslovom »Tax good
governance in the world as seen by EU countries«502 (sicer nazadnje ažuriran na dan 31.12.2015), s
491

Sankcije proti državam na seznamu so se lahko uporabile s strani držav članic OECD od 31.7.2001 dalje. Prav tam, str.
265.
492 Andora, Kneževina Lihtenštajn, Liberija, Kneževina Monako, Republika Marshallovi otoki, Republika Nauru in Republika
Vanuatu.
493 Nauru in Vanuatu sta svoje obveznosti prevzela v letu 2003, Liberija in Marshallovi otoki pa v letu 2007. V maju 2009 je
Odbor za fiskalne zadeve odločil, da odpravijo vse preostale tri jurisdikcije (Andora, Kneževina Lihtenštajn in Monako) iz
seznama davčnih oaz, ki niso pripravljene sodelovati, v luči njihove zaveze za izvajanje standardov OECD o preglednosti in
učinkoviti izmenjavi informacij ter določitve časovnice za njeno izvajanje. Začasni rezultat je bil ta, da s strani Odbora za
fiskalne zadeve ni bil navedena nobena jurisdukcija kot nesodelujoča. OECD, OECD List of Unco-operative Tax Havens.
494 Pri tem so opozorili na dvomljive prakse mednarodnih korporacij Starbucks, Amazon, Google, Facebook, EBay, PayPal,
GlaxoSmithKline, British American Tobacco idr., ki se – tudi v soglasju s posameznimi evropskimi državami gostiteljicami –
poslužujejo različnih davčnih shem (med njimi so bolj znane »Double Irish«, »Dutch Sandwich« in »Bermuda Black Hole«).
Da rešitev – kljub naporom Komisije, o čemer več v poglavjih III.6.2., III.6.3. in III.6.4., – ne bo enostavna tudi zaradi
neomajnega razmišljanja posameznih držav (primer Irske po odločitvi Komisije v avgustu 2016, da mora Apple vrniti Irski 13
milijard EUR), analitično pojasnjuje tudi Damijan Slabe, avtor članka v časopisu Delu z dne 7.9.2016 z naslovom »Komu je še
mar, kaj pravi Evropa«, ko navede, da »… če je Evropska unija po razkritju "Luxembourg Leaksa" in "Panamskih
dokumentov" na vse kriplje prisegala, kako da bo Bruselj odpravil davčne oaza in poenotil davčno politiko, je irska afera
Apple najbrž najboljši dokaz, da se v Evropi, tudi ko politiki trobijo v isti rog, ne more zgoditi nič«. Po več kot letu dni pa je
irska vlada sporočila, da se je z Applom dogovorila, da bo do marca 2018 vplačal dolgovani znesek na posebni računi, kjer bo
denar počakal na dokončno razrešitev pritožb Appla in Irske pred Sodiščem EU (Irska dosegla dogovor z Applom, Delo,
5.12.2017, str. 8).
495 ICIJ, ‘Lux Leaks’ causes ‘tax storm’ of government, media response, 7.11.2014.
496 ICIJ, Swiss Leaks lifts the veil on a secretive banking system, 8.2.2015.
497 ICIJ, Giant Leak of Offshore Financial Records Exposes Global Array of Crime and Corruption, 3.4.2016.
498 ICIJ, ICIJ publishes leaked Bahamas info to offshore database, 21.9.2016.
499 ICIJ, ICIJ releases The Paradise Papers, 5.11.2017.
500 Dne 17.6.2015 objavljena črna lista »nesodelujočih davčnih jurisdukcij« je obsegala naslednje davčne oaze: Andora,
Liechtenstein, Guernsey, Monaco, Mauritius, Liberija, Sejšeli, Brunej, Hong Kong, Maldivi, Cookovi otoki, Nauru, Niue,
Marshallovi otoki, Vanuatu, Angvila, Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Bermudi, Britanski Deviški otoki,
Kajmanski otoki, Grenada, Montserrat, Panama, Saint Vincent in Grenadine, Saint Kitts in Nevis, Turks in Caicos, Ameriški
Deviški otoki.
501 EU business, EU releases world tax havens blacklist, 18.6.2015.
502 Evropska komisija, Tax good governance in the world as seen by EU countries, 31.12.2015.
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tabelarnim prikazom tretjih držav in teritorijev, ki jih posamezne države članice EU vidijo kot
netransparentne davčne oaze. Medtem ko je bilo za izdelavo vseevropskega črnega seznama
nesodelujočih davčnih jurisdikcij potrebno predhodno izdelati kriterije, kar je že samo po sebi –
zaradi različnih interesov držav članic – predstavljalo težko nalogo.503 Estonsko predsedstvo Sveta EU
je nalogo oblikovanja liste nesodelujočih davčnih jurisdukcij ohranilo kot prioriteto tudi v drugi
polovici leta 2017, kar izhaja iz dokumenta Sveta Evropske unije z naslovom »BEPS: Presidency
roadmap on future work« z dne 7.7.2017.504 V tem obdobju (november 2017) je Financial Times505
objavil novico, da je EU pozvala 53 davčnih jurisdikcij506 k spremembi njihovih davčnih pravil ter jim
zagrozila z uvrstitvijo na evropski seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij. Dne 5.12.2017 je Svet EU
objavil dolgo pričakovan seznam 17 nesodelujočih davčnih jurisdikcij (EU list of non-cooperative tax
jurisdictions).507
Dodatno – z globalnega vidika – pa velja omeniti še ameriški »Foreign Account Tax Compliance Act«
(Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini; 2010)508 oziroma skrajšano FATCA, ki
predstavlja globalen pristop ZDA k obdavčevanju svojih državljanov ter je šele z nekajletno zakasnitvi
prišel v polno veljavo pri poslovanju te države s svetom.509
Prepoznati je, da temu modelu (prisilne) avtomatične izmenjave informacij sledi tudi OECD, ki je v
svojem letnem poročilu za leto 2015510 ugotovil, da avtomatična izmenjava informacij postaja norma,
za katero izvajanje (v letih 2017 in 2018) se je dodatno zavezalo že skoraj 100 držav oziroma
teritorijev. Davčne uprave bodo kmalu imele avtomatski dostop do podatkov od tujih bank o lastnih
davčnih rezidentih v do sedaj manj sodelujočih državah. To bo za vselej spremenilo »aritmetiko
mednarodne davčne utaje«, saj bo na »off-shore« način težko še nadalje prikrivati denar. Po drugi
strani pa iz poročila izhaja, da se je v letu 2015 zmanjšalo število davčnih jurisdukcij, ki so bile prej
ocenjene kot "neskladne" (non-compliant) ter se je znatno izboljšala njihova bonitetna ocena na "v
veliki meri skladne" (largery compiant), kar kaže na učinke že izvedenih mednarodnih pregledov
delovanja posameznih držav in teritorijev na področju izmenjave davčnih podatkov. Medtem ko
OECD-jevih aktivnostih po letu 2013 več v nadaljevanju v poglavju III.2.3.5.
503

Evropska komisija je dne 15.9.2016 predstavila izjavi za javnost (z naslovoma »Fair Taxation: Commission launches work
to create first common EU list of non-cooperative tax jurisdictions« in »Questions and Answers on the common EU list of
non-cooperative tax jurisdictions«) glede opravljenega dela pri oblikovanju prvega skupnega seznama nesodelujočih
davčnih jurisdukcij s hkratno predstavitvijo predhodne ocene v obliki »preglednice« glede ključnih kazalnikov (dokument z
nazivom »First step towards a new EU list of third country jurisdictions: Scoreboard«). Na podlagi podanega seznama 92
držav in odvisnih teritorijev naj bi države članice izbrale, katere od navedenih jurisdukcij naj bi bile natančno pregledane iz
naslova suma nesodelovanja in netransparentnosti v davčnih zadevah. Iz dokumenta izhaja tudi cilj, da bi Komisija EU
objaviti dokončni seznam nesodelujočih jurisdikcij do konca leta 2017.
504 Svet Evropske unije (Council of the European Union), BEPS: Presidency roadmap on future work, 7.7.2017.
505 Financial Times, EU warns 53 jurisdictions of tax blacklist threat, 6.11.2017.
506 Od 92 tujih davčnih jurisdikcij, ki jim je Komisija EU poslala pisma, jih je 22 dokazalo, da izpolnjuje zahteve EU, 8
jurisdikcij je podalo obljubo, da bo spremenilo svojo zakonodajo, da bo ustrezalo zahtevam EU, ena jurisdikcija je še v
postopku ocene, 8 jurisdikcij se ni odzvalo, medtem ko ostalih 53 jurisdikcij ne izpolnjuje najmanj enega izmed pogojev.
Glede na navedeno se bo seznam (ki se bo sicer vsakoletno prenavljal glede na spremenjena dejstva) do končne odločitve
zagotovo spremenil.
507 Na seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij so bile uvrščene naslednje države in teritoriji: Ameriška Samoa, Bahrajn,
Barbados, Grenada, Guam, Republika Koreja, Macao, Marshallovo otočje, Mongolija, Namibija, Palau, Panama, Sveta Lucija,
Samoa, Trinidad in Tobago, Tunizija in ZAE. Na sivem seznamu držav, ki so obljubile spremembe davčne zakonodaje, pa se
je znašlo več deset držav in jurisdikcij, ki bodo podrobno spremljane. Svet EU, Taxation: Council publishes an EU list of noncooperative jurisdictions, 5.12.2017.
508 US IRS, Foreign Account Tax Compliance Act, marec 2010.
509 Učinek tega zakona, katerega namen je izvajanje globalnega obdavčevanja ameriških davkoplačevalcev, je bil globalno
zelo velik, saj je dvostranske sporazume z ZDA podpisalo že do sredine leta 2014 več kot 80 držav (med njimi tudi mnoge
davčne oaze) ter skoraj 100.000 finančnih institucij. R. W. Wood, 10 Facts About FATCA, America's Manifest Destiny Law
Changing Banking Worldwide, Forbes, 19.8.2014.
510 OECD, Tax Transparancy 2015 – Report on Progress, str. 5, 7 in 9.
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In nazaj na zgodovino uvajanja CFC zakonodaje: sprva so mnoge države članice OECD sprejele CFC
zakonodajo, ki obdavčuje nekatere dohodke kontroliranih tujih družb na njihove lastnike.511 Ustrezno
temu so mnoge države sprejela pravila, s katerimi napadajo izmikanje davkov s strani tujih
investicijskih fondov, in sicer kot dopolnilo ali razširitev pravil CFC.512 Tako so zakonodajalci našli poti,
s katerimi so z namenom prekiniti običajno ločevanje med delničarji in družbo, oblikovali ukrepe za
obrambo pred zlorabami (in posledično ubežanjem pred roko davčne države).
V Nemčiji je pravilo CFC kot t. i. »dodatna obdavčitev« (Hinzurechnungsbesteuerung)513 urejeno v
četrtem delu Zakona o obdavčitvi pri odnosih s tujino - AStG (Gesetz über die Besteuerung bei
Auslandsbeziehungen oziroma skrajšano Aussensteuergesetz). Pravila CFC so na voljo tudi v drugih
razvitih državah, pri čemer se zasnova pravil CFC zelo razlikuje od države do države. Pri tem Slovenija
navedenega pravila ni vključila v svojo davčno zakonodajo.
CFC družbe so po navadi holding družbe, ki imajo nalogo, da z ustvarjanjem pasivnih dohodkov, tj.
dohodkov, ki izvirajo iz dividend, obresti, licenčnin in drugih pravic uporabe intelektualne lastnine,
storitev poslovodenja in drugih storitev, ki jih holding družbe opravljajo za vsa podjetja v skupini, te
dohodke izplačajo svojim družbenikom v tujino na davčno čim ugodnejši način. Holding družbe v
glavnem ne izvajajo poslovnih dejavnosti, katerih rezultat bi bili aktivni dohodki, to je dohodki iz
naslova prodaje blaga in storitev, temveč so le orodje za zbiranje pasivnih dohodkov in njihovo
distribuiranje lastnikom holdinga pod pogoji in na način, ki je davčno veliko ugodnejši od tistega, ki bi
se uporabljal v državah, katerih rezidenti so družbeniki holding družbe. Zakonodaja, ki ureja CFC
družbe, pomeni skupek določb, ki državi, ki je te določbe sprejela v svojo zakonodajo, dovoli, da
obdavči svoje rezidente za dohodke, ki so jih prejeli zaradi udeležbe in kontrole v tujih
(nerezidenčnih) družbah.514
Rezidenti (tj. fizične osebe) so kot družbeniki tuje družbe obdavčeni glede na sorazmerni delež vseh
ali nekaterih doseženih dohodkov kontrolirane družbe v tujini, in sicer tedaj, ko se dohodki pojavijo in
ne ko jih kontrolirana tuja družba razdeli delničarjem.515 Iz literature izhaja, da obdavčitev po pravilu
CFC temelji na fikciji izvedenega izplačila dividend (ang. deemed dividend distribution, nem.
Ausschüttungsfiktion). Če pa so rezidenti pravne osebe, pa se na podlagi pravil CFC dohodek nizko
obdavčene družbe v tujini (ki je v tujino preusmerjen preko doseganja pasivnih dohodkov npr. iz
licenčnine, pri čemer je bila pred tem prenesena intelektualna lastnina v to nadzorovano družbo v
tujini) ponovno pripiše na domačo matično družbo.
Sčasoma sta se razvila dva tipa pravil CFC, torej transakcijski pristop (transactional approach) in
pristop z opredelitvijo pristojnosti (defined jurisdiction approach). Prvi pristop uporabljata ZDA in
Kanada ter ne ponuja izraza davčna oaza, temveč se omejuje na ciljanje na izbrane transakcije,
predvsem skupaj s pasivnim kapitalom in nizkimi davčnimi stopnjami. Nasprotno pa pristop z
opredelitvijo pristojnosti (Francija, Velika Britanija in Japonska) ugotavlja obstoj davčne oaze s
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V. Thuronyi, Tax Aspects of Offshore Financial Centers, v: IMF, 2003, Current Developments in Monetary and Financial
Law, str. 267.
512 B. J. Arnold, The Taxation of Investments in Passive Foreign Investment Funds in Australia, Canada, New Zealand and the
United States, v: H. Alpert, K. van Raad, Essay on International Taxation in Honor of Sidney I. Roberts, Kluwer, Deventer,
1993, str. 6–10; L. Burns, R. Krever, Interest in Non-resident Trust, Australian Tax Research Foundation, 1997, str. 79–128;
povzeto po V. Thuronyi, Tax Aspects of Offshore Financial Centers, v: IMF, 2003, Current Developments in Monetary and
Financial Law, str. 267.
513 Več o nemški CFC določbi sledi v poglavju III.3.8.2.
514 N. Drobnič, Nada, 2008, Davčno načrtovanje in optimiranje čezmejnih naložb, str. 104-105.
515 D. Sandler, Controlled Foreign Corporation Rules and Developing Economies, 10th International Tax Conference,
Mumbai, 3-4.12.2004, str. 3.
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primerjavo davčnih stopenj z vidika posamezne države.516 SES je v primeru Cadbury Schweppes
(sodba C-196/04 z dne 12.9.2006) oblikoval pravila CFC za države članice EU.517 Nemškemu in
evropskemu vidiku pravil CFC se podrobneje posvečam v točki III.3.8. predloženega dela.

2.3.5. Aktivnosti OECD-ja v obdobju 2013 - 2017
Novejša pobuda OECD-ja (ki je usklajena s skupino G20) se nanaša na v februarju 2013 objavljeno
poročilo z naslovom »Naslavljanje davčne osnove in premikov dobička« (»Addressing Base Erosion
and Profit Shifting«),518 v katerem je OECD ugotovil, da »mednarodni splošni principi, ki izhajajo iz
nacionalnih izkušenj kako deliti davčno jurisdukcijo, niso držali korak s spremembami poslovnega
okolja«. Julija 2013 je OECD objavil tudi »akcijski načrt BEPS« s polnim naslovom »Akcijski načrt glede
erozije davčne osnove in premikov dobička« (»Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting«)519, ki
ga je septembra 2013 odobrila tudi skupina G20 ter ki vsebuje 15 ukrepov, kako se proti davčni eroziji
in neobdavčenemu (ali nizko obdavčenemu) prenosu dobičkov boriti na celovit način ter določil roke
za uvedbo teh ukrepov. Sicer pa je OECD opredelil tri ključna področja svojega delovanja, in sicer
transferne cene, razmejevanje davčnih jurisdukcij in ukrepi za boj zoper erozijo davčne baze.
Po dveh letih dela so delovne skupine, ki so sodelovale v opredelitvi 15 ukrepov iz akcijskega načrta
BEPS, oktobra 2015 izdale končna poročila (katerih bistvene povzetke navajam v tem poglavju ter
poglavjih III.2.3., III.2.3.1., III.2.3.2. in III.3.8.7.1.) ter tako predale pobudo političnim akterjem v
državah članicah OECD, da znotraj OECD-ja usklajena priporočila dosledno in koordinirano
implementirajo v svojo zakonodajo.
OECD je bil sicer že preteklih desetletjih aktiven na področju oblikovanja vzorčnih modelov konvencij
o izogibanju dvojnega in ničnega obdavčenja. OECD ugotavlja, da sta odprava možnosti za čezmejno
izogibanje plačevanja davkov ter uspešno in učinkovitejše preprečevanje dvojnega obdavčevanja
bistvenega pomena za izgradnjo mednarodnega davčnega sistema, ki podpira gospodarsko rast in
prožno globalno gospodarstvo.
Tako 25. člen vzorčne konvencije OECD zagotavlja mehanizem reševanja sporov, ki je neodvisen od
rednih pravnih sredstev, ki so na voljo v skladu z nacionalnim pravom, ter na podlagi katerega se
določijo pristojni organi držav pogodbenic, ki lahko rešijo razlike ali težave v zvezi z razlago ali
uporabo konvencije. Ta mehanizem, ki se imenuje »postopek vzajemnega dogovora« (mutual
agreement procedure - MAP), je bistvenega pomena za pravilno uporabo in razlago davčnih pogodb.
Kot rečeno je OECD v letu 2013 z »akcijskim načrtom BEPS« nadaljeval aktivnosti na področju
izboljšanja mehanizmov za reševanje sporov v zvezi z izvajanjem konvencij o izogibanju dvojnega in
ničnega obdavčevanja ter delo zaključil dve leti kasneje. Tako je OECD leta 2015 predstavil končno
poročilo z naslovom »Učinkovitejše reševanje mehanizmov glede sporov« (»Making Dispute
Resolution Mechanisms More Effective«), ki se nanaša na ukrep št. 14 iz »akcijskega načrta BEPS«. Cilj
aktivnosti v zvezi z ukrepom št. 14 je krepitev uspešnosti in učinkovitosti postopka MAP. Njihov cilj je
minimiziranje tveganja glede negotovosti in nenamerne dvojne obdavčitve z zagotavljanjem
doslednega in pravilnega izvajanja davčnih pogodb, vključno z učinkovitim in pravočasnim
reševanjem sporov. Prav tako je OECD (2015) v končnem poročilu z naslovom »Razvoj večstranskega
instrumenta za spreminjanje dvostranskih davčnih pogodb« (»Developing a Multilateral Instrument
to Modify Bilateral Tax Treaties«), ki pa se nanaša na ukrep št. 15 iz »akcijskega načrta«, raziskal tudi
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519 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shiffing, 2013, str. 14–40; OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit
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tehnične izvedljivosti za razvoj večstranskega instrumenta za spremembo davčnih sporazumov, da bi
se doseglo učinkovito izvajanje ukrepov BEPS, ki se nanašajo na sklenjene davčne konvencije.520
Na drugi strani pa je bil OECD v preteklosti aktiven tudi na področju boja zoper davčne oaze in
škodljive preferenčne režime. Tako je že leta 1998 izdal poročilo z naslovom »Škodljiva davčna
konkurenca: nastajajoče globalno vprašanje« (»Harmful Tax Competition: An Emerging Global
Issue«). V poročilu navedena dejstva o »škodljivi davčni konkurenci« kot o »porajajočem globalnem
problemu« ter tedaj izraženi politični pomisleki so danes aktualni prav v isti meri kot so bili v času
objave poročila. Tako je OECD pomen nadaljnjega dela na boju zoper škodljive davčne prakse
nadaljeval v opredeljevanju ukrepa št. 5 »akcijskega načrta BEPS«. Sicer pa OECD v tem (končnem)
poročilu iz leta 2015 z naslovom »Učinkovitejše preprečevanje škodljivih davčnih praks učinkoviteje,
upoštevajoč preglednost računov in vsebine« (»Countering Harmful Tax Practices More Effectively,
Taking into Account Transparency and Substance«) ugotavlja, da so države že dolgo nazaj spoznale,
da bi »dirka do dna« (»race to the bottom«) v končni meri pripeljala davčne stopnje na nekatere vire
dohodkov do stopnje nič za vse države, in sicer ne glede na to, ali je to davčna politika posamezne
država ali ne. Zato je boj proti škodljivim davčnim praksam skupen interes tako držav OECD kot držav,
ki niso članice OECD. Z dogovorom glede niza skupnih meril in spodbujanjem okvira za sodelovanje je
poročilo o ukrepu št. 5 namenjeno ne zgolj podpiranju fiskalne suverenost posameznih držav, temveč
tudi povečevanju sposobnosti držav, da reagirajo proti škodljivim davčnim praksam drugih
subjektov.521
OECD je opredelil tudi uporabnost pravila LOB (kot posebne protizlorabne določbe) v poročilu, ki se
nanaša na ukrep št. 6 iz »akcijskega načrta«. Tako iz v letu 2015 izdanega končnega poročila z
naslovom »Preprečevanje dodeljevanja pogodbenih ugodnosti v neprimernih okoliščinah«
(»Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances«) izhaja priporočilo,522
da naj bi pogodbene stranke v bodoče vključevale pravilo LOB v bilateralne davčne sporazume, hkrati
pa OECD predvideva istočasno še vključitev (splošnega) protizlorabno pravilo (t. i. pravila PPT), ki pa
naj bi ponujajo rešitve v tistih primerih, ko pravilo LOB ne bi zadostovalo (več o tem že v poglavjih
III.2.3., III.2.3.1. in III.2.3.2.).
Kot zadnje pomembno novost v zvezi s pravilom CFC pa velja opredeliti še ugotovitev OECD-ja o
potrebi po vzporednem obstoju in razvoju tega pravila s pravili o transfernih cenah. To izhaja iz
OECD-jevega končnega poročila OECD (2015) z naslovom »Oblikovanje učinkovitih pravil glede
nadzorovanih tujih podjetij« (»Designing Effective Controlled Foreign Company Rules«), ki se nanaša
na ukrep št. 3 »akcijskega načrta BEPS«. O tem je več navedeno v nadaljevanju v poglavju III.3.8.7.1.
tega dela.
Omeniti še velja OECD-jeva priporočila glede boja zoper zlorabo statusa stalne poslovne enote
(permanent establishment), zapisana v končnem poročilu (2015) z naslovom »Preprečevanje
umetnega zaobidenja statusa stalne poslovne enote« (»Preventing the Artificial Avoidance of
Permanent Establishment Status«) ki se nanaša na ukrep št. 7 »akcijskega načrta BEPS«.523
520

OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project - Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective,
Action 14 - 2015 Final Report, OECD publishing, 2015, str. 9; OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 - 2015 Final Report, OECD publishing, 2015,
str. 9–10.
521 OECD, BEPS Action 5, str. 9–12.
522 OECD, BEPS Action 6, str. 9 in 18.
523 OECD je opredelil umetno zaobidenje prepoznanja statusa stalne poslovne enote skozi sklepanje komisijskega posla, iz
izvzetja posebnih dejavnosti, delitvijo aktivnosti med ozko povezanimi strankami itd. OECD, OECD/G20 Base Erosion and
Profit Shifting Project - Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7 - 2015 Final Report,
OECD publishing, 2015, str. 9 in 13–45. Neposredni učinki teh predlogov so podani v poglavju III.6. predstavljene naloge.
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2.4. Pravne praznine in uporaba analogije v davčnem pravu
Splošno je znani zgodovinski pomen, ki ga je imela Magna Charta Libertatum iz leta 1215.524 Formula
njenega 39. člena525 »Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur [...] nisi per legale iudicium vel per
legem terrae« se je upravičeno smatrala kot temeljni kamen angleške svobode (»the keystone of
English liberty«).526 Navedena ideja je imela veliki vpliv (četudi z večstoletnim zamikom) tudi na
ameriško in francosko revolucijo ter razvoj človekovih pravic, kar se je kazalo tudi v pravni varnosti
posameznika v odnosu do države.
Že Maklecov527 je ugotavljal, da deloma zasledimo težnje, da se uveljavi zahteva po zakonitosti na
področju kazenskega prava, že v stari dobi. Toda pravi razcvet te ideje se je pričel šele v 18. stoletju, v
dobi razsvetljenstva in je povezan z imeni Beccarije, Montesquieuja, Voltaireja in drugih. Ideologi
dobe razsvetljenstva so v svojem pretiranem racionalizmu bili prepričani, da je mogoča kodifikacija, ki
nima nobene vrzeli in notranjih nasprotij. Dejanski stani naj bodo kar je mogoče točni in izčrpni, kazni
pa naj bodo fiksno določene. Če se to doseže, postane sodnikova razlaga nepotrebna. Besedilo
zakona je potemtakem ultima ratio, kajti sodnik se pač ne more smatrati »plus sage que les lois«
(»pametnejši od zakonov«).528
Iz navedenega vidimo, da so še ne toliko časa nazaj prisegali na popolnost (absolutnost) zakonskih
norm, pri čemer ni bilo prostora za uporabo instrumentov zapolnjevanja pravnih lukenj, saj naj te v
popolnem sistemu ne bi obstajale. Vendar praksa sedanjega kot tudi tedanjega časa kaže, da so
življenjske situacije, ki so predmet presojanja pred sodnikom, tako različne in spreminjajoče, da jih
niti »popoln« zakonodajalec (bodisi v podobi absolutnega monarha bodisi v podobi ljudske
skupščine) ne more predvideti ter vključiti v zakonski okvir. Zaradi dinamičnosti in kompleksnosti
družbenega življenja tako zakonodajalec ne more v popolnosti urediti vseh družbenih razmerij, za
katera meni, da bi morale biti urejene, zato se v pravnem redu pojavljajo pravne praznine.

2.4.1. Teoretični vidik pravnih praznin (lukenj oziroma vrzeli)
Tesno povezani s problemom interpretacije davčnih zakonov so zakonski ukrepi, uvedeni z namenom
podaje splošnih pravil za uporabo davčne zakonodaje v situacijah, kjer davčni zavezanci oblikujejo
pravne posle v posebnih oziroma samosvojih pravnih oblikah z namenom doseganja koristi, ki pa jim
niso namenjene s strani davčnega zakona. Ker so davčni zakoni zgolj splošni predpisi, je za
zakonodajalca nemogoče, da predvidi vse situacije v hitro spreminjajočem se svetu, zato se nahajajo
524

Velika listina svoboščin je listina 63 členov, ki so omejevali moč angleškega kralja, predpisali pravne postopke zoper
posameznika ter pomen sodišča, predvsem pa položaj monarha, plemstva in cerkve. Po svojem namenu je bila napisana, da
prepreči državljansko voljno. Kljub podpisu, jo angleški kralj Ivan (poznan tudi kot Ivan brez zemlje; John Lackland) dejansko
ni nikoli sprejel, prav tako pa jo je kot nično opredelil papež, češ da je bila izsiljena s strani plemstva. Čeprav ni opravila
svojega (izvirnega) poslanstva (preprečitev državljanske vojne v Angliji), predstavlja Velika listina svoboščin začetek
svoboščin posameznika ter se danes smatra kot prvi ustavni akt.
525 Najpomembnejši člen Velike listine svoboščin je 39. člen (poimenovan tudi Habeas corpus), ki določa: »Nullus liber homo
capiatur vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquot modo distruatur, nec super eum ibimus,
nee super eum mittemus nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terrae.« Oziroma: »Noben svoboden človek
ne bo priprt ali zaprt ali mu bodo odvzete njegove pravice ali lastnina, ali prepovedan ali izgnan ali mu odvzet položaj na
kakšen drugi način, niti ne bo proti njemu izvajana sila niti kdo drugi poslan, da to naredi, razen če to narekuje zakonita
sodba ali pravo dežele.«
526 A. Maklecov, Analogija v kazenskem pravu, v: Slovenski pravnik, 49 (1935), št. 6-8, str. 148.
527 Prav tam, str. 148–149.
528 Za dobo razsvetljenstva je bila torej značilna racionalistična zaverovanost v absolutno moč napisanega zakona.
Prevladovalo je prepričanje, da se da doseči taka izčrpnost, zaključenost in enosmiselnost v določbah zakona, da postane
njegova razlaga odveč. Sodnik se pretvarja v malodane avtomatični stroj za subsumpcijo (H. Henkel, Strafrichter und Gesetz,
Hamburg, 1934, str. 18). Več o tem A. Maklecov, Analogija v kazenskem pravu, v: Slovenski pravnik, 49 (1935), št. 6-8, str.
149–150.
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številne luknje in vrzeli (ang. gaps and loopholes; nem. Lücken)529 v vsakem davčnem zakonu. Prav
tako v mnogih primerih zakon omogoča davčnemu zavezancu izbiro med različnimi pravnimi
alternativami za dosego dejanskih ciljev, ki pa so identični ali zelo podobni, vendar z različnimi
davčnimi posledicami. Odvisno od pravne možnosti, ki jih je davčni zavezanec izkoristil, tako isti
dejanski cilj rezultira v manjši ali večji obdavčitvi. Pojavljata se dve praktično sorodni vprašanji glede
uporabe in interpretacije davčnega zakona, in sicer: (1) kakšna je ustrezna vloga zakonodajalca in
sodišč pri zapolnjevanju lukenj in vrzeli ter (2) ali naj davčni zakon naveže različne davčne posledice
za različne pravne situacije, ki bi rezultirale iz enakega ali zelo podobnega dejanskega položaja.530
Teorija opredeljuje pravno praznino »kot tisto nepopolnost pravne ureditve, ki pomeni vrzel v izvedbi
pravne zasnove, gre torej za vrzel, ki kot manjkajoči zidak zeva v zidovju hiše, ki stoji in je zgrajena na
temelju gradbenega načrta. Gre za vrzeli, ki zevajo v sicer zakonsko urejenem sklopu družbenih
razmerij. Vrzel se nanaša na to, da ni mogoče najti zakonsko vnaprej predvidenega pravnega pravila,
s katerim je mogoče razrešiti pravno relevantni življenjski primer«.531 Pravno praznino zapolni
pristojni organ. Tako v primeru spora sodi o njem sodišče. Če sporna zadeva zakonsko ni urejena in se
niti stranki o tem ne dogovorita, potem govorimo o nastanku pravne praznine, katero z izdajo
individualnega pravnega akta (sodbe) rešuje sodišče z analogijo.532 Sodišča po analogiji poiščejo
pravna pravila, ki ustrezajo takemu razmerju in zapolnijo pravne praznine. Z oblikovano sodno prakso
vzpostavi sodišče dispozitivno zakonsko določbo.
Zaradi možnosti zlorab ter varstva načel delitve oblasti, vladavine prava in pravne varnosti533 je
prisotno razmišljanje, da je zapolnjevanje pravnih lukenj z analogijo na področju kazenskega in
davčnega prava prepovedano. Glede slednjega se je medtem dilema že razjasnila ter absolutna
vezava na kazenskopravno maksimo nullum crimen, nulla poena sine lege – kot je pokazal razvoj v
nemškem davčnopravnem prostoru – ni upravičena.
Da lahko govorimo o pravni praznini, morajo biti po razlagi Pavčnika534 izpolnjeni naslednji pogoji: a)
nepopolnost formalnega pravnega vira, ki ni načrtno neurejena, ker bi bila predmet človekovega
svobodnega ravnanja; b) da gre za nepopolnost, ki se ujema z načeli pravnega urejanja v določeni
državnopravni urejeni skupnosti ter c) da gre za nepopolnost, ki je hkrati tudi nepopolnost na
določenem ožjem pravnem področju. Pravna praznina pomeni torej vrzel v izvedbi pravne zasnove.
Za pravno praznino morajo biti podane vse tri sestavine.535 Pristojni organ mora v primeru pravnih
529

Luknje in vrzeli so lahko tudi rezultat neurejenega zakonodajnega postopka, ko se zadnji trenutek vlagajo amandmaji
brez možnosti, da se razmisli o nepovezanosti nastajajočega zakona ter sprejmejo ustrezni popravki.
530 V. Thuronyi, 1998, Tax Law Design and Drafting, str. 44; podobno M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht,
str. 84–87.
531 M. Pavčnik, Čemu razprava o prazninah v pravu, v: Podjetje in delo, 18 (1992), št. 6, str. 676.
532 Z analogijo se označuje razširitev pravne posledice določene norme na konkretni dejanski stan, ki ga ni mogoče s strani
zakonskega dejanskega stana zajeti v svojem dobesednem pomenu. Oziroma drugače, analogija v pravu je prenos v zakonu
predvidene pravne posledice, določene za nek zakonski dejanski stan, na nek drug, vendar podoben zakonski dejanski stan.
533 Načelo delitve oblasti nam zapoveduje, da sodna in upravna veja oblasti uporabljata in normativno konkretizirata zakon,
ne pa da bi bili ti dve oblasti tisti, ki bi namesto zakonodajalca ustvarjali pravna pravila. Zakonodajalca je mogoče
dopolnjevati v tistem obsegu, ko to sam dopušča ali pa gre za razlago zakona, zunaj tega okvira pa še v primeru pravnih
praznin, kolikor ne gre za praznine, ki jih zakonodajalec načrtno ne ureja ali pa jih – spet načrtno – še ni urediI. V primeru
pravne praznine udarjata drug ob drugega tudi načeli vladavine prava in pravne varnosti na eni strani ter »normativna moč
dejanskega« na drugi. Načeli vladavine prava in pravne varnosti terjata, da pravna odločitev v konkretnem primeru temelji
na zakonu, dejansko življenje in dejanski interesi pa narekujejo, da je treba pravno urediti tudi primere, za katere ne
najdemo ustrezne neposredne opore v zakonu. M. Pavčnik, Čemu razprava o prazninah v pravu, v: Podjetje in delo, 18
(1992), št. 6, str. 678.
534 M. Pavčnik, 2001, Teorija prava, str. 277.
535 Od odgovorov na ta tri vprašanja je odvisno, ali imamo v konkretnem primeru opraviti s pravno praznino. Ne zadošča, da
sta podana le ena ali dve prvini nepopolnosti, za pravno praznino (v pravnem pomenu te besede) bo šlo le tedaj, ko so
podane vse tri sestavine. M. Pavčnik, 2001, Teorija prava, str. 276–277; M. Pavčnik, Čemu razprava o prazninah v pravu, v:
Podjetje in delo, 18 (1992), št. 6, str. 676–678.
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praznin izhajati iz zakonodajalčeve zasnove; ugotoviti, kje in v kolikšnem obsegu je ta zasnova
nepopolna in slednjo vsebinsko napolniti na temelju pravnih pravil in načel, oblikovanih s strani
zakonodajalca. Pavčnik536 je dodal, da je potrebno ostati zvest vsebinski logiki prava in le podrobneje
izvajati, kar je določil zakonodajalec.
Ključno vprašanje je, kako naj pravzaprav vemo, da gre za pravno praznino in ne za pravno
nerelevantni prostor, ki je v domeni človekovega svobodnega ravnanja.537 Pogosto se da iz vrednot
ustave ali iz splošnih klavzul sklepati, da je zakonska luknja nenačrtovana, saj bi se sicer
zakonodajalec (ki/če navedenega področja ne bi pravno uredil) postavil v nasprotje s temeljnimi
vrednotami.
Izraz pravna vrzel oziroma luknja se v pravni literaturi in sodni praksi uporablja različno. Njegova
merila in meje so pogosto nejasne.538 Pravna vrzel (luknja) je po Canarisu539 »nenačrtovana
nepopolnost znotraj pozitivnega prava, izmerjeno po merilu celotnega veljavnega pravnega reda«
(planwidrige Unvollständigkeit innerhalb des positiven Rechts, gemessen am Maßstab der gesamten
geltenden Rechtsordnung); zakonodajalec je imel načrt, da uresniči točno določen namen zakona,
vendar mu to ni uspelo. Zato je zakon, merjen po osnovnem načrtu ali zakonu, luknjast, tj. je
formuliran nepopolno oziroma z napakami.540
Razen o »nenačrtovani nepopolnosti prava« pa pravna teorija govori tudi položajih, ko nastajajo
pravne vrzeli z zakonodajalčevim namenom. Rüthers in Birk541 opredeljujeta 3 položaje »vrzeli kot
načrtovane nepopolnosti prava« (Lücke als geplante Unvollständigkeit), in sicer:
1. Prenos na znanost in sodno prakso:
Niso vse vrzeli »nenačrtovane«; ravno nasprotno, pogosto zakonodajalec položaje interesov
in skupine primerov, ki so potrebni pravne ureditve, (še) ne želi sam urejati. Pogosto se
zakonodajalec noče opredeliti glede sicer ureditve potrebnega področja (z nasprotujočimi
interesi različnih skupin). To zavestno prepušča sodnim odločitvam, saj lahko iz različnih
vzrokov določeno obliko ureditve smatra za sporno. Postavitev pravnih standardov je
prestavljena na »odločitve znanosti in prakse«.542 Torej obstajajo, vsaj z vidika zakona,
»polno načrtovane« zakonske luknje ali celotna neregulirana pravna področja (npr. pravno
področje boja za delavske pravice).543
2. Generalne klavzule kot vrzeli:
Druga podskupina načrtovanih zakonskih vrzeli je uporaba širokih, nedoločenih pravnih
pojmov ter generalnih klavzul kot so v nemškem pravu npr. poštena presoja (billiges
Ermessen) po § 315 BGB, dobra vera (Treu und Glauben) po § 242 BGB, dobri običaji (gute
Sitten) po § 138 in § 826 BGB ter pomembni razlog (wichtiger Grund) po § 314 BGB.
Zgodovina razlag teh klavzul v različnih ustavnih epohah mlajše nemške zgodovine pokaže,
536

M. Pavčnik, 2001, Teorija prava, str. 277.
M. Pavčnik, Čemu razprava o prazninah v pravu, v: Podjetje in delo, 18 (1992), št. 6, str. 677.
538 B. Rüthers, A. Birk, 2008, Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, str. 514.
539 C.-W. Canaris, 1983, Die Feststellung von Lücken im Gesetz, str. 39; podobno o »nenačrtovani luknji« (»planwidrige
Lücke«) kot o prvi predpostavki za uporabo analogije tudi R. Bork (2011, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs, str
61-63).
540 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 152; podobno B. Rüthers, A.
Birk, 2008, Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, str. 515.
541 B. Rüthers, A. Birk, 2008, Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, str. 515–517.
542 Tako se zakonodajalec, kot je v Motivih k StGB iz leta 1871 (Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich) poimenovano,
posluži odločitve znanosti in prakse (Entscheidung der Wissenschaft und Praxis).
543 B. Rüthers, A. Birk, 2008, Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, str. 515–516.
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kako lahko različnim pravnopolitičnim namenom služi zapolnjevanje lukenj v okviru
»sodniškega prava«. Hedemann544 je takšne klavzule pravilno opisal kot »kos odprtega
zakonodajstva« (ein Stück offengelassener Gesetzgebung), torej kot želeno pravno luknjo.
Metodološko natančneje je Heck545 te predpise opredelil kot »delegacijske norme«
(Delegationsnormen), ki sodniku nakazujejo nalogo postavljanja prava. Zakonodajalec želi za
določene skupine pravnih lukenj omogočiti elastično postavljanje pravnih norm glede na
vsakokraten ustrezen tehnično-ekonomski, socialni in politični razvoj. Tudi te klavzule so
želene pravne luknje.546
Proti uvrstitvi splošnih klavzul in nejasnih pravnih izrazov kot lukenj (vrzeli) v zakonu je
podan ugovor, češ da gre za »načrtovano rahljanje« navezovanja sodišča na zakon. Poleg
tega je sodnikova diskrecijska pravica »skozi zakon še vedno začrtana z nekaterimi
smernicami in mejami«. Vendar ti ugovori ne prepričajo. Zgodovina sodne prakse kaže na
nepričakovano uporabo fantazije pri določitvi pravnih standardov in nepričakovano
produktivnost sodišč, ko se le-ta sklicujejo na te klavzule.547
3. Zgovorni molk zakona:
Ne predstavlja pa vsaki molk zakona tudi pravne vrzel. Obstajajo številne konkretne
življenjske situacije, ki zavestno niso urejene s strani zakonodajalca. Sodišče, ki bi v tem
primeru presodilo, da gre za vrzel in bi jo hotelo zapolniti, bi se s tem prekršilo.548
Rüthers in Birk549 sta vrzel označila tudi kot »nezadovoljivo nepopolnost neke celote«
(unbefriedigende Unvollständigkeit eines Ganzen), pri čemer je »celota« mišljena kot merilo, ki
nakazuje na nepopolnost. Če merilo uporabimo za vrzeli v pravu, pridejo v poštev naslednja merila: 1)
vrzeli v členih (Normlücken): posamezni člen zakona je nepopoln oziroma nejasen; 2) zakonske vrzeli
(Gesetzeslücken): v zakonu manjka z vidika načrtovanih vrednostnih meril zakonodajalca zadovoljiva
ureditev; 3) kolizijske vrzeli (Kollisionslücken): če si dva predpisa nasprotujeta na način, da je
konkretni dejanski stan podvržen obema predpisoma, kar povzroči nasprotujoče pravne posledice,
govorimo o kolizijski vrzeli; 4) pravne ali področne vrzeli (Rechts- oder Gebietslücken): če manjka
zakonska ureditev celotnega določenega življenjskega področja, ki naj bi bilo urejeno v skladu s
potrebami pravnega prometa in pričakovanju ljudi, govorimo o pravni vrzeli ali področni vrzeli.

2.4.2. Vprašanje upravičenosti analogije na davčnem področju
Kjer se pojavijo ustrezne luknje v zakonu, je sodna oblast ne samo upravičena, temveč dolžna, da s
pomočjo analogije zapolni te vrzeli.550 Vendar je v literaturi pogosto tudi govora o prepovedi
analogije v davčnem pravu. Da bi utemeljili prepoved analogije, se – kot sem že navedel v poglavju
III.2. – še pogosto vlečejo vzporednice med kazenskim in davčnim pravom.551
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J. W. Hedemann, Die Flucht in die Generalklauseln, Tübingen, 1933, str. 58.
P. Heck, Grundriss des Schuldrechts, Tübingen 1929, § 4.1.
546 B. Rüthers, A. Birk, 2008, Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, str. 516.
547 Prav tam, str. 516–517.
548 Kot primer je v nemškem družinskem pravu manjkajoča zakonska ureditev dolžnosti vzdrževanja med brati in sestrami.
Gre za primer želenega neurejenega področja oziroma za zgovoren molk zakona (beredtes Schweigen des Gesetzes).
Sodišče, ki v tem primeru skuša zapolniti zakonsko vrzel, stori s tem kršitev zakona. Prav tam, str. 517.
549 Prav tam, str. 519–520.
550 C.-W. Canaris, 1971, Die Vertrauenschaftung im deutschen Privatrecht, 1971, str. 183; Schenke, str. 188.
551 A. Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs »Steuerumgehung«, v: P. Krüger, 1923, Bonner Festgabe für Ernst Zitelmann, str.
217; O. Bühler, Die Grundtendenz der Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs, Bank-Arhiv 30, 1931, str. 377, 379 in 382; O.
Bühler, Allgemeines Steuerrecht, zvezek 1, 1927, str. 33 in52; M. Lion, Zum Kritik der teologischen Auslegung, StVj 1993, str.
179; Schenke, str. 207.
545
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Prepoved analogije v kazenskem pravu, glede katerega ni med pravniki podanega nikakršnega
dvoma, se je razvila iz načela nullum crimen (nulla poena) sine lege, ki je zapisno tudi v 7. členu
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Bistveno pa je vprašanje, ali
je mogoče med kazenskim pravom, ki ima načelo prepovedi delovanja po analogiji načeloma
zavedeno v vsakokratni ustavi posamezne države,552 in davčnim pravom vleči vzporednice zgolj iz
dejstva, da naj bi bilo tudi davčno pravo tisto, ki »grobo« posega v posameznikove pravice in je zato
potrebno še posebej utrditi njegovo varstvo z močnimi zakonskimi temelji.
Zato je odločilno vprašanje, ali in na katerem področju je analogija dovoljena v davčnem pravu.553
Kako se zakoni razlagajo, mora določiti sodna praksa in pravna znanost.554 Zgolj če sledimo temeljni
maksimi davčnega prava, to je obdavčitev podobnih ekonomskih situacij na enak način, potem je
vprašanje glede upravičenosti analogije povsem na mestu. V nemškem pravnem redu se na davčnem
področju postavlja – kot sem že opredelil v predhodnih poglavjih – zgolj vprašanje, ali se pri zapiranju
lukenj izhaja iz določbe § 42 AO (več o tem sledi v poglavju III. 3.4.4.10., kakor tudi v nadaljevanju
tega poglavja) kot oblike posebnega preboja sicer nedovoljene analogije v davčnem pravu (t. i.
zunanja teorija) ali pa ima navedena določba zgolj deklaratorni značaj ter davčno pravo že samo po
sebi »shaja« skozi razlago zakona in analogijo (t. i. notranja teorija).
Nemški pravni teoretiki555 odločno poudarjajo, da tako splošne prepovedi analogije v davčnem pravu
ni. V skladu s sodbami nemškega ustavnega sodišča556 ima ustavnoskladna razlaga »svojo mejo tam,
kjer bi prišla v nasprotje z besedilom ter jasno prepoznano voljo zakonodajalca«.557 Nadalje je
BVerfG558 navedel, da prepoved kazenskopravne analogije v smislu § 103/2 GG559 ne velja za davčno
pravo. Hkrati iz sodb BFH–ja560 izhaja, da se lahko analogija na področju posredovalnega upravnega
prava v breme davčnega zavezanca v interesu pravne varnosti uporabi zgolj z močnimi zadržki,
vendar pa ni izključena, medtem ko je oblikovanje prava (Rechtsfortbildung) z analogijo v korist
zavezanca možno brez omejitev.561 Ne more pa sodišče z analogijo utemeljiti (določiti) nobenega
novega davka562 ter urejati vprašanj, ki jih zakonodajalec zavestno ni vključil v predpis.563
Na tematiko zapiranja zakonskih vrzeli (Lückenfüllung oziroma Lückenausfüllung oziroma
Lückenschließung) je pomembna tudi kasnejša sodba BFH-ja z dne 20.10.1983,564 kjer je sodišče v
izreku navedlo, da »se lahko vrzeli v davčnih zakonih pod določenimi pogoji zapolnijo tudi skozi
analogijo z davčno-zaostrovalnim učinkom. Zahteva po pravni varnosti s tem ni kršena«. Tako je v
552

V nemškem Temeljnem zakonu (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland oziroma skrajšano Grundgesetz – GG),
ki se uporablja kot ustava ZRN, je prepoved analogije v kazenskem pravu navedena v 103. členu, medtem ko je v slovenski
ustavi to navedeno v 28. členu.
553 E.-M. Gersch, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, str. 32.
554 Prav tam, str. 26.
555 K. Tipke, 1982, Grenzen der Rechtsfortbildung durch Rechtsprechung und Verwaltungsvorschriften im Steuerrecht, str.
163; E.-M. Gersch, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, str. 32; E. Ratschow, § 42 AO Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten v: F.
Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar , str.
275.
556 BVerfGE 2, 398; 8, 41; 18, 111; 48, 46; 72, 295; 83, 144.
557 BVerfGE 18, 111. J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 156.
558 BVerfGE 1, 299; 7, 89; 13, 318, 328.
559 § 103/2 GG:
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
560 BFH BStBl. 75, 12; 84, 221; 86, 272; BFHE 181, 31.
561 BFH BStBl. 74, 295.
562 BFHE 91, 511.
563 BFHE 182, 480; BFH/NV 05, 695. E.-M. Gersch, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E.
Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, str. 32.
564 BFH z dne 20.10.1983 (IV R 175/79), BStBl. II 1984, 221.
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obrazložitvi sodbe BFH-ja (pod točko 5.a obrazložitve izreka) navedeno: »Iz tega izhaja vloga sodišč,
da obravnavajo nezaželene nepopolnosti zakonov z zaprtjem teh lukenj in vrzeli. Sledenje zgolj iz
čistega besedila zakona pride teleološki koncept zakona neredko zgolj razdrobljeno ali nepopolno do
izraza. Doseganje izpopolnitve nekega nepopolnega pravnega besedila v skladni koncept je naloga
uporabe prava. Polnjenje lukenj po analogiji za zakonodajalca nima prednosti, temveč je potrebno
zgolj „izboljšati“ besedilo v skladu z idejami zakonodajalca. S polnjenjem lukenj skozi analogijo se
zakonodajalcu ne bo izpodbijala njegova primarnost; z analogijo se bo zakon zgolj „izboljšal“ v skladu
z željami zakonodajalca«. Nadalje je BFH navedel, da »prepoved analogije ne obstaja niti v davčnem
pravu niti v preostalem delu upravnega prava. Tudi za to – zunaj davčnega prava ležeče –
intervencijsko upravno pravo ni iz načela zakonitosti izvedeno pravilo prepovedi polnjenja lukenj in
analogije«.
Še pomembnejša je sodba v delu, ki se nanaša na upravičevanje davčne analogije z zaostritvijo. Tako
iz točke 5.b obrazložitve izreka sodbe BFH-ja izhajajo poudarki, s katerimi je sodišče zavrglo oziroma
omejilo brezmejnost analogije v davčnem pravu: »Ko se vrzeli zapirajo z analogijo, ima lahko to v
posameznih primerih učinek zmanjšanja davka ali zaostritve davčnega bremena. Učinki imajo lahko
tudi vpliv „dvoreznega meča“, torej deloma zmanjšujejo, deloma pa povečujejo breme. Medtem ko je
možnost zapolnjevanja vrzeli po analogiji z učinkom zmanjšanja davka redno prakticirana s strani
BFH-ja, pa so zoper polnjenje vrzeli z dvoreznim ali celo izključno bremenilnim učinkom podani resni
pravni zadržki. Ti pomisleki so predvsem posledica dejstva, da davčno-zaostritvena analogija še
posebej v davčnem pravu krši zapoved po pravni varnosti. Pri uporabi davčnega prava se verjetni
pomen besedila pravne norme v breme davčnega zavezanca ne sme preseči; namreč zgolj
zakonodajalcu je pridržana pravica, da določi obseg abstraktnega dejanskega stana. Davčni
zavezanec pa se mora pri svojem načrtovanju zanesti, da ga ne bo doletela večja davčna obremenitev
kot je to mogoče razbrati iz dobesednega pomena zakona. Vendar senat nasprotno meni, da načelo
pravne varnosti v posameznih primerih ne izključuje zapolnitev vrzeli z davčnozaostrovalno analogijo.
Če se neoporečno ugotovi, da ostaja vrzel v zakonu, in se po drugi strani iz besedila zakona ali pravnih
materialov jasno ugotovi, da obstajajo pravna načela, s katerimi je treba to vrzel zapret, je takšno
zapolnjevanje vrzeli tudi na škodo davkoplačevalcev možno. S tem ni vplivano na zaupanje javnosti v
obstoječo zakonodajo na nedovoljen način. „Pomen besedila“ zakona že zato ne utemeljuje podlage
za varovanje zaupanja, ker je znotraj možnega pomena besedila večinoma pride v poštev več
razlagalnih možnosti.«
Pri tem Gersch565 ugotavlja, da bi se, če bi presojali analogijo v breme davčnega zavezanca brez
zadržkov za nedovoljeno, češ da krši načelo pravne varnost, morali posledično pri vsakem
pomembnejšem dvomu odločati zmeraj v korist zavezanca. To bi pomenilo priznavanje načela in
dubio contra fiscum, to pa je pogled, ki ga nihče noče zastopati, enako kot to velja za načelo in dubio
pro fisco. Gersch tako zaključi: »Ker pa je analogija v pravu priznan, mogoč razlagalni kriterij, je
posledično sestavni del našega pravnega reda, razen v primeru, če ustava izrecno veleva prepoved
analogije, kot je to primer kazenskega prava v § 103/2 GG. Ravno iz okoliščine, da je ustava le za
določeno pravno področje menila, da je potrebno zapisati prepoved analogije, izhaja, da za ostalo
pravo ta prepoved ne velja.« Tudi Lang566 v analizi vzrokov navezave nemškega davčnega prava na v §
103/2 GG zasidrano prepoved analogije v kazenskem pravu ugotavlja, da se je v času pred 2.
svetovno vojno razvila prepoved davčno-zaostrovalne analogije, ki je tudi po 2. svetovni vojni pa vse
do začetka 80-ih let prejšnjega stoletja ostala prevladujoče mnenje. Vendar hkrati ugotavlja velik
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E.-M. Gersch, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, str. 32.
566 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 153.
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premik v razmišljanju od letnega srečanja Nemškega davčnojurističnega društva (DStJG)567 v letu
1982, ko je bila »pozitivistična teza glede prepovedi davčnozaostrovalne analogije vedno bolj
potisnjena na stran«.568
Analogija v (nemškem) davčnem pravu tako ne krši zapoved pravne države (tj. vezave na zakon in
pravo) ali načelo pravne varnosti s tem, ko zakon, ki kljub podanemu zakonskemu besedilu, zajame z
analogijo določen primer, ki pa dejansko ni urejen.569 Luknje (vrzeli) v davčnih zakonih se lahko
zapolnijo pod določenimi predpostavkami izjemoma tudi skozi analogijo z davčno-zaostrovalnimi
učinki, brez da bi s tem bila prizadeta zapoved pravne varnosti.570 Medtem ko metoda razlage
(Auslegung) služi k poizvedovanju področja veljavnosti določene pravne norme, pa nasprotno služi
analogija temu, da zapira luknje med pravnimi normami, tj. zajema tiste primere, ki ravno ne padejo
pod področje veljavnosti teh norm.571
Zapolnjevanje lukenj skozi analogijo tudi ustreza načelu demokracije; namreč uresničuje jezikovno
nepopolno izraženo voljo demokratičnega zakonodajalca. Pri tem uporabnik prava, ki zapolnjuje
pravno luknjo, ne osporava zakonodajalcu njegovo kompetenco ter s tem ne krši načelo delitve
oblasti, temveč deluje »izboljševalno« v smeri namere zakonodajalca.572 Izpopolnitev nepopolnega
zakona v nek v principu skladen koncept spada k nalogi mislečega uporabnika prava.573 Lang tako
ugotavlja, da »ne prepoved analogije, temveč konsistentno, logično in neprotislovno oblikovanje
prava (Rechtsfortbildung) in zapolnjevanje lukenj (Lückenausfüllung) omogočata v resnici pravno
varnost«.574

2.4.3. Teleologija davčnega prava
Pravo, ki ga je potrebno razlagati kot smiselno enoto, katerega vsebina se določa z navezavo na
dobesedni pomen, namen, zakonodajno zgodovino in sistematiko zakonske norme; pri tem se ne
osredotoča na čisti pomen razlage besedila, temveč na teleološko in ustavnokonformno razlago.
Poseben pomen imajo te metode v zvezi z dvojno funkcijo davčnega prava. Posamezna norma mora v
primeru razlage prava odgovoriti na vprašanje, katere davčne in katere upravne namene zasleduje in
kako pod tem vidikom razlagati posamezne značilnosti zakonskega dejanskega stana.575
Vsako razlaganje zakona je do določene mere povezano s časom. S tem se ne želi povedati, da se
mora razlagalec prepustiti vsakemu časovnemu in modnemu toku (oziroma smeri). Kontinuiteta
sodnih izrekov, na kateri temelji zaupanje državljanov, da bo njihov primer razsojen po merilih, ki so
veljali že do sedaj, ima svojo vrednost. Vendar razlagalec ne more uiti temeljiti spremembi splošnega
zavedanja glede vrednot, še posebej tedaj, če so novi zakoni našli nov izraz ali če (spremenjene)
vrednote temeljijo na širokem konsenzu.576
567

Dela Felixa, Tipkeja, Friafa, Trzaskalika, Jenetzkyja, Raupacha, Kruseja, Martensa, Woernerja, Möllingerja, Pehlke,
Schneiderja in Stolterfotha so bila zbrana v delu z naslovom Grenzen der Rechtsfortbildung durch Rechtsprechung und
Verwaltungsvorschriften im Steuerrecht, DStG 5, Köln 1982 (urednik je bil Klaus Tipke).
568 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 153.
569 E.-M. Gersch, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, str. 33.
570 Prav tam, str. 33.
571 Beneckejeva tudi zaključi, da iz zapisanega sledi, da se zaobideni posel (ki je sicer v središču analize predstavljene
disertacije) lahko začne šele zunaj področja – skozi metodo razlage opredeljene – veljavnosti norme. Temeljna izvajanja o
oblikovanju analogije v primerih zaobidenj zakonov je podal Teichmann (o čemer sledi več v poglavju III.2.4.5.). Tako M.
Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 85 in 114.
572 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 153.
573 Prav tam, str. 153.
574 Prav tam, str. 154.
575 H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 204–205.
576 K. Larenz, 1991, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, str. 315.
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Zakonodajalec se poslužuje splošnega jezika, zato ker se – in v kolikor se – obrača na državljane in
želi, da bi ga ti razumeli. V veliki meri se dodatno poslužuje posebnega umetnega pravnega jezika, v
katerem se lahko precizneje izraža ter katerega uporaba mu tako prihrani zapleteno pojasnjevanje.
Toda tudi ta umetni jezik se naslanja na splošni jezik, tako da se pravu, ki se nanaša na vse in velja za
vse, ne more odpovedati minimalna splošna razumljivost.577 Fleksibilnost v obliki bogastva odtenkov
ter prilagoditvena sposobnosti splošnega jezika je istočasno njegova moč in slabost. Ima za posledico,
da uporaba splošnega jezika ne poda jasen pomen. Namesto tega najdemo večje število možnih
pomenov in pomenskih variant, pri čemer dejansko mišljeno izide iz konteksta govora, iz stvari, o
katerih govori, ali iz spremljevalnih okoliščin.578
Zakonodajalec (pri pisanju zakonskega besedila) izhaja tudi iz rabe jezika v času nastajanja zakona.579
Pri posredovanju (razlaganju) pomena zakonskega besedila je potrebno izhajati iz takratnega pomena
izraženega. Če bi izhajali zgolj iz sedanjega pomena, potem bi zagotovo namen zakonodajalca
verjetno zgrešili.580

2.4.4. Razvoj nemške teorije in prakse glede t. i. razlage prava in t. i. oblikovanja prava
V nemškem davčnem pravu je prisotna razcepljenost na predstavnike razlage prava (Auslegung), ki
temelji na vidiku, da je davčno zaobidenje izključno vprašanje teleološke razlage materialnega prava,
ter predstavnike sodniškega oblikovanja prava (Rechtsfortbildung), katerih pristop v nemškem pravu
pridobiva na pomenu.
V prvem primeru se lahko namen zakona doseže že zgolj skozi teleološko razlago (oziroma
interpretacijo) zakonskega dejanskega stana davčnega zakona. Že teleološka razlaga davčnega

577

Jezik, uporabljen v zakonih, ni tako zelo oddaljen od splošne uporabe jezika, kot je to primer jezika nekaterih področnih
znanosti. Prav tam, str. 320.
578 Izrazi, ki so obdržali poseben pomen v pravnem jeziku, kot npr. pogodba, terjatev, izpodbojnost, ničnost pravnega posla,
dedovanje, oporoka, so v zakonih večinoma uporabljeni v tem posebnem pomenu. S tem odpadejo številne pomenske
variante iz splošne rabe jezika. Krog možnih pomenov, med katerimi je na podlagi drugih kriterijev mogoče izbirati, se
zožuje v veliki meri. S postavitvijo precizne rabe pravnega jezika se lahko razlaga že konča, in sicer tedaj, ko nič ne govori za
to, da zakon ravno na tem mestu odstopa. Vendar odstopanja niso nikoli popolnoma izključena. Tako npr. BGB definira
»stvar« (Sache) v § 90 kot »telesni predmet«. Medtem pa isti izraz nima istega pomena v § 119/2 BGB, temveč se razume v
smislu »poslovnega predmeta«, kar je v skladu s splošno jezikovno rabo. Prav tam, str. 320–321.
579 Prav tam, str. 323.
580 Primer: BGH je tako pravilno ravnal v svoji odločitvi (BGHZ 52, 259, 262), ko je v primeru, kjer je šlo za to, ali se z izrazom
»imetnik rudnika« v smislu § 148 pruskega splošnega rudarskega zakona iz leta 1865 razume zgolj lastnik ali pa tudi
najemnik rudnika, preveril, ali je takratni zakonodajalec razlikoval med posedovanjem rudnika in lastništvom rudnika. Če bi
tedanji zakonodajalec – tako kot mi danes razumemo – ravnal enako, potem izhajamo iz tega, da ni želel izključiti
odgovornosti najemnika rudnika. Zato morajo v skladu s pravilno odločitvijo BGH-ja obstajati posebni razlogi – kot je namen
ali temeljna ideja predpisa – za to, da bi sicer ožji izraz »lastnik rudnika« razumeli kot enak pomen izrazu »imetnik rudnika«.
Popolnoma drugače pa je v primeru, ko pomen nekega izraza v času nastajanja zakona ni določen v nekem jasnem smislu,
kot je mislil zakonodajalec. Tedaj se priporoča, da se pri razlaganju določila vzame kot meja današnji možen pomen
zakonskega besedila, če se lahko na ta način omogočila razlaga, ki je primernejša namenu ali osnovni ideji pravne norme. In
ravno na meji leži sledeči primer. Telesna poškodba se strogo kaznuje, če je povzročena z orožjem ali drugim nevarnim
orodjem. BGH je uporabo solne kisline kot sredstvo napada na osebo v svoji sodbi (BGHSt 1, 3) videl kot uporabo »orožja« v
smislu določila kazenskega zakonika. Sodišče je menilo, da je prejšnja uporaba izraza »orožje« razumevala sicer mehansko
delujoča sredstva, vendar se je jezikovna raba pod vplivom tehničnega razvoja tako spremenila, da se lahko tudi kemično
delujoča sredstva razumejo kot »orožje«. Razumevanje pojma »orožja« v tem – v smislu današnje jezikovne rabe – širokem
pomenu ustreza smislu in namenu dotičnega kazenskopravnega predpisa. Vendar je odločitev pri nekaterih pravnikih
naletela na kritiko, saj so izhajali, da kazenskopravni pojem »orožje« ni prazen pojem, ki se lahko izpolni po vsakokratnem
razumevanju jezika ter so v prenosu na sredstva, ki so kaj drugega kot mehansko delujoča napadalna sredstva, videli
uporabo (prepovedane) analogije. K. Larenz, 1991, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, str. 323–324.
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zakona daje informacijo o tem, ali je določen konkretni dejanski stan s strani te norme zajet ali ne. 581
Ta prvič s strani Beckerja582 pri nauku o ekonomskem pristopu (wirtschaftliche Betrachtungweise)
navedena teza je bila v nemškem pravu razvita še nadalje: preko pomena besedila davčnega zakona
preseženo razlago pojmuje za dovoljeno, saj šele pomen norme (in ne že pomen besedila) določa
meje zakonske interpretacije.583
Nasproti temu pa je Hensel utemeljil pojmovanje, ki v nemškem pravu še vedno prevladuje, da
razlaga prava lahko zgolj onemogoči poskus davčne zlorabe obličnosti (oziroma davčnega
zaobidenja), ne pa tudi njegov uspeh.584 Sicer velja, da gre pri davčnemu zaobidenju za problem
interpretacije davčnih norm, vendar je potrebno strogo ločevati med razlago in sodniškim
oblikovanjem prava (Rechtsfortbildung). S strani davčnega zavezanca stremljen uspeh v obliki
davčnega prihranka skozi zlorabo bi pri neomejeni teleološki razlagi že v izhodišču spodletel. O davčni
zlorabi obličnosti (oziroma davčnem zaobidenju) ne moremo govoriti tako dolgo, dokler je oblika
lahko še vedno zajeta skozi teleološko zasnovan zakonski dejanski stan. Za razliko od predhodno
predstavljenega vidika pa se tukaj izhaja iz tega, da se uporabno področje razlage prava konča na
meji razloženega pomena besedila. Onstran te meje se lahko namen zakona zagotovi zgolj skozi
sodniško oblikovanje prava in ne več skozi razlago. Na osnovi tega ločevanja med razlago in analogijo
je Hensel prepoznal to, kar je še danes v nemškem razumevanju davčnega zaobidenja pogosto
citirana dogma: »Pravo davčno zaobidenje se začne šele tam, kjer umetnost razlage začne
zatajevati.«585
Pri tem se je v Nemčiji že oblikovana bogata pravna praksa glede upravičenosti in ustreznosti
oblikovanja prava s strani sodišč. Sodniško oblikovanje prava je namreč zapolnjevanje zakonskih
lukenj. Do njih pride tedaj, če zakon ne vsebuje nobene ureditve za določen konkretni dejanski stan,
ki pa bi vendar v skladu z mislimi zakona moral biti urejen.586
V skladu s sodno prakso se morajo luknje zapolniti na način, kakor bi zakonodajalec to vprašanje
verjetno uredil, če bi jih prepoznal.587 Pri tem je potrebno upoštevati namen zakona, zgodovino
nastajanja zakona in sistematiko.588 Še posebej iz teh vidikov je potrebno domnevno voljo
zakonodajalca vključiti na način, kot je prišla do izraza kjerkoli iz zakona in kot bi zakonodajalec – če
bi moral danes odločati – domnevno tudi odločil. Za davčno pravo je takšno oblikovanje prava
581

W. Gassner, Der Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht – Änderung der Rechtsprechung?, ÖStZ 1981, str. 262 in 263; J.
Danzer, 1981, Die Steuerumgehung, str. 104. Povzeto po Böing, str. 48.
582 Becker je navedel: »Umgehungsbekämpfung ist reine Auslegungs- bzw. Interpretationsfrage.« E. Becker, Zur Auslegung
der Steuergesetze, StuW 1924, str. 146, 177 in 442; E. Becker, Rechtsabgabenordunug, Kommentar, 3. izdaja, Berlin, 1928,
AO, § 4, RN 5.
583 C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 48.
584 A. Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs »Steuerumgehung«, v: P. Krüger, 1923, Bonner Festgabe für Ernst Zitelmann, str.
239; P. Kirchhof, Steuerumgehung und Auslegungsmethoden, v: Steuer und Wirtschaft, 1983, št. 60, str. 175; U. Koenig, v:
A. Pahlke/U. Koenig, Abgabenordnung, München, 2004, § 4, RN 2. Povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher
Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 48.
585 »Die echte Steuerumgehung fängt erst dort an, wo die Auslegungskunst zu versagen beginnt.« A. Hensel, Zur Dogmatik
des Begriffs »Steuerumgehung«, v: P. Krüger, 1923, Bonner Festgabe für Ernst Zitelmann, str. 238 in nasl.; P. Böckli, v: E.
Höhn, K. A. Vallender, Steuerrecht in Rechtsstaat, Festschrift für Francis Cagianut zum 65. Geburtstag, str. 296; K. Tipke, Die
Steuerrechtsordnung, zvezek III, 1. izdaja, München, 1993, str. 1329; H. W. Kruse, v: Tipke/Kruse, Kommentar zur
Abgabenordnung, marec 2005, § 42, RŠ 8; Kruse, Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung,
Steuerberater-Jahrbuch (StbJb) 1987/79, Köln, 1979, str. 443, 447; Brockmeyer, v: Klein, Abgabenordung, Kommentar, 8.
izdaja, München, 2003, § 42, RŠ 2; Fischer, v: Hübschmann/Hepp/Spitaler AO-FGO, 1991, str. 183; J. Lang, § 5 –
Rechtsanwendung im Steuerrecht (v: K. Tipke, J. Lang, Steuerrecht, 17. izdaja, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2002), RŠ 95;
povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 49; podobno M. Benecke, 2004,
Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 84–85.
586 BFH BStBl. 74, 295.
587 BFH BStBl. 72, 866; 73, 782 (784); tudi BFH/NV 07/1610.
588 BFH BStBl. 98, 176.
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dovoljeno zgolj omejeno, tako da ne smejo nastati nobeni novi (davčno)zakonski dejanski stani.589
Zakonska luknja pa ni podana, če zakonodajalec ta konkretni dejanski stan zavestno ni vključil v
zakonsko ureditev.590 V teh primerih sodniško oblikovanje prava ni mogoče, saj bi se v tem primeru
drugače sodnik namestil v položaj zakonodajalca.591

2.4.5. Pristop nemške pravne teorije glede pomena posebne določbe o davčnem
zaobidenju
Izhajajoč iz predhodno navedenih izhodišč obstaja v nemškem nauku o davčnem zaobidenju že dolgo
časa spor glede funkcionalne potrebnosti navedene generalne norme, določene v § 42 AO. Navedeni
spor, znan pod imenom pojmovnih dvojčkov »notranja teorija« (Innentheorie) zoper »zunanja
teorija« (Außentheorie), se vodi tako na akademski znanstveni ravni kot tudi na ravni sodne prakse
BFH-ja.
Na splošno se lahko skozi teleološko interpretacijo vsake norme doseže ustrezna razlaga, saj se
zloraba in namen zakonodajalca izključujeta; zloraba je normativna zgrešitev zakonodajalčevega
namena. Metodično se lahko lotimo meja norme z dveh strani, to je iz osnovne norme (»od znotraj«)
skozi teleološko razlago in sodniško oblikovanje prava ali od zunaj z uporabo § 42 AO.
a) »Notranja teorija«:
V svojem jedru se notranja teorija veže na pogled, po katerem se lahko nastopi zoper davčno
zlorabo obličnosti tako skozi ekstenzivno, čez pomen besedila določbe segajočo razlago
zaobidenega zakona, kakor tudi z uporabo analogije. Predvsem iz jedra izreka § 42/1/s.1 AO
pristaši notranje teorije zaključujejo, da se lahko vsakokratno zaobiden materialni davčni zakon
uveljavi »aus eigener Kraft«, tj. neposredno od znotraj navzven.592
Pri tem je Fischer593 navedel, da je »ohranjanje davčnega pravnega reda na podlagi lastne moči«
(»die Bewahrung der Steuerrechtsordnung aus eigener Kraft«) – kot oblike boja zoper davčno
zaobidenje – mogoče pod pogojem, da ne sme obstajati navezava na strogo spoštovanje
dobesednega besedila davčnega zakona ter navedel, da »uporaba dobesedne razlage vodi, kar je
še zlasti pokazala dolgoletna angleška praksa ("taxpayer literalism"), v „nevredno šahovsko igro“
med zakonodajalcem in „industrijo davčnega zaobidenja“ (tax avoidance industry);594 ta „igra“ pa
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BVerfGE 13, 318 (328); 26, 327 (335); BVerfG DD 93, 02; BFH BStBl. 69, 550 (552); 70, 747 (749); 72, 455; 86, 272. E.-M.
Gersch, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung
Kommentar, str. 31–32.
590 BFH/NV 05, 695.
591 BFH BStBl. 86, 741; 88, 600; BFHE 181, 31.
592 »Ohranjanje iz lastne moči« (»Bewahrung aus eigener Kraft«) je prvič zapisal Teichmann (1962, Die Gesetzesumgehung,
str. 69); BGH z dne 15.1.1990, II ZR 164/88, NJW 1990, 982; BFH z dne 19.12.2001, X R 41/99, BFH/NV 2002, 1286, 1287 (in
nasl.); P. Fischer, Die Steuerumgehung in der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, v: SWI 1999, 9 (1999), str. 80
in 82; P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 644–647; P. Fischer, Gedanken zum Gesamtplan im deutschen und
europäischen Recht – Aus Anlass des EuGH-Urteils von 21.2.2006 – Rs. C-255/02 – Halifax, v: FR, 2006, št. 7, str. 297, 301; S.
Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 18 in nasl.; povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in
Europa, str. 2–3, 53 in 55–56. Pri tem Böing (str. 52) povzeto navede, da (sicer omejeno na področje davčne zlorabe
obličnosti) določba § 42 AO zelo jasno pritrjuje obstoju sposobnosti analogije v nemškem davčnem pravu.
593 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 649.
594 K. Nevermann, Justiz und Steuerumgehung – Ein kritischer Vergleich der Haltung der Dritten Gewalt zu kreativer
steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland, Duncker & Humbolt GmbH, 1994, str. 116 in nasl.; povzeto po
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vodi do zakompliciranja prava595 ter v končni fazi do izgube pravne države«. Po mnenju Fischerja
je nadalje potrebno priznati, da ima davčno pravo svojo lastno teleologijo in ni zgolj posledično
pravo (tj. aneks) civilnega prava ter da je davčno zaobidenje podvrsta obida zakona.596
Vendar pa potreba po splošni generalni normi za boj zoper davčno zlorabo obličnosti obstaja z
normativnega vidika zgolj v redkih izjemnih primerih.597 Pozitivnopravno oblikovanje generalne
norme ima tako zgolj deklaratoren karakter.598
b) »Zunanja teorija«:
Zunanja teorija izhaja – za razliko od pristašev notranje teorije – iz premise, da davčno pravo v
načelu ne predstavlja analogije spodobne pravne materije; § 42 AO pa predstavlja izjemo od tega
pravila in ga je potrebno videti kot predpis s konstitutivnim značajem.599
Zato je boj zoper davčno zlorabo obličnosti skozi izključno uporabo teleološke razlage
zaobidenega posameznega davčnega zakona brez konkretne subsumpcije pod § 42/1 AO zgolj
mogoča v izjemnih primerih, v katerih pomenska meja besedila ni bila presežena.600 Pri podaji
odgovora na vprašanje, ali je bil zaobiden posamezen davčni zakon in je podan primer davčne
zlorabe obličnosti, je potrebno vsakokratno obliko konkretnega dejanskega stana v vsakem
primeru najprej preveriti na temelju obstoja znakov abstraktnega dejanskega stana posameznega
davčnega zakona kakor tudi skozi sodbe sodišč oblikovanih znakov kvazi abstraktnega dejanskega
stana določbe § 42 AO.601
Tudi (nemška) sodišča se pri tem niso izrecno opredelila niti za eno ali drugo pristopno teorijo k
problemu davčnega zaobidenja (oziroma zlorabe davčne obličnosti). Pri tem Böing602 ugotavlja, da se
P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 649.
595 V. Sarrazin, Bekämpfung unerwünschter Steuergestaltungen, DStZ 1994, str. 295: »Poleg tega spominja poskus boja
zoper nezaželene davčne oblike pogosto na dirko med zajcem in ježem. To je dirka brez konca, saj je davkoplačevalec in
njegov svetovalec s svojo domišljijo pri oblikovanju pravnih poslov zmeraj korak pred zakonodajalcem«. Povzeto po P.
Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus eigener
Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 649.
596 BFH z dne 19.3.1980 II R 23/77, BStBl. II 1980, 598; z dne 14.5.1986 II R 22/84, BStBl. II 1986, 620; A. Hensel, Zur
Dogmatik des Begriffs »Steuerumgehung«, v: P. Krüger, 1923, Bonner Festgabe für Ernst Zitelmann, str. 226 in 233. Povzeto
po P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 649; podobno P. M. Reuss, 2011, »Forum Shopping« in der Insolvenz,
str. 230.
597 E. Becker, Reichsabgabenordnung, Kommentar, 3. izdaja, Berlin, 1928, § 5, RŠ 3b; P. Fischer, Gestaltungsanspruch des
Steuergesetzes, Steuerumgehung und »wirtschafliche oder sonst beachtliche außensteuerliche Gründe« - Zehn Thesen zum
Meinungsstreit zwischen »Außen- und Innentheorie«, FR 2001, str. 1212, 1214; S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str.
214. Povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 56.
598 C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 56–57.
599 W. Flume, Richterrecht in Steuerrecht, Steuerberater-Jahrbuch (StbJb) 1964/65, Köln, 1965, str. 55, 68 (in nasl.); B.
Knobbe-Keuk, Rechtsfortbildung als Aufgabe des obersten Steuergerichts; erlaubte und unerlaubte Rechtsfortbildung durch
den Bundesfinanzhof, v: Präsident des Bundesfinanzhofs, Festschrift 75 Jahre Reichsfinazhof – Bundasfinanzhof, str. 303,
305; H- W. Kruse, Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinteziehung, v: Steuerberater-Jahrbuch (StbJb)
1978/79, Köln, 1979, str. 448; Fischer, v: Hübschmann/Hepp/Spitaler AO-FGO, 2005, RŠ 76. Povzeto po C. Böing, 2006,
Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 58.
600 H. B. Brockmeyer, v: Klein, Abgabenordung, Kommentar, 8. izdaja, München, 2003, § 42, RŠ 24; Klaus Tipke, v:
Tipke/Kruse, Kommentar zur Abgabenordnung, marec 2005, § 42, RŠ 50. Povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher
Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 58.
601 Böing, str. 58–59.
602 Medtem ko notranja teorija v nemškem prostoru še vedno predstavlja manjšinsko mnenje, pa je ta v avstrijski literaturi
zagovarjana s strani večine avtorjev. Tako je § 22 BAO nič drugega kot zgolj konkretiziranje v § 21 BAO zasidranega načela
navezanja na ekonomski rezultat. Böing, str. 56–60.
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BFH v pretežni meri nagiba k zunanji teoriji, ko utemeljuje pravno podlago izključno na določbi § 42
AO,603 vendar opozori, da nekatere mlajše sodbe taistega sodišča nakazujejo tudi na pristop, ki je
temeljil na razlagi zaobidene norme, ali pa primer, ko se sodišče močno postavilo (opiralo) na
vrednote zakonodajalca.604 Tudi Armbrüster605 ugotavlja, da v skladu z današnjim pogledom
metodološkega nauka tako instrument teleološke razlage kot instrument oblikovanja prava skozi
analogijo premoreta v polnem obsegu zajeti takšne pravnoposlovne oblike, ki sicer ne po črki zakona,
temveč po namenu prepovedanega zakona, kršijo le-tega.
Zagotovo so morebitni zadržki glede uporabnosti analogije v davčnem pravu v skladu s podanimi
jasnimi sodbami BVerfG-ja in BFH-ja (glej več o tem v poglavju III.2.4.2.) na to tematiko povsem
odveč. Po drugi strani pa § 42 AO kot splošna protizaobidna norma daje močno, idealno orodje za boj
proti davčnemu zaobidu, zato tudi (po mojem mnenju) ni potrebe po poudarjanju sodišč o
ekstenzivni (tj. teleološki) razlagi davčnih norm oz. njihovem »oblikovanju prava« (nem.
Rechtsfortbildung) skozi analogijo.

2.4.6. Zapolnjevanje pravnih praznin v skladu s sodbami slovenskih sodišč
Iz slovenske pravne literature je razbrati, da ta še vedno temelji na misli o prepovedi analogije v
davčnem pravu, čeprav je odklon od te misli že nakazala novejša sodna praksa slovenskega ustavnega
in upravnega sodišča, kar je opredeljeno v nadaljevanju.
Tako iz strokovne literature na tematiko načel, temeljnih kategorij in sistematike davčnega prava (ter
posameznih vrst davka) z naslovom Davčno pravo606 izhaja, da »splošna teorija prava odklanja
analogijo v breme posameznika na področjih, kjer država zoper posameznika nastopa oblastno
oziroma avtoritativno. Najbolj dosledno je to uveljavljeno v kazenskem pravu, kjer je dovoljena le
analogija intra legem, pa še to ob predpostavki, da že samo pravno pravilo vsebuje dovolj določna
merila, s katerimi ga je mogoče vsebinsko opredeliti, analogija legis in iuris pa sta prepovedani. Na
področju davčnega prava gre za podoben položaj. Avtonomije volje strank v davčno-pravnem
razmerju ni. Država enostransko predpisuje davčne obveznosti, zato je davčnemu zavezancu na
podlagi demokratičnih načel treba zagotoviti, da bodo možnosti samovoljnega ravnanja države,
izvršilne in sodne veje oblasti, kar najbolj omejene«. Avtorji so dopuščanje analogije opredelili zgolj na
področju analogije v korist zavezanca z naslednjimi besedami: »V primeru načelne prepovedi
analogije na področju davčnega prava to pomeni, da lahko pride do obdavčitve samo takrat, ko je
realiziran zakonsko predvideni dejanski stan. In obratno, če ni izpolnjenih pogojev za zakonsko
predvideni in predpisani dejanski stan, ne more priti do obdavčitve. Navedeno načelno stališče pa je
potrebno dopolniti še s pojasnilom, da je načeloma dopustna uporaba analogije, ko je to v korist
davčnim zavezancem - analogija in favorem, vendar samo pod pogojem, da ni ogrožen sistem pravne
varnosti. Poleg tega je načeloma dopustna analogija intra legem, ne pa tudi drugi dve vrsti
analogije.«607
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Pri tem se Böing med drugim sklicuje na Gassnerja (W. Gassner, Wirtschaftliche Betrachtungsweise und
Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht, v: F. Cagianut, K. Wallender, 1995, Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn,
Steuerrecht - ausgewählte Probleme am ende des 20. Jahrhunderts, str. 81), zakonca Rose (G. Rose, C. Glorius-Rose, Zur
jüngsten Rechtsprechung des BFH hinsichtich § 42 AO, v: Der Betrieb, 57 (2004), št. 41, str. 2174, še posebej sprotna
opomba 4), Brockmeyerja (H. B. Brockmeyer, v: F. Klein, Abgabenordnung, 8. izdaja, 2003, RŠ 11 in nasl.).
604 Npr. BFH z dne 30.10.1996, II R 72/94, BStBl II 1997, 97 (kjer se je sodišče oprlo na teleološko razlago posameznega
davčnega zakona in ni uporabilo § 42 AO); BFH z dne 12.2.1992, X R 121/88, BStBl. II 1992, 468 (kjer je sodišče namesto
določbe § 42 AO uporabilo teleološko redukcijo v primeru, ko je šlo za darovanje med bližnjimi sorodniki in istočasno vračilo
v obliki posojila podjetju darovalca).
605 C. Armbrüster, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1572.
606 B. Škof, M. Wakounig, B. Tičar, A. Kobal, S. Jerman, A. Ferčič, 2007, Davčno pravo, str. 91.
607 Prav tam, str. 91.
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Zanimiv pristop, ki po mojem mnenju predstavlja rahljanje togega slovenskega razmišljanja o
(ne)dopustnosti analogije v davčnem pravu, pa predstavljata v nadaljevanju opredeljeni sodbi.
Namreč, presojo v korist uporabe analogije v postopku zapolnjevanja pravne praznine na področju
davčnega prava (in sicer glede obdavčitve prometa nepremičnin v prehodnem obdobju ob uvedbi
sistema DDV v letu 1999) je pritrdilo Ustavno sodišče RS v odločbi U-I-78/99 z dne 29.6.2000.608
Vendar je navezava na stare miselne vzorce ukoreninjena tudi na tej ravni in je razvidno iz
odklonilnega mnenja sodnice Modrijanove, ki je glasovala proti večinsko izglasovani odločbi, ker
»sodišče v tem primeru ni upoštevalo ustavnopravnega načela o vsebinski vezanosti uprave na zakon
in je s tem odstopilo od dosedanje ustaljene prakse tega ustavnega sodišča« ter se sklicevala, da je
»načelo zakonitosti toliko bolj in strožje velja za pravno urejanje razmerij, v katerih nastopa država na
enostransko oblastveno obvezujoči način, še zlasti, ko posega v posameznikove pravice, še posebej v
njegovo premoženje. Ob upoštevanju načela delitve zakonodajne in izvršilne oblasti mora biti uprava
v davčnem pravu (zaradi posebne narave davka kot dajatve, ki služi za pokrivanje javnih finančnih
potreb na splošno) močneje vezana na zakon in na njegov jezikovni pomen, kar pomeni, da je v teh
primerih zakonska oziroma pravna analogija skrajno omejena oziroma, da je sploh ni (ko zakon
nalaga obveznosti)«.
Po mojem mnenju je prav tako pomembna tudi sodba Upravnega sodišča RS s št. III U 491/2010 z dne
21.10.2011,609 ki se je vprašanja razlage ali analogije (brez da bi ti besedi sodišče sploh uporabilo)
lotilo v primeru »povprečenja« po 120. členu ZDoh-2, pri čemer se je sodišče naslonilo tudi na
stališče Vrhovnega sodišča RS, izrečeno v sodbi št. X Ips 93/2010 z dne 3.2.2011. V dotičnem primeru
je Upravno sodišče pritrdilo argumentom tožeče stranke (davčnega organa I. stopnje), ki se je
pritožila na izdano odločbo davčnega organa II. stopnje. Ta je po nadzorstveni pravici odpravilo
odločbo DU Nova Gorica, s katero je prvostopenjski davčni organ uporabil institut povprečenja pri
odmeri dohodnine, izplačane po odločbi ZPIZ-a za obdobje več let. Pri tem je drugostopenjski davčni
organ sledil razmišljanju, da je povprečenje dopuščeno izrecno za izplačila po sodni odločbi, kot je
izrecno izhajalo iz dikcije 120. člena ZDoh-2. Sodišče je ugodilo tožbi davčnega urada ter zaključilo, da
»ni mogoče slediti jezikovni razlagi drugostopnega upravnega organa glede 120. člena ZDoh-2, saj bi
bilo z njo kršeno načelo enakosti pred zakonom (14. člen Ustave RS). S tako razlago so osebe, ki
prejemajo dohodek iz dela za več let nazaj na podlagi upravne odločbe, v primerjavi s tistimi, ki ga
prejmejo na podlagi sodne odločbe, postavljene v bistveno slabši položaj. Bistveno enak položaj obeh
skupin oseb je v tem, da nobena od njih ni mogla sama vplivati na to, da bo v enkratnem znesku na
podlagi odločbe (sodne ali upravne) prejela dohodke iz naslova dela za več let nazaj, do katerih je bila
upravičena. Čeprav je treba izjeme razlagati restriktivno, kot navaja tožena stranka v odgovoru na
tožbo, sodišče meni, da razlikovanje med obema skupinama ne bi bilo skladno z ustavnim načelom
enakosti, ki tako zakonodajalcu kot sodišču nalaga, da bistveno enake dejanske primere obravnava
enako. Prvostopni davčni organ zato ni prekršil materialnega zakona (določb 120. člena ZDoh-2), ko je
pri odmeri dohodnine tožniku za leto 2008 uporabil institut povprečenja, drugostopni organ pa
posledično ni imel pravne podlage za odpravo odmerne odločbe po nadzorstveni pravici (88. člen
ZDavP-2)«.610
608

Evidenčni stavek predstavljene sodbe Ustavnega sodišča po mojem mnenju vsebuje konfuzne predpostavke, ko
istočasno govori o analogiji, neobstoju pravnih lukenj in razlagi: »Odprava zakonske pomanjkljivosti v delu, ki se nanaša na
promet nepremičnin (ob uveljavitvi ZDDV z dne 1.7.2009), pri katerem je bil obračunan in plačan davek, je možna z zakonsko
analogijo. Zaradi tega ne gre za pravno praznino, ki bi kršila načela pravne države (2. člen Ustave), saj je vsebino predpisa
mogoče ugotoviti z ustaljenimi metodami razlage.« ECLI: ECLI:SI:USRS:2000:U.I.78.99.
609 URL: http://www.sodisce.si/usrs/odlocitve/2010040815263711/.
610 Glede problema »povprečenja« se je opredelilo tudi Ustavno sodišče, ko je na predlog Upravnega sodišča RS za
razveljavitev besede »sodna« v prvem stavku prvega odstavka 120. členu ZDoh-2, izdalo sodbo U-I-76/11-15 z dne
14.6.2012 ter se izreklo, da ta ni v neskladju z Ustavo. Pri tem je ustavno sodišče – v nasprotju s sodbo Upravnega sodišča,
pri čemer je Ustavno sodišče ravnalo (zgolj) v smeri ocene primernosti zakonske določbe – presodilo, da odločba DU
Ljubljana, v kateri je ta odmeril dohodnine invalidki III. kategorije od večletnih prejemkov, izplačanih po odločbi ZPIZ-a, brez
upoštevanja povprečenja po 120. členu ZDoh-2. Ustavno sodišče je zavrnilo mnenje predlagatelja, da je izpodbijana
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3. PRAVNA UREDITEV NAVIDEZNEGA IN ZAOBIDENEGA POSLA V ZR NEMČIJI
3.1. Navidezni posel po § 117 BGB
Stranke lahko pravne posle načeloma prosto oblikujejo, pri čemer morajo upoštevati zakonski okvir,
podan v § 134 in § 138 BGB,611 ter prisilne določbe BGB-ja, zlasti glede posledic napak oblikovanja
volje ali napak izjave volje (§ 116 do § 123).612 Še posebej pa je pri presojanju ravnanja pogodbene
stranke v izvajajočem pravnem poslu pomembno, vendar nelahko prepoznavanje znakov, značilnih za
odkrivanje navideznih poslov. Pri opredelitvi problema navideznega posla (in njemu primerljivega
zaobidenega posla) ne gre za periferno, temveč osrednje področje civilnega prava, kar se kaže v
neposredni povezavi z bistvom pravnega posla in zlorabo avtonomije strank pri kreiranju pravnih
poslov, ko gre za zakonsko nedovoljene primere.
Okoliščina, da pogodbe niso pomembne samo za udeležence v pravnem prometu, temveč tudi za
druge osebe (pravne naslednike, upnike, javne službe ipd.), utemeljuje poseben pomen problema
navideznega posla.613 Tukaj izjava volje nima običajnega namena, temveč je samo sredstvo za
doseganje materialnega ali nematerialnega uspeha, ko pogosto posega izven izjavljene pravne
posledice.614 Že iz rimskega prava izhaja načelo navideznega posla, katerega je avtor prilagodljivo
oblekel v heksameter: Quae non sunt simulo, quae sunt ea dissimulantur.615 Navedeno v prevodu
pomeni, da »kar ne obstaja, se pretvarjam, da obstaja; kar pa obstaja, to zanikam« ter izraža bistvo
simulacije.
V § 117 BGB je podana naslednja definicija navideznega posla (Scheingeschäft):616
(1) Če je izvaja volje, ki je podana nekomu drugemu, z njegovim soglasjem podana le navidez, je ta
nična.
(2) Če navidezni posel prikriva nek drug pravni posel, se veljavni zakoni uporabijo za prikriti posel.
V Nemčiji se hkrati uporablja izraz navidezno ravnanje (Scheinhandlung), omenjen v § 41/2 AO in §
4/1 SubvG.617 Pod pojmom navidezno ravnanje se v nemškem pravu razumejo zavajajoči (hlinjeni),

ureditev v neskladju z ustavnim načelom enakosti. Pri argumentiranju, zakaj ni mogoče enačiti dohodke iz delovnega
razmerja iz preteklih let na podlagi upravne odločbe ZPIZ z dohodki na podlagi sodne odločbe, je sodišče izhajalo, da je
imela stranka »na podlagi veljavne zakonske ureditve na voljo učinkovite mehanizme, da doseže hitro odločanje v postopku
pred ZPIZ« ter je posledično velik, nakopičen znesek po odločbi ZPIZ pripisati kar tožniku. Ustavno sodišče je zaključilo, da
»zato zakonodajalcu ni mogoče očitati, da ni imel razumnih razlogov, ki izhajajo iz narave stvari, za različno urejanje načina
ugotavljanja davčne obveznosti zavezanca, kadar je bil dohodek izplačan na podlagi sodne odločbe ali kadar je bil izplačan
na podlagi upravne odločbe ZPIZ«. Drugačno – po mojem mnenju pravilno – razlago v navedeni zadevi je v odklonilnem
ločenem mnenju podala sodnica Dunja Jadek Pensa, kateri se je pridružila sodnica Etelka Korpič – Horvat.
611 O § 134 in § 138 BGB več v nadaljevanju v poglavjih III.3.2. in III.3.3.
612 S. Sieker, Steuergleichheit und Steuergestaltung, v: R. Mellinghoff, U. Palm, 2008, Gleichheit im Verfassungsstaat, str.
195.
613 H.-M. Pawlowski, 2003, Allgemeiner Teil des BGB, Grundlehren des bürgerlichen Rechts, str. 218.
614 K. Schellhammer, 2008, Schuldrecht nach Anspruhsgrundlagen - samt BGB Allgemeiner Teil, str. 1098.
615 B. Heuermann, Simulation im Steuer- und Zivilrecht, v: Der Betrieb, 60 (2007), št. 8, str. 416.
616 § 117 BGB - Scheingeschäft:
(1) Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverstandnis nur zum Schein
abgegeben, so ist sie nichtig.
(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so finden die für das verdeckte Rechtsgeschäft
geltenden Vorschriften Anwendung.
617 § 4/1 Gesetz gegen mißbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) - Scheingeschäfte, Mißbrauch von
Gestaltungsmöglichkeiten:
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vendar v resničnosti neizvršeni realni akti (vorgetäuschte, in Wirklichkeit jedoch nichtdurchgeführte
Realakte), na katere so vezane pravne posledice. V Franciji in Veliki Britaniji kakor tudi v EU navedeno
razlikovanje ni izrecno opredeljeno v zakonu. Navidezna ravnanja so namreč sestavni del pojma
»simulation« (kot acte fictif ali acte deguise) ali »sham«.618
Tudi pravne posledice navideznega posla oziroma navideznega ravnanja so v davčnem pravu in
subvencijskem pravu podobne. Navidezni posli in navidezna ravnanja se pri obdavčitvi ter pri
subvencioniranju ne upoštevajo. Odločilen je skozi zakonski dejanski stan prikriti posel. Presojanje
skladnosti takšnega konkretnega dejanskega stana v (omenjenih) treh članicah EU pokaže, da pravna
oblika navideznega posla predstavlja skupen pravni princip v evropskem pravu.619
V angleškem pravu so navidezni posli in navidezna ravnanja označeni s pojmom »sham«.620 Izvedeno
pojasnilo pojma »sham« izhaja iz sodne prakse, kot npr. iz sodnega primera Snook v. London & West
Riding Investments Ltd. (z dne 17.1.1967), iz katere izhaja pogled sodnika: »(sham) … means acts
done or documents executed by the parties to the “sham” which are intended by them to give to third
parties or to the court the appearence of creating between parties legal rights and obligations
different from the actual legal rights and obligations (if any) which parties intend to create. One thing
I think, however, is clear in legal principle, morality and the authorities that for acts or documents to
be a “sham”, which whatever legal concequences follow from this, all the parties thereto must have a
common intention that the acts or documents are not to create the legal rights and obligations which
they give the appearance of creating.«621 Še podrobnejši opis pojma »sham«, vezanega na dva tipična
primera, je podan v sodbi I.R.C. v. Garvin (z dne 27.2.1980), in sicer: »Anyone who creates a series of
999-year leases in the knowledge that they are to be determinated within a week, or is privy to such
an arrangment, or who accepts a purchase price on terms that much the grater part of it will not be
payable for 200 years in the knowledge that within a fortnight he will receive a substantial capital
sum as a price of all future instalments of the delayed payments, seems to me to run a very real
hazard of being held to enter into a sham transaction.«622
Nasprotno pa je v nemškem primeru za definiranje navideznega posla (in posredno navideznega
ravnanja) poskrbel že zakonodajalec, in sicer – kot izhaja iz § 117/1 BGB – je navidezni posel opredelil
kot »izjavo volje, ki je podana nekomu drugemu z njegovim soglasjem le navidez«.
V nemškem davčnem pravu navidezni posel in navidezno ravnanje nimata vpliva na obdavčenja, saj
samo resnično želen pravni posel predstavlja podlago za obdavčenje, četudi je zakrit z navideznim
poslom.623 Z davčnega vidika pa je potrebno opozoriti tudi na § 40 AO, po katerem je za obdavčitev
nepomembno dejstvo, če neko dejanje, ki zakonski dejanski stan določenega davčnega zakona v
celoti ali delno izpolni, krši zakonsko prepoved ali zapoved ali krši dobre običaje. V principu je jasno
določeno, da se davčno pravo postavlja na gospodarski (ekonomski) uspeh, brez ozira na to, ali za
obdavčenje merodajno obnašanje zavezanca krši morebitne zakonske norme ali krši dobre običaje.624

(1) Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung und Weitergewährung oder
das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich. Wird durch ein Scheingeschäft oder eine
Scheinhandlung ein anderer Sachverhalt verdeckt, so ist der verdeckte Sachverhalt für die Bewilligung, Gewährung,
Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils maßgebend.
618 S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 277.
619 Prav tam, str. 277.
620 Prav tam, str. 197.
621 Prav tam, str. 197.
622 Prav tam, str. 198.
623 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 37–38.
624 Davčni zavezanec se tako ne more izogniti obdavčitvi s tem, ko namigne na lastno kršitev zakonskih norm. To sicer ni
zgolj davčnopravni princip, temveč je poznan tudi v civilnem pravu. G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte,
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Še posebej pa je navidezni posel nagovorjen v določbi § 41/2 AO, ki v prvem stavku določa, da je
navidezni posel za obdavčenje nepomemben, medtem ko drugi stavek določa, da je za obdavčenje
odločilen prikriti posel, ki je prikrit s strani navideznega posla.625
Davčno pravo je del celotnega pravnega sistema ter je kot intervencijsko pravo tudi del posebnega
upravnega prava. V osnovi davčnega prava gre za to, da je nosilec oblasti (kot davčni upnik) udeležen
na delu gospodarskega (ekonomski) uspeha privatne osebe. Ker tako prisilno pravo posega na
gospodarski uspeh tega zasebnega subjekta, se posledično vzpostavi neposredna navezava na
zasebno pravo, še posebej vprašanje, kako davčno pravo kvalificira uporabljene civilnopravne
oblike.626 Če se civilnopravna kvalifikacija pokriva z namenom davčnega zakona, potem obstaja
vzporednica med obema delnima pravnima redoma, tako da se lahko poseže po dogmatiki civilnega
prava.627 Takšen je tudi primer pri vprašanju obstoja navideznega in zaobidenega posla.

3.1.1. Razmejitev med pravnim poslom in navideznim poslom
Navidezni posel je v realnem življenju (praksi) pomemben, vendar v samem razumevanju prav nič
enostaven.
Navidezni posel je pomanjkljiv pravni posel ter navidezna izjava volje je pomanjkljiva izjava volje.
Nauk o navideznem poslu je del nauka o pravnem poslu. Nov razvoj in nova spoznanja nauka o
pravnih poslih imajo posledično učinke tudi na nauk o navideznem poslu.628
Pri navideznem poslu (negotium simulatum) stranki samo hlinita sklenitev pravnega posla.629 V resnici
ga nimata namena skleniti, temveč skušata z njim prikriti neko drugo ravnanje ali posel.630 Pri
navideznem poslu naj ne bi bilo poslovnemu partnerju, temveč tretji osebi, ostalo prikrito, kaj se želi
pravno doseči. Obstaja lahko več razlogov za izvedbo navideznega posla, in sicer od sledenih
ekonomskih in osebnih interesov pa vse do izvajanja namere, da se izogne pravni prepovedi ali
omejitvi.
Pri tem je Kranjc631 navedel, da je temeljna razlika nasproti (primerljivemu) miselnemu pridržku632 v
tem, da se se v primeru navideznega posla obe stranki zavedata, da njuni izjavi poslovne volje nista
resno mišljeni, saj z njima v bistvu samo prikrivata nekaj drugega, medtem ko je bistvo (veljavnega)
prikritega pridržku v realizaciji namere izjavitelja, da prejemnik izjave ne prepozna prikriti pridržek. S
svojim ravnanjem skušata simulanta praviloma nekaj prikriti oziroma izigrati določen predpis. S
simuliranim pravnim poslom skušata stranki potemtakem preslepiti določeno osebo ali pravni red.
§ 117/1 BGB tako predstavlja konkretiziranje negativne strani načela zasebne avtonomije. Tako
človeškemu ravnanju načeloma ne gre pripisati pravnoposlovni karakter, če (oziroma ko) ravnanje ni
usmerjeno v nastanek pravne posledice. Če pa temu še dodamo pravni status neudeležene tretje
osebe, ustrezajo razmere pri simulaciji točno primeru, v katerem udeleženci ostanejo nedejavni in s
insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht –
Rechtsgeschichte, str. 41.
625 Prav tam, str. 41.
626 Prav tam, str. 48.
627 Prav tam, str. 48.
628 U. Baeck, 1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 1.
629 J. Kranjc, 2010, Rimsko pravo, str. 206.
630 Prav tam, str. 206–209.
631 Prav tam, str. 206–209.
632 Pravni okvir za miselni (prikriti) pridržek (geheimer Vorbehalt) je v nemškem BGB je postavljen v § 116: »Izjava volje ni
nična zato, ker izjavitelj skrivaj prikriva, da izjavljeno noče. Izjava je nična, če je podana nekomu drugemu in ta pozna
pridržek.«
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tem ohranijo obstoječi pravni položaj. Kallimopoulos633 je pri tem poudaril, da se po definiciji
zakonskega dejanskega stana (§ 117/1 BGB) stranki strinjata, da je celotno ravnanje takšno, da
pravno stanje ostane nespremenjeno,634 kar ima za posledico, da posledično v skladu z negativno
stranjo načela zasebne avtonomije vsaj inter partes ne nastanejo pravne posledice; če pa bi se
stranki, kljub njunim prepoznanim nameram, pravno vezali, bi s tem ravnali v nasprotju z načelom
zasebne avtonomije.
Kallimopoulos je v nadaljevanju analize navideznega posla navedel: »Če bi pri opazovanju odnosa
med simulantoma in tretjo osebo zanemarili prepoved venire contra factum proprium samo zato, ker
je zakon pri postavitvi zakonskega dejanskega stana simuliranega in disimuliranega posla pozitivno
opredelil zasebno avtonomijo (pri sklepanju poslov), bi to bilo napačno.« Poudarjanje pomena
navedenega pravnega načela je Kallimopoulos utemeljil, da je neomejena zasebna avtonomija
preprosto nepredstavljiva ter dodal, da »naj bi venire contra factum proprium – kot oblika
protislovnega obnašanja, ki nasprotuje načelu dobre vere, – postavil domet zakonske določbe § 117
BGB in to ne zgolj s postavitvijo logičnih, temveč teleoloških mej«.635
Baeck636 je – ob sklicevanju na premiso, da stranke ne sklepajo pravnega posla zaradi posla samega,
temveč želijo s pravnim poslom doseči neke določene cilje – opozoril na že oblikovano (nemško)
sodno prakso, na podlagi katere je za razmejitev med (povsem pravilnim) pravnim poslom in
navideznim poslom odločilno, »ali sta udeleženca menila, da je za dosego njunih namenov, zadosten
navidezni posel, ali pa sta menila, da je za dosego njunih namenov nujen resnično želen pravni
posel«.637 Odločujoči kriterij razmejitve med pravnim poslom in navideznim poslom leži v tem, ali sta
udeleženca upoštevala, ali je za dosego namena in cilja dovoljšen (tj. zadosten) navidezni posel ali pa
je potreben (tj. nujen) resnično mišljen posel. Če je rezultat, da so udeleženci za dosego namena in
cilja videli učinkovit pravni posel kot potreben (nujen), potem dejansko želijo izjavljene pravne
posledice doseči ter tako posedujejo potrebno voljo, da se vežejo (Rechtsbindungswille). Če pa so
nasprotno za dosego svojega namena in cilja obravnavali navidezni posel za zadosten ter so imeli
sporazumno voljo, da pravne posledice ne nastanejo, jim je tako manjkala ustrezna volja vezati se ter
želijo oblikovati le navideznost pravnega posla.
Pravni posel je lahko sklenjen navidezno kot celota, lahko pa se navidezna izjava volje dotika le
posameznega dela pravnega posla, določene klavzule, pri prodajni pogodbi označbo predmeta
prodaje in ceno ipd.638 Nepravilna podaja cene je šolski primer navideznega posla, pri katerem pa je
prodajna pogodba z dejansko dogovorjeno ceno disimulirani posel.639
Sicer pa simulacija originalno ni davčni koncept, temveč civilnopravni koncept. Je koncept pravne in
ne ekonomske realnosti. To pomeni, da bo tako za civilnopravni kot za davčnopravni namen sledena
namera strank, če se ta razlikuje od dogovora, ki naj bi ga stranki sklenili.640 Navedeno pa ne pomeni,
da davčno in civilno pravo gledata na navidezni posle z istimi očmi. Namreč zapleteno postane zato,
ker civilno pravo na eni ter davčno pravo na drugi strani gledata na konkretni dejanski stan iz različnih
zornih kotov ter uporabljata drugačna pravila, kar je zlasti nazorno v primeru navideznega posla po §
633

G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 21.
Ta namen (tj. da ostane nespremenjen pravni položaj) velja le za primer absolutne simulacije. V primeru relativne
simulacije pa stranki želita (spremenjen) položaj, ki pa naj ostane drugim osebam prikrit (prikriti posel).
635 Več o tem G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 25–28.
636 U. Baeck, 1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 71–74; D. Leipold, 2008, BGB I, Einführung und
Allgemeiner Teil, str. 242; S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 103.
637 »[...] ob die Beteiligten zur Erreichung ihres Zweckes ein Scheingeschäft für genügend oder ein ernstgemeintes
Rechtsgeschäft für notwendig erachtet haben«; npr. BGHZ 36, 85, 88; BGHZ 23, 293, 298.
638 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 405.
639 Prav tam, str. 405.
640 V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 158–159.
634
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117 BGB in § 41 AO.641

3.1.2. Znaki konkretnega dejanskega stana navideznega posla
Sicer pa presoja § 117 BGB pripelje do teh sledečih ugotovitev glede navideznega posla:
1. Obstoj izjave volje:
§ 117/1 BGB govori o izjavi volje in ne o pogodbi. Iz tega izhaja, da obstajajo tudi enostranski
navidezni posli.642
2. Izjava volje je podana nekomu drugemu:
§ 117 BGB določa, da je simuliran posel »podan nekomu drugemu« (einem anderen
gegenüber abzugeben ist). V skladu s tem se predpis nanaša na t. i. sprejemno izjavo volje
(empfangsbedürftige Willenserklärung) ter tako ni uporaben v primeru stroge (tj. ozke)643
enostranske izjave volje.644 Značilnost zakonskega dejanskega stana je torej obstoj sprejemne
izjave volje, podane le na videz, kakor tudi soglasje prejemnika izjave.645 Če izjava ni podana v
sprejem nasprotni stranki, potem manjka soglasje partnerja, ki oblikuje zakonski dejanski
stan navideznega posla.646
Navidezni posel po § 117 BGB je eden izmed treh primerov zavestnega pomanjkanja volje, ki
jih je zakonodajalec uredil v § 116 do § 118 BGB (tj. mentalna rezervacija in šaljiva izjava). V
nasprotju s § 117 BGB pa se mentalna rezervacija in šaljiva izjava nanašata tudi na izjave
volje, ki niso dane v sprejem drugi osebi (nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen).647
Zakonodajalec je navidezno izjavo volje zavestno omejil na sprejemno izjavo volje, kar je
razvidno iz jasnega formuliranja § 117/1 BGB.648
3. Navidezna izjava volje je v soglasju z voljo prejemnika izjave:
Izjava volje mora biti podana na videz (zum Schein), in sicer s soglasjem prejemnika izjave.649
Predpostavlja pa se strinjanje strank o njegovi navideznosti. Pravnoposlovna volja je le
zaigrana.650 Navidezni posel predvideva soglasje poslovnega partnerja glede navidezne
narave sklenjenega posla. Kot navidezen je nek posel lahko opredeljen le tedaj, če sta obe
izjavi podani navidezno v vzajemnem soglasju.651 V primeru, da pa nasprotna stranka za to ne
ve, potem ne moremo govoriti o navideznem poslu, temveč o mentalni rezervaciji (§ 116/1
641

B. Heuermann, Simulation im Steuer- und Zivilrecht, v: Der Betrieb, 60 (2007), št. 8, str. 416.
Predstavljen je primer, ko poda šef odpoved delovnega razmerja vsemu svojemu pisarniškemu osebju, pri čemer pa se je
s svojo tajnico pred tem dogovoril, da pa je njej podana odpoved zgolj navidezna. H. Fickel, 1966, Scheingeschäft und
verdecktes Geschäft im Deutschen, Französischen und Italienischen Recht, str. 8; podobno S. Trüter, 1987, Steuerlich
motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 75.
643 Sem spadata npr. izdaja vrednostnega papirja in obljuba nagrade (npr. izjava v smislu »kdor najde izgubljenega psa
[...]«), ki nista neposredno podana v sprejem drugi osebi.
644 H. Fickel, 1966, Scheingeschäft und verdecktes Geschäft im Deutschen, Französischen und Italienischen Recht, str. 9;
podobno W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 405; A. Oguz, 1997, Probleme der
Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht, str. 103.
645 S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 41.
646 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 405.
647 U. Baeck, 1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 45.
648 Prav tam, str. 48.
649 H. Fickel, 1966, Scheingeschäft und verdecktes Geschäft im Deutschen, Französischen und Italienischen Recht, str. 9.
650 M. Dolenc, 2003, Napake volje pri sklepanju pravnih poslov, str. 52.
651 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 405.
642
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BGB) ali o šaljivi izjavi (§ 118 BGB) oziroma o t. i. ponesrečenem navideznem poslu
(mißlungenes Scheingeschäft).652
4. Voljna izjava, ki to ni; primerjava z miselnim pridržkom po § 116/s.2 BGB:
Pri navideznem poslu odda izjavitelj sprejemno izjavo, ki je podana sporazumno s
prejemnikom izjave zgolj navidezno. S tem se navidezni posel razlikuje od primera, ko
prejemnik izjave prepozna prikriti pridržek (§ 116/s.2 BGB653), in sicer se v primeru
navideznega posla stranki strinjata, da naj izjavljeno ne bi veljalo.654
Tako dejansko § 117 BGB nima nič opraviti z izmenjavo voljnih izjav. Pri navideznem poslu
dejansko manjka »izjava volje« (čeprav § 117/1 govori o njej). To ne izhaja iz tega, da
strankam, udeleženim v navideznem poslu, manjka volja za doseganje pravnih posledic
(Rechtsfolgewille), temveč na tem, da nobena stranka izjavo druge stranke ne razume kot
(resno) izjavo volje. Hkrati pa določba § 117 BGB vsebuje enako pravno posledico, kot jo je
nemški zakonodajalec predpisal za odnos med izjaviteljem in prejemnikom izjave volje v
določbi o mentalni rezervaciji (tj. ničnost po § 116/s.2 BGB655). Pri tem je Schermaier656
poudaril, da pa sta obe pravni posledici (tj. ničnost izjave volje po § 117 BGB in § 116/s.2
BGB) logična posledica stroge teorije volje, ter podal ugotovitev, da § 116/s.2 BGB – brez da
bi vprašal po izjaviteljevi nameri zavajanja – posplošuje stavek falsa demonstratio non nocet,
medtem ko pa § 117/1 BGB – s tem ko se osredotoča na veljavnost želenega in neveljavnost
izjavljenega – ta stavek samo parafrazira.
Ker je v tem primeru (objektivni) vsebinski pomen podane izjave volje drugačen od pomena,
ki mu ga stranki pripisujeta, lahko stranki držimo ne v dobesednem pomenu razlage, temveč
si je potrebno pomagati s strani prejemnika izjave prepoznano (in odobreno) resnično voljo
izjavitelja (razlagalno načelo v § 133 BGB657). Temu daje pomen § 117/1 BGB, ko določi
ničnost navidezni izjavi volje.658
5. Pomen prave volje izjavitelja; zakonske omejitve veljavnosti prikritega posla:
Prav tako napotitev na proučevanje resnične volje (kot duševno stanje) velja zgolj v
omejenem pomenu. To pomeni, da je pomembna zgolj tista volja, ki se je »pojavila« skozi
oddano izjavo. Potrebno je raziskati voljo kot neko psihično dejstvo, ki se ga da prenesti iz
izjavljenega; to pomeni, da ima pomen samo tista volja, ki pride do izraza iz izjavljenega.
Nasprotno pa je popolnoma skrita notranja volja v okviru podane razlage volje brez

652

H. Fickel, 1966, Scheingeschäft und verdecktes Geschäft im Deutschen, Französischen und Italienischen Recht, str. 9. O
»ponesrečenem navideznem poslu« več v poglavju IV.1.3.1. (sodba BGH V ZR 399/99 z dne 26.5.2000).
653 § 116 BGB - Geheimer Vorbehalt:
Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen.
Die Erklärung ist nichtig, wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben ist und dieser den Vorbehalt kennt.
654 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 170.
655 »Die Erklärung ist nichtig, wenn [...] dieser den Vorbehalt kennt.«
656 M. J. Schermaier, §§ 116-124 Willensmängel, v: M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann, 2003, Historisch-kritischer
Kommentar zum BGB, str. 437.
657 § 133 BGB - Auslegung einer Willenserklärung:
Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des
Ausdrucks zu haften.
658 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 170; podobno S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte
Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 86–87; E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1313–1314.
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pomena.659
Določba § 117/2 BGB odraža splošno načelo, po katerem je vedno, razen kadar temu
nasprotuje potreba po varstvu kakšnega posebnega interesa, odločilna prava volja
izjavitelja.660 Vendar disimulirani posel velja le, če upošteva veljavne predpise. Tako
disimulirani posel, ki je zavezan obličnosti, ne velja, če pravila o obliki niso bila upoštevana.
Če disimulirani posel potrebuje še soglasje bodisi privatne osebe bodisi oblasti, tako tudi ta
pogoj ni izpolnjen.661

3.1.3. Primeri, ko navidezni posel ni prepoznan
Razmejitev pravnih poslov od navideznih poslov se v nemški teoriji in praksi civilnega prava kaže v
naslednjih pojavnih oblikah:
a) Napačne dejanske navedbe v izjavi:
V primeru napačne podaje dejanskih navedb v sami voljni izjavi ni mogoče uveljaviti § 117/1 BGB,
če je pravni posel sicer resno mišljen.662 Podani so naslednji primeri:
-

antedatiranje izjave volje (pogodbe): gre za »šolski primer«, ko ni mogoče sklicevanje na
obstoj navidezne pogodbe. Samoumevno je, da je antedatiranje v oziru na veljavnost izjave
volje brez pomena.663

-

posebnost (izjema) pri nepravilni označbi prodajne cene: navidezni posel prav tako ne obstaja,
če se stranki glede (sicer pravilno deklarirane) prodajne cene zedinita, vendar nato del
dogovorjene cene (z namenom da prevarata davčni organ) napačno deklarirata, in sicer ko
npr. del nakupne cene za nepremičnino opredelita kot – v resnici neželen – prevzem
sanacijskih stroškov. 664 BGH je posel opredelil kot resnično želen (ter mu posledično ni dodelil
sankcije ničnosti) ter opredelil, da namen doseganja davčne utaje vodi do (civilnopravne
sankcije v obliki) ničnosti zgolj tedaj, če je ta izključni ali glavni namen transakcije.

-

nepravilna označba pravnega posla: prav tako ne gre za primer navideznega posla po § 117
BGB, če stranki želita pravne učinke iz sklenjenega posla, vendar jih pravno napačno
kvalificirata. Če stranke sklenejo pogodbo, ki vsebujejo elemente tako prodajne pogodbe kot
delovršne ali gradbene pogodbe (kot je primer nakupa zemljišča in naknadne izgradnje hiše),
ter jo označijo zgolj kot prodajno pogodbo, je to neškodljivo. Obe pogodbi sta resnično želeni.
Pravna kvalifikacija pogodbe se presoja po vsebini pogodbe in ne po (s strani stranke
izbranem) poimenovanju le-te.665

659

Več o tem S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 86–87.
M. Dolenc, 2003, Napake volje pri sklepanju pravnih poslov, str. 52.
661 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 406.
662 E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1314; podobno W. Flume,
1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 406.
663 E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1314; W. Flume, 1992,
Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 406.
664 BGH V ZR 229/01 z dne 5.7.2002, NJW-RR 2002, 1527. E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1314. Več o tej sodbi v poglavju IV.1.3.4.
665 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 42; K. Larenz, M. Wolf, 2004, Allgemainer Teil
des Bürgerlichen Rechts, str. 648.
660
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Za tak primer gre tudi pri t. i. poslu »najema z namenom nakupa« (Mietkaufvertrag),666 pri
katerem se pogodba – pogosto iz davčnih razlogov – označi kot najemna (namesto kot
prodajna pogodba), tako ne spada med navidezne pogodbe, saj se zavestno izvede s strani
poslovnih partnerjev. Umestitev pravnih poslov pod ustrezne pogodbene tipe se opravi po
načelih pravnega vrednotenja ter je tako nepravilna umestitev s strani poslovnih partnerjev za
nek pravni red dejansko brez pomena.667 Strankam zavestni ali nezavestni falsa demonstratio
je tako nerelevanten.668
Pravilo falsa demonstratio non nocet pa ne velja pri poslih, kjer zakon zahteva določeno
obličnost ter kjer stranke v predpisani obliki pravne pogodbe namerno zavedejo nekaj, kar
sporazumno ne želijo, da velja.669
b) Posvojitev, sklenitev zakonske zveze, priznanje očetovstva:
§ 117/1 BGB ni več uporaben za primer simulacije pogodbe o posvojitvi.670 Prav tako se § 117/1
BGB ne uporablja v primeru simulacije volje za sklenitev zakonske zveze. Pred uradnikom
matičnega urada sklenjena zakonska zveza se šteje za veljavno.671
§ 117 BGB se nanaša zgolj na sprejemne izjave volje. Ne uporablja pa se za predpise glede
enostranskih izjav volje, kot so npr. testament672 ali izjave volje, ki so podana v odnosu do oblasti
glede priznavanja očetovstva.673 Če pa vsebuje priznavanje očetovstva istočasno tudi priznavanje
dolžnosti preživljanja otroka, pa se glede slednjega uporablja določba § 117 BGB.674
c) Voljna izjava, ki je podana pred državnim organom:
Pojavlja se tudi vprašanje, ali je voljna izjava, ki je podana pred državnim organom ali je na
naslovljena državni organ, kljub simulaciji učinkovita. Tako je potrebno navesti, da uporaba § 117
BGB ni primerna pri enostranskih, s strani upravnega organa sprejemnih izjavah volje (einseitige,
amtsempfangsbedürftige Willenserklärungen).675 Pri tem je soglasje organa, ki je formalnopravno
adresat, v povezavi z navideznim karakterjem izjave nepomembno. Nasprotno pa je sankcija
ničnosti po § 117/1 BGB pri simulirani pogodbi (ki je sicer priglašena pri državnem organu ali z
njegove strani potrjena) vsekakor ustrezna.676

666

Pod ta posel razumemo nakupno pogodbo (skoraj izključno za nepremičnine), ki temeljijo na najemu. To pomeni, da se
za določeno obdobje plačuje najemnina za nepremičnino, po preteku časa pa se plača »ostanek kupnine«.
667 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 406; E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006,
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1319.
668 E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1319.
669 K. Larenz, M. Wolf, 1989, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 369.
670 Dejansko simulirana pogodba o posvojitvi je bila nična po § 117/1 BGB vse do spremembe nemškega zakona o posvojitvi
(AdoptG) leta 1978. Ker novi zakon ne temelji več na načelu sklepanja pogodb, temveč na upravnih dekretih, se § 117 ne
uporablja. E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1315.
671 Prav tam, str. 1315; podobno D. Joswig, F. Mattern, G. Rothe, S. Räfle, L. Thumm, 1996, Das Bürgerliche Gesetzbuch mit
besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes, str. 181.
672 OLG Düsseldorf WM 68 811.
673 RG 135, 219.
674 RG 135, 219. D. Joswig, F. Mattern, G. Rothe, S. Räfle, L. Thumm, 1996, Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes, str. 181.
675 Kot npr. odpoved premoženju (§ 928 BGB), izjava najditelja o odpovedi lastnine na najdeni stvari (§ 976 BGB), odpoved
dedovanju (§ 1945 BGB) ali ureditev oporoke pri notarju (§ 2232 BGB).
676 E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1315.
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d) Razmejitev do fiduciarnega posla, slamnatega posla in obida zakona:
Za ugotovitev obstoja navideznega posla je odločilna namera izjavitelja, da pravne posledice iz
podane izjave volje (v soglasju s prejemnikom izjave volje) ne bodo nastale. Nasprotna pa sta
primera slamnatega in fiduciarnega posla, kjer udeleženci želijo nastop pravnih posledic, vendar
naj bi s tem povezani ekonomski (ali drug dejanski) uspeh pripadel nekomu drugemu.677 Zato
primeri fiduciarnega posla, slamnatega posla in zaobidenega posla ne spadajo med uporabne
primere določbe § 117/1 BGB, saj v tem primerih stranke želijo iz naslova njihovih podanih izjav
nastop pravnih posledic ter dosego svojih praktičnih ciljev. Tako v običajnem primeru ni mogoče,
da je določena pogodbena ureditev »istočasno davčno želena in civilnopravno (kot navidezni
posel) neželena«.678 Navedena razmejitev je bila v času nastajanja BGB-ja izredno dvomljiva,
vendar jo sedanja teorija in sodna praksa priznavata.679

3.1.4. Namera prevarati tretjega
Dejstvo je, da stranki sklepata posel le »navidez«, kar pomeni, da imata namero podati zgolj videz
nastanka pravnega posla. V zgolj teoretičnem razmišljanju se takoj postavi vprašanje, ali je ta namera
predstavljiva tudi brez istočasne »namere prevarati tretjega« (Täuschungsabsicht) skozi izvedbo te
navideznosti. In ravno navedeno vprašanje o smiselnosti in upravičenosti umestitve namere prevarati
tretjega v izvedbo navideznega posla (ter definiranje abstraktnega dejanskega stana njegove
zakonske definicije) je temeljno vprašanje, na katerega je potrebno odgovoriti. Zagotovo se postavi
vprašanje o smiselnosti oblikovanja navideznega posla (in za njim prikritega posla), če ni podan
namen prevarati tretjega (ter ga tako prikrajšati), saj bi sicer pogodbenika izvedla posel v »odkritem,
transparentnem« odnosu do tretjega.
Motiv za izvedbo navideznega posla je podan v želji (po)ustvariti tretji osebi prikaz dejansko
neobstoječega pravnega položaja. Stranki tako želita tretjo osebo spraviti v zmoti glede pravega
pravnega položaja. Tako so lahko v navideznem poslu sledeni nameni ter posledično prevarane tretje
osebe različni: npr. dolžnik navidezno proda neko stvar, z namenom da jo obvaruje pred zasegom
upnika; ali primer pravne osebe (kot industrijskega obrata), ki sklene navidezno pogodbo za nakup
stroja z namenom pridobitve državne subvencije.680
V primeru navideznega posla simulanti (od samega začetka) ne želijo biti udeleženi pri nobenih
pravnih posledicah, ki bi sicer izhajale iz podane izjave. Pri tem želijo »ostati pri starem«
(nespremenjenem) ter delovati »pravnoposlovno« (in ne z realnimi učinki) z namenom doseganja
drugega cilja, ki ga je – tako Kallimopoulos681 – mogoče zgolj doseči ali lažje doseči s prevaro tretje
osebe. O teh namerah strank, ki pa jih ni mogoče vedno pripisati le nepoštenim razlogom, vodi pravni
ustroj »račun« s tem, ko navideznemu poslu odreče pravno učinkovitost v pomenu, kot sicer izhaja iz
podane izjave, ter ga opredeli kot ničnega.
Kallimopoulos je v nemški pravni literaturi med najbolj reprezentativnimi zagovorniki, da je namera
pogodbenikov, da se tretjo (tj. v posel neudeleženo) osebo prevara, sestavni del abstraktnega
677

K. Larenz, M. Wolf, 2004, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 648; E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006,
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1317
678 »[...] nicht gleichzeitig als steuerlich gewollt und zivilrechtlich (als Scheigeschäft) nicht gewolt angesehen werden«; BGH z
dne 18.11.1976 - VII ZR 150/75, BGHZ 67, 334 (338).
679 E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1317. Pri tem Beneckejeva
(str. 160) opozori na nemško sodno prakso (RG z dne 20.3.1914, Rep. III 532/12, RDZ, 84, 304), ki je slamnate posle
opredelila kot navidezne posle tedaj, ko slamnati mož dejansko ne želi izvesti pravnega posla.
680 S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 58.
681 G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 109; podobno S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte
Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 58–59.
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dejanskega stana navideznega posla. Kallimopoulos682 je podal razlago, da so simulanti s sklenitvijo
navideznega posla sledili določenemu cilju, ki so bili dosegljivi samo skozi navedeni način ravnanja.
Že strokovna literatura, ki je izšla kot komentar k pruskemu ALR-ju, je izhajala iz tega, da je
prednostni cilj simulacije škodovanje tretjemu.683 Tudi uzakonitev BGB-ja v tem pogledu ni prinesla
večjih miselnih premikov. Pogled, da k izrazu navideznega posla spada namera prevarati tretjega, je
tako v glavnem zastopana v starejši literaturi684 in v mnogih disertacijah685 na tematiko simulacije.686
Proti temu v preteklosti prav nič redko zastopanemu pogledu o nameri prevarati tretjega kot
sestavini navideznega posla, pa je sodišče nemškega rajha v sodbi iz leta 1914687 (ki je tudi danes
prevladujoči nauk) menilo, da pa namera prevarati tretjega (Täuschungsabsicht) za izraz navideznega
posla ni nujna.688 Tudi presoja zakonskega dejanskega stana navideznega posla iz določbe § 117 BGB
poda hiter odgovor, da se želijo stranke sporazumno sklicevati samo na zunanji videz pravnega posla,
katerih učinke pa si ne želijo, vendar pa zakonodajalec v definicijo ni vnesel elementa prevare.
Vendar pa je v tem poskusu iskanja hitrega odgovora Reisnerjeva689 podala pravilen zaključek, da
»namen prevarati nekoga drugega ne predstavlja sestavni del zakonskih predpostavk, čeprav je v
resničnosti to pravilo«.
Tudi Trüterjeva690 se je pridružila razmišljanju, da prevzem znaka abstraktnega dejanska stana
»namera prevarati tretjo osebo« v zakonski dikciji § 117 BGB ne najde nikakršne podpore: tudi ni
razvidno, za kateri namen bi bil uporaben ta dodatni znak, ki s strani zakona ni definiran. S tem bi bil
zgolj tisti, ki se sklicuje na ničnost navideznega posla, obremenjen z dodatnimi dokazi. Tudi Baeck in
Kramer691 sta pristavila, da četudi je namera prevarati tretjega sicer po prevladujočem mnenju redno
odločilen motiv za izvedbo navideznega posla, pa vendar zaradi tega ni konstitutiven znak zakonskega
dejanskega stana.
To pa ne velja v primeru širšega nemško govorečega prostora, in sicer v primeru švicarskega civilnega
prava, ki kot zakonski dejanski stan s strani obeh pogodbenih strank želene simulacije opredeljuje
»prikrivanje prave narave pogodbe« (die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen), to
prikrivanje pa je možno uresničiti zgolj s prevaro. Temelji pa na tem, da je navidezni posel tretjemu
predstavljen kot resno želen posel.692 Tako je § 18 švicarskega OR693 (Obligationenrecht) opredelil kot
cilj simulacijskega dogovora pogodbenih strank prikrivanje dejanskega pravnega posla. Namera
prevarati tretjega spada – za razliko od nemškega prava – k zakonskemu dejanskemu stanu
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G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 47.
A. Oguz, 1997, Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht, str. 73–74.
684 B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9. izdaja, Literarische Anstalt Rütten & Loening, Leipzig (1906), str. 380 in
nas.; J. Kohler, Studien über Mentalreservation und Simulation, JherJb 16 (1878), str. 91 (in 325 in nasl.).
685 Walter Wette (1900), Gustav Goldstaub (1904), Arno Hartmann (1904), Carl-Heinrich Eckartsberg (1906), Wilhelm
Hormuth (1906), Kurt Runde (1915), Karl Rüßmann (1934), Sigismund Troost (1936).
686 G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 47.
687 RGZ 90, 277.
688 H. Fickel, 1966, Scheingeschäft und verdecktes Geschäft im Deutschen, Französischen und Italienischen Recht, str. 10;
podobno K. Larenz, M. Wolf, 2004, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 647–648; S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit
von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 57.
689 S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 57.
690 S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 59.
691 U. Baeck, 1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 102; E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006,
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1317.
692 A. Oguz, 1997, Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht, str. 100.
693 Art. 18 OR - Auslegung der Vertrage, Simulation:
(1) Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als auch nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und
nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
(2) Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die
Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
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navideznega posla.694
Posledično predhodno navedenemu lahko ugotovimo, da v nemški literaturi prevladujoče mnenje ter
sodna praksa povzemata, da k izrazu navidezni posel nujno ne spada namera prevarati tretjega.
Kallimopoulos695 je tako pravilno opredelil, da se istočasno priznava, da je takšna namera v večini
primerov prisotna, hkrati pa se izogiba, da bi se namera prevarati tretjega uporabila kot znak
abstraktnega zakonskega dejanskega stana. Motiv »prevarati tretjega« tako po (nemškem) zakonu ni
postal znak abstraktnega dejanskega stana. Pri tem je Baeck696 je poudaril, da ne obstaja nobena
potreba po priznanju »namere prevarati tretjega« kot nekakšen nenapisani znak abstraktnega
zakonskega dejanskega stana, saj ni potreben. S strani zakona so dani na razpolago kriteriji, ki
omogočajo jasno razmejitev.
Oguzova697 je bistroumno zaključila z ugotovitvijo, da v nemškem pravu namera prevarati tretjega ne
spada med zakonski dejanski stan navideznega posla ter da ne služi vsaka prevara zgolj nepoštenemu
cilju, temveč lahko pogodbene stranke želijo zgolj prikriti resnično stvarno stanje pred nezaželeno
radovednostjo.

3.1.5. Prikriti pravni posel
V skladu s tem je sklenitev pravnega posla notranja želja (tj. zasebna avtonomija) pogodbenih strank
ter tako stranki nista zavezani, da nastanek pogodbe razglašata v javnosti. Prikrivanje nastanka
pravnega posla tako (nujno) ne pomeni prikrivanje v smislu, da bi posel predstavljal nezakonito
poslovanje, temveč predstavlja svobodno izbiro pogodbenih strank, da svoje zakonite posle kot
pogodbene skrivnosti varujejo pred javnostjo. Takšen odnos izhaja neposredno iz načela zasebne
avtonomije.
Nasproti temu legalnemu in legitimnemu varovanju zasebnega interesa pred razkritjem pravnega
posla v javnosti pa je zagotovo izpostavljen primer prikritega posla kot sestavnega dela relativne
simulacije. Potrebno je ugotoviti, da predhodno predstavljen miselni okvir ne pride do izraza v
kontekstu razmišljanja o prikritem (desimuliranem) poslu, ki predstavlja pravo vsebino sicer v javnosti
predstavljenega navideznega (simuliranega) posla, ki pa naj po volji pogodbenih strank ne bi veljal in
je namenjen zgolj podati napačno zunanjo predstavo. Nasploh pa že obstoj prikritega posla sam po
sebi nakazuje na veliko verjetnost, da gre za posel z napako, ki jo posledično pogodbeni stranki želita
(drugim) prikriti.
V večini primerov poskušajo stranke z navideznim poslom zabrisati dejansko izvedbo nekega drugega,
resnično želenega posla. Zato je pogosto potrebno ta dva posla držati narazen.698 Pristop k
upoštevanju disimuliranega posla pri tem izhaja iz (pozitivnega) načela zasebne avtonomije
izjaviteljev, po katerem je potrebno pri podani izjavi volje iskati »resnično voljo« strank.699 Potrebno
je pravno kvalificirati navidezni posel. Pri tem se to opravilo praviloma ne nanaša na posebej težko
nalogo. Sami simulanti poskrbijo za to, da se z lahkoto prepozna pravna narava prikritega pravnega
posla. Pogosto so listine sestavljene tako, da vključujejo t. i. contre-lettre,700 ki ureja razvoj pravnih
odnosov do potankosti. Tudi če takšne listine niso zajete, pa ostane kot končna in edina pot
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A. Oguz, 1997, Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht, str. 98.
G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 46.
696 U. Baeck, 1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 105.
697 A. Oguz, 1997, Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht, str. 116.
698 U. Baeck, 1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 150.
699 E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1322.
700 Izraz izhaja iz francoskega pravnega nauka, kjer »lettre« pomeni slimulirani posel, ob katarem vedno obstaja nasprotni
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preverjanje celotnih odnosov strank pri in po sklenitvi prikritega posla. Rekonstrukcija pri sklenitvi
posla podanih izjav volj je – v kolikor je to možno – odločilnega pomena. Toda tudi iz razvoja prikritih
poslov se lahko potegnejo pomembni zaključki glede njihove pravne narave. To je pretežno primer,
ko so stranke skupno ravnale ali če ravnanje ene stranke ni v nasprotju z ravnanjem druge. V skladu s
tem gre za problem razlage volj strank in pravilno subsumpcijo ugotovljenega dejanskega stanja pod
zadevno pravno normo. Kot rečeno, gre pri odkrivanju prikritega posla za lahko nalogo, lahko pa je to
oteženo, če stranki ne zapišeta nobenih listin in si glede pomena svojih izjav nista enotni ali če stranki
sploh nista dosegljivi.701
Pomen prikritega posla pa določa § 117/2 BGB, ki izrecno priznava učinkovitost (sicer skritemu pod
navideznim poslom) prikritemu in resnično želenemu poslu. Predpis zahteva priznanje učinkovitosti
že iz splošnega principa zasebne avtonomije, ki se pričakuje pri oblikovanju vsakega pravnega posla.
Niso postavljene nobene posebne predpostavke, od katerih bi bila odvisna učinkovitost prikritega
posla. Navezuje se zgolj na upoštevanje veljavnih predpisov tudi za prikriti posel, torej predpise, ki bi
prišli do uporabe, če bi bil sklenjen pravni posel brez uporabe navideznega posla.702 Pri pravnih
poslih, kjer oblika ni določena (formfreie Rechtsgeschäfte), ostaja v soglasju s pravilom falsa
demonstratio non nocet prikriti, vendar soglasno želen posel v veljavi. Pri pravnih poslih, za katere pa
je podana obvezna zakonska forma (formbedürftige Rechtsgeschäfte), pa v skladu s prevladujočim
mnenjem ni ničen samo listinski navidezni posel, ampak je (v skladu s § 125 BGB) ničen tudi želen,
toda formalno neustrezen pravni posel.703 Dejstvo je, da je veliko prikritih poslov sklenjenih ravno
zato, ker se stranke ne želijo držati pravil o obličnosti pravnega posla. Če se po ugotovitvi obstoja
navideznega posla ugotovi, da se za dotični tip pravnega posla ni upoštevala zakonsko predpisana
forma, potem je prikriti posel zaradi formalnih napak potrebno razglasiti za ničen.704
V nemški literaturi sta pogosto podana primera:705 če želita stranki skleniti navidezni posel prodaje, ki
naj bi prikril darilno pogodbo, ali pa želita skleniti prodajno pogodbo za nepremičnino, in sicer z nižjo
ceno v formalni pogodbi kot pa je dogovorjena med strankama, sta tako navidezna kupoprodajna
pogodba iz prvo omenjenega primera kot tudi prodajna pogodba z zavedeni nižjo ceno nični v skladu
s § 117 BGB. V resnici pa sta želeni ustni dogovor o daritvi oziroma ustno dogovorjena (višja) cena pri
prodaji nepremičnine v skladu s § 125 BGB prav tako nična, saj ni bila izbrana oblika, ki je določena s
strani zakona (§ 311b/1 BGB706 in § 518 BGB707). Pri prodaji nepremičnin pa je vsekakor potrebno
upoštevati, da se pomanjkljiva obličnost lahko »ozdravi« s prenosom nepremičnine ter njenim
vnosom v zemljiško knjigo (§ 311b/1/s.2 BGB) ter je tako postane posel tudi brez notarske overitve ex
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G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 148–149; A. Oguz, 1997, Probleme der Simulation
in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht, str. 117.
702 Tako G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 137. Če pa gre za kršitev zakona ali dobrih
običajev (po § 134 in § 138 BGB) ali če je sklenjen prikriti posel s poslovno nesposobno osebo, pa je (prikriti) pravni posel
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Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1322.
706 § 311b/1 BGB - Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass:
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707 § 518 BGB – Form des Schenkungsversprechens:
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nunc učinkovit.708 Enako velja pri obdaritvi, izvedeni brez ustrezne formalne obličnosti, in sicer z
učinkovanjem obljubljene daritve (v skladu s § 518 BGB). Iz naslova te ozdravitve posla ni več mogoče
zahtevati, da se v smislu § 812 BGB (določba o neupravičeni obogatitvi) opravi povratno dejanje.
V zaključku lahko ugotovimo, da je v § 117/2 BGB govora o »nekem drugem poslu« (»ein anderes
Rechtsgeschäft«). Da gre pri tem »drugem poslu« tudi za drugo naravo posla, ni razvidno niti iz
dobesednega vpogleda v dikcijo zakona niti iz cilja in namena zakona (ratio legis).709 § 117/2 BGB prav
tako govori, da je njegova posebna značilnost ta, da je »prikrit skozi navidezni posel« (»durch ein
Scheingeschäft verdeckt«). Izraz »prikriti« pa je pogosto nadomeščen z besedami »disimulirati«
(»dissimulieren«), »zakriti (izza tančice)« (»verschleiern«), »pokriti« (»verhüllen«), »zaviti (zagrniti)«
(»umhüllen«), »maskirati« (»maskieren«) ali tudi »obleči v drugo obliko« (»in eine andere Form
kleiden«).710
Prikriti posel je torej kot posel, ki je resnično zaželen s strani pogodbenih strank, učinkovit, v kolikor
so izpolnjene predpostavke za njegovo veljavnost (oblika, dovoljenje oblasti).711 Prikriti posel je tako
učinkovit, kljub temu da je preoblečen v drugo obliko.712 Učinkovitost disimuliranega posla seveda
predpostavlja, da pa so običajne predpostavke za učinkovitost posla izpolnjene. Vendar bodo te
mnogokrat manjkale, saj je pogosto pravni posel disimuliran zato, ker krši zakonsko prepoved. 713
Ureditev določbe § 117/2 BGB tako ni podana zato, ker je bil sklenjen navidezni posel, ampak zato
ker naj bi sklenjeni posel dosegal gospodarski (ekonomski) uspeh prikritega posla.714

3.2. Zaobideni posel po § 134 BGB
Potreba po izvedbi pravne primerjave izhaja iz tega, da korenine skupnega evropskega razumevanja
obida zakona (ter davčnega zaobidenja) izhajajo že iz rimskega prava. Sodobni nauk o obidu zakona
(fraus legis; nem. Gesetzesumgehung; ang. abuse of rights/law, avoidance of the law) ima v številnih
evropskih državah svoj izvor v rimski civilnopravni jurisprudenci.715 Pojav obida zakona je star
približno toliko kot pravo samo.716 Na pravni pojem fraus legis se sicer gleda kot zibelko obida zakona
708

V primeru nastopa »ozdravitve« (Heilung) je učinek za prihodnost, saj le-ta nastopi ex nunc. To izhaja iz dobesednega
branja dikcije § 311b/1/s.2 BGB, po kateri »bo« (wird) sklenjena pogodba (o nakupu nepremičnine) veljavna. Pri tem pa je
potreba opozoriti, da navedeni pristop k »ozdravitvi« pravnega posla izhaja iz nemškega načela abstraktnosti pri ločevanju
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načelom abstraktnoosti lahko razpolagalni posle učinkuje, četudi veljaven zavezovalni posel ne obstaja (oz. ta kasneje
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Bürgerliches Gesetzbuch, str. 84.
712 H. Fickel, 1966, Scheingeschäft und verdecktes Geschäft im Deutschen, Französischen und Italienischen Recht, str. 14.
713 Prav tam, str. 14.
714 M. J. Schermaier, §§ 116-124 Willensmängel, v: M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann, 2003, Historisch-kritischer
Kommentar zum BGB, str. 438.
715 H. Honsell, v: D. Medicus, H. H. Seiler (ur.), 1976, Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag, str. 111; O. Behrends,
1982, Die Fraus legis: Zum Gegensatz von Wortlaut- und Sinngeltung in der römischen Gesetzesinterpretation, str. 3; A.
Teichmann, 1962, Die Gesetzesumgehung, str. 1; A. Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs »Steuerumgehung«, v: P. Krüger,
1923, Bonner Festgabe für Ernst Zitelmann, str. 217, 226 (in nasl.); W. Gassner, Landbericht Österreich, v: Cahiers de droit
fiscale international, zvezek LXXXVIIa (2002), Den Haag, str. 119, 141. Povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher
Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 28.
716 V republikanskem času rimske jurisprudence (od cca. 510 do leta 31 pr. n. št.) niso ločevali med obidom zakona,
navideznim poslom in kršitvijo zakona. To se je spremenilo v času klasičnega rimskega prava (od 31 pr. n. št. do sredine 3.
stoletja). Kodifikacija je bila uspešna v postklasičnem obdobju rimskega prava. Tako vzhodnorimska kodifikacija Corpus Iuris
Civilis vsebuje dve navedbi v Digestah iz tedanjega časa samostojnih definicij obida zakona (v nadaljevanju opredeljeni
definiciji Ulpijana D. 1, 3, 30 in Pavla D. 1, 3, 29), še nadaljnja definicija pa se nahaja v kasneje nastalem Codexu (v
nadaljevanju opredeljena definicija C. I, 14, 5). C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 29, 30.
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ter posredno na davčno zaobidenje kot njegov podprimer.717
Kot že navedeno lahko stranke pravne posle svobodno oblikujejo, vendar morajo upoštevati
zakonske omejitve. Avtonomija strank omogoča zelo obsežno vsebinsko svobodo pri sklepanju
pogodb. Meje so potegnjene tam, kjer posamezni posel krši zakonsko prepoved (§ 134 BGB) ali dobre
običaje (§ 138 BGB). Pri tem se ne povsem neutemeljeno določbi § 134 BGB in § 138 BGB uvrščata
med t. i. ovire učinkovitosti (Wirksamkeitshindernisse). Presoja pomena § 138 BGB sicer sledi v
nadaljevanju v poglavju III.3.3.6.
Nemški BGB v določbi § 134 BGB z naslovom Zakonska prepoved (Gesetzliches Verbot) določa:
Pravni posel, ki krši zakonsko prepoved, je ničen, razen če iz zakona ne izhaja drugače.718
Pri tem je pod pojmom »zakon« mišljena vsaka pravna norma v skladu s § 2 EGBGB,719 ki tako ni
omejena na zgolj s strani parlamenta sprejete zakone, temveč obsega tudi odredbe in statute.
Medtem ko pa se »kršitev« iz prvega dela podane definicije § 134 BGB nanaša na zakonsko prepoved
določene vsebine pravnega posla ali njegove sklenitve. Pri tem pa ni nujno, da kršena individualna
norma sama določi ničnost posla (saj sicer ne bi bilo potrebe po § 134 BGB), temveč zadošča izrek
prepovedi ali celo pogojna zagrozitev s kaznijo, čemur se bom podrobneje posvetil v nadaljevanju te
naloge.
§ 134 BGB – kljub podani dikciji ter samem naslovu tega člena – ni omejen zgolj na prepovedne
norme, opredeljene v drugih členih tega zakona ali celo v drugih zakonih, temveč je skozi zgodovinski
razvoj BGB-ja našel uporabnost tudi v primeru obida zakona (Gesetzesumgehung) oziroma
zaobidenega posla (Umgehungsgeschäft) kot »sredstva« za dosego obida zakona.
Obid zakona je zagotovo problem občega (splošnega) pravnega nauka. Seveda je civilno pravo
osrednje področje uporabe teorije o obidu zakona.720 V davčnem pravu se je uporaba sankcij zaradi
zakonskega obida dolgo časa odklanjala zaradi na teh pravnih področjih veljavne stroge
interpretacije.721 Seveda je razvoj pojma fraus legisa ter uporabe analogije (glej več o tem v poglavju
III.2.4.) v davčnem pravu od tedaj prehodil pomembno pot.722
Obid zakona oziroma fraus legis je tako opredeljen kot doktrina, temelječa na civilnem pravu, ki je
našla uporabo na mnogih področjih današnjega prava.723 Pri tem je Kallimopoulos724 navedel opazko,
da se stranke v pravnem prometu ne izogibajo samo prepovednim (Verbotsnormen), temveč tudi
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Vendar ga pri obravnavanju davčne zlorabe obličnosti ni mogoče (neposredno) prenesti v davčnopravni red držav članic
EU. V EU je pri obravnavi zlorabe obličnosti zgolj nizozemski davčnopravni red izrecno posegel po rimskem načelu fraus
legis. Medtem ko pravni sistem common-law že zaradi manjkajočega zgodovinske bližine do rimskega prava v primerih
obravnave davčnih zlorab tega načela ne pozna. C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 33 im
212–214.
718 § 134 BGB - Gesetzliches Verbot:
Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes
ergibt.
719 § 2 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche:
Gesetz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs und dieses Gesetzes ist jede Rechtsnorm.
720 G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 81; V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str.
158.
721 J. Vidal, Essai d’une Théorie Générale de la Fraude en Droit Français, Dalloz, Pariz, 1957, str. 150; G. D. Kallimopoulos,
1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 81.
722 Sodobna pravna teorija in sodna praksa v ZR Nemčiji takšnemu pristopu nasprotuje (glej več o tem v poglavju III.2.4.), pri
čemer se je oblikovala t. i. notranja in zunanja teorija o pomenu analogije v davčnem pravu.
723 V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 158.
724 G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 81; podobno M. Benecke, 2004,
Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 50–51.
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zapovednim normam (Gebotsnormen); še več, govoril je o zaobidu pravnih poslov oziroma pogodb
(Umgehung von Verträgen oziroma Vertragsumgehung). Tudi Schurig725 je navedel, da ni mogoče
zaobiti le prepovednih zakonov, temveč vsako zavezujočo pravno normo, pri čemer poudarja, da
ničnost nikakor ni nujna posledica zaobidenega posla.
Heeder726 navaja, da je bilo v materialnem pravu dolgo časa sporno, ali se zaobidenje nanaša na
prepovedno normo727 ali tudi na zapovedno normo.728 Teoretiki prvo omenjene misli so izhajali iz
ugotovitve, da je zapoved bodisi izpolnjena bodisi ne, vendar ni nikoli zaobidena. To na prvi pogled
logično izjavo je prvi zavrgel Fuchs,729 ko je dokazoval, da gre dejansko zgolj za vprašanje formuliranja
neke norme, ali ta izkazuje prepoved ali zapoved; vsaka prepoved nekega dejanja se lahko prav tako
formulira kot zapoved opustitve in vsaka zapoved se spet lahko formulira kot prepoved opustitve. Pri
tem Heeder730 ugotavlja, da (v spodnji opombi) predstavljeni primeri jasno kažejo, da razlikovanje
med prepovednimi in zapovednimi normami ni vzdržno in da je tako omejevanje fraus legisa zgolj na
prepovedne norme zgrešeno. Tudi preporod tega mnenja v zadnjem času ne pomeni nadaljevanja
starega spora, temveč podaja razlago zgolj zunaj (običajnega) konteksta, po katerem se v
materialnem pravu razlikuje med obidom zakona in ničnostjo po § 134 BGB. Pri tem, ko opozori, da
se nekateri avtorji sklicujejo zgolj na prepovedno normo iz besedila § 134 BGB, poda Heeder
ugotovitev, da ni vedno jasno razvidno, ali ta izbor besed tudi dejansko pomeni zavestno omejevanje
fraus legisa ali pa samo nadaljevanje običajne terminologije iz § 134 BGB.731
Sicer pa je pri iskanju zadovoljive definicije obida zakona potrebno raziskati bistvo pojma
zaobidenega zakona in njegovega namena. Pri sprovedbi zaobidenega posla se njegov akter giblje
med zakonitostjo in nezakonitostjo, pri čemer skuša doseči pravni rezultat, katera pravni red ne
odobrava, pri čemer pa izrecno ne ravna proti zakonski prepovedi.
Pri zaobidenem poslu gre za to, da udeleženci skozi vrsto izbrane oblike pravnega posla zaobidejo
zakonska ali poslovna pravila (tj. se jim izognejo). Zaobideni posel je po svoji naravi resnično želen.
Namreč samo tedaj, ko udeleženci posel resnično želijo, je gledano z vidika namena izvedbe
zaobidenega posla njegova uporaba tudi smiselna. Zato tudi zaobideni posel ni navidezni posel.732
Razlika med njima je v tem, da je pri zaobidenem poslu konkretni dejanski stan v zunanjem odnosu
odkrit, samo sleden namen ostaja prikrit, medtem ko je prava narava navideznega posla prikrita tretji
osebi ter tako ostaja nasprotje med navzven podano izjavo in skrito izjavo, sklenjeno med
simulantoma. Problem definiranja in prepoznanja obeh poslov temelji na razlikovanju, da zaobidena
725

K. Schurig, Die Gesetzesumgehung im Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J. Sonnenberg, 1988, Festschrift für Murad Ferid zum
80. Geburtstag am 11. April 1988, str. 380.
726 O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 171–173.
727 Heeder navaja tako avtorje starejše (npr. F. Endemann, K. Linckelmann, J. Kohler, R. Magen idr.) kot mlajše literature
(npr. D. Bickel, F. Gschnitzer ter komentarji BGB s strani urednikov O. Palandt, W. Erman, P. Rummel in M. Schwimann).
728 Gre za pretežno avtorje starejše literature (W. Fuchs, A. Bartholomes, P. Neff, F. Ness, W. Wette; T. Rosenstern, O. Kuhn,
(že omenjeni) Kallimopoulos idr).
729 W. Fuchs, Pseudonyme Rechtsgeschäfte, AcP (Archiv für die civilistische Praxis) 115 (1917), str. 119; W. Fuchs,
Umgehung des Gesetzes (Fraus legi facta). Eine kritische Studie, Göttingen, 1917, str. 22.
730 Verjetno je malo dvoma, da biblijska zapoved »ne ubijaj!« ne ustreza v nemškem kazenskem pravu (§ 212 StGB) zapisani
prepovedi »kdor ubije človeka, [...] bo kaznovan [...]«. Prav tako v cestnem prometu rdeča luč na semaforju za pešca
prepoved prečkanja ceste. Vendar na mnogih semaforjih (še posebej v ZDA) stoji ukaz »wait / počakaj«, torej zapoved. Tudi
na področju davčnih predpisov lahko ugotovimo, da zakoni, ki določajo davčno obveznost, predstavljajo zapoved, in ne
prepoved. Pojavi se vprašanje, ali naj zaradi tega izključimo obstoj davčnega zaobidenja. Tako H.-H. Jescheck (Lehrbuch des
Strafrechts, Allgemeiner Teil, 4. izdaja, Berlin, 1988, § 25 I 2), R. Westerhoff (Gesetzesumgehung und
gesetzeerschleicherung, disertacija, Hamburg, 1966, str. 172), W. Fuchs (Umgehung des Gesetzes (Fraus legi facta). Eine
kritische Studie, Göttingen, 1917, str. 34 in nasl.) in J. Wetsch (Die Umgehung des Gesetzes, Zürich, 1917, str. 270 in nasl.);
povzeto po O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 172.
731 O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 173.
732 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 408.
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pravna norma ni obidena z direktno uporabo konkretnega dejanskega stana, kar pa ne velja za
navidezni posel. Navedenemu vprašanju ločevanja med navideznim in zaobidenim poslom se bom
posvetil v zaključevanju poglavja o zaobidenem poslu (poglavje III.3.2.3.).
Za primer obida zakona gre, če nekdo želi z izbranim pravnim poslom doseči s strani zakona
nedovoljen uspeh, pri čemer pa pazi, da ne pride v nasprotje z dobesednim pomenom zakona, čeprav
želi pravnemu redu prekrižati račune.733 Če pravni posel sicer ne krši iz zakona podane dobesedne
razlage zakonske prepovedi, je pa tako ustrojen, da dosega uspeh, ki je v nasprotju z namenom
prepovedne norme zakona, lahko v tem primeru govorimo o zaobidenem poslu.734 Zakonski obid zato
opredeljujemo kot ravnanje, ki sicer ni usmerjeno proti izrecnemu pomenu zakona, vendar krši
njegov smisel.
Ta pogled, po katerem se zakonska prepoved in obid zakona med seboj razlikujeta, je skovalo rimsko
pravo.735 Pravna teorija podaja zaobidenim poslom tudi naziv »preoblečeni posli« (verkleidete
Geschäfte) ter tudi naziv »zastrti (prikriti) posli« (verschleierte Geschäfte). Jhering736 je pri opisovanju
obida zakona uporabljal tudi izraz »skrite poti življenja« (Schleichwege des Lebens).737
S § 134 BGB je želel zakonodajalec odločiti v spornem vprašanju, ali je pravni posel, ki je sklenjen v
nasprotju z zakonsko prepovedjo, ničen, tudi če prepovedna norma civilnopravno sankcijo ničnosti ne
izreka.738 Določba § 134 BGB tako predpostavlja zakonsko prepoved, brez da bi določila, kateri zakoni
so prepovedne norme. Še več, takšne prepovedi so lahko vsebovane v poljubnih, še posebno
necivilnopravnih zakonih. V slednjem primeru je podana naloga civilnemu pravu, da odloča o
civilnopravnih posledicah kršitve. To nalogo izpolnjuje § 134 BGB kot splošna (prazna) norma
(Blankettnorm) za vse zakonske prepovedi, ki so povezane s pravnim poslom. Uporaba § 134 BGB
tako zadeva tri vprašanja: ali obstaja zakonska prepoved, ali je ta prekršena in kakšne so posledice?739
§ 134 BGB je zapornica (meja) zasebne avtonomije. Pri tem strankama ni dana na razpolago
diskrecijska pravica.740 Odločanje v okviru načela zasebne avtonomije se ne more izvajati neomejeno,
temveč v okviru dovoljenega v pravnem redu.741 § 134 BGB velja za vse vrste pravnih poslov, tako za
enostranske posle, pogodbe in sklepe, vendar ima pomen predvsem za pogodbe.742
Na postavljeno vprašanje o izvoru in pomenu zaobidenega posla v nemškem civilnem pravu, je
potrebno najprej opredeliti iz rimskega prava izhajajoče definicije obida zakona:743

733

J. von Staudinger, Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, 9. izdaja, 1925, str. § 117 BGB, II, 5, IV b; O. Krauss, Die
Lehre vom Scheingeschäft, Rechtsvergleichende Darstellung des gemeinen, deutschen, österreichischen, schweizerischen
und französischen Zivilrechts, doktorska disertacija, Juristische Fakultät München, 1930, str. 61; H. Rüßmann, 2002,
Bürgerliches Vermögensrecht, str. 223.
734 C. Armbrüster, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1571; podobno H.
Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 223.
735 C. Armbrüster, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1572.
736 R. von Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen siner Entwicklung, Teil 3, Leipzig, 1865, str. 247.
737 Navedeno izhaja iz Pfaffovega dela iz leta 1892, str. 1, 18 (I. Pfaff, 1892, Zur Lehre vom sogenannten in fraudem legis
agere, 1892).
738 F. C. von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, zvezek I, Berlin 1840, str. 210.
739 B. Boemke, B. Ulrici, 20009, BGB Allgemeiner Teil, str. 184.
740 H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001,
Bürgerliches Gesetzbuch, str. 111.
741 K. Larenz, M. Wolf, 2004, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 723.
742 Prav tam, str. 723.
743 H. Honsell, T. Mayer-Maly, W. Selb, 1987, Römisches Recht, str. 118; H. Honsell Heinrich, 2010, Römisches Recht, str. 11–
12; D. Medicus, 2006, Allgemeiner Teil des BGB, str. 257; R. Zimmermann, 1996, The Law of Obligations, Roman
Foundations of the Civilian Tradition, str. 702; H. Rüßmann, 2002, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 223; W. Flume, 1992,
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 Paul. D. 1, 3, 29: »Zakon krši, kdor počne, kar zakon prepoveduje, obide pa ga, kdor ga
izigrava, ne da bi prizadel samo besedilo.« (Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet,
in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit.)
 Ulp. D. 1, 3, 30: »Zakon se namreč goljufa (obide), ko se stori tisto, kar je hotel, da se ne stori,
ni pa prepovedal, da bi se to storilo; in ker je besedilo drugačno od pomena, se obid razlikuje
od prepovedi.« (Fraus enim legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non vetuit, id fit: et quod
distat rhetòn apò dianoía, hoc distat fraus ab eo, quod contra legem fit.)
 C. I, 14, 5: »Ni dvoma, da protizakonito ravna tisti, ki s tem, ko se drži besedila zakona,
izigrava njegov smisel (voljo): ne izognejo se kazni, ki jo zakon predvideva, osebe, ki izigravajo
duh zakona, s tem ko se izgovarjajo, da so se pomotoma držale njegove napačne razlage. Ne
morejo skleniti nobenega sporazuma, nobenega dogovora, nobene pogodbe, če jih sklepajo v
nasprotju z zakonom.« (Non dubium est in legem committere eum, qui verba legis amplexus
contra legis nititur voluntatem: nec poenas insertas legibus evitabit, qui se contra iuris
sententiam scaeva praerogativa verborum fraudulenter excusat. Nullum enim pactum,
nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui
contrahunt lege contrahere prohibente.)
Podane definicije se vežejo na pogled, ko se razlaga zakona ozko veže na dobesedni ustroj
predpisa.744 Če torej posel ne krši dobesednega pomena zakona, temveč njegov duh in namen,
potem je podan primer agere in fraudem legis.745 Pri tem stranke izkoristijo pomanjkljivo
zakonodajalčevo izražanje in po črki zakona ne kršijo njegove prepovedi, v resnici pa skušajo doseči
tisto, kar je zakonodajalec hotel prepovedati.746 Tako torej obstaja zaobideni posel tedaj, če so
stranke dosegle uspeh iz prepovedanega posla z uporabo neke druge pravne oblike, ki izrecno ni
prepovedana.747
Že pred pol stoletja je Engert748 ugotavljal, da je v sodobni civilnopravni dogmatiki izraz obid zakona
(Gesetzesumgehung) potisnjen v ozadje in v sodni praksi redko uporabljen; nasprotno pa igra obid
zakona pomembno vlogo na drugih pravnih področjih. Z vse večjim številom prepovednih norm se ni
le uporabno področje § 134 BGB preusmerilo s kazenskega na gospodarsko pravo, temveč tudi
postopno razširilo, s čimer je ta določba dobila povsem drugačno težo kot jo je imela v času njenega
nastanka. Tako se danes najdejo številne prepovedi v socialno in gospodarsko-politično motiviranih
zakonih na področju delovnega prava, konkurenčnega, davčnega, podjetniškega in gospodarskega,
bančnega ter drugih področjih prava.749
V literaturi je podano stališče, da zaobideni posel ni nikakršen navidezni posel. Podobno kot fiduciarni
in slamnati posel750 je zaobideni posel resnično želen, saj so le na ta način nameravane posledice
Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 350; Kranjc, Rimsko, str. 233-234; G. Römer, 1955,
Gesetzesumgehung im deutschen Internationalen Privatrecht, str. 10.
744 D. Medicus, 2006, Allgemeiner Teil des BGB, str. 257.
745 H. Honsell, T. Mayer-Maly, W. Selb, 1987, Römisches Recht, str. 118.
746 V. Korošec, 2005, Rimsko pravo l. del, Splošni del, osebno, stvarno in obligacijsko pravo, str. 80–81.
747 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 223.
748 W. Engert, 1966, Umgehungsgeschäfte im Grundstückverkehrsrecht, str. 1.
749 F. Dorn, §§ 134-137 Nichtichkeit I, v: M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann, 2003, Historisch-kritischer Kommentar
zum BGB, str. 663.
750 Sicer pa je Beneckejeva (str. 16) opozorila na nemško sodno prakso glede slamnatih poslov, kjer so jih sodišča v določnih
izjemnih primerih opredelila bodisi kot navidezne bodisi kot zaobidene posle. Tako je Reichsgerich (RG) v sodbi z dne
20.3.1914 (Rep. III 532/12, RDZ, 84, 304) opredelil slamnati posel kot navidezni posli, ker slamnati mož dejansko ne želel
izvesti dogovorjenega pravnega posla. Medtem ko iz starejše kot tudi novejše sodne prakse (OLG Hamm z dne 22.5.1986 – 2
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dosegljive.751 Vsekakor civilnopravni subjekti niso zavezani, da za dosego svojih ciljev izberejo
preprosto, najkrajšo pot. Če pa namesto tega izberejo in prakticirajo zamudno, dolgovezno pravno
konstrukcijo, jim veljavnosti ni mogoče zanikati, razen če se kršijo zakonske določbe.752 Predpostavka
za prepoznanje zaobidenega posla je, da naj bi bila ta zamudna, dolgovezna pot dejansko izvedena.
Če pa stranke nasprotno uporabijo neko pisno, vendar nenavadno obliko pogodbe, pri tem pa se
zunaj te pisne pogodbe dogovorijo za drugačno ravnanje, pa gre dejansko za prikriti posel. Tako je
dogovor o dejanskem ravnanju prikriti posel v smislu § 117/2 BGB.753
Razlika med zaobidenim in navideznim poslom je, da si pri prvem stranke želijo doseči s strani zakona
prepovedan namen pod vsemi pogoji (torej tudi mimo zakona), medtem ko pri navideznem poslu
stranke uresničitve posla sploh ne želijo.754 Pri zaobidenem poslu sklenejo namesto nedopustne
takšno pogodbo, ki temelji na drugačni pravni poti, po kateri bi prišli čim bližje pogodbeni obliki, ki je
zakon ne odobrava.755 Nasprotno pa gre v primeru navideznega posla za primer, ko se stranke v
sklenjenem dogovoru strinjajo glede od zakona odstopajočega ravnanja ali posledic.756

3.2.1. Primeri zaobidenega posla po § 134 BGB
Ker je navedeno izhodišče definicije najlažje razumeti ob praktičnih primerih, jih v nadaljevanju
podajam v razlagah iz delovnega, upravnega in davčnega prava.757

3.2.1.1. Obid zakona s sklepanjem verižnih delovnih pogodb
V pravni literaturi je podan zanimiv primer s področja delovnega prava: če delodajalec sklepa z
delavcem skozi mnoga leta brez pravega razloga vedno nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas (t. i.
verižne delovne pogodbe; Kettenarbeitsverträge) z namenom zaobidenja delovnopravnega določila,
gre za zaobideni posel, ki nato – ko se ugotovi njegov obstoj – vodi k izvedbi ustreznih zaščitnih
določil delovne zakonodaje.758 Če pa je nasprotno delodajalec ustno obljubil delavcu neomejeno
zaposlitev, potem je pisna pogodba o zaposlitvi za določen čas navidezna pogodba. V tem primeru
pripadajo delavcu zaščitne norme iz naslova prikritega posla po § 117/2 BGB. Iz obeh primerov izhaja,
da razkritje in sankcioniranje tako zaobidenega kot navideznega posla vodi k istemu učinku, to je
prisilni uporabi zaščitne delovnopravne zakonodaje.759

U 277/85, NJW 1986, 2240; RG z dne 11.4.1906 – Rep. VI. 305/05, RGZ 63, 143 (145)) izhajata primera prepoznanja
slamnatega posla kot zaobidenega posla, pri čemer je sodišče – kljub prepoznani nameri prevare – v prvem primeru sodbo
utemeljilo na § 134 BGB, medtem ko pa v drugem primeru na § 138 BGB. Tako je v obeh primerih sodišče slamnati posel,
katerega namen je bil zaobiti koncesijsko dolžnost (gre za primer koncesije za opravljanje gostinske dejavnosti), opredelilo
kot neveljaven.
751 S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 74; E. A. Kramer, v: F. J. Säcker,
2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1319; G. Römer, 1955, Gesetzesumgehung im deutschen
Internationalen Privatrecht, str. 22–23. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je že sodna praksa RG-ja iz leta 1880 (sodba RG
I 395/80 z dne 9.10.1880) potrdila, da fiduciarni prenos lastninske pravice (na premičnini) v zavarovanje
(Sicherungsübereignung) ne predstavlja zaobideni posel.
752 S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 74.
753 Prav tam, str. 74–75.
754 A. Oguz, 1997, Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht, str. 107.
755 Prav tam, str. 106.
756 S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 77.
757 M. Ravljen, Obid zakona, v: Pravni letopis 2016, 9 (2016), str. 175–179.
758 S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 74–75; K. Schurig, Die
Gesetzesumgehung im Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J. Sonnenberg, 1988, Festschrift für Murad Ferid zum 80. Geburtstag
am 11. April 1988, str. 381.
759 S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrechtjeva (str. 74–75) ob navedenem
praktičnem primeru ugotavlja, da gre pri vprašanju, ali gre za navidezni ali zaobideni posel, pogosto bolj za spor glede
pravilne dogmatične izpeljave kot za primer pravilnega rezultata.
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Vendar je danes potrebno z vidika zlorabe delovnopravnih določb upoštevati tudi določbe »Direktive
Sveta 1999/70/ES z dne 28.6.1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas«,760 sklenjenem med
ETUC, UNICE in CEEP,761 ki določa pravila, ki preprečujejo veriženje kratkotrajnih pogodb o zaposlitvi.
Direktiva o okvirnem sporazumu o delu za določen čas v 14. točki določa: »Podpisnice so želele
skleniti okvirni sporazum o delu za določen čas, ki bi opredelil splošna načela in minimalne zahteve za
pogodbe o zaposlitvi in delovnih razmerjih za določen čas; podpisnice so izrazile željo po izboljšanju
kakovosti dela za določen čas z zagotavljanjem uporabe načela nediskriminacije in vzpostavitvijo
okvira, ki bi preprečeval zlorabe, izhajajoče iz veriženja pogodb o zaposlitvi ali delovnih razmerij za
določen čas.« Konkretnejša je določba 5 iz priloge k direktivi z naslovom »Ukrepi za preprečevanje
zlorab«, ki v 1. točki določa, da »za preprečevanje zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi
ali delovnih razmerjih za določen čas, države članice po posvetovanju s socialnimi partnerji skladno z
nacionalno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami ali običaji in/ali socialni partnerji, kadar ni ustreznih
pravnih ukrepov, ki bi preprečevali zlorabo, uvedejo enega ali več naslednjih ukrepov tako, da
upoštevajo potrebe posameznih sektorjev in/ali kategorij delavcev: (a) objektivne razloge, ki
upravičujejo obnovitev takšnih pogodb ali razmerij; (b) najdaljše skupno trajanje zaporednih pogodb
ali razmerij za določen čas; (c) število obnovitev takšnih pogodb ali razmerij«.
Navedena direktiva je s prenosom v domači pravni red posameznih držav članic poostrila in uredila
pravne posledice pri zlorabi,762 prav tako pa je prinesla sodno prakso v evropskem okviru.763

3.2.1.2. Obid zakona z dogovorom o delitvi plače z namenom ubežanja pred upniki
Primer zaobidenega posla, ki se dotika področja varstva upnikov, vendar zajema tudi problem
davčnega zaobidenja, je podan, ko se delodajalec in delojemalec dogovorita, da bo svojemu
zaposlencu (sicer dolžniku iz nekega drugega pravnega razmerja) plačeval plačo v višini, ki je s
socialnimi predpisi varovana pred posegom upnikov na prejet dohodek, medtem ko bo razliko do
pogodbenega zneska nakazal tretji osebi, to je njegovi ženi. Flume764 govori o »šolskem« primeru
zaobidenega posla, temelječem na sodbi Reichsgerichta,765 ki je pri opredelitvi posla ugotovil resno
(sicer zaobidno) in ne navidezno naravo posla. Tudi davčnopravno se zaobideni posel ne upošteva,
zato se zahtevek tretjega (tj. žene), ki se nanaša na odstopljeno plačo, prišteva k davčni osnovi, kar
pomeni, da ga mora delodajalec upoštevati pri odmeri dohodnine. Flume prav tako nakaže, da
predstavlja odstop denarja tretji osebi razpolaganje z dohodkom, ki podlega tudi zakonskim
določilom o obdavčitvi daril.766 V nadaljevanju Flume pri razlagi primera »pogodbe o prenosu plače«
(Lohnschiebungsvertrag) celo ugotavlja, da je (dohodninski) zakonski dejanski stan glede na celotni
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ELI: http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1999/70/oj.
Evropska konfederacija sindikatov (ETUC); Združenje evropskih industrijskih in delodajalskih konfederacij (UNICE);
Evropski center za podjetja z javno udeležbo (CEE).
762 V Sloveniji je tako leta 2003 začel veljati nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR); marca 2013 je nov ZDR-1 uvedel
pomembne novosti na področju boja proti veriženju pogodb za določen čas, in sicer 31. člen (navedba razloga sklenitve
delovnega razmerja za določen čas), 49. člen (mirovanje pridobljenih pravic, če je delavec predhodno že bil zaposlen za
nedoločen čas) in 55. člen (omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas).
763 Referenčna zadeva na tem področju je sodba SES-a v zadevi C-212/04 (Konstantinos Adeneler in drugi proti ELOG – grško
ministrstvo za podeželski razvoj in hrano, ECLI: ECLI:EU:C:2006:443), kjer je sodišče (v 1. točki izreka) opredelilo, da je treba
določbo 5, točka 1(a) iz Priloge k Direktivi Sveta 1999/70/ES razlagati tako, da nasprotuje veriženju pogodb o zaposlitvi za
določen čas, ki bi temeljilo zgolj na okoliščini, da je tako veriženje predvideno s splošno zakonsko ali podzakonsko določbo
države članice. Nasprotno pa pojem »objektivni razlogi« v smislu navedene določbe zahteva, naj bo uporaba te posebne
vrste delovnih razmerij, kot jo določajo nacionalni predpisi, upravičena s konkretnimi elementi, ki so povezani z zadevno
dejavnostjo, in s pogoji njenega izvajanja. V 3. točki izreka sodbe pa je SES razsodil, da v potrebi po zaščiti zaposlenih za
določen čas okvirni sporazum nasprotuje uporabi nacionalnih predpisov, ki samo v javnem sektorju absolutno
prepovedujejo, da bi zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki so imele dejansko namen pokriti »stalne in trajne
potrebe« delodajalca in ki jih je treba šteti za zlorabe, prešle v pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
764 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 408.
765 RG 81, 41; podobno RAG 2, 119.
766 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 408.
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znesek zgolj prikrit, in ne odpravljen. Posli, ki so namenjeni prikrivanju davčnega zakonskega
dejanskega stana, so v resnici davčne zatajitve (Steuerhinterziehung) in ne zaobideni posli.767
Kasnejša uvedba pravila o soodgovornosti tretje osebe in dolžnika do upnika je v teh primerih
omogočila zaseg iz naslova zahtevka tretjega.768 Posebna določba (tj. § 850h ZPO)769 je za zaobideni
posel predvidela pravne posledice za tretjo osebo, in sicer je ta postavljena v položaj, kot da je sama
dolžnica ter je posledično podvržena izterjavi.

3.2.1.3. Drugi primeri obida zakona na področju davčnega prava
Zaobideni posli, ki naj bi se namesto prepovedni normi izognili navezavi na abstraktni dejanski stan
določenega zakona, so še posebno pomembni na področju davčnega prava.770 Razen predhodno
opisanega primera, ki je posegal na delovno področje, v zaključku opisujem tudi primer, ki posega na
področje statusnega gospodarskega prava.
Posebno zanimiv primer iz pravne literature se mi zdi teoretični pristop k razglabljanju o zaobidenju
plačila davka iz kapitalskega dobička. Kdor torej prodaja določeno stvar (npr. nepremičnino) iz
svojega premoženja, mora razliko med knjigovodsko vrednostjo in prodajno ceno obdavčiti kot
dobiček. Takšno ravnanje pa lahko poskuša preprečiti, tako da namesto prodajne pogodbe sklene
dolgoročno najemno pogodbo in predkupno pravico z najemnikom. Ali pa s to stranko ustanovi
gospodarsko družbo, v katero vloži nepremičnino, medtem ko druga oseba vloži denarna sredstva.
Kasneje se kot družbenika v postopku prenehanja družbe odločita za delitev premoženja, pri čemer
prvotni lastnik nepremičnine obdrži likvidna sredstva, druga oseba pa nepremičnino.771
Kot nazoren primer zaobidne pogodbe, ki posega na drugo pravno področje, je tudi sklenitev
pogodbe o nakupu »d. o. o. plašča« (GmbH-Mantel).772 Z davčnopravnega vidika gre za poskus
uporabe t. i. davčnih izgub iz pretekle dejavnosti družbe, ki se nato pri kupcu navedenega plašča
(oziroma lupine gospodarske družbe z akumulirano davčno in računovodsko izgubo iz preteklega
poslovanja) uporabi za pokrivanje dobičkov in posledično nezavezanost k plačevanju davkov do
pokritja teh davčnih izgub.773 Nemška sodna oblast je v svoji odločitvi navedeni »nakup plašča«
(Mantelkauf) opredelila kot neustrezno uporabo določil glede ustanavljanja gospodarskih družb. Tako
so sodišča enačila t. i. nakup plašča z ustanovitvijo nove gospodarske družbe, pri čemer niso priznala
odbitek predhodnih izgub od novo prigospodarjenih dobičkov iz rednega poslovanja s sklicevanjem
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Prav tam, str. 408; M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 39.
Tako W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 408.
769 § 850h Zivilprocessordnung – Verschleiertes Arbeitseinkommen:
(1) Hat sich der Empfänger der vom Schuldner geleisteten Arbeiten oder Dienste verpflichtet, Leistungen an einen Dritten zu
bewirken, die nach Lage der Verhältnisse ganz oder teilweise eine Vergütung für die Leistung des Schuldners darstellen, so
kann der Anspruch des Drittberechtigten insoweit auf Grund des Schuldtitels gegen den Schuldner gepfändet werden, wie
wenn der Anspruch dem Schuldner zustände. Die Pfändung des Vergütungsanspruchs des Schuldners umfasst ohne weiteres
den Anspruch des Drittberechtigten. Der Pfändungsbeschluss ist dem Drittberechtigten ebenso wie dem Schuldner
zuzustellen.
(2) Leistet der Schuldner einem Dritten in einem ständigen Verhältnis Arbeiten oder Dienste, die nach Art und Umfang
üblicherweise vergütet werden, unentgeltlich oder gegen eine unverhältnismäßig geringe Vergütung, so gilt im Verhältnis
des Gläubigers zu dem Empfänger der Arbeits- und Dienstleistungen eine angemessene Vergütung als geschuldet. Bei der
Prüfung, ob diese Voraussetzungen vorliegen, sowie bei der Bemessung der Vergütung ist auf alle Umstände des Einzelfalles,
insbesondere die Art der Arbeits- und Dienstleistung, die verwandtschaftlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen dem
Dienstberechtigten und dem Dienstverpflichteten und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Dienstberechtigten
Rücksicht zu nehme.
770 S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 73.
771 Prav tam, str. 73.
772 V praksi se uporabljata tudi naziva prazni plašč (leeres Mantel) ter rabljena družba (gebrauchte Gesellschaft).
773 S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 73.
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na § 42 AO.774 S spremembo sodne prakse v letu 1987775 pa je BFH v obrazložitvi (ene izmed dveh
sodb) opredelil, da »dejstvo, da se v civilnem pravu nakupi plašča deloma prepoznavajo kot zaobideni
posli, ne dopušča takojšnjega sklepa za uporabo § 6 StAnpG.776 Civilnopravno je zaobidenje interesov
upnikov z opustitvijo temeljnih predpisov in predpisov glede odgovornosti sporna. Toda takšen zaobid
ne vpliva na obdavčitev tožnice niti na njeno pravico do odbitka izgube.« V skladu s spremenjeno
sodno prakso je tako zadostovala le predložitev pravne identitete za izvedbo odbitka davčne izgube,
kar je vodilo k obsežni uporabi odbitka izgube v postopku oddajanja davčnih izkazov. Zakonodajalec
je na to spremenjeno razsodbo sodišča odgovoril s tem, da je prvič zakonsko uredil pravila glede
omejene uporabe davčnih izgub pri t. i. nakupu plašča v smislu § 8/4 KStG.777
Z zgodovinskega vidika je zanimiva tudi sodna praksa Finančnega sodišča rajha (Reichsfinanzhof RFH), ki se nanaša na razsodbo glede odmere prometnega davka na zemljišča iz leta 1921. V skladu s
§ 3 tedanjega GrunderwerbStG778 se je štelo, da je lahko davčni organ preprečil davčni zaobid ali
znižanje davčne obveznosti, do katerega je sicer prišlo v primeru, da se je namesto prometa z
zemljiščem opravljal promet na način, da so se prenašali zgolj deleži pravnih oseb. Vendar je dikcija §
3 zajela le primere, ko so se vsi deleži prenesli na tretjo osebo, ne pa tudi primere, ko so se stranke
zedinile, da se bodo poslovni deleži prenesli na več oseb. Vendar RFH ni dobesedno sledil črki zakona
in je v sodbi iz leta 1921779 z vidika prepoznanega zaobidenega posla ugotovil nastanek davčne
obveznosti v primeru, ko je družba z omejeno odgovornostjo v bistvu ustanovljena zgolj za namen
»mobiliziranja« zemljišča ali ko v primeru večih kupcev nekateri od njih delujejo (kot fiduciarji) za
dejanskega kupca.780
Zanimiva je tudi sodna praksa Višjega finančnega sodišča (Oberster Finanzhof – OFH) na področju
davčnega prava, ki se nanaša na dogovarjanje delodajalca in delojemalca glede višine dohodka, da ta
po davčni lestvici pade v nižjo davčno stopnjo dohodnine. Tako je OFH v sodbi iz leta 1948,781 ki se
nanaša na primer, ko je delodajalec sporazumno znižal plačo z 200 RM na 199 RM oziroma 300 na
299,90 RM in od novega dohodka odtegnil nižji davek na dohodek, – v nasprotju z izreki predhodnih
sodb RFH-ja – odločil, da ne gre za zaobideni posel v smislu (tedaj veljavnega) § 6 St AnpG.782

3.2.1.4. Obid zakona na upravnem področju
Za razumevanje zaobidenega posla je poučen tudi primer s področja upravnega prava: gostincu G so
zaradi pijančevanja odvzeli licenco za gostinstvo.783 Ker ni hotel opustiti svoje dejavnosti, je gostilno
prodal prijatelju P, ki pa ni imel interesa za ukvarjanje z gostinsko dejavnostjo. Pri tem sta se
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Prav tam, str. 78.
BFH z dne 29.10.1986 - I R 202/82, BStBl. II 1987, 308; BFH z dne 29.10.1986 - I R 18-319/83, BStBl. II 1987, 310.
776 Op. p.: Steueranpassungsgesetz (StAnpG) je bil v veljavi od 1934 do 1977. § 6 StAnpG je predhodnik § 42 AO.
777 § 8/4 Körperschaftsteuergesetz (KStG – do avgusta 2007 veljavni odstavek):
(4) Voraussetzung für den Verlustabzug nach § 10d des Einkommensteuergesetzes ist bei einer Körperschaft, dass sie nicht
nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich mit der Körperschaft identisch ist, die den Verlust erlitten hat. Wirtschaftliche
Identität liegt insbesondere dann nicht vor, wenn mehr als die Hälfte der Anteile an einer Kapitalgesellschaft übertragen
werden und die Kapitalgesellschaft ihren Geschäftsbetrieb mit überwiegend neuem Betriebsvermögen fortführt oder wieder
aufnimmt. Die Zuführung neuen Betriebsvermögens ist unschädlich, wenn sie allein der Sanierung des Geschäftsbetriebs
dient, der den verbleibenden Verlustvortrag im Sinne des § 10d Abs. 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes verursacht hat,
und die Körperschaft den Geschäftsbetrieb in einem nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen Verhältnisse vergleichbaren
Umfang in den folgenden fünf Jahren fortführt. Entsprechendes gilt für den Ausgleich des Verlustes vom Beginn des
Wirtschaftsjahrs bis zum Zeitpunkt der Anteilsübertragung.
778 Zakon o davku na nakup zemljišč (Grunderwerbsteuergesetz).
779 Sodba RFH z dne 26.4.1921.
780 G. Römer, 1955, Gesetzesumgehung im deutschen Internationalen Privatrecht, str. 4.
781 Sodba OFH z dne 9.3.1948, StW 1948, nr. 18.
782 G. Römer, 1955, Gesetzesumgehung im deutschen Internationalen Privatrecht, str. 4.
783 Podlaga je podana v nemškem zakonu o gostiščih (Gaststättengesetz), in sicer § 15 v povezavi s § 4/1/št.1 GaststättenG.
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dogovorila, da bo P pridobil svojo licenco za gostinstvo, medtem ko bo G kot poslovodja aktivno vodil
gostilno. Podano je vprašanje, ali je takšen dogovor veljaven. Iz določbe nemškega Zakona o
gostiščih784 izhaja, da G ne more voditi obrata brez obveznega dovoljenja. Ta zakonska prepoved je
bila zaobidena, ko je G v dogovoru s P-jem prišel v položaj, ko lahko vodi gostinski lokal. Zato je
dogovor, da bo G vodil gostinski lokal kot njegov poslovodja v skladu z zakonsko določbo, ki ureja
gostinstvo, in določbo § 134 BGB, ničen. Iz navedenega se pojavi tudi vprašanje, če je kupoprodajna
pogodba zajeta v posledico ničnosti dogovora. To bi bil primer, ko kupoprodajna pogodba in dogovor
predstavljata pravni posel v smislu § 139 BGB (tj. določba o delni ničnosti) in ni mogoče domnevati,
da bi G in P sklenila kupoprodajno pogodbo tudi brez dogovora o poslovodenju gostinskega obrata. V
tem primeru kupoprodajna pogodba in dogovor o poslovodenju ne predstavljata samostojnih poslov,
ki sta ločena drug od drugega, saj sta G in P pristopila k prometu z gostinskim obratom z ozirom na
to, da sledi dodaten dogovor. V skladu z voljo strank v smislu § 139 BGB tako obstaja samo en posel.
V skladu z dejanskim stanjem kupoprodajna pogodba, ki sicer ni zajeta s strani § 134 BGB, ne bi bila
sklenjena, če bi pogodbeni stranki vedeli za ničnost v § 134 BGB zajetega dela celovitega posla, to je
dogovora o poslovodenju. Tako je G-ju šlo zgolj za zaobid zakona, medtem ko P ni imel nikakršnega
lastnega interesa v gostinski dejavnosti. Posledično sta oba dela celovitega posla nična.785
Z zgodovinskega vidika pa je še posebno zanimiva pravna praksa Višjega upravnega sodišča
(Oberverwaltungsgericht – OVG) glede zadeve javnega prava po § 4 pruskega Lovskega reda786 iz leta
1907. Po tej določbi so se lahko zemljišča, ki so bila v rokah enega posameznega lastnika ali več
solastnikov, oblikovala v lasten lovski okraj (Eigenjagdbezirk), če je ta obsegal najmanj 75 hektarjev.
Po začetnem odobravanju s strani OVG-ja se je oblikoval način ravnanja, da se je več lastnikov
zemljišč v skupni površini 75 ha združilo in so si vzajemno po 1/100 ali 1/1000 deležih prepustili
solastništvo nad zemljišči ter tako ustvarili lasten lovski okraj. Kasneje je OVG v sodbi iz leta 1923787
prepovedal takšen način oblikovanja lovskih okrajev (s pridobitvijo lovskih pravic) z utemeljitvijo, da
gre za zaobideni posel, katerega učinkovitost se pod nobenim pogojem ne sme priznati.788

3.2.2. Vrste izvedbe obida zakona ter pravne posledice
Stranke pogosto ne uporabijo s strani zakona razpoložljive pravne oblike za udejanjenje svojih poslov.
Razlog je v tem, da zakonska ureditev glede uporabe tipičnih pravnih oblik vsebuje pravila, ki so za
stranke neizvedljiva ali zgolj nadležna. Nadaljnji razlog za uporabo tujeobličnega pravnega posla so
lahko prepovedne norme, ki prepovedujejo določene oblike pravnih poslov ali samo doseganje
pravnih učinkov, ki jih zakon veže na uporabo določenih pravnih oblik. Z uporabo tujeobličnih pravnih
poslov pa se želijo temu izogniti.789
Sodnik v nemškem pravnem sistemu ni vezan na s strani pogodbenikov izbrane označbe (tipa) posla.
V nasprotju s pravnimi sistemi, kjer je uporaba določenih besed tesno povezana z nastopom
določenih pravnih posledic, je v nemškem pravnem ustroju sodniku prosto dano, da na podlagi
celovite presoje (Gesamtbetrachtung) pravnega posla le-temu dodeli nek drug tip posla. Na podlagi
dodelitve k drugemu tipu posla uporabi sodnik za to vrsto posla ustrezne predpise.790
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§ 2/1/s.1 GaststättenG.
H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 224; podobno R. Bork, 2006, Allgemeiner Teil des bürgerlichen
Gesetzbuch, str. 304.
786 Jagd-Ordnung für das Königreich Preussen.
787 Sodba OVG z dne 22.2.1923, OVG 78, 370 (DJZ 1923, Sp. 311).
788 G. Römer, 1955, Gesetzesumgehung im deutschen Internationalen Privatrecht, str. 5.
789 U. Baeck, 1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 92–93.
790 Rezultat pri ugotovitvi zaobidenega posla je enak, kot če bi bil ugotovljen obstoj navideznega posla in bi bil za prikriti
posel uporabljene ustrezne določbe v smislu § 117/2 BGB. S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre
Behandlung in Zivilrecht, str. 79.
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Številčna množica oblik (zakonskega) obida, ki so še posebno zaznane v davčnem, dednem in
delovnem pravu in pravu gospodarskih družb, daje različne variante oblikovanja strategij zaobidenih
poslov. Tako poznamo štiri tipične strategije oziroma pojavne oblike obidnega ravnanja:791
1. Pogodbene stranke sklenejo pogodbo, ki jo prekrijejo z napačno uvrstitvijo sprejetega
dogovora oblike. Gre za umestitev enega pravnega posla v obleko drugega pravnega posla.
Oblike zaobidenih poslov so običajno navezane na norme, katerih posamezne predpostavke
so bile (pre)oblikovane skozi sklenitev ali vsebino pravnega posla. Ena izmed značilnih oblik
zaobidenega posla se kaže v tem, da stranke skozi obliko dogovorjene pogodbe prikrijejo
pravo obliko ali pravni temelj. Govorimo o obliki »prikrivanja kavze« (Verschleierung der
causa);
2. Druga oblika strategije zaobida, ki nastopa v okviru izvajanja pravnih norm, katerih pravne
posledice so vezane na dosego določene številčne meje (konkretna norma), se nanaša na
razčlenitev pravnega posla v delne pravne posle, saj bi bile sicer meje prekoračene. Tako se
enotni pravni posel razčleni v več posamičnih pravnih poslov, z namenom izogniti se pravni
normi, katere uporaba je odvisna od doseganja določene numerične meje. V literaturi je
navedena oblika zaobidenega ravnanja označena kot »razčlenitev enotnega pravnega posla«
(Aufspaltung eines einheitlichen Rechtsgeschäfts);
3. Dodatna oblika zaobidenega posla je redna kombinacija več pravnih poslov, ki so kot del
nekega skupnega koncepta v določenem zaporedju tako razporejeni, da so s strani ene
pogodbe povzročeni učinki kasneje skozi naslednji posel (ali naslednje posle) v celoti ali
deloma obrnjeni. Tako iz skupnega gledišča sama oblika celovitega posla nima namere
česarkoli spremeniti glede na izhodiščni položaj ali pa se je oblika spremenila le v obsegu
preostalih učinkov prve pogodbe. Tako udeleženci – iz namere doseči ugodne pravne
posledice ali preprečiti določeno negativno posledico – najprej izpolnijo predpostavke
odločilne pravne norme (ter s tem dosežejo ciljani zakonski dejanski stan), nato pa z izvedbo
(v celoti ali delno) nasprotnih pravnih poslov povrnejo konkretni položaj na izhodišče.
Navedena oblika zaobidenega ravnanja se označuje kot primer »nasprotujočih pravnih
poslov« (gegenläufige Gestaltungen);
4. Z namenom izogiba pravnim normam, ki temeljijo na delovanju ali lastnostih oseb ali
njihovega pravnega položaja, se vključi neki drugi subjekt – bodisi fizična bodisi pravna oseba
–, katerega delovanje bo usmerjal mož v ozadju (Hintermann). V strokovni literaturi je to
opredeljeno kot primer »vključitve druge osebe« (Zwischenschaltung einer Person).
V skladu s § 134 BGB je pravni posel, ki krši zakonsko prepoved, ničen, razen če iz samega zakona ne
izhaja kaj drugega. Ta ničnostni razlog je izjema od siceršnje pogodbene svobode, saj ta posebna
zakonska norma določa neučinkovanje pravnega posla, kljub dejstvu, da so izpolnjen običajne
predpostavke pravnega posla.792 Pri tem pa to določbo ni mogoče razumeti na način, da vsak posel, ki
krši zakon, vodi v ničnost. Najprej je potrebno preveriti, ali gre v tem primeru za prepovedno normo v
smislu § 134 BGB. Če se temu pritrdi, se postavi vprašanje, ali cilj in namen prepovedne norme
zahtevata ničnost zadevnega posla. Da temu ni vedno tako nakazuje druga polovica zakonske
definicije v § 134 BGB.793 Po Kramerju794 je mogoče določbo § 134 BGB – z upoštevanjem drugih
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S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 4 in 214–218; M. Ravljen, Obid zakona, v: Pravni letopis 2016, 9 (2016), str.
180–181.
792 Schellhammer, str. 1068.
793 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 218.
794 R. Kramer, 1976, Der Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot und die Nichtichkeit von Rechtsgeschäften (§ 134 BGB), str.
117.
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zakonskih okvirov – takole konkretizirati: »Pravni posel, ki krši zakonsko prepoved, je ničen, razen če
iz cilja in namena prepovedne norme ne izhaja, da naj bi bil prepovedani pravni posel veljaven ali
samo omejeno ničen.«
§ 134 BGB je splošno vsebinsko prazna norma, saj je prepovedan pravni posel samo tedaj ničen, če ni
v prepovedni normi zapovedanega kaj drugega. Tega, ali je posel veljaven ali ničen, ne zapoveduje §
134 BGB, temveč to določa prepovedna norma. Tako se § 134 BGB omejuje zgolj na prisilne zakonske
prepovedi s posledico ničnosti, pri čemer navedeni člen ne določa, kako jih prepoznati. Tako je
iskanje podrejeno smislu in namenu prepovedne norme.795 Določilo § 134 BGB tako povezuje
izključitev veljavnega pravnega posla s pridržkom, da se iz prepovedne norme lahko uporabi neka
druga sankcija ali ostane celo brez sankcije. S tem ni mišljeno, da navedeno določilo samostojno
oblikuje civilnopravne sankcije. Ravno nasprotno lahko to pomeni, da ob navezavi na specialni
predpis do uporabe § 134 BGB (ter s tem ničnosti) sploh ne pride. Pri sledenju pravne posledice
»nekaj drugega« (drugi del stavka v § 134 BGB) bo izvzetje ničnosti dejansko sledilo smislu in namenu
posamezne prepovedne norme.796
Ničnost določenega pravnega posla ni podana že tedaj, če iz zakona izhaja graja opredeljene oblike in
načina sklenitve posla, temveč šele tedaj, ko želi zakon preprečiti pravne posledice tega posla.
Izvedba namena zaščite iz prepovedne norme se opravi z razlago prepovedne norme, kjer se
ugotavlja tudi okoliščina, ali se zakonska prepoved nanaša zgolj na eno ali obe pogodbeni stranki. V
prvem primeru pravni posel najpogosteje ostaja v veljavi, medtem ko v drugem primeru postane
ničen. Toda to je le groba delitev. Že v primeru enostranske zakonske prepovedi pride do ničnosti
posla, če zakonska prepoved drugemu poslovnemu partnerju zagotavlja zaščito, ki jo lahko doseže le
skozi posledico ničnosti pravnega posla. Tudi grožnja s kaznijo ali drugim sredstvom za zagotavljanje
reda je samo dodaten indic za ničnost posla.797
Za pravne posle, ki ne ustrezajo normirani (prisilni) obliki pogodb, ni prostora za njihovo
implementacijo v pravnem prometu ter so tako neveljavni, brez da bi bilo potrebno sklicevanje na §
134 BGB. Po drugi strani pa lahko tudi kršitev načela dobre vere (Treu und Glauben), brez da bi se ob
tem sklicevali na § 134 BGB, pripelje do ničnosti pravnega posla.798 Ničnost posla lahko izhaja tudi iz
naslova napake obličnosti, npr. postavitve hipoteke na avto, saj je mogoče hipoteko (§ 1113/1 BGB)
postaviti le na nepremičnino. Tudi ko se prenašajo določene pravice, za prenos katerih niso
izpolnjene splošne ali posebne predpostavke, ne gre za zakonsko prepoved po § 134 BGB, temveč
tedaj posebne določbe799 ne pustijo pravnim poslom prostora za njihovo veljavnost.800 Hkrati pa je
potrebno poudariti, da večina prepovednih norm ne izhaja iz BGB-ja, ki sicer določa okvir izvajanja
načela avtonomije strank v poslovnih odnosih, temveč se nahajajo v specialnih predpisih.801
Ničnost zajema tudi zaobidene posle, ki želijo doseči iz prepovedne norme nekoliko deformiran
uspeh na način, da prepovedna norma ni neposredno zajeta. Tu je še posebno zapovedana skrbnost,
saj zaobideni posli, v kolikor se jih opazuje zgolj izolirano, nimajo nikakršnih napak. Šele ko se v ozir
vzame tudi razlaga prepovedne norme, ki želi na splošno preprečiti uspeh pravnega posla, se uporabi
§ 134 BGB.802 Norma tako mora vsebovati prepoved, kar se posreduje skozi razlago. Potrebno je, da
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Schellhammer, str. 1070; Armbrüster, v: Säcker, MünchKomm BGB, str. 1568.
C. Armbrüster, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1567–1568.
797 Schellhammer, str. 1070–1071.
798 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 219.
799 Kot npr. § 399, § 400 in § 514 BGB. Primer § 399 BGB je sledeči: A vzame posojilo pri B-ju. Dogovorita se, da je terjatev
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800 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 219–220.
801 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 220.
802 B. Rüthers, A. Stadler, 2007, Allgemeiner Teil des BGB, str. 405.
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zakon želi določeno vedenje prepovedati in se mu izogniti. Drugače povedano: gre za to, ali je posel v
skladu s smislom in namenom pravne norme.803
Čeprav za prepoved nekega pravnega posla manjka izrecno pravno normiranje, lahko kljub temu
pride do ničnosti takšnega zaobidenega posla, ko želi stranka sam cilj in namen prepovedne norme
zaobiti z uporabo izbrane pravne oblike. To je primer, ko prepovedna norma ne prepoveduje zgolj
posla skozi določeno obliko, temveč želi preprečiti sleden pravni ali gospodarski uspeh tega posla.804
Tako je lahko tudi pravni posel, ki ne krši neposredno besedila prepovednega zakona, ničen.
Predpostavka je, da zakon popolnoma prepoveduje poslovno želen uspeh.805

3.2.3. Podrobna razmejitev od navideznega posla
Primerjava med navideznim poslom in zaobidenim poslom ni možna preden se ne razjasnijo bistvo
(narava) in oba abstraktna dejanska stana dveh primerjanih pojavov. Kljub opravljeni nalogi (v
predhodnih poglavjih) pa razmejitev med obema še zdaleč ni lahka naloga, kar priča tako s strani
nemških sodišč oblikovana sodna praksa kot v nadaljevanju podane ugotovitve nemških teoretikov.
Navidezni posel in zaobideni posel sta dve pravni pojavni obliki, ki jih je moč srečati v pravnem
prometu tistih držav, ki so izoblikovale dokajšen prefinjen pravni sistem. Pri tem gre za ustroj, ki
predpostavlja navedbo različnih zakonskih dejanskih stanov za različne pojavne oblike. Tako je
udeležencem v pravnem prometu dana možnost, da manipulirajo na robu med zakonitostjo in
nezakonitostjo oziroma med »biti« (Sein) in »zdeti se« (Schein).806 Razvoj splošne teleološke razlage
zakona je privedel do tega, da se zaobideni posel nič več – kot v času Savignyja807 – ne šteje pod
okrilje razlage navideznega posla. Danes sta navidezni posel in zaobideni posel podvržena teoretični
803

B. Boemke, B. Ulrici, 20009, BGB Allgemeiner Teil, str. 184-185.
H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 224.
805 F. Dorn, §§ 134-137 Nichtichkeit I, v: M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann, 2003, Historisch-kritischer Kommentar
zum BGB, str. 674–675.
806 G. D. Kallimopoulos, 1966, Die Simulation im bürgerlichen Recht, str. 95–96.
807 Srednjeveški glosatorji so v povezavi z rimskim fraus legisom razvili svoj lastni nauk o obidu zakona. Pri tem so definirali
fraus kot sebično ravnanje, ki ni usmerjeno le zoper zakon, temveč tudi zoper fiskus ali zoper tretjega. Agere in fraudem
legis je po nazoru glosatorjev podan, če krši mens legis (duh zakona). Vendar pa sistematičen zajem pojma obid zakona v
omenjenem času ni uspel. V razpravah so glosatorji ugotovili, da se pravni pojem zaobidenje pravnega posla pogosto
prekriva z navideznim poslom. Omenjena ozka povezava med naukom o zaobidenem poslu in naukom o navideznem poslu
pa se je v tedanjem času kazala (tudi) v reku: Tot modis committitur simulatio quot modis committitur fraus (Kolikor načinov
za simulacijo, toliko načinov za goljufijo (obid)). Razvoj v novem veku pa je bil vse do sprejema BGB-ja zaznamovan skozi
hitre spremembe in veliko raznolikost mnenj. Pravni institut obid zakona sicer ni bil jasno definiran, je pa bil vložen trud v
njegovo preciziranje. Preobrat pri umestitvi obida zakona je nastopil potem, ko je Savigny leta 1840 obravnaval ta problem
in je leta 1851 isti problem opredelil še Thöl. Savigny je obravnaval problem agere in fraudem legis v povezavi z
razpravljanjem glede razlage zakonov. Obid zakona je označil kot postopek, skozi katerega zakon sicer ni kršen po črki
zakona, temveč po njegovem duhu (prevod iz D. 1, 3, 29) in zahteval kot samoumevno uporabo zakona tudi na ta ravnanja.
Pri tem je Savigny izhajal iz tega, da ne obstaja nikakršna razlika med simulacijo in obidom zakona. Savigny je tako
uporabljal istočasno dva pojma, ki ju danes dogmatsko ostro med seboj razmejujemo, in sicer simulacijo in zaobideni posel.
Vendar je šele Thölova obravnava iz leta 1851, ko je označil pogled Savignya kot preozek in je problem obida zakona
dodatno označil kot problem razlage zakona, omogočila ločevanje med simulacijo in obidom zakona. S tem se je obid
zakona metodično razmejil od navideznega posla. V krajši razpravi se je tudi Bähr ukvarjal s problemom obida zakona.
Potem ko je odklonil rešitev Savignya, da se obid zakona obravnava kot navidezni posel, je Bähr predlagal »neko vrsto
raztegljive uporabe prepovedovalnih zakonov za takšna ravnanja, ki sicer neposredno ne nasprotujejo prepovedim, vendar
služijo njihovemu obidu«. Tako se danes Bähru pripisuje podaja ostroumne, prodorne raziskave, v kateri je podal prvo
teoretičnopravno obrazložitev razmejitve med zaobidenim in navideznim poslom, katera velja še danes kot splošno
pravilna. M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 12–15; A. Teichmann, 1962, Die Gesetzesumgehung, str.
5-13; W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 351; G. D. Kallimopoulos, 1966, Die
Simulation im bürgerlichen Recht, str. 81, 96; R. Zimmermann, 1996, The Law of Obligations, Roman Foundations of the
Civilian Tradition, str. 648; F. Dorn, §§ 134-137 Nichtichkeit I, v: M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann, 2003,
Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, str. 675-676; A. Oguz, 1997, Probleme der Simulation in rechtshistorischer und
rechtsvergleichender Sicht, str. 85–86; M. Ravljen, Obid zakona, v: Pravni letopis 2016, 9 (2016), str. 167–172.
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razmejitvi teh dveh pravnih oblik.808
V civilnopravnem kontekstu ni nobenega vprašanja glede razmejitve med zaobidenim poslom in
navideznim poslom. Vprašanje razmejitve se postavi šele, ali je v nekem določenem primeru pravni
posel navidezen (ter se uporabi § 117 BGB) ali pa je posel resnično želen ter gre lahko v tem primeru
za zaobideni posel.809 V skladu s sodobnim razumevanjem je potrebno pojem zakonski obid
(zaobideni posel) razmejiti od pojma navidezni posel, ki je opredeljen v § 117 BGB: pri zaobidenem
poslu je dogovorjeno resnično želeno, saj le tako lahko nastanejo pravne posledice, medtem ko pri
navideznem poslu to ni primer.810
V skladu s prevladujočimi stališči zaobideni posel ni niti navidezen posel niti ne vsebuje
disimuliranega (skritega) posla, kot je primer pri navideznem poslu. Temu je tako, ker strankam ne
primanjkuje poslovna volja.811
Zaobideni posel bi lahko opredelili tudi kot položaj, v katerem se stranke skušajo izogniti pravnim
oviram, prepovedim ali bremenom, tako da želijo doseči isti pravni ali ekonomski uspeh s pomočjo
uporabe drugih pravnih oblik.812 Zaobideni posel se nanaša na primer, v katerem je določeni tip
pravnega posla s strani zakonodajalca opremljen s pogoji (zakonskimi predpostavkami) ali pravnimi
posledicami, ki so najmanj za enega od pogodbenih strank nezaželene. Pri zaobidenem poslu se
stranke poskušajo izogniti temu tipu pravnega posla skozi izbiro oblike drugega pravnega posla, s
katero naj bi prav tako dosegli ustrezni dejanski rezultat.813
Da pa poskus obida sploh lahko uspe, mora biti ciljan pravni uspeh tudi učinkovito izveden, zaradi
česar se navidezni posel izključuje.814 Zaobideni posel obstaja, če stranke zakonsko prepovedan
abstraktni dejanski stan dejansko želijo in poskušajo taisti ekonomski rezultat izvesti skozi oblikovanje
s strani besedila zakona nezajetega konkretnega dejanskega stana.815 Tukaj v izvedbo zaobidenega
posla usmerjena voljna izjava ni podana navidezno.816 Zato § 117 BGB ni mogoče uporabiti. Končno
tudi ne obstaja resno mišljen simuliran zaobideni posel, ki bi bil sklenjen z namenom, da se izogne
uporaba zakonskih ali pogodbenih pravil na prikrito pogodbo.817
Pri zaobidenem poslu nekdo poskuša doseči materialni rezultat, pri čemer ne posega po direktni poti
k cilju, temveč si izbere drugo, posredno, neobičajno pot. Te poti se posluži, ker direktna pot k
rezultatu s strani pravnega sistema zaprta oziroma je navedena pot povezana z negativnimi
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810 K. Schurig, Die Gesetzesumgehung im Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J. Sonnenberg, 1988, Festschrift für Murad Ferid zum
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816 Prav tam, str. 304.
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posledicami.818 Pri navideznem poslu pa se stranki poslužita drug način, ko zgolj na videz uprizorita
materialni rezultat pravnega posla, in sicer z namenom ukaniti tretjega. Zato se v zvezi s simuliranim
poslom veže pojem negativne strani avtonomije strank pri sklepanju pravnih poslov, saj stranke ne
nameravajo izvesti spremembe v pravnem položaju.819
Možnost, da je zaobideni posel opredeljen kot ničen, podaja določeno vzporednico med simulacijo in
obidom zakona; v obeh primerih ostane pravni položaj nespremenjen. Toda ta možnost ne sme
zamegliti razliko med naukom o simulaciji in naukom o zakonskem obidu. Tako želijo simulanti pri
(absolutni)820 simulaciji pustiti položaj pri starem in ničnost navideznega posla vsekakor ustreza
njihovim namenom. Pri obidu pa je nasprotno ničnost pravnega posla izvedena proti namenom
akterjev.821 Nadalje gre ugotoviti, da pa ničnost ni izključna sankcija pri zaobidenem poslu. Tako je
namreč odvisno od sankcije posamezne zaobidene norme, ali bo zaobideni posel ničen ali pa bo
podana drugačna posledica (presoja od primera do primera).822
Kallimopoulos je poudaril, da je potrebno navidezni in zaobideni posel – kljub nekaterim
podobnostim – ostro ločevati med seboj. Navidezni posel ne more biti istočasno zaobideni posel.823 V
primerih ničnosti zaobidenih poslov namera strank ni pravno realizirana, medtem ko pa pri simulaciji
ničnost samega navideznega posla pomeni doseganje s strani strank sledenih ciljev. Pri tem
Kallimopoulos824 ugotavlja, da je ta subjektivna nastavitev razlikovalni element med simulacijo in
zaobidenim poslom. Pri navideznem poslu – če gledamo z vidika stranskega dogovora – ni nobenega
izvajanja, ki bi ustrezalo pravnotipičnemu karakterju navideznega posla: vse ostaja pri starem.
Pri zaobidenem poslu pa se kljub nastopu ničnosti zgodi, da stranke resnično želijo doseganje
materialnih posledic tega ničnega pravnega posla in temu primerno ravnajo. Zato se lahko
prepovedano ravnanje pogojno izvede. Ta možnost, ki jo je potrebno pri prepovedanih poslih vzeti v
račun, je pri zaobidenem poslu bolj verjetna, saj stranke ravno z zatekanjem k zaobidenemu poslu
kažejo, da v vsakem primeru želijo doseči materialni namen (tj. spremembo dejanskega položaja). Če
je razkrita pravna narava njihovega dejanja, njihovo dejanje s pravnega vidika nima veljavnosti; zato
jim ostane zgolj možnost, da realizirajo materialni namen zunaj pravnega reda s tem, da stranke
uredijo pravni odnos tako rekoč inter partes in obljubljeno izvedbo izvršijo samo ob védenju pravne
nezmožnosti izvedbe takega posla. Iz tega sledi, da v primeru zaobidenega posla – v nasprotju s
simulacijo – stranke z vsemi sredstvi poskušajo spremeniti položaj.825
Prav tako velja poudariti, da drugače kot za navidezni posel za zaobideni posel ne obstaja neko
splošno zakonsko določilo.826 Zaobideni posel se v praksi povezuje tako z določbo o zakonski
prepovedi (§ 134 BGB), v nemalo primerih pa tudi kot del zakonske prepovedi ravnanja proti dobrim
običajem, določenem v § 138 BGB (o tem par. BGB več v nadaljevanju v poglavju III.3.3.).827 V odnosu
do § 138/1 BGB ima § 134 prednost; če torej krši pravni posel tako zakonsko prepoved kot dobre
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obstaja noben prikrit posel), medtem ko želijo v primeru relativne simuacije spremembo položaja, kateri pa naj bi ostal
prikrit drugim, v simulacijo neudeleženim osebam.
821 Prav tam, str. 100–101.
822 Prav tam, str. 101.
823 Prav tam, str. 106.
824 Prav tam, str. 101.
825 Prav tam, str. 101–102.
826 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 408.
827 Npr. RG z dne 29.1.1929 - III 161/28, RGZ 123, 208 (211); BGH z dne 23.4.1968 - VI ZR 217/65, NJW 1968, 2286
(2287); BGH z dne 8.6.1983 - VIII ZR 77/87, NJW 1983, 2873. Tako M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im
Zivilrecht, str. 44; C. Armbrüster, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1573.
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običaje, se ga obravnava po § 134 BGB. Vendar se pravili ne izključujeta; če uporaba § 134 BGB ne
pripelje do ničnosti, se lahko ta presoja po določbi § 138/1 BGB. Pri tem se predpostavlja, da
obstajajo glede dejstev, ki povzročijo kršitev prepovedi, še druge okoliščine, ki so podlaga za
ugotovitev kršitve dobrih običajev. To je lahko še posebej primer, če stojijo kršitev zakona in pravni
posel le v ohlapni povezavi.828
Teoretično se dogovor, ki je med dvema osebama sklenjen samo navidezno, brez večjega problema
razlikuje od postavk zaobidenega posla. Odločilna razlika je v prisotnosti volje, da se doseže uspeh,
ter dejstva, da je ta volja izjavljena, odkrita.829 Do razmejitve prihaja v odvisnosti, »ali imajo stranke
za dosego želenega uspeha navidezni posel za zadostnega ali pa resnično željen pravni posel smatrajo
kot nujnega«.830
Pri praktičnem ravnanju pa razlikovanje med navideznim poslom in zaobidenim poslom ni tako
preprosto. To izhaja iz skupne točke navideznega in zaobidenega posla, in sicer da sta oba običajno
uporabljena z namenom prevarati tretjo osebo.831 Razlika je zgolj v tem, da je pri zaobidenem poslu
konkretni dejanski stan v zunanjem odnosu odkrit, samo sleden namen ostaja prikrit, medtem ko je
prava narava navideznega posla prikrita tretji osebi ter tako ostaja nasprotje med navzven podano
izjavo in skrito izjavo, sklenjeno med simulantoma.
Današnji glavni primeri iz mejnega področja med zaobidenim in navideznim poslom so slamnati posli,
ki so pogosto – npr. z namenom obida obveznosti pologa gotovine,832 prepovedi ponovnega uvoza833
ali iz naslova koncesijske obveznosti834 – sklenjeni kot zaobideni posli.835

3.2.4. Problem ugotavljanja položaja obida zakona kot samostojnega pravnega instituta
Sporno je vprašanje, ali je zaobideni posel samo problem razlage in analogije, ali pa obstaja
samostojen institut obidi zakona.836
Komentarji obravnavajo zakonski obid večinoma pod § 134 BGB. Ker je v tem predpisu ravnanje k
obidu zakona postavljeno v isto vrsto kot ravnanje proti samemu zakonu, se posledično pojavi vtis,
kot da je mogoče posebnemu karakterju zakonskega obida pritrditi, vendar pravna teorija obid
zakona zanika položaj samostojnega pravnega instituta.837 Prevladujoč pogled že od začetka
veljavnosti BGB-ja, ko je zakonodajalec zavrnil posebno ureditev obida zakona v § 134 BGB, izhaja iz
tega, da je problem obida zakona rešljiv po poti zakonske razlage ali analogije, in tako priti do bistva
samo na objektivni nezdružljivosti pravnega posla s smislom in namenom (brez da bi prišli do namere
zakonskega obida).838
828

C. Armbrüster, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1569.
S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 103.
830 BGH z dne 25.10.1961 - V ZR 103/60, BGHZ 36, 84, 88. Tako S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 103; U. Baeck,
1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 71–74; D. Leipold, 2008, BGB I, Einführung und Allgemeiner
Teil, str. 242. O tem že več v poglavju III.3.1.1.
831 S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 103.
832 BGH NJW 1980, 1572; NJW 1982, 569.
833 OLG Oldenburg DAR 1987, 120; OLG Schleswig NJW 1988, 2247.
834 RGZ 63, 143 (145); BAG NJW 1994, 2973.
835 M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 39.
836 U. Baeck, 1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 95; K. Schurig, Die Gesetzesumgehung im
Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J. Sonnenberg, 1988, Festschrift für Murad Ferid zum 80. Geburtstag am 11. April 1988, str.
384 in 399–400; M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 90.
837 W. Engert, 1966, Umgehungsgeschäfte im Grundstückverkehrsrecht, str. 37–38.
838 F. Dorn, §§ 134-137 Nichtichkeit I, v: M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann, 2003, Historisch-kritischer Kommentar
zum BGB, str. 676; podobno C. Armbrüster, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str.
1572.
829

133

Siekerjeva839 je poudarila, da obid zakona tako ni samostojni pravni institut, za katerega bi veljala
enotna pravila, temveč je dejanski fenomen (pojav), ki zajema konkretne dejanske stane »s sumom
manipulacije«, ki pokažejo za poskus zaobida značilne znake. Podobno je navedel Bork,840 in sicer da
želita stranki v zaobidenem poslu dejansko doseči ekonomski uspeh za zakonsko prepovedan
konkretni dejanski stan, ki ni zajet v besedilu zakona. Tako obid zakona označuje zgolj problematičen
konkretni dejanski stan in ne predpostavke samostojnega pravnega instituta. Pravno gre namreč le za
vprašanje, ali se prepovedna norma po njenem smislu in namenu (Sinn und Zweck) uporablja po
metodi razlage ali – ko razlaga trči na svojo mejo (besedila) – po metodi analogije na nek konkretni
dejanski stan, ki sicer ni zajet z njenim besedilom. Tudi Beneckejeva841 je pritrdila ugotovitvi, da je
danes misel o samostojnem institutu z večinskim mnenjem pravnih teoretikov zavrnjena, temveč je
obid zakona podvrsta oziroma eden od primerov zakonske analogije (Unterfall der Gesetzesanalogie)
oziroma posebna vrsta analogije (Sonderfall der Analogie). Vendar je opozorila, da pa sodna praksa
ne zastopa enotnega pogleda, temveč uporablja pojem obid zakona kot argument razlage, analogije
in tudi kot samostojen pravni institut. Schurig842 je navedel, da je danes na splošno pogled utemeljen
na tem, da se problem zaobidenja rešuje skozi razlago zaobidene norme oziroma skozi analogijo v
primeru »nekoliko dlje stoječega« konkretnega dejanskega stana.
Zakonodajni razvoj BGB-ja je bil tako vplivan iz problema spora, ali je obid zakona samostojen pravni
institut. Predvsem je šlo za vprašanje, ali naj bi zakoni vsebovali posebne protizaobidne določbe.843
Zastopniki novega nauka, ki so videli obravnavo obida zakona v razlagi in analogiji, so morali imeti
takšno ureditev za preseženo.844
Če pa pogledamo v pravno zgodovino glede njegove dogmatske umestitve, je bil skoraj zmeraj viden
kot poseben pravni institut; šele v 20. stoletju se je spremenil ta pogled.845 Vendar danes po
splošnem prepričanju (Flume, Larenz/Wolf, Medicus, Benecke)846 ni potrebe po posebnih pravilih pri
obravnavi zaobidenih poslov. Če je dosežen (s strani zakona neodobravan) uspeh z dovoljenimi
sredstvi, je potrebno preveriti, če je v skladu z razlago smisla in namena prepovedne norme mogoče
dokazati, da to v resnici sicer navidez odobravajoča pravna norma tudi prepoveduje.847 Pri tem je
Armbrüster848 je podano izjavo dopolnil z opozorilom, da se vsi zaobideni posli ne morajo presojati
skozi uporabo razlage zaobidenega zakona, temveč da obstajajo majhne skupine primerov izogibanja
zakonskega dejanskega stana, kjer se postavlja vprašanje analogije. Takšnemu razmišljanju
839

S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 45.
R. Bork, 2011, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs, str. 438.
841 M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 23, 84, 90, 111 in 115.
842 K. Schurig, Die Gesetzesumgehung im Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J. Sonnenberg, 1988, Festschrift für Murad Ferid zum
80. Geburtstag am 11. April 1988, str. 384 in 400.
843 Takšno ureditev je našel npr. § 80 saškega BGB-ja iz leta 1863.
844 M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 17.
845 Prav tam, str. 26. Pri tem Beneckejeva (str. 24) ugotavlja, da se nemška sodišča v posameznih primerih že od 20-ih let
prejšnjega stoletja poslužujejo argumentacije za vzpostavitev »enakosti« (Gleichstellung) skozi uporabo zaobidne norme, pri
čemer sodišča sploh izrecno ne omenijo zaobidenja zakona.
846 M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 182–187; R. Bork, 2006, Allgemeiner Teil des bürgerlichen
Gesetzbuchs, str. 423; K. Larenz, M. Wolf, 2004, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 731; D. Medicus, 2006,
Allgemeiner Teil des BGB, str. 257–259; G. Schiemann, Das Rechtsgeschäft, v: M. Martinek, 2005, J. von Staudingers
Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch, Eckpfeiler des Zivilrechts, str. 93.
847 C. Armbrüster, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1571; nekoliko drugače
Benecke (str. 91–93, 109, 118), ko postavlja razlago, da je potrebno namesto o smislu (Sinn) govoriti o cilju zakona (Ziel des
Gesetzes). »Smisel« je tako področje, ki bi ga naj zakon zajel, medtem ko gre »cilj« preko (meja) »smisla« in s tem meja
razlage zakona. S tem naj bi se po mnenju Beneckejeve približali definiciji zaobidenja zakona, saj ta obstaja le tedaj, ko so
presežene meje razlage zaobidene norme. Pri tem pa zaključi, da med smislom in ciljem mnogokrat ni možna povsem jasna
razmejitev ter da tudi ni vedno mogoče povsem jasno ugotoviti cilja zakona.
848 C. Armbrüster, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1572.
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nasprotuje Beneckejeva,849 ki ugotavlja, da je analogija najprimernejši instrument za zapiranje
zakonskih lukenj.
V civilnopravnem kontekstu tako ni več prostora za poseben nauk o zaobidenemu poslu, saj namreč
razlaga civilnopravnih norm metodološko ne ločuje več tako strogo med dobesednim zapisom zakona
ter sententia legis. Ker nove metode proučevanja pravil ne ločijo več med dobesednim
razumevanjem teksta ter teleologijo zakona, temveč postavljajo v ospredje notranji pomen in
gospodarski (ekonomski) namen norme, je tako samostojen nauk o zaobidenem poslu lahko
pogrešljiv.850 S priznanjem teleološke razlage in načelno dopustnostjo sodniškega oblikovanja prava
(Rechtsfortbildung) je potreba po samostojnem nauku o zaobidenem poslu odpadla.851
Vendar je že v času kodificiranja nemškega BGB-ja odločitev njegove komisije glede dogmatske
umestitve obida zakona ostala za sodno oblast brez vpliva. RG852 je večkrat jasno postavil, da je obid
zakona samostojen pravni institut.853 Tudi današnja sodna praksa ne ponuja jasne, enotne slike.
Pravni pojem obid zakona se danes pogosto uporablja, vsaj kot argument. V nasprotju s tem pa je
pomen obida zakona kot pravnega instituta izgubil na veljavi. BGH sicer teorije obida zakona kot
samostojnega pravnega instituta ni izrecno opustil, vendar ga ne presoja kot samostojen ničnostni
razlog.854 Tudi zakonodajna praksa potrjuje ugotovitev, da tudi nemški zakonodajalec pomenu
instituta obid zakona pripisuje bistveno večji pomen kot pravna teorija. To se zlasti vidi v široki paleti
posebnih protizaobidnih ukrepov na posamičnih področjih nemške zakonodaje.855
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M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 114-116, 164-180; A. Teichmann, 1962, Die Gesetzesumgehung,
str. 78–80.
850 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 46; podobno W. Flume, 1992, Allgemeiner
Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 350-351 in 409; E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1320.
851 S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 9; O. Behrends, 1982, Die Fraus legis: Zum Gegensatz von Wortlaut- und
Sinngeltung in der römischen Gesetzesinterpretation, str. 10; R. Zimmermann, 1996, The Law of Obligations, Roman
Foundations of the Civilian Tradition, str. 702; K. Schurig, Die Gesetzesumgehung im Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J.
Sonnenberg, 1988, Festschrift für Murad Ferid zum 80. Geburtstag am 11. April 1988, str. 384.
852 Sodišča rajha (Reichsgericht) je bil v obdobju od 1879 do 1945 vrhovno sodišče na podrobju civilnega in kazenskega
prava. Njen naslednik je leta 1950 ustanovljeno Zvezno vrhovno sodišče (Bundesgerichtshof – BGH).
853 RG z dne 15.11.1920 - I 133/20, RGZ 1, 21 (211); RG z dne 26.1.1915 - Rep. II 236/15, RGZ 87, 246 (248); RG z dne
8.2.1923 - IV 86/22, RGZ 106, 1(2). Prav tako je bila pri tem utemeljitev ničnosti izvedena različno. Pri tem je bila utemeljitev
ničnosti izvedena različno. Nauk o samostojnem pravnem institutu je vodil do tega, da je RG v eni sodbi ugotovil, da ničnost
izhaja že iz samega obida (RG Rep. II 236/15 z dne 26.1.1915, RGZ 87, 246 (248)); v neki drugi sodbi pa sploh ni bila podana
obrazložitev (RG Rep.III 599/14 z dne 26.10.1915, RGZ 86, 156 (157); podobno RG Rep. VII 271/13 z dne 28.10.1913, RGZ 83,
223 (227)). V nekem drugem primeru zaobidenja se je sodišče slučajno postavilo na § 134 BGB; pri tem je šlo za zaobidenje
prepovedne norme (RG III 233/12 z dne 1.3.1913, RGZ 81, 160 (161); RG Rep. II 17/05 z dne 26.9.1905, RGZ 61, 296 (299)).
Pogosto pa je ničnost sledila iz naslova kršitve dobrih običajev. RG je v več odločitvah izpeljal, pod katerimi pogoji je obid
zakona viden kot nasprotovanje dobrim običajem (npr. RG Rep. VI 305/05 z dne 11.4.1906, RGZ 63, 143 (145); RG Rep. III
532/12 z dne 20.3.1914, RGZ 84, 304 (305); RG VIII 170/29 z dne 17.6.1929, RGZ 125, 123 (126)). Obid zakona je bil v teh
primerih oblikovan kot podprimer nasprotovanja dobrim običajem. Tako je bilo opaziti, da RG o ugovoru zoper nauk o
samostojnem pravnem institutu obida zakona ni razpravljal. Več o tem M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht,
str. 17–18.
854 Več o tem M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 23; podobno K. Schurig, Die Gesetzesumgehung im
Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J. Sonnenberg, 1988, Festschrift für Murad Ferid zum 80. Geburtstag am 11. April 1988, str.
383 in 399–400.
855 Nekateri navedeni posebni protizaobidni predpisi so: § 42 AO; § 7 AGBG (Gesetz zur Regelung des Rechts der
Allgemeinen Geschäftsbedinungen); § 5/1 HausTWG (Gesetz über Widerruf von Haustürgeschäften und änlichen
Geschäften); § 18/s.2 VerbrKrG (Gesetz über Verbraucherkredite, zur Änderung der ZPO und anderer Gesetze); § 75d HGB
(Handelsgesetzbuch); § 8 FernUSG (Gesetz zur Schutz der Teilnehmner am Fernunterricht); § 5/1 in § 22/2/s.2 GüKG
(Güterkraftverkehrsgesetz); § 4/2/s.2, s.3 SubvG (Gesetz gegen mißbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen); Art. 1,
§ 6/2 RBerG (Gesetz zur Verhütung von Mißbräuchen auf dem Gebiete der Rechtsberatung); § 6 PBefG
(Personenbeförderungsgesetz); § 38/1/št.11 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen); § 306a BGB; § 312k/1 BGB;
§ 475/1/s.2 BGB. O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 48-50; R. Bork, 2011, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs, str.
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Po drugi strani pa je kritika pravnih teoretikov glede neupravičenosti obstoja, kaj šele morebitnega
samostojnega nauka o zaobidenem poslu, posegla tudi na področje teh specifičnih protizaobidnih
določb. Tako je npr. Kramer856 celo podal pogled, da »so strogo gledano tako odvečne tudi izrecne
določbe kot je § 306a BGB,857 ki določa prepoved obida glede splošnih pogojev poslovanja, ali § 42
AO, po katerem ni mogoče oblikovati davčno obveznost z zlorabo pravne oblike«. Temu mnenju se je
pridružil Armbrüster858 z navedbo, da »tudi § 42/1 AO ne opravičuje, da bi sprejeli samostojen institut
zaobidenega posla v davčnem pravu«.

3.3. Zaobideni posel po § 138 BGB
Kot že izkazano v predhodnem poglavju, so stranke, udeležene v medsebojnem pravnem prometu,
proste pri izbiranju vrste, načina in obsega pravnega posla, pri čemer se morajo ravnati v okviru
določb § 134 in § 138 BGB, ki opredeljujeta sankcijo za kršitev zakona ter dobrih običajev (gute
Sitten).
Tako določbi o ničnosti poslov, ki so v nasprotju z zakonom in/ali dobrimi običaji, predstavljata izjemo
od zasebne avtonomije pogodbenih strank (pri sklepanju medsebojnih razmerij). Preprosto
povedano: država tedaj reče, to pa ne gre.859
§ 138 BGB860 v prvem odstavku opredeljuje pravni posel, ki je v nasprotju z dobrimi običaji
(Sittenwidriges Rechtsgeschäft), medtem ko je v drugem odstavku kot poseben primer ravnanja v
nasprotju z dobrimi običaji opredeljeno oderuštvo (Wucher):
(1) Pravni posel, ki krši zoper dobre običaje, je ničen.
(2 Ničen je še posebej pravni posel, s katerim si nekdo z izkoriščanjem prisilnega položaja,
neizkušenosti, pomanjkanja zmožnosti dobre presoje ali šibkosti volje obeta ali pridobi premoženjsko
prednost, ki je v očitnem neravnovesju s storitvijo.
Tako § 138/1 BGB odreka veljavnost tistim pravnim poslom, ki kršijo dobre običaje,861 medtem ko §
138/2 BGB ureja poseben primer nasprotovanja dobrim običajem, to je oderuštvo. Oziroma
podrobneje rečeno, oderuštvo je samo konkretizacija splošnega predpisa, opredeljenega v § 138/1
BGB, ki se nanaša na ravnanja zoper dobre običaje. Pri tem se opredeljevanja oderuštva v
predloženem poglavju nisem lotil, temveč zgolj opozarjam na načelne razlike.
438; S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 27; K. Schurig, Die Gesetzesumgehung im Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J.
Sonnenberg, 1988, Festschrift für Murad Ferid zum 80. Geburtstag am 11. April 1988, str. 383; M. Benecke, 2004,
Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 53–56 in 213–214.
856 E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1320.
857 § 306a BGB – Umgehungsverbot:
Die Vorschriften dieses Abschnitts finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.
858 C. Armbrüster, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1573.
859 M. Hassemer, BGB AT (9A); M. Ravljen, Pravni posli v nasprotju z moralo oz. dobrimi običaji, v: Davčno-finančna praksa,
13 (2012), št. 5, str. 22.
860 § 138 BGB - Sittenwidriges Rechtsgeschäft, Wucher:
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit,
des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine
Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen.
861 Fraza »proti dobrim običajem« je prevedba rimskega contra bonos mores (W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des
deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 363). Sicer pa »običaj, šega« (nem. »Sitte«) predstavlja moralne vrednote, norme in
pravila določene socialne skupine ali skupnosti kot celote ter izhaja iz tradicije. »Dobri običaji« (Gutte Sitten) tako
predstavljajo pozitivno moralno vrednoto. V slovenski zakonodaji in literaturi se poslužujemo izraza morala, vendar za
namene opisovanja ravnanja contra bonos mores v nemškem pravu v predloženem delu izrecno uporabljam v § 138/1 BGB
uporabljen pojem »dobri običaji«.
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Namen § 138 BGB je preprečiti, da bi bil pravni ustroj postavljen v službo nasprotovanja dobrih
običajev. Ravnanje, ki nasprotuje dobrim običajem, in splošno neodobravajoče ravnanje naj ne bi
postali izvedljivi z uporabo pravnih sredstev. Pri tem je potrebno upoštevati, da § 138 BGB nikakor ne
predstavlja merilo visoke etike, temveč gre zgolj za integriranje osnovnih, splošno sprejetih vrednot
družbe v pravni red.862
Pravni red lahko pri svoji nalogi, da oblikuje socialne medčloveške odnose po pravnih merilih, to izvrši
na način, da pri tem ne gre mimo v neki skupnosti prevladujočih temeljnih vrednostnih predstav. Pri
tem ni potrebno te vrednostne predstave nekritično prevzeti ter se še posebej pravne zapovedi in
bistvena temeljna pravna načela lahko uveljavijo tudi brez vsestranskega priznanja. Vendar na drugi
strani pravni red ne sme pravno priznati in dopustiti splošno zavržna ravnanja. V družbi prevladujoče
in oblikovane temeljne vrednostne predstave morajo zato biti vgrajene v pravni red.863
Vsakdo, ki sklene pogodbo, se ne sme gibati zunaj družbenih vrednostnih standardov, tudi če ti
standardi niso bili zajeti kot posebna zakonska prepoved. V vseh zahodnih družbah se danes strinjajo,
da je pogodbena svoboda omejena z nečim, kar se lahko ob naslombi na rimski boni mores opiše kot
bonnes moeurs (moralnost iz francoščine) ali gute Sitten (dobri običaji iz nemščine).864
Pri določbi § 138/1 BGB gre za primere, ki niso omenjeni v zakonu. Razlika do § 134 BGB je v tem, da
gre pri prvo omenjenem za družbene, etične, socialne norme; gre torej za družbene vrednote. Pri tem
pa se pojavi temeljno vprašanje, kdo jih definira in kaj so sploh dobri običaji? In še korak dlje: kako je
v primeru, če jih definira sodnik, ki je star 60 let, katerega svetovni nazor (družbene vrednote) je
drugačen od nazora tako strank v pravnem sporu kot pretežnega dela družbe.865 Tako lahko § 138
BGB predstavlja vstopna vrata za prevladujoči nazor določene skupine prebivalstva, določeno
ideologijo ali celo – kot je razvidno iz zgornjega predstavljenega primera – (osebni) nazor določenega
sodnika.
Dejansko na § 138 BGB vpliva v GG-ju utelešen vrednostni sistem.866 Tako § 138 BGB predstavlja
predpis, skozi katerega se najde način posredovanja etičnih vrednostnih meril iz ustave na področje
zasebnega prava.867 Glede na dejstvo, da je ustava utelešenje vrednot, ki jim posamezna družba,
organizirana v obliki državnopravne skupnosti, sledi ugotovitev, da je zgolj navedeno izhodišče edino
in izključno pravilno in uporabljivo. Vendar ustava, ki se ne menjava kot ponošena srajca, temveč
ostaja v nespremenjeni obliki desetletja in stoletja, predstavlja zgolj grob pravni okvir, v okviru
katerega se posamezna družba giba.
S strani pravnega reda je podano pooblastilo, da lahko udeleženci oblikujejo medsebojne odnose
skozi pravni posel (načelo zasebne avtonomije). Vendar nastane nevarnost zlorabe te avtonomije, še
posebej v primerih, ko te zlorabe ni mogoče zajeti v okviru abstraktnih dejanskih stanov, opredeljenih
v zakonskih prepovednih normah. Zato je kot nujen korektiv podana potreba po generalni klavzuli, ki
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H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 225.
K. Larenz, M. Wolf, 2004, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 733.
864 H.-P. Haferkamp, § 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher, v: M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann, 2003,
Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, str. 709.
865 M. Hassemer, BGB AT (9E).
866 BVerfG 7, 206; 24, 251; NJW 90, 1470; 94, 38; BGH 70, 324. H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U.
Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001, Bürgerliches Gesetzbuch, str. 120.
867 Posebej je potrebno imenovati varstvo človekovega dostojanstva (§ 1/1 GG), svobodni razvoj (§ 2 GG), prepoved
diskriminacije (§ 3/3 GG), svoboda verovanja in svoboda vesti (§ 4 GG), svobodno izražanje misli (§ 5 GG), varstvo zakona in
družine (§ 6 GG) in svoboda združevanja (§ 9 GG), kakor tudi klavzula o socialni državi (§ 20 in § 28 GG). K. Larenz, M. Wolf,
1989, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 439; podobno H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller,
U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001, Bürgerliches Gesetzbuch, str. 120.
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avtonomnim pravnim poslom postavlja meje, kjer pridejo v nasprotje s temeljnimi načeli pravnega
reda in dobrih običajev.868 In § 138 BGB je generalna klavzula, kar pomeni, da omogoča, da je zakon
odprt za spremembe (morale, nazorov).869 Pogosto se dobri običaji razlagajo kot napotilo na zapovedi
etike in morale.870
Pri tem so pri opredelitvi dobrih običajev mišljeni družbeni nazori ali v okviru določene skupine
priznani moralni pogledi; pojem dobri običaji se vsebinsko določa skozi prevladujoče pravno in
socialno moralo. Pri čemer je potrebno povleči povprečno merilo.871 Posebej strogi pogledi se ne
upoštevajo, kakor tudi ne ohlapni pogledi.872
Predstava o dobrih običajih se je v času uporabe BGB-ja že pogosto spreminjala. Koncept dobrih
običajev je osrednjega pomena. Opredelitev tega izraza se izkaže iz več razlogov kot zelo težka. V
prvem primeru se zapleta zaradi dejstva, da smo v pluralistični družbi, v kateri se vrednote
posameznih družbenih skupin zelo razlikujejo. To pa odpira vprašanje, katero od vrednot različnih
družbenih skupin naj sodnik povzame v sodbi kot temeljno. Kot drugič je potrebno opozoriti, da so
vrednote v času podvržene neprestanim spremembam.873
Danes se pri razumevanju razmejitve prava in dobrih običajev govori kot o »večnemu problemu« in
»priljubljeni temi pravniških nedeljskih pogovorov«.874 Kaj je mišljeno z dobrimi običaji, je dvomljivo in
je vsekakor odvisno od duha posameznega časa.
Kako se lahko dobri običaji spremenijo v letih in desetletjih je nazoren primer filmske uprizoritve
spolnega akta v šestdesetih letih prejšnjega stoletja875 ali pa primer trgovinske prodaja kratkih kril, ki
se končajo 15 cm nad koleni, kar v petdesetih letih – glede takratne prevladujoče moralne poglede –
sploh ni bilo predstavljivo.876 Tako so bili tudi npr. pornografske vsebine v sredini 20. stoletja še
vedno obravnavane s strani velike večine prebivalstva kot zelo žaljive, medtem ko jih večina ljudi v
današnji družbi obravnava kot nekaj, kar ni nujno po njihovem okusu, a ne tudi kot moralno
sporne.877
Vsako razlaganje zakona je tako do določene mere povezano s časom. S tem se ne želi povedati, da
se mora razlagalec prepustiti vsakemu časovnemu in modnemu toku. Kontinuiteta sodnih izrekov, na
kateri temelji zaupanje državljanov, da bo njihov primer razsojen po merilih, ki so veljali že do sedaj,
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H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001,
Bürgerliches Gesetzbuch, str. 119.
869 Generalna klavzula je pojem, ki ga zakon določi kot kriterij, brez da bi ga konkretiziral. V praksi ni veliko generalnih
klavzul (to je npr. še načelo vestnosti in poštenja (oziroma dobra vera) po § 242 BGB). M. Hassemer, BGB AT (9E); H.-P.
Haferkamp, § 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher, v: M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann, 2003, Historischkritischer Kommentar zum BGB, str. 711.
870 H.-P. Haferkamp, § 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher, v: M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann, 2003,
Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, str. 709.
871 RG 80, 221; BGH 10, 232.
872 H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001,
Bürgerliches Gesetzbuch, str. 119.
873 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 225.
874 Tako Haferkamp opisuje stanje nedorečenosti med zakonsko opredeljenimi določbami dovoljenega ravnanja ter dobrimi
običaji (moralo), ki ni zapisana in je podvržena duhu časa in politike (tudi politične ideologije). H.-P. Haferkamp, § 138
Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher, v: M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann, 2003, Historisch-kritischer
Kommentar zum BGB, str. 709.
875 Tako sta filma švedskih režiserjev Bergmana (»The silence«, 1963) in Sjömana (»491«, 1964) naletela na veliko kritiko
javnosti ter spodbudila nastanek civilne iniciative za cenzuro in boj proti seksualizaciji masovnih medijev v nemški družbi
(Aktion Saubere Leinwand).
876 D. Collier, 1967, Nichtigkeit und Unwirksamkeit im System der bürgerlichen Rechtsordnung, str. 87; podobno H.
Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 225.
877 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 225; Ravljen, Pravni, str. 22.
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ima svojo vrednost. Vendar razlagalec ne more uiti temeljiti spremembi splošnega zavedanja glede
vrednot, še posebej tedaj, če so novi zakoni našli nov izraz ali če te temeljijo na širokem konsenzu.878
V skladu s sodno prakso je pravni posel v nasprotju z dobrimi običaji, če krši »proti občutku za
dostojanstvo vseh pošteno in pravično mislečih« (verstößt gegen das Anstandsgefühl aller billig und
gerecht Denkenden) iz sodbe RG VI 443/00 z dne 11.4.1901 (RGZ 48, 114, 124).879 V okviru izrečene
sodbe RG-ja, vezane na § 826 BGB, je sodnik pri podaji merila za koncept dobrih običajev »iz
prevladujoče ljudske zavesti« (aus dem herrschenden Volksbewusstsein) povzel »občutek za
dostojanstvo vseh pošteno in pravično mislečih« (dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht
Denkenden). RG je ob sklicevanju na Motive k BGB880 glede obrazložitve (iz prvega osnutka BGB-ja) §
705 BGB (to pravilo ustreza današnjemu § 826 BGB) navajal, da tisti, ki ravna zgolj na podlagi svoje
naravne svobode, te ne sme zlorabljati v škodo drugih oseb; gre pa za zlorabo, ko »dejanja
nasprotujejo v dobrih običajih izoblikovanim pogledom in občutku za dostojanstvo vseh pošteno in
pravično mislečih«.881 RG je v konstantni sodni praksi to za opredelitev določbe § 826 BGB oblikovano
formulacijo prevzel za določbo § 138 BGB (RG 80, 219) in temu je sledil tudi BGH.882
Ta formula, ki se je torej nahajala že v Motivih, ne prispeva veliko k vsebinski preciznosti zakonske
norme.883 Tudi opredelitev pojma dobrega običaja, podana s strani sodne prakse,884 je pogosto
kritizirana. Še posebej je bila očitana kritika, da gre za »prazno formulo«. Tej kritiki gre pritrditi, saj
sklicevanje na »občutek spodobnosti (dostojanstva)« ni vsebinsko bolj konkretiziran kot je opredeljen
sam pojem dobri običaji.885 Čeprav ta formula s sklicevanjem na »pošteno in pravično misleče«
ponuja komajda nadaljnje vsebinske kriterije in ostaja nepojasnjeno, kdo so tisti, ki so pošteno in
pošteno misleči, pa jasno postavlja, da sodnik po eni strani ne more dobre običaje presojati po svojih
strogih subjektivnih občutkih in da po drugi strani tudi splošne ohlapne interpretacije ne morejo biti
ključnega pomena.886
Kljub vsemu pa kaže, da sodba o dobrih običajih načeloma predvideva konsenz (vseh) »pošteno in
pravično mislečih«. Tako ne zadošča osebno moralno prepričanje sodnika, da zavrže nek pravni posel
kot nasprotujoč dobrim običajem, prav tako pa predpostavka »pošteno in pravično mislečih« jasno
opredeli, da lahko običajna korupcija sodi v okvir sankcije po § 138 BGB, tudi če je izvajana od strani
večine prebivalstva.887 Tako formula s sklicevanjem na »pošteno in pravično misleče« sprašuje po v
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879 H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001,
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881 Motivi II, str. 125, 727. W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 364; H. Heinrichs, v: O.
Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001, Bürgerliches Gesetzbuch, str.
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882 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 364.
883 H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001,
Bürgerliches Gesetzbuch, str. 119.
884 Druge reprezentativne sodbe so: RGZ 80, 219, 221; RGZ 97, 253, 255; BGHZ 10, 228, 232; NJW 1991, 913, 914; BAG NJW
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885 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 226; podobno M. Hassemer, BGB AT (9e).
886 K. Larenz, M. Wolf, 2004, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 734; podobno H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches
Vermögensrecht, str. 226.
887 H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 226; podobno H.-M. Pawlowski, 2003, Allgemeiner Teil des BGB,
Grundlehren des bürgerlichen Rechts, str. 247.
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družbi prevladujočem zavedanju o pozitivnih vrednotah za družbeno sobivanje.888
Pojem »občutek dostojanstva« pri opisu dobrih običajev je za današnjo besedno rabo preozek. Na ta
način se opisovanje s strani zakonodajalca kakor sodne prakse danes ne izvaja več. Danes se pove, da
je pravni posel v skladu s § 138 BGB ničen, če negira vrednote, katerih uresničitev je bila po
veljavnem (pravnem) prepričanju pravnega reda opuščena, tako da pravno priznavanje pravnega
posla, ki negira te vrednote, ni v skladu s smislom in nalogo prava.889
V zaključku uvoda v navedeno poglavje velja še opredeliti, da je lahko v nasprotju z dobrimi običaji
(sittenwidrig) in posledično v skladu s § 138 BGB ničen vsak pravni posel, tako enostranski posel kot
tudi pogodba, tako obligacijskopravni zavezovalni posel kot stvarnopravni razpolagalni posel ter tako
posel med živimi kot razpolagalni posel za primer smrti.890 Iz naslova kršitve dobrih običajev so lahko
nični tudi upravni akti (§ 44/2/t.6 VwVfG891),892 kakor tudi sklepi in statuti društev.893

3.3.1. Predpostavke nasprotovanja dobrim običajem skozi pravno prakso in literaturo
S splošnim opisom se kršitev zoper dobre običaje ne da izoblikovati v nek konkretni abstraktni
dejanski stan. Še vedno ima pomen splošni opis glede določbe § 826 BGB, prevzet iz Motivov k BGB.
Jasno postavlja, da je merilo objektivnost. Sodnik tako ne more sam po sebi iz svojih osebnih vrednot
odločati, kaj krši dobre običaje, temveč se mora odločati na podlagi veljavnih vrednot.894 Sodnik mora
pri presoji in izreku sodbe poiskati podporo izven zakonskih določil ter pri tem paziti na skupna
prepričanja o vrednotah.895
Pri tem se lahko nasprotovanje (kršitev) dobrim običajem utemelji na:
-

vsebinski kršitvi dobrih običajev (Inhaltssittenwidrigkeit): pravni posel je v nasprotju z dobrimi
običaji, če njegova vsebina ni v skladu s temeljnimi vrednotami pravnega reda in reda dobrih
običajev (npr. pravni posli, ki kršijo človeško dostojanstvo ali družinski red). V tem primeru se
načeloma ne presojajo spremljevalne okoliščine. Nepomembno je, ali se stranke niso zavedale,
da pravni posel nasprotuje dobrim običajem, ali pa so to dejansko vedele. Pravni red tako tudi v
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Bürgerliches Gesetzbuch, str. 121.
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894 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 364–365.
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primeru dobrovernosti strank ne more pravne posle, ki po svoji vsebini nasprotujejo dobrim
običajem, priznati kot zavezujoče;896
-

skupnemu karakterju pravnega posla (Gesamtkarakter des Rechtsgeschäfts): iz njega izhaja
običajno nasprotovanje dobrim običajem, kar pomeni iz povzetega vrednotenja vsebine, motiva
in namena pravnega posla, tj. t. i. kršitev dobrih običajev iz okoliščin (Umständen
Sittenwidrigkeit).897 Tukaj se ne upošteva le objektivna vsebina posla, temveč tudi okoliščine,
kakor tudi nameni in motivi stranke.898 Zavedanje o nasprotovanju dobrim običajem in namen
škodovanja nista obvezni sestavini ugotovitve nasprotovanja dobrim običajem;899 zadošča, če
ravnalec pozna dejstva, iz katerih sledi ravnanje v nasprotju z dobrimi običaji.900 Medtem ko je
druga sodba opredelila, da je vseeno, ali se ravnalec zaveda (za prepoznavo ravnanja v nasprotju
z dobrimi običaji) pomembnih dejstev ali pa ravna s hudo malomarnostjo.901

Vendar kljub navedenemu postavlja nedorečenost pojma dobri običaji tega v nasprotovanje
postulatu pravne varnosti, saj oseba ne more vedeti, katerega pravnega posla ne sme izvesti. Pri tem
Flume902 je navedel, da pa je to nasprotovanje načelu pravne varnosti »načeloma znosno, če je pravni
posel ničen zgolj, ko nasprotuje občutku za dostojanstvo vseh pošteno in pravično mislečih«.
Načeloma § 138/1 BGB zahteva pri pogodbah obstoj kršitve dobrih običajev s strani obeh poslovnih
partnerjev. Izjemoma pa zadošča enostranska kršitev, če je nemoralno obnašanje usmerjeno proti
drugi stranki.903
Na področju poslovne morale je podan širok konsenz glede neodobravanja naslednjih dejanj:
oderuške cene, izkoriščanje ekonomsko šibkejšega, brezobzirno izrabljanje splošnega težkega ali
pomanjkljivega položaja v svojo korist, zavestno zavajanje bodočega poslovnega partnerja in
postavljanje upnikov v nevarnost, izkoriščanje moči ali monopola, verižni posli, prekomerno
zavarovanje danega kredita, dogovor o podkupnini, podkupovanje javnih uslužbencev, pa tudi
komercializacija dela življenja, ki spada v intimno sfero.904

3.3.2. Posledice pravega posla, ki nasprotuje dobrim običajem
V skladu s § 2/1 GG905 lahko vsakdo v okviru zagotovljene zasebne avtonomije načeloma sklepa
pogodbe z vsakršno vsebino (§ 311 BGB), pri čemer je določen korektiv k tej absolutni svobodi (tudi) z
določilom o nasprotovanju dobrim običajem. Določba § 138/1 BGB predstavlja način omejevanja
pogodbene svobode (in s tem pravne varnosti) strank, saj sodna preučitev pravnih poslov, kjer so še
posebej cenjeni interesi šibkejših strank ter javnega mnenja, vedno poteka za nazaj.
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H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001,
Bürgerliches Gesetzbuch, str. 120.
897 BGHZ 86, 82 (889); BGHZ 107, 92 (97); NJW 1990, 704.
898 BGH NJW-RR 98, 590.
899 BGH NJW 1993, 1588.
900 BGH NJW 88, 1374.
901 BGHZ 10, 233; BGHZ 20, 52; NJW-RR 1998, 510. H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen,
W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001, Bürgerliches Gesetzbuch, str. 120; podobno Schellhammer, str. 1079.
902 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 365.
903 B. Rüthers, A. Stadler, 2007, Allgemeiner Teil des BGB, str. 418.
904 K. Larenz, M. Wolf, 1989, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 439; B. Rüthers, A. Stadler, 2007, Allgemeiner Teil
des BGB, str. 419–423; podobno A. Polajnar-Pavčnik, 1982, Neveljavnost pogodbe, str. 88.
905 § 2/1 GG:
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
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§ 138 BGB vsebuje splošno oviro za pravnoposlovno zasebno avtonomijo.906 Pravni posel, ki
nasprotuje dobrim običajem, je (v skladu s § 138/1 BGB) ničen.907 Le izjemoma se lahko v smislu §
139 BGB obdrži v veljavi brez dela, ki krši dobre običaje, če ustreza domnevni volji strank.908 Zakon ne
zahteva, da oseba, ki se loti pravnega posla, pozna (ve), da pravni posel nasprotuje dobrim
običajem.909 Sploh ne rabi poznati dejstev, ki predstavljajo kršitev dobrih običajev.910 Prav tako pravni
posel, ki nasprotuje dobrim običajem, ne postane skladen z dobrimi običaji s tem, ko ga imajo
pogodbene stranke za takšnega ali to ne opazijo.911 Samo dokazno breme za obstoj predpostavke
kršitve dobrih običajev pa nosi tisti, ki se nanj sklicuje.912
Po drugi strani pa § 138/2 BGB (oderuštvo) ni več generalna klavzula, temveč (morda celo preveč)
konkretno opredeljena kršitev. Oderuštvo ima zaradi svojih ozkih predpostavk zakonskega
dejanskega stana zgolj ozko uporabno vrednost. Tako lahko pravni posli, ki le deloma izpolnjujejo
zakonski dejanski stan oderuštva, postanejo nični po § 138/1 BGB.913 Vendar je pri tem sklepanje
(finančno) neugodnih poslov ter poslov z visokim rizikom del zasebne avtonomije strank ter tako ne
smemo vse takšne posle presojati kot nasprotujoče dobrim običajem.
Medtem ko § 134 BGB in § 138/1 BGB zgolj izhajata iz tega, ali je posel pravno veljaven ali ne (t. i.
objektivni vidik), pa vsebuje kršitev po § 138/2 BGB objektivne in subjektivne znake dejanskega
stana.914

3.3.3. Razmerje do drugih predpisov
Tako § 117 BGB ni uporaben, če je v navidezni izjavi vsebovana volja v nasprotju z dobrimi običaji.915
Po drugi strani pa se sodišče v izvajanju sodne prakse vse do današnjih dni v mnogih primerih
zaobidenega posla sklicuje na § 138 BGB.916
Razlog za pogosto uporabo določbe § 138 BGB je tudi v tem, da določa abstraktno, neprecizno
formulacijo ravnanja v nasprotju z dobrimi običaji, medtem ko se kršitev § 134 BGB navezuje na neko
specifično določbo, navedeno drugje v zakonu. Posledično pa je tudi določbo § 138 (v odnosu do §
134 BGB) težje opredeliti in razumeti.
Vendar ob opravljeni primerjavi med § 134 BGB in § 138 BGB vidimo, da sta obe pravni normi v
postavitvi svojih ciljev zelo podobni. Oba predpisa naj bi preprečila, da bi se pravo postavilo v službo
neodobravanega poslovnopravnega ravnanja. Pri tem je pri obeh različen razlog deformacije. § 134
BGB kaže na deformacijo skozi pravni red, § 138 BGB pa nasprotno skozi izvensodni red, to je moralni
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K. Larenz, M. Wolf, 2004, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 734.
BGH NJW 89, 26.
908 BGH 52, 24; NJW 72, 1459; WM 73, 357. H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W.
Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001, Bürgerliches Gesetzbuch, str. 121.
909 BGH 94, 273; NJW 80, 2407; 82, 1455.
910 BGH 94, 272.
911 BGH NJW 85, 2405; 95, 1668. Schellhammer, str. 1080.
912 BGH 53, 379; 95, 85; NJW 74, 1821; 95, 1429. H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen,
W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001, Bürgerliches Gesetzbuch, str. 122.
913 H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001,
Bürgerliches Gesetzbuch, str. 129.
914 Objektivno vprašanje je: ali je nesorazmerje med storitvijo in protistoritvijo?; subjektivno vprašanje je: ali na subjektivni
strani (izkoriščevalca) obstaja izkoriščanje (ali je izkoristil posebni položaj drugega)? Smiselno M. Hassemer, BGB AT (9i).
915 Tako je zgolj navidez, vendar formalno pravilno sklenjena poročna pogodba učinkovita. Na drugi strani pa zgolj navidezna
sklenitev zakonske pogodbe zaradi pomena zakonske zveze ni združljiva s predpisi o »dobrih običajih«. Tako K. Larenz, M.
Wolf, 2004, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 648.
916 M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 27.
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red (Sittenordnung).917 § 134 BGB pride v veljavo, če pravni posel sam krši zakonsko prepoved. Če pa
kršitev pravnega posla ni zajeta skozi sankcije § 134 BGB, se lahko sankcija privede skozi določbo §
138 BGB. Če torej pravni posel nasprotuje zakonskim načelom ali vrednotam, ki niso prepovedne
zakonske norme v smislu § 134 BGB, se lahko uporabi § 138 BGB.918 Preden pa sploh pride do
uporabe § 138 BGB, je potrebno pristopiti določbam § 157 BGB919 (razlaga pogodb) in § 242 BGB920
(načelo vestnosti in poštenja). Če se pri razlagi (po § 157 BGB) ugotovi, da pravni posel – v nasprotju s
prvim vtisom – ne prestopa meje dovoljenega v smislu dobrih običajev, potem se § 138 BGB ne
uporabi. Tudi v primeru preseganja omejitev se lahko v smislu § 242 BGB zmanjša na neko znosno
mero (npr. neobičajna pravila glede odpovedi, ugovor zoper nedovoljeno izvajanje prava), tako § 138
BGB ni uporabljiv.921
Na navedeno tematiko je Beneckejeva opravila presojo razmejitve med zakonskim obidom
(Gesetzesumgehung) oziroma zaobidenimi posli (Umgehungsgeschäfte), posli v nasprotju z dobrimi
običaji (sittenwidrige Rechtsgeschäfte) in zlorabo prava (Rechtsmissbrauch). Posli, ki so v nasprotju z
dobrimi običaji, so urejeni v posebni zakonski določbi v § 138 BGB, medtem ko spada problematika
zlorabe prava po prevladujočem mnenju v domeno § 242 BGB (načelo vestnosti in poštenja).922 Za
zaobidene posle pa ni podane specifične zakonske podlage; vendar tudi v primerih zaobidenih poslov
igrajo vrednote pomembno vlogo. Pri tem (nemška) sodna oblast vidi (tudi) v zaobidenih poslih
pogosto posle, ki so v nasprotju z dobrimi običaji v smislu § 138 BGB; vendar natančni kriteriji za
razmejitev – kot ugotavlja Beneckejeva – ne obstajajo.923
Pri tem ni razvidna enotna sodna praksa glede razmejitve med nasprotovanjem dobrim običajem in
zaobidenjem poslov v smislu § 134 BGB.924 Analiza Beneckejeve pokaže, da BGH (kakor tudi njegov
predhodnik RG) v posameznih primerih vidi nasprotovanje dobrim običajem kot znak zaobidenega
posla.925 V drugih sodbah pa se lahko potegne zaključek, da je zakonski obid podvrsta ravnanja v
nasprotju z dobrimi običaji. Tako so v sodbah RG-ja in tudi BGH-ja zaobideni posli pogosto
opredeljeni kot posli v nasprotju z dobrimi običaji.926 Vsebinsko gre pogosto za primere zakonov s
področja ekonomije: koncesije, davčni predpisi, uvozne določbe, farmacevtske določbe ipd.927
Beneckejeva ugotavlja, da je v literaturi navedena sodna praksa predmet kritike. Dejansko § 138 BGB
ni uporaben za vse primere zaobidenih poslov; uporabna domena predpostavk in določil o
nasprotovanju dobrim običajem po § 138/1 BGB je preozka, zato pride v uporabo tudi § 134 BGB.
917

Oba mnogokrat veljata istočasno, ne pa vedno. Tako je npr. umor v nasprotju z zakonom kot dobrimi običaji. Medtem ko
je napačno parkiranje v nasprotju s pravnimi predpisi, ni pa v nasprotju z dobrimi običaji (moralo). T. i. verižne pogodbe pa
so nasprotno v nasprotju z dobrimi običaji, ne kršijo pa zakona. H. Rüßmann, 2006, Bürgerliches Vermögensrecht, str. 225
918 H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001,
Bürgerliches Gesetzbuch, str. 121.
919 § 157 BGB - Auslegung von Verträgen:
Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
920 § 242 BGB - Leistung nach Treu und Glauben:
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es
erfordern.
921 RG 152, 254; BGH JZ 52, 366. H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H.
Heinrichs et al., 2001, Bürgerliches Gesetzbuch, str. 121.
922 M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 43.
923 Prav tam, str. 43.
924 Prav tam, str. 43.
925 Npr. BGH z dne 11.12.1963 - V ZR 41/62, NJW 1964, 540; BGH z dne 14.11.1969 - V ZR 155/66, WM 1970, 321
(320); BGH z dne 2.7.1970 - III ZR 42/67, WM 1970, 1315 (1318). Prav tam, str. 44.
926 Npr. RG z dne 29.1.1929 - IIl 161/28, RGZ 123, 208 (211); BGH z dne 23.4.1968 - VI ZR 217/65, NJW 1968, 2286
(2287); BGH z dne 8.6.1983 - VIII ZR 77/87, NJW 1983, 2873. Prav tam, str. 44 in 24; C. Armbrüster, v: F. J. Säcker,
2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1573.
927 M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 44.
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Beneckejeva zaključi, da niso samo posli, ki nasprotujejo dobrim običajem, hkrati zaobideni, kakor
tudi ni vsak zaobideni posel v nasprotju z dobrimi običaji.928 Vendar povzeto lahko ugotovimo, da je
seveda glavno uporabno področje zaobidenega posla določba § 134 BGB.

3.4. Zakonska podlaga za obravnavo davčnih deviacij v nemškem davčnem pravu
Davčni zavezanec s tem, ko uporablja iznajdljive (k izognitvi plačila davčne obveznosti usmerjene)
oblike pravnih poslov, ogroža enotno izvajanje zakona. Doseganje uspeha pri enakosti davčne
obremenitve929 zato zahteva zakon, ki je tem bolj odporen zoper uporabo raznovrstnih oblik
poslov.930 Izvirna naloga zakonodajalca je, da oblikuje zakonske določbe, ki prepoznajo oblike poslov,
namenjene davčnemu zaobidenju ali utaji. Seveda je poleg usposobljene davčne administracije
izgradnja ustreznega zakonskega okvira osnova za oblikovanje uspešnega davčnega sistema, ki
temelji na enakosti davkoplačevalcev pred zakonom ter spoštovanju pravnega reda.
Davčno pravo je v osnovi usmerjeno v ugotavljanje dejanskih učinkov pravnih poslov, ne glede na to,
kaj sta stranki formalno deklarirali. Nemška davčnopravna teorija je zakonski izraz t. i. ekonomskega
pristopa (wirtschaftliche Betrachtungsweise) opredelila v določbah kot so določbe § 39, § 40, § 41 in
§ 42 AO.931 Kar zadeva vrednotenje (presojo) konkretnega dejanskega stana je ekonomski pristop
uporabljen za avtonomno oceno in preprečuje prevzem civilnopravne kvalifikacije (avtonomna
presoja konkretnega dejanskega stana).932
Nemška davčna oblast se v boju zoper davčnopravne probleme v obliki navideznih in zaobidenih (ter
njima primerljivih) poslov poslužuje uporabe omenjenih štirih členov nemškega AO-ja,933 ki tako
predstavljajo neke vrste »vsenamensko orožje«. Potrebno je poudariti, da § 39 do § 42 AO jasno
določajo, da se davčno pravo postavlja na ekonomski (gospodarski) rezultat, torej na dejansko
izvedeno. Tako je očitno, da se manj naslanja na izbrano civilnopravno obliko. Če se upošteva, da tudi
na civilnopravnem področju uporabljene oblike navideznega posla, slamnatega posla, pa tudi
fiduciarnega in zaobidenega posla, potiskajo formalne oblike na stran, potem je malo presenetljivo,
da se uporabniki davčnega prava, še posebej davčni organ, poslužujejo teh inštrumentov, določenih v
§ 39 do § 42 AO.934
Ekonomska interpretacija davčnih zakonov dejansko pomeni prevlado koncepta davčnega prava nad
civilnopravnim konceptom. Pri tem lahko brez zadržka ugotovim, da je izmed v § 39 do § 42 AO
vsebovana ekonomska interpretacija najpomembnejša in najpogostejša v pravni praksi ta, ki se
nanaša na ugotavljanje ekonomskih posledic iz zaobidenih poslov. Uvodoma bi omenjeni zakonski
razpon, ki opredeljuje ekonomsko interpretacijo izvedenih poslov, opisal z naslednjimi poudarki:
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Prav tam, str. 44–45.
BVerfGE 84, 239 (271) – sodba o obrestih; BVerfGE 110, 94 (113) – sodba glede pravnih poslov prodaje vrednostnih
papirjev.
930 BVerfGE 91, 1 (6) – sodba o božičnem dodatku; BVerfGE 101, 297 (309) – sodba glede odbijanja stroškov domače
delovne sobe.
931 C. Grimm, Das Steuerrecht im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Betrachtungsweise und Zivilrecht, v: Deutsche
Steuer-Zeitung, 66 (1978), str. 283; H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 208 in 237; G.
Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von DickhuthHarrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 47–48.
932 H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 208.
933 AO je (nemški) splošni postopkovni predpis za določitev davčne obveznosti s strani davčne oblasti. Je kot davčni zakonik,
procesni red in davčni kazenski zakonik v enem. Prav tam, str. 237.
934 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 47–48.
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 § 39 AO pavšalno opredeljuje, da se ekonomska sredstva pripisujejo lastnikom, razen če
nekdo »oblast« nad sredstvom uporablja na način, kot da bi bila izključno prenesena nanj za
čas običajne dobe koristnosti. Iz zakonske določbe § 39 AO se tako razvidi, da se ne ozira na
formalno obliko, temveč na ekonomske posledice. Podoben pristop, ki se ne ozira na
morebitno civilnopravno ugotovitev neučinkovitosti pravnega posla, se pokaže v § 41/1 AO,
ki kljub civilnopravni neučinkovitosti pravnih poslov, le-te šteje za davčno relevantne vse
dotlej, dokler nastajajo gospodarski učinki iz teh pravnih poslov. Iz prvega odstavka § 41 AO
tako izhaja, da davčno pravo sledi le ekonomskim učinkom (četudi ničnih) pravnih poslov.
 § 40 AO predstavlja zakonsko dikcijo, ki z vidika davčne enakosti izenačuje legalne in
nelegalne posle. Namen tega določila je obdavčiti dobiček iz nezakonitih dejavnosti z
namenom, da se prepreči situacija, v kateri bi imeli akterji nezakonitih poslov korist od
davčnega izvzema dejavnosti, ki jih je kazensko pravo opredelilo kot takšne (npr. nelegalne
igre na srečo ter prodaja blaga, ki izvira iz tatvin in ropov).
 § 41/2 AO se nanaša na davčne posledice navideznega in (za njim) prikritega posla. Podobno
kot civilno pravo tudi davčno pravo sledi (ekonomskim) posledicam resnično želenega
prikritega posla. Medtem ko je na drugi strani § 42 AO najpomembnejša splošna klavzula za
boj proti zaobidenju davčnih zakonov. Nemško pravo v navedeni določbi govori o t. i. zlorabi
oblikovnih možnosti prava. Šteje se, da zloraba obstaja, ko s strani davkoplačevalca
uporabljena pravna oblika sprovedenega posla ni primerna za dejansko ekonomsko situacijo.
Ugotovitev obstoja zlorabe tako vsebuje izbiro pravne oblike, ki je neprimerna za ekonomske
odnose z namenom izogibanja davkov.
Posamezni davčni pojmi – kot bom pokazal v nadaljevanju – se v nemški davčni praksi (kakor –
seveda v danih variacijah – tudi v slovenski praksi) med seboj pomotoma prepletajo in zamenjujejo.
Zato skušam v nadaljevanju te pasti, ki vodijo k zmotni (napačni) opredelitvi izvedenih poslov, čim
bolj opredeliti.

3.4.1. Pomen § 39 AO v nemški davčnopravni praksi
V davčnem pravu, v kolikor se to veže na ekonomske dogodke, pri uporabi § 39/2 AO ne gre za to,
katere (civilno)pravne oblike se stranke poslužujejo za dosego določenega gospodarskega rezultata.
Zato za davčno »pripisanje« (zuzurechnen) predmeta tudi ni odločilno, kdo je njegov civilnopravni
lastnik ali imetnik.935
§ 39 AO - Pripisanje:936
(1) Ekonomske dobrine se pripisujejo lastnikom.
(2) Odklon od prvega odstavka velja za naslednje predpise:
1. Če nekdo izvaja, kot da bi bil njen lastnik, izključno oblast nad ekonomskim sredstvom na način,
da je lahko dejanski lastnik izključen iz vplivanja na ekonomsko sredstvo v času običajne dobe
935

H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 3, str. 222.
936 § 39 AO – Zurechnung:
(1) Wirtschaftsgüter sind dem Eigentümer zuzurechnen.
(2) Abweichend von Absatz 1 gelten die folgenden Vorschriften:
1. Übt ein anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut in der Weise aus, dass er den
Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich
ausschließen kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut zuzurechnen. Bei Treuhandverhältnissen sind die Wirtschaftsgüter dem
Treugeber, beim Sicherungseigentum dem Sicherungsgeber und beim Eigenbesitz dem Eigenbesitzer zuzurechnen.
2. Wirtschaftsgüter, die mehreren zur gesamten Hand zustehen, werden den Beteiligten anteilig zugerechnet, soweit eine
getrennte Zurechnung für die Besteuerung erforderlich ist.
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koristnosti, se mu to ekonomsko sredstvo pripiše. Pri upravljavskih fiduciarnih odnosih se
ekonomska sredstva pripišejo fiduciantu, pri zavarovalnem premoženju dajalcu zavarovanja ter
pri lastniški posesti lastniškemu posestniku.937
2. Ekonomska sredstva, ki so v lasti več oseb, se udeležencem pripišejo v deležih, v kolikor je za
obdavčitev potrebno ločeno pripisanje.
Določba § 39/2 AO ureja odmike od civilnega prava.938 Ekonomske dobrine (stvari, pravice)
(Wirtschaftsgüter) se v skladu z § 39/1 AO načeloma pripisujejo civilnopravnim lastnikom. Vendar se
navedeno pravilo vedno tedaj prekrši (§ 39/2 AO), če nekdo drug kot civilnopravni lastnik izvaja
dejansko oblast na ekonomskem sredstvu na način, da lahko za čas običajne dobe njegove koristnosti
izključi vplivanje dejanskega lastnika. V teh primerih se dohodki, ki izhajajo iz ekonomskega sredstva,
kakor tudi s tem povezani stroški pripišejo ekonomskemu in ne civilnopravnemu lastniku ekonomska
sredstva.939
§ 39 AO tako jasno določa, da se davčno pravo opira na ekonomski (gospodarski) uspeh. S tem
poudarja, da se obdavčitev ne veže na izbrano civilnopravno obliko.940 Določilo § 39 AO pusti
dosledno prepoznati, da se naj v davčnem pravu ne bi temeljilo na formalni obliki, temveč na
gospodarskem rezultatu (vendar – v nadaljevanju opisani – § 41/2 AO še posebej pokaže, da veljajo
civilnopravna načela tudi v davčnem pravu).941
S podano formulacijo (§ 39/2/t.1/s.1 AO) je zakonodajalec vpeljal analogije zmožno pravno misel o
t.i. ekonomski lastnini (wirtschaftliches Eigentum), ki ne predstavlja noben davčnopravni izraz
lastnine, temveč zgolj podrobneje ureja ekonomski pristop (wirtschaftliche Betrachtungsweise) v
zvezi s pripisovanjem ekonomske lastnine.942 Pojem ekonomska lastnina – ki kot takšen v samem
937

Definicijo lastniškega posestnika določa § 872 BGB : Wer eine Sache als ihm gehörend besitzt, ist Eigenbesitzer. Podobno
določa lastniško in nelastniško posest 27. člen SPZ: (1) Kdor ima stvar v posesti, kot da je njegova, je lastniški posestnik. (2)
Kdor ima stvar v posesti brez volje imeti jo za svojo in priznava višjo pravno oblast posrednega posestnika, je nelastniški
posestnik. Praktične primere lastniškega posestnika iz nemške sodne prakse navajata Brockmeyer in Ratschow (H. B.
Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 39, 40, 42, str. 242–244).
938 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 168; podobno B. KnobbeKeuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 72.
939 R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 22. V Sloveniji pa so pojem »ekonomska
lastnina« uvedli Slovenski računovodski standardi 2006 (SRS). Tako SRS v uvodnem poglavju določa, da za pripoznavo
sredstva v poslovne knjige zadošča že ekonomska lastnina, pri čemer pa definicija ekonomske lastnine ni podana. V tretjem
odstavku 6. poglavja Uvoda v SRS z naslovom »Pripoznavanje gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih in
računovodskih razvidih« je navedeno, da »so številna sredstva povezana s pravnimi pravicami, tudi z lastninsko pravico
podjetja. Pri ugotavljanju obstoja posameznega sredstva pa lastninska pravica ni bistvena. Zmožnost podjetja, da obvladuje
gospodarske koristi, je običajno sicer posledica pravno zavarovane pravice, vendar je pri sredstvih treba posvetiti pozornost
zlasti gospodarski stvarnosti, in ne zgolj pravni obliki. Pri finančnih najemih sta na primer bistvo in gospodarska stvarnost,
da najemnik pridobiva gospodarske koristi iz uporabe v najem vzetega sredstva v pretežnem delu njegove dobe koristnosti,
in to v zameno za obveznost plačati za to pravico znesek, ki je približno enak vsoti poštene vrednosti v najem vzetega
sredstva in z najemom povezanih stroškov financiranja«. Poudarek velja nameniti delu besedila, ki določa, da je potrebno
upoštevati gospodarsko stvarnost in ne zgolj pravno obliko, vendar tudi, da so gospodarske koristi v povezavi s pravno
zavarovanimi pravicami. Temu je sledila tudi pravna praksa (sodba Upravnega sodišča U 976/2007, z dne 25.11.2008), ki
določa, da za pripoznavanje v poslovnih knjigah zadostuje že ekonomska lastnina, pri čemer daje definicijo ekonomske
lastnine, in sicer: »Pomembno pa je še vedno, da je položaj ekonomskega lastnika nasproti pravnemu lastniku na daljši rok
pravno zavarovan na način, da notranje pravno razmerje med pravnim in ekonomskim lastnikom glede pripisovanja sredstev
prevlada nad na zunaj še vedno veljavno lastninsko pravico.« M. Ravljen, Opredelitev in razmejitev pojmov pravne in
ekonomske lastnine kot osnove za knjiženje pridobitve nepremičnine v poslovne knjige, v: Davčno finančna praksa, 11
(2010), št. 1, str. 13.
940 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 47.
941 Prav tam, str. 48.
942 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 168.
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zakonu (AO) ne pride do izraza – je bil uporabljan že v davčni sodni praksi Pruskega višjega upravnega
sodišča (Preußische Oberverwaltungsgericht - OVG), nato v nemškem § 80 RAO (1919), § 98 RAO
(1931), § 11 StAnpG in sedaj v § 39/2/t.1 AO (1977).943 Definicija ekonomske lastnine iz § 39/2/t.1/s.1
AO (tj. »če nekdo izvaja, kot da bi bil njen lastnik, izključno oblast nad ekonomskim sredstvom na
način, da je lahko dejanski lastnik izključen iz vplivanja na ekonomsko sredstvo v času običajne dobe
koristnosti«) izhaja iz t. i. lizinške sodbe.944
Splošnim opisnim znakom ekonomske lastnine iz § 39/2/t.1/s.1 AO sledi drugi stavek, ki poudarja
najpomembnejše uporabne primere, in sicer »se pri upravljavskih fiduciarnih odnosih ekonomska
sredstva pripišejo fiduciantu, pri zavarovalnem premoženju dajalcu zavarovanja ter pri lastniški
posesti lastniškemu posestniku«.945
Glavni uporabni primeri ekonomske lastnine v smislu § 39 AO, namreč primeri lizinga
(Leasingvertrag), fiduciarnega prenosa lastninske pravice (na premičnini) v zavarovanje
(Sicherungsübereignung),946 pridržka lastninske pravice (Eigentumsvorbehalt)947 in fiduciarnega
razmerja (Treuhandverhältniss), se pokrivajo z načeli bilanciranja, opredeljenimi v gospodarskem
pravu. Vendar to ne sme voditi do spoznanja, da se pojem ekonomska lastnina pokriva z
bilančnopravnim
pojmom
»ekonomska
pripadnost
lastnine«
(wirtschaftliche
Vermögenszugehörigkeit).948 Obstajajo namreč primeri, ko pripisovanje določenega sredstva (tj.
stvari) na podlagi računovodskih načel ter njegovo pripisovanje po določbi § 39/2 AO ne gresta
skupaj. Tako je mogoče, da se neki predmet določenemu subjektu pripiše kot ekonomska lastnina po
§ 39/2 AO, vendar pa vpis v bilanco na podlagi računovodskih načel vodenja poslovnih knjig ne pride
v poštev.949

943

B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 72.
BFH z dne 26.1.1970 - IV R 144/66 (BStBl. II 1970, 264). Pri tem je BFH sledil že znani definiciji Seeligerja (Gerhard
Seeliger, Der Begriff des wirtschaftlichen Eigentums im Steuerrecht, Fachverlaf für Wirtschafts- und Steuerrecht, Schäffer,
Stuttgart, 1962, str. 89). B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 72; H. B. Brockmeyer/E.
Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung
Kommentar, RŠ 1, str. 221; H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E.
Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 10, str. 225.
945 B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 72.
946 Fiduciarni prenos lastninske pravice (na premičnini) v zavarovanje (Sicherungsübereignung) je uporabljen predvsem s
strani kreditnih institucij kot instrument zavarovanja iz obligacijskega razmerja. Ker nemška zakonodaja navedene pogodbe
neposredno ne opredeljuje, predstavlja fiduciarni prenos lastninske pravice (na premičnini) v zavarovanje najpomembnejši
praktični primer prenosa premoženja po določbah § 929 BGB in § 158/1 BGB.
947 Pridržek lastninske pravice na premični stvari je urejen v § 449/1 BGB, § 929 BGB in § 158/1 BGB.
948
B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 73–74; R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung
und Bilanzsteuerrecht, str. 22–23.
949 To bi bil primer neupravičenega nedobrovernega lastnika. Očitno je namreč, da naj bi tisti, ki prevzema (si prisvaja)
določeno ekonomsko dobrino v svoje premoženje, nosil tudi davčno breme izkoriščanega premoženjskega predmeta.
Vendar se v tem primeru ekonomska lastnina ne sme izkazati v poslovni bilanci (sicer z vidika davčnega prava
prepoznanega) ekonomskega lastnika. Nadaljnji takšen primer razlikovanja med davčnopravnim in bilančnopravnim
pristopom k ekonomski lastnini je podan v (v nadaljevanju opisanem) primeru pogodbe o izkoriščanju naravnega bogastva.
B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 73–74.
944
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3.4.1.1. Teoretična izhodišča iz nemške literature
Praktični primeri (delno že predhodno omenjeni) ekonomske lastnine so tako podani v naslednjih
primerih:
a) Pri lizinških pogodbah je lizingodajalec na podlagi posebne pogodbene konstrukcije skoraj za
celotno dobo koristnosti izključen iz vplivanja (ukrepanja) na v lizing prepuščeni predmet.950
Lizing je posebna civilnopravna oblika najema. Z davčnopravnega vidika gre za to, da se
upošteva ekonomski pomen različnih najemnih dogovorov. Pogodbe o operativnem lizingu so
»normalne« (običajne) najemne pogodbe, ko najemodajalec nosi naložbeno tveganje; njemu
se zato pripiše sredstvo najema. To se razlikuje od finančnega lizinga, kjer je doba zakupa
običajno daljša od polovice običajne uporabne življenjske dobe predmeta najema. Najemni
obroki so tako izračunani, da je najeti predmet v celoti amortiziran po izteku časa najema.
Tukaj nosi najemnik naložbeno tveganje.951 Kot primer služi lizinška pogodba med dvema
poslovnima partnerjema. Predmet lizinga se s strani lizingodajalca na lizingojemalca prepusti
v uporabo. Pravni lastnik predmeta lizinga ostaja lizingodajalec, medtem ko se lizingojemalec
smatra kot ekonomski lastnik predmeta lizinga. Zato se to sredstvo knjiži med aktivna
sredstva v poslovnih knjigah lizingojemalca ter tudi amortizira ob njeni uporabi.
b) Pri fiduciarnih poslih (Treuhandverhältnissen) fiduciant prepusti fiduciarju ekonomsko
dobrino »v zveste, zaupanja vredne roke« (zu treuen Händen), da navzven deluje v svojem
imenu.952 Tukaj je fiduciarju navzven podan pravni status, ki ga lahko notranje le omejeno
izvaja pri sledenju notranjih namenov sklenjenega fiduciarnega posla. Tako so bila fiduciarju s
strani fiducianta dodeljena pooblastila, ki pa so v notranjem razmerju med njima omejena.953
Navzven je fiduciar lastnik stvari, vendar pri tem izvaja ta pravni položaj v interesu fiducianta.
Med sestavne dele fiduciarnega posla tako med drugim spada možnost fiducianta, da daje
fiduciarju navodila glede ravnanja s sredstvi ter lahko zahteva vračilo sredstva.954
Pri tem pa se ekonomsko sredstvo pripisuje ekonomskemu lastniku, to je fiduciantu, kar
pomeni, da je ta tudi odgovoren v davčnem smislu.955 Fiduciant mora fiduciarno razmerje
tako pravno kot tudi dejansko obvladovati.956
Fiduciarni posel ne sme biti enostavno fingiran (navidezen).957 Pri preizkusu, ali obstoji
dejansko fiduciarno razmerje, je postavljeno precej strogo merilo.958 To velja še posebej v
odnosu s sorodniki. Fiduciarno razmerje predvideva dogovor (in dejansko razmerje), po
katerem so jasno razvidna izvajanja ravnanj fiduciarja v tujem (fiduciantovem) interesu ter po
navodilih fiducianta. Zato morajo biti vnaprej izpolnjen obstoj resno mišljenih, civilnopravno
veljavno sklenjenih in jasno preverljivih dogovorov ter še posebej to, da mora biti dogovor
950

R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 22.
C. Grimm, Das Steuerrecht im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Betrachtungsweise und Zivilrecht, v: Deutsche
Steuer-Zeitung, 66 (1978), str. 285.
952 R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 23.
953 BFH/NV 05, 498; FG Hamburg EFG 94, 150.
954 BFH BStBl 95, 714, 722, 870; 98, 152; 99, 514.
955 R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 23; B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und
Unternehmenssteuerrecht, str. 72.
956 BFH BStBl 99, 514. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E.
Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 32, str. 239.
957 BFH BStBl 75, 553.
958 BFH BStBl 98, 152.
951
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tudi dejansko izveden.959
Brockmeyer in Ratschow960 ločujeta glede na nastanek fiduciarnega posla med tremi vrstami
v okviru določbe § 39/2/t.1/s.1 AO pomembnimi fiduciarnimi razmerji, in sicer prenosno
(Übertragungstreuhand), nakupno (Erwerbstreuhand) in sporazumno fiduciarno razmerje
(Vereinbarungstreuhand).961 Prva oblika je označena s tem, da ekonomska dobrina izhaja
neposredno iz premoženja fiducianta ali da je lastnina prenesena za namene uresničevanje
fiduciarnega posla. Pri drugi obliki pridobi (kupi) fiduciar predmet za ime in račun fiducianta
od tretje osebe962. Pri tretji obliki pa fiduciar sprejme predmet v svojo lastnino ali imetje; s
tretjo osebo (tj. sedanjim fiduciantom) se dogovori, da bo lastnino ali imetje sedaj izvajal kot
fiduciar za račun fiducianta. Vse tri oblike fiduciarnega posla so zajete v § 39/2/t.1/s.2 AO, če
so izpolnjeni pogoji iz predhodnega odstavka.963
c) Prvo opisani primer iz predhodnega odstavka se nanaša tudi na primer fiduciarnega prenosa
lastninske pravice (na premičnini) v zavarovanje (Sicherungsübereignung). Tukaj se
preneseno sredstvo v davčnem smislu pripisuje dajalcu premoženja v zavarovanje (kot
dejanskemu lastniku premoženja); glede tega je navedeni inštrument v ekonomskem
pojmovanju potrebno enačiti z zastavno pravico. V kolikor pa pripada skupno ekonomsko
sredstvo več ekonomskim lastnikom, se bo to upoštevalo pri deležih, v kolikor je to potrebno
za namene obdavčitve.964
Fiduciarni prenos lastninske pravice (na premičnini) v zavarovanje kot primer ekonomskega
lastništva predstavlja v BGB-ju nepredvideni primer neposestne zastavne pravice.965
Pridobitev formalnega lastništva je tako – pri opazovanju samega namena prenosa lastninske
pravice – dejanski preobširna posledica, saj naj bi prenos lastnine služil zgolj varovanju
določenih terjatev. Tako je prenos lastninske pravice posebna oblika fiduciarnega razmerja,
da se preneseno sredstvo tudi brez izrecne ureditve dodeli fiduciantu kot garantu
(Sicherungsgeber). Z odstopanjem od dogovorjenega pa je treba sredstvo dodeliti fiduciarju
(Sicherungsnehmer), da ga ta lahko proda za poplačilo svoje terjatve.966
V povzetku velja omeniti, da gre pri določbi § 39 AO za materialni davčni predpis ter nima procesnega
pomena.967 Prav tako določilo § 39 AO nima pomena za področje DDV, ker zakonski dejanski stan
prometnega davka ne bremeni posest in lastništvo, temveč dobavo in druge storitve kot procese
prometa in potrošnje.968 Vrste davkov, za katere je mogoče izraz t. i. ekonomska lastnina enotno
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BFH BStBl 98, 152; BFH/NV 98, 994; 01, 468; 04, 610; 08, 745 mwN; 08, 751; 08, 1159; BGH NJW 05, 3584. H. B.
Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 32, str. 240.
960 Prav tam, RŠ 33, str. 240.
961 BFH BStBl 98, 152, BGH NJW 05, 3584; FG Nds EFG 99, 523.
962 BFH/NV 04, 620.
963 H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 33, str. 240.
964 R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 23; B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und
Unternehmenssteuerrecht, str. 72; H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B.
Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 38, str. 242.
965 Sem spada tudi primer fiduciarne cesije (oziroma odstopa terjatve v zavarovanje; Sicherungszession oziroma
Sicherungsabtretung).
966 H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 38, str. 242.
967 Prav tam, RŠ 7, str. 224.
968 Prav tam, RŠ 4, str. 222.
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razlagati, so le tiste, ki sledijo ekonomskemu vidiku, še posebej realni davki969 in dohodnina.970

3.4.1.2. Primeri iz nemške sodne prakse
Potrebno je upoštevati, da splošni opis ekonomskega lastnika, opredeljen v § 39/2/t.1 AO zajema
večje število neenakovrstnih civilnopravnih položajev, ki nelastnikom zagotavlja položaj, ki je
podoben lastništvu. Zato zahteva uporaba tega predpisa izoblikovanje skupine primerov in njihovo
vrednostno razvrstitev.971
A. Fiduciant (Treugeber) dosega v smislu fiduciarnega razmerja dohodke iz poslovanja972 ali
kapitalskega premoženja, medtem ko so dohodki iz najemnin problematični. Tako fiduciant ni
vedno nosilec davčnega rezultata: v sodbi z dne 27.1.1993973 je BFH v primeru, ko je
fiduciar974 za nepremičninski sklad (kot fiducianta) sklepal najemne pogodbe za fiduciantov
račun, odklonil pripisanje dohodkov iz najemnin slednjemu. Namreč sodišče določbo §
39/2/t.1 AO ni videlo kot zadostno osnovo za to, da bi zgolj zaradi obstoja fiduciarnega
razmerja fiduciantu pripisal dohodke iz najemnin. Predpostavke za pripisovanje učinkov na
fiducianta naj bi bile, da fiduciar ravna izključno »za račun in nevarnost« fiducianta ter da
fiduciant »obvladuje dogajanje na trgu«. Vendar je zaradi prevladujočega položaja fiduciarja
v zunanjem odnosu IX. senat obravnaval fiducianta zgolj kot dajalca denarja in ne kot
najemodajalca.975
B. V smislu § 39/2/t.1 AO pa užitkar in najemnik nista ekonomska lastnika. To velja celo tudi v
primeru, ko npr. najemnik v okviru najemne pogodbe prevzeme poslovanje podjetja ter s
tem prevzema dolžnosti ohranjanja substance za čas najema premoženja: tako ostaja
civilnopravni in ekonomski lastnik najemodajalec, medtem ko zgolj pri obratnih sredstvih
velja pripisati ekonomsko lastništvo najemniku.976 Sam najem tako ne vzpostavlja
ekonomskega lastništva.977 Prav tako ekonomske lastnine ne vzpostavljajo dolgoročne
pogodbe.978 Drugače je v spodnjih primerih:
o

V primeru, če je pogodba o izkoriščanju naravnega bogastva oblikovana kot najemna
pogodba (najsi gre za primer zemljišča ali samostojne pravice do izkoriščanja mineralov),
se v skladu z oblikovano davčno sodno prakso ekonomska lastnina najemnika prizna, »če
je bila najemniku skozi dolgoročno in brezpogojno pogodbo z izključitvijo razpolaganja
prenesena pravico do polne izrabe obstoječih mineralov«. Vendar se kljub na § 39/2 AO
temelječi ugotovitvi ekonomske lastnine najemojemalca lahko navedeno bilančnopravno
presoja popolnoma drugače. Pri tem mora bilančno pravo odgovoriti na vprašanje, ali
najemodajalec sedaj pravice do izkoriščanja mineralov ne izkazuje več ter namesto tega
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V smislu drugega odstavka 3. člena AO sta realna davka davek na (pridobitno) dejavnost (Gewerbesteuer) in davek na
zemljišče (Grundsteuer).
970 Prav tam, RŠ 5, str. 223.
971 BFH BStBl. 02, 741; 04, 305. Prav tam, RŠ 10, str. 225.
972 Dohodki iz poslovanja (Einkünkfte aus Gewerbebetrieb) v smislu § 2/1/t.2 EStG so dohodki posameznika ali njihove
združbe (Mitunternehmerschaft), ki izvajajo samostojno trajno profitabilno dejavnost v splošnem gospodarskem prometu,
ki pa ni gozdarsko-kmetijska dejavnost, svobodni poklic ali dejavnost upravljanja premoženja.
973 BFH z dne 27.1.1993 - IX R 269/87 (DStR 1993, 830).
974 Fiduciar je bil dejanski lastnik nepremičnine, ki jo je kupil z denarnimi sredstvi, pridobljenimi od nepremičninskega
sklada.
975 B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 73.
976 BFH z dne 16.11.1978 - IV R 160/74, BStBl. II 1979, 138. R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und
Bilanzsteuerrecht, str. 23.
977 RFH RStBl 38, 524; 40, 322; BFH BStBl 66, 61; BFH/NV 96, 101.
978 FG Niedersachsen EFG 94, 308. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B.
Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 21, str. 232.

150

izkazuje sedanjo vrednost terjatve iz najemne pogodbe, in sicer po principu realizacije in
načelih vodenja poslovnih knjig za primere dolgoročnega obligacijskega razmerja.979
o

Tudi v primeru »najemne pogodbe z namero nakupa« (Mietkaufvertrag) lahko pride do
različne obravnave glede ekonomske lastnine po § 39/2 AO in po drugi strani v skladu s
pravili pripisovanja premoženja v bilančnem pravu. Sodna praksa BFH-ja prepoznava
ekonomsko lastnino tedaj, ko »iz celovite slike sprejetega dogovora izhaja, da se bistveni
pomen pogodbe nahaja v nakupu poslovnega sredstva ter se zato upravičencu do
uporabe zagotovi določena celovita storitev«.980 To je še posebej primer, ko se najemniku
dodeli nakupna opcija za že določeno prodajno ceno ter se plačane najemnine do
sprejema ponudbe k pogodbi s strani najemnika v celotnem znesku priznavajo kot plačilo
dela kupnine; tedaj govorimo o ekonomski lastnini.981 Aktiviranje v poslovnih bilancah pa
je odvisno od tega, ali je premoženje upnikov »dano v razpolaganje najemniku z
namenom nakupa«.982

o

Pravica do užitka (Nießbrauch) na nepremičnini vodi samo tedaj do ekonomske lastnine,
če se pravni in dejanski položaj užitkarja napram lastniku nepremičnine tako bistveno
razlikuje od običajnega položaja užitkarja, da pravica do užitka dejansko predstavlja
izvajanje dejanske lastnine na nepremičnini.983

C. Prav tako se pri presojanju (zlasti ko gre za posle med povezani osebami) ne upošteva samo
kaj je dogovorjeno (v pogodbi), temveč tudi dejansko izvedeno.984 Prav tako je potrebno v
presojo vključiti tudi civilnopravno neveljavno sprejete stranske dogovore, in sicer v primeru,
če pogodbeniki pustijo učinkovati ekonomske posledice teh neveljavnih dogovorov.985
Ekonomsko lastništvo na nepremičnini lahko tako nastane celo v primeru sicer zaradi
formalnih pomanjkljivosti nične prodajne pogodbe, kajti v okviru § 39 AO velja tudi § 41/1
AO.986
D. Vendar § 39/2/t.1/s.1 AO ne zajema primere, ko pojem ekonomske lastnine odstopa od
pomena v civilnem pravu; tako se zgradbe, zgrajene na tujem zemljišču, v skladu s sodbo
BFH-ja987 pripišejo graditelju, četudi ta ni civilnopravni lastnik. Z izgradnjo se utemelji
ekonomska lastnina. Ta stavba se kot za amortizacijo sposobna ekonomska lastnina aktivira v
poslovni bilanci graditelja ter na osnovi ekonomsko-teleološke razlage določbe § 39/1 AO
pripiše graditelju, četudi ta stavbo po določenem roku trajno prepusti drugemu.988 Po drugi
strani pa potencialni kupec z opcijo za nakup delnic še ne pridobi ekonomske lastnine.989

979

BFH z dne 20.12.1967 - III 221/64 (BStBl. II 1968, 303); BFH z dne 13.9.1989 - II R 121/86 (BStBl. II 1989, 963). B. KnobbeKeuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 74; podobno H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B.
Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 21, str. 232.
980 BFH z dne 12.9.1991 - III R 233/90 (BStBl. II 1992, 182).
981 BFH z dne 18.11.1970 - I 133/64 (BStBl. II 1971, 133).
982 B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 74–75; podobno H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F.
Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ
21, str. 232.
983 BFH BStBl 83, 735, 739; 84, 202; 00, 653; BFH/NV 87, 502; 00, 182. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B.
Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 23, str. 234
984 BFH BStBl. 92, 182; 98, 111, 152. Prav tam, RŠ 13, str. 226.
985 FG Saarland EFG 89, 413. Prav tam, RŠ 13, str. 226.
986 BFH BStBl 04, 651; 05, 46. Prav tam, RŠ 13, str. 226.
987 BFH z dne 30.1.1995 - GrS 4/92 (BStBl. II 1995, 281).
988 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 168.
989 BFH BStBl. 2007, 937. Prav tam, str. 169.
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3.4.2. Pomen § 40 AO v nemški davčnopravni teoriji in praksi
Pomembnost gospodarskega rezultata določenega pravnega posla je podana tudi v določbi § 40
AO.990 Z davčnega vidika je tako potrebno opozoriti na ta člen, po katerem je za obdavčitev
nepomembno dejstvo, ali neko dejanje, ki zakonski dejanski stan določenega davčnega zakona v
celoti ali delno izpolni, krši zakonsko prepoved ali zapoved ali krši dobre običaje. Ta načelna norma
jasno določi, da se davčno pravo postavi na ekonomski rezultat, brez ozira na to, ali za obdavčenje
merodajno ravnanje zavezanca krši zakonske norme ali krši dobre običaje.991 Davčni zavezanec se
tako ne more izogniti obdavčitvi, s tem ko namigne na lastno kršitev zakonskih norm. To sicer ni zgolj
davčnopravni princip, temveč je poznan tudi v civilnem pravu (§ 817/s.2 BGB992).993
§ 40 AO – Ravnanje v nasprotju z zakonom ali dobrimi običaji:994 Za obdavčitev je nepomembno, ali
ravnanje, ki v celoti ali deloma izpolnjuje abstraktni dejanski stan določenega davčnega zakona,
predstavlja kršitev zakonske zapovedi ali prepovedi ali krši dobre običaje.
Če je torej nek pravni posel zaradi kršitve dobrih običajev ali kršitve zakona po določbah civilnega
prava ničen, nastanejo pravne posledice po § 40 AO. Če je pravni posel (civilnopravno) neučinkovit,
ker krši zakonske prepovedi (§ 134 BGB, § 138 BGB), tako ne bo za namene obdavčenja obravnavan
kot učinkovit. Vendar je (civilnopravna) neveljavnosti za obdavčitev irelevantna, v kolikor in tako
dolgo dokler pogodbeniki dovolijo nastanek in posledice ekonomskega rezultata tega pravnega
posla.995 V skladu s § 40 AO so obdavčljivi dohodki, ki so bili doseženi z delovanjem, ki je v nasprotju z
zakonom ali dobrimi običaji. To določilo vsebuje načelo uspešnosti, pri čemer je vsakdo obdavčen na
podlagi njegovega ekonomskega prirastka. Pogoj tako za obdavčitev prihodkov kot tudi za odbitek
odhodkov je vsekakor v skladu s § 40 AO podan v tem, da je izpolnjen abstraktni dejanski stan
določenega davčnega zakona.996
Podani so primeri obdavčitve kršitev iz zakonske prepovedi (§ 134 BGB) in dobrih običajev (§ 138
BGB): obveznost plačila davka na alkohol kljub prepovedanemu dolivanju vode, obveznost plačila
DDV-ja tudi pri dobavi ukradenega blaga, obveznost za dohodnino (oziroma davek od dobička
pravnih oseb) tudi pri nedovoljenemu davčnemu svetovanju ali drugemu pravnemu svetovanju, pri
kršitvi pravil o omejevanju konkurence, pri kršitvi pravil glede ureditve trga, pri opustitvi prijave
poslovne dejavnosti, pri kršitvi kazenskih določb iz gospodarskega prava, pri dohodkih iz izsiljevanja,
pri dohodkih iz nečistovanja (spolnega nenravnega življenja) in telefonskega seksa.997

990

R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, 1997, str. 23.
G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 41; podobno R. Bossert, 1997,
Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 23.
992 § 817 BGB - Verstoß gegen Gesetz oder gute Sitten:
War der Zweck einer Leistung in der Art bestimmt, dass der Empfänger durch die Annahme gegen ein gesetzliches Verbot
oder gegen die guten Sitten verstoßen hat, so ist der Empfänger zur Herausgabe verpflichtet. Die Rückforderung ist
ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Verstoß zur Last fällt, es sei denn, dass die Leistung in der
Eingehung einer Verbindlichkeit bestand; das zur Erfüllung einer solchen Verbindlichkeit Geleistete kann nicht
zurückgefordert werden.
993 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 41.
994 § 40 AO - Gesetz- oder sittenwidriges Handeln:
Für die Besteuerung ist es unerheblich, ob ein Verhalten, das den Tatbestand eines Steuergesetzes ganz oder zum Teil erfüllt,
gegen ein gesetzliches Gebot oder Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt.
995 Navedeno opredeljuje tudi sodba BFH-ja na tematiko § 41/1 AO (BFH BStBl 08, 681). H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F.
Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 6,
str. 251.
996 D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 100.
997 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 162.
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3.4.2.1. Uporabnost § 40 AO v sodbah nemških sodišč
Načelo enakopravnosti pri obdavčitvi ukazuje, da so tudi pravni posli, ki so v nasprotju z dobrimi
običaji ali iz naslova kakšnega posebnega razloga kršijo zakonsko zapovedno ali prepovedno normo,
podvrženi obdavčitvi, v kolikor je abstraktni dejanski stan določenega davčnega zakona v celoti ali
delno izpolnjen (npr. dohodki iz prostitucije, skrivanje dohodkov, trgovina z orožjem itd.). Skozi
nevtralnost vrednot, podano v davčnem pravu, naj bi bilo zagotovljeno, da ne bi bili posli, ki so v
nasprotju z dobrimi običaji, ali prepovedani pravni posli postavljeni v boljši položaj ter s tem
privilegirani.998 Nasprotno pa v primeru vlomilca, ki je redno dejaven, ni podana obveznost plačila
davka iz njegovih »dohodkov«. Namreč dohodki iz komercialne dejavnosti (po § 15/2 EStG)999 so
podani samo v primeru, če se oseba udeležuje »splošnega gospodarskega prometa«, kar pa ni primer
pri dejavnosti vlomilca.1000
Določena posebnost je podana v primeru prometnega davka. Tako je primeroma tihotapska banda
zavezanec za plačilo prometnega davka. Medtem ko storitve kot npr. trgovanje z drogo ali dostava
ponarejenega denarja, ki podlegajo popolni prepovedi prometa ter so s tem postavljene izven legalne
trgovske dejavnosti, ne predstavljajo obdavčljivo dejavnost.1001 Tudi kraja sama po sebi ne predstavlja
obdavčljivi dohodek za obračun DDV. Vendar obstaja obveznost obračuna DDV, če je do
obdavčljivega dogodka (tj. uvoza ali dobave blaga) prišlo po tatvini in se je plačilo te transakcije, ki
pomeni davčno osnovo, lahko določilo.1002 V primeru vlomilca tako pridemo do spoznanja, da kraja
sama ne predstavlja ugotovitev obstoja davčno relevantnega dejstva ter posledično ni predmet
obdavčitve po dohodninskem ali prometnem zakonu; navedeno pa ne velja za subjekte, ki se
ukvarjajo s preprodajo ukradenega blaga.
Na drugi strani pa določba zagotavlja tudi priznavanje stroškov, povezanih z po določbi § 40 AO
obdavčenimi dohodki. Tako se t. i. skrivaču, ki dela na črno, pri tem priznajo stroški dela pri
ugotavljanju davčne osnove iz naslova komercialne dejavnosti, razen v primeru, če je podana
prepoved odbitka (npr. stroški podkupnine).1003 Prav tako se lahko v skladu s § 40 AO pri obdavčitvi
osebe, ki doseže dohodek iz prodaje ukradene stvari, od tega dohodka upoštevajo nakupni stroški kot
davčni odbitek.1004 Davčne obveznosti iz davčne utaje se po sodbi BFH-ja kot odbitna postavka ne
upoštevajo vse dotlej, dokler navedeno dejanje davčne utaje ni ugotovljeno (odkrito s strani
pristojnega organa).1005
Vendar je tudi v primeru že omenjenih podkupnin potrebno poudariti spreminjajočo se nemško
998

R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 23.
§ 15/2 EStG - Einkünfte aus Gewerbebetrieb:
(2) Eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb, wenn die Betätigung weder als
Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch als eine andere selbständige Arbeit
anzusehen ist. Eine durch die Betätigung verursachte Minderung der Steuern vom Einkommen ist kein Gewinn im Sinne des
Satzes 1. Ein Gewerbebetrieb liegt, wenn seine Voraussetzungen im Übrigen gegeben sind, auch dann vor, wenn die
Gewinnerzielungsabsicht nur ein Nebenzweck ist.
1000 D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 100.
1001 V primeru obračuna »uvoznega« DDV-ja pri nakupu ponarejenega denarja za razpečevanje, obračunanega s strani
nemške carine, je SES s sodbo C-343/89 z dne 6.12.1990 zavrnil odločitev Glavnega carinskega urada München z
obrazložitvijo, da je odločitev v nasprotju s Šesto direktivo Evropske unije, ki se nanaša na enotno izvajanje določil o
posrednih davkih. Navedena sodba pa pravnoformalno ni prišla v konflikt s § 40 AO, saj abstraktni dejanski stan davčnega
zakona sploh ni bil izpolnjen. D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 100.
1002 Tako je določilo tudi Sodišče ES v zadevi C-435/03 (British American Tobacco).
1003 Birk, str. 100.
1004 BFH BStBl 51, 77.
1005 BFH BStBl 76, 87. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E.
Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 2, str. 249.
999
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sodno prakso. Sodna praksa je v zvezi z določbo § 40 AO oblikovala primere, ki gredo v korist davčnim
zavezancem, in sicer so se kot poslovni stroški pravnih oseb ali odbitni stroški pri dohodnini
upoštevale podkupnine, če so bile te plačane za protistoritev.1006 Isto je veljalo tudi za podkupnine
npr. v zvezi s športnimi tekmami na zvezni ravni.1007 Toda možnost odbitka stroškov podkupnin je bila
bistveno omejena z novelo § 4/5/t.10 EStG,1008 izvedeno v »Letnem davčnem zakonu za 1996«
(Jahressteuergesetz (JStG) 1996), ter je bila dejansko popolnoma odpravljena s spremembo
zakonodaje v letu 1999 (Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002).1009 Nemčija je z davčnopravno
prakso, ko so bili izdatki za podkupnine dolga leta priznani kot odbitna postavka pri ugotavljanju
davčne osnove, prihajala v sporni položaj, ko se je državno tožilstvo v kazenskih postopkih borilo
proti korupciji, medtem ko jo je po drugi strani drugi državni organ – to je ministrstvo za finance –
podpiralo s priznavanjem »koristnih izdatkov« (nützliche Aufwendungen).1010
Uporabno področje določbe § 40 AO je tako danes omejeno skozi prepoved odbitka stroškov z
namenom zaščite celovitosti pravnega reda, še posebej v primerih prepovedi odbitka denarnih kazni,
izrečenih v kazenskem in prekrškovnem postopku, ter denarnih kazni iz sankcioniranja
podkupovanja.1011 Na drugi strani pa se v primeru obsodilne sodbe stroški kazenske obrambe
upoštevajo kot poslovni (odbitni) stroški tedaj, če je kaznivo dejanje nastalo kot posledica poklicnega
ravnanja.1012
Tudi ko gre za davčne ugodnostmi in olajšave, je potrebno § 40 AO teleološko ožiti. Na osnovi
nezakonitega ravnanja ali ravnanja v nasprotju z dobrimi običaji ne sme nihče zahtevati davčne
ugodnosti. Načelo koristi skupnosti tako izključuje zahtevke iz nelegalnih in dobrim običajem
nasprotujočih ravnanj oziroma celo kaznivih dejanj.1013
1006

BFH BStBl 56, 336; 82, 394.
FG Bln EFG 78, 280.
1008 Tako § 4 EStG v okviru splošnega opredeljevanja pojmov dobička v 10. točki petega odstavka določa, da ni mogoče
znižati osnove za ugotavljanje dobička za tekoče stroške poslovanja iz naslova »dodelitve prednosti in s tem povezanih
stroškov, če je naklonitev prednosti predstavlja nezakonito dejanje, ki izpolnjuje zakonski dejanski stan kazenskega zakona
ali zakona, ki omogoča izrek denarne kazni. Sodišča, tožilstva ali upravni organi morajo dejstva, ki jih zvedo po uradni
dolžnosti in za katere je podan sum v smislu prvega stavka, posredovati davčnemu organu za namene izvedbe davčnega
postopka ter za pregon davčnih kaznivih dejanj in davčnih prekrškov. Davčni organ posreduje dejstva, ki utemeljujejo sum
kaznivega dejanja ali prekrška v smislu prvega stavka, tožilstvu ali drugemu upravnemu organu. Ti organi obveščajo davčni
organe o izidu postopka in o obstoju podloženih dejstev«.
1009 H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 2, str. 248.
1010 Navedeno priznanje »koristnih izdatkov« ni bilo v soglasju z občutkom pravičnosti (in podajanja prava), predvsem pa z
redom nemških ustavnih vrednot. Zgolj sklicevanje na to, da davčno pravo ni vezano na moralo, na dolgi rok ni vzdržalo
kritike, tako domače kot (predvsem) mednarodne. OECD, Evropa in ZDA so se namreč odločili, da bodo napovedali celovito
(tj. svetovno) vojno korupciji. Pomembni mejnik je bila leta 1997 sprejeta konvencija OECD o podkupovanju tujih javnih
uslužbencev. Kot posledica pritiskov OECD-ja je v Nemčiji sledil sprejem širokega spektra protikorupcijske zakonodaje.
Nemci za boj proti korupciji tako niso več bosonogi, saj so leta 1997 sprejeli Zakon za boj proti korupciji (Gesetz zur
Bekämpfung der Korruption) z namenom zaprtja lukenj v kazenskem zakoniku. Prav tako je bil leta 1998 sprejet t. i. EU
korupcijski zakon (EU-Bestechungsgesetz), ki predstavlja orodje za varovanje škodovanja finančnih interesov Evropske
skupnosti. V nadaljnjem koraku je Nemčija istega leta sprejela še t. i. Zakon za boj proti mednarodnemu podkupovanju
(Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung), ki prevzema naloge boja v okviru zavez po OECD sporazumu.
Obravnavanje podkupovanja zaposlencev privatnih družb v tujini je bilo leta 2002 zaprto s t. i. Zakonom za izvedbo skupnih
ukrepov glede podkupovanj v zasebnem sektorju (Gesetz zur Ausführung gemeinsamer Maßnahmen betreffend die
Bestechung im privaten Sektor). M. Ravljen, »Ruski posli«, kazenskopravna in davčnopravna obravnava podkupnin, v:
Davčno-finančna praksa, 13 (2012), št. 10, str. 23.
1011 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 162.
1012 BFH BStBl 82, 467; 86, 845; 89, 831; 95, 457; 08, 223. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M.
Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 2, str. 249.
1013 Pri tem je potrebno razlagati vsako posamezno davčno ugodnost. Tako npr. BFH (BStBl. 1995, 875) ne priznava davčne
ugodnosti v zvezi z ureditvijo lastnega bivališča v primeru gradnje v nasprotju z gradbenimi pravili. Nasprotno pa je sodišče
(BFH/NV 1994, 587) dovolilo znižanje prometnega davka (DDV) za pornografske filme, katere prvotno prepoved
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154

3.4.2.2. Negiranje dojemanja določbe § 40 AO kot oblikovanje ustroja davčnega prava
»brez vrednot«
Z navezavo na ekonomsko realnost tudi v primerih ravnanja v nasprotju z zakonom in dobrimi običaji
se želi doseči, da nezakonito ali nespodobno ravnanje nima prednosti pred legalnim in spodobnim
ravnanjem. Zato se nasprotovanje civilnemu in kazenskemu pravu ne prepozna. § 40 AO podpira
pravni red. Vendar bi davčno pravo ravnalo nepravilno in nepravično ter kršitvam dalo podporo in
opravičilo, če bi nelegalno ali s kršenjem dobrih običajev doseženi dohodek ali premoženje ostalo
neobdavčeno.1014 Določba jasno opredeljuje, da davčno pravo temelji na ekonomskem rezultatu, ne
glede na to, ali davčno relevantno obnašanje morebiti krši zakonsko prepoved ali dobre običaje.
Davčnopravne posledice so vrednostno nevtralne, brez da bi se pri tem oziralo na obstoječa dejstva,
ki jih gre zavrniti.1015 Ta zakonski položaj je davčna uprava sprejela. Tako ni niti dolžna delovati s
sredstvi davčne zakonodaje k odpravi položaja, ki je nezakonit ali v nasprotju z dobrimi običaji, niti ne
vodi sama izvedba obdavčitve na podlagi § 40 AO k temu, da bi to pomenilo, da je bilo s strani davčne
uprave storjeno kaznivo dejanje »pomoči«, in sicer s tem, ko je opredelila nek civilnopravno ničen
posel kot obdavčljivi zakonski dejanski stan.1016
Za obdavčitev je torej nebistveno, ali ravnanje, ko je abstraktni dejanski stan nekega davčnega
zakona v celoti ali deloma izpolnjen, krši zakonsko zapoved ali prepoved ali dobre običaje.1017 S tem
ne sme priti do videza, da je davčno pravo brez vrednot. Davčno pravo ni brez vrednot, sicer to ne bi
bilo pravo. Določba § 40 AO želi davkoplačevalcem preprečiti ugovor, da poslovni dogodek ne sme
biti obdavčen, saj bi s tem država legalizirala prepovedano ali nespodobno ravnanje.1018

3.4.3. Pomen § 41 AO v nemški davčnopravni teoriji in praksi
Kot predhodno navedeno se že iz zakonske določbe § 39 AO da prepoznati, da se v davčnem pravu ne
ozira na formalno obliko, temveč na gospodarske posledice, vendar pa še posebej § 41/1 AO pokaže,
da civilnopravni principi veljajo tudi v davčnem pravu. Drugače povedano: na področju navideznih
poslov in slamnatih poslov ne obstaja nikakršna dogmatska razlika med civilnim in davčnim pravom.
Še posebej določba § 41/2 AO jasno opredeli, da v skladu s § 117 BGB nastale nične navidezne
pogodbe ne vplivajo na obdavčitev. To pritrjuje splošnim razmišljanjem o ekonomskem pogledu na
obdavčenje (zapisanem v § 41/1 AO), ko udeleženci ne želijo gospodarski uspeh z njihove strani
podane navidezne izjave volje.1019 Odločilen je prikriti posel, zato se je potrebno najprej osredotočiti
na dejansko izveden in šele nato na zgolj navidezno deklariran pravni posel.1020
Posebej je navidezni posel »nagovorjen« v § 41/2 AO. V skladu z § 41/2/s.1 AO so navidezni posli za
obdavčitev nepomembni, medtem ko § 41/2/s.2 določa, da je prikriti posel, ki je skrit preko
izvedenega navideznega posla, davčno prevladujoč oziroma odločilen.1021

uveljavljanja nižje stopnje je zakonodajalec uvedel zaradi varstva mladoletnikov. Več o tem J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R.
Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 162.
1014 Prav tam, str. 161–162.
1015 BFH BStBl 78, 105, BGH HFR 95, 273; o ustavni ustreznosti predpisa v nemškem davčnem ustroju, BVerfG HFR 96, 597.
1016 BGH HFR 95, 273. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E.
Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 1, str. 248.
1017 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 161.
1018 Prav tam, str. 161.
1019 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 48.
1020 Prav tam, str. 49.
1021 Prav tam, str. 41.
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AO v § 41 z nazivom Neučinkoviti pravni posli (Unwirksame Rechtsgeschäfte) določa:1022
1. Če je pravni posel neučinkovit ali postane neučinkovit, je to nepomembno za obdavčitev, in sicer
v obsegu in obdobju, v katerem udeleženci dosegajo ali pustijo nastati gospodarske učinke iz teh
pravnih poslov. To pa ne velja, če iz drugih davčnih zakonov izhaja drugače.
2. Navidezni posli in navidezna ravnanja so za obdavčitev nepomembna. Če navidezni posel prikriva
nek drugi pravni posel, je tako prikriti posel odločilen za obdavčitev.
§ 41 AO ureja divergenco med gospodarskim ravnanjem in pravnim stanjem; davčno pravo se ne
navezuje na pravno lupino nekega pravnega posla, temveč je odločilno, da se na podlagi
ekonomskega pristopa (wirtschaftliche Betrachtungsweise) h konkretnemu dejanskemu stanu
ugotovi, kako so ga udeleženci dejansko oblikovali.1023 Tako se pravni učinki iz dejanskih ekonomskih
dejstev izvedejo v skladu z § 41 AO, pri čemer civilnopravno veljavni posli oblikujejo indikator za
obstoj ekonomskih dejstev.1024
§ 41 AO se sicer deloma prekriva s § 40 AO. Pri tem je določba § 41 AO širša, saj ne zajema zgolj
pravne posle, ki so nični v skladu s § 134 in § 138 BGB, temveč tudi druge pravne posle, kot so nični
posli iz naslova formalnih napak (§ 125/s.1 BGB) ali poslovne nesposobnosti (§ 105/1 BGB). Z drugega
vidika pa je § 41 AO ožja določba od § 40 AO, saj slednji ne zajema zgolj pravne posle, temveč vsako
ravnanje.1025

3.4.3.1. Prava narava posla v navidezni pogodbi
Kot že navedeno, simulacija originalno ni davčni koncept, temveč civilnopravni koncept. Je koncept
pravne in ne ekonomske realnosti. To pomeni, da se bo za civilnopravni namen – kot tudi za
davčnopravni namen – sledila namera strank, če se ta razlikuje od dogovora, ki naj bi ga stranki v
pogodbi sklenili.1026 Za boljše razumevanje simulacije v davčnem pravu lahko podamo naslednje
ugotovitve, vezane na izvajanje celokupne določbe § 41 AO:
a) Pomen gospodarskega rezultata pravnega posla po § 41/1/s.1 AO:
Tudi v primeru ničnosti ali izpodbojnosti velja naslednje: napake v obličnosti, poslovna
nesposobnost nekega poslovnega partnerja1027 ipd. so za obdavčitev tako dolgo nepomembne,
dokler poslovni partnerji iz pravnega posla dosegajo gospodarske učinke oziroma jih pustijo
nastati.1028 Določilo § 41/1/s.1 AO velja tako za pravne posle s posledico neučinkovitosti od
začetka (ex tunc) kot tudi z naknadno neučinkovitostjo.1029

1022

§ 41 AO - Unwirksame Rechtsgeschäfte:
(1) Ist ein Rechtsgeschäft unwirksam oder wird es unwirksam, so ist dies für die Besteuerung unerheblich, soweit und
solange die Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis dieses Rechtsgeschäfts gleichwohl eintreten und bestehen lassen. Dies
gilt nicht, soweit sich aus den Steuergesetzen etwas anderes ergibt.
(2) Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind für die Besteuerung unerheblich. Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes
Rechtsgeschäft verdeckt, so ist das verdeckte Rechtsgeschäft für die Besteuerung maßgebend.
1023 BFH BStBl. 1983, 744, 746; 1993, 351; 1993, 825, 827; 1994, 687, 689; 1997, 755, 760; 1997, 761, 766. J. Lang, v: K.
Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 159.
1024 Več o tem S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 40.
1025 D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 101.
1026 V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 158–159.
1027 Primer: podjetnik A proda poslovno nesposobni osebi avto; dogovorjena cena, kljub dejstvu, da je posel civilnopravno
ničen, se upošteva pri določitvi osnove za obdavčitev podjetnika A.
1028 R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 24; podobno J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R.
Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 160; podobno D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 100.
1029 D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 100.
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b) Davčna nepomembnost navideznega posla in navideznega ravnanja po § 41/2 AO:
Navidezni posli in navidezna ravnanja, ki niso niti resnično želeni niti dejansko ne nastanejo, so
davčno nepomembni, saj je za obdavčitev izključno pomembno dejansko ravnanje (npr. navidezni
sedež podjetja oziroma prebivališče osebe v davčni oazi, navidezna dobava blaga med
podjetji).1030 Na drugi strani pa so za obdavčitev odločilni t. i. prikriti posli. Tako je v primeru, če
nek navidezni posel prikriva nek drugi pravni posel, obdavčitev opravljena z ozirom na dejanski
ekonomski rezultat, ki je bil tudi želen s strani strank.1031
c) Razmerja med posameznimi določbami znotraj § 41 AO:
§ 41/1 AO: njegov prvi stavek se ne uporabi, če iz namena individualne davčne norme (v smislu
drugega stavka) izhaja, da bi morali biti pravni posli učinkoviti. Tako vsebuje § 41/1/s.2 AO
temeljni stavek lex specialis derogat legi generali.1032
§ 41/2 AO: v skladu z § 41/2/s.1 AO so navidezni posli in navidezna ravnanja za obdavčitev
nepomembni. Če je prikrit drug posel, je ta v skladu z § 41/2/s.2 odločilen za obdavčitev. To
sovpada s pravilom iz § 117/2 BGB.1033
V konkurenčnem razmerju med prvim in drugim odstavkom § 41 AO podaja Heuermann1034
razlago, da se določba § 41/2 AO obravnava prednostno pred določilom § 41/1/s.2 AO; določilo §
41/2 AO je s svojimi davčnopravnimi posledicami prikritega posla lex specialis.
V skladu s sodbami nemških sodišč je pri presoji obstoja navideznega posla odločilno, ali so bile
civilnopravno kvalificirane pravne posledice resnično želene ali pa samo bile podane navidezno. Če so
poslovni partnerji resno želeli svojo civilnopravno obliko posla, potem je potrebno s specifičnega
davčnega vidika spoštovati ekonomsko vsebino dogovorjenega. Temu sledi temeljna ideja davčnega
prava, da se obdavčitev veže na civilnopravno obliko, če je ta resno mišljena, ter da se tam, kjer je
primerno, poišče samostojen davčnopravni vidik.1035
Pri navideznih poslih gre za pravne posle, ki se izvajajo samo navidezno, tj. oba pogodbenika
soglašata, da ne želita to, kar razglašata, volja je tako izjavljena zgolj navidezno.1036 Skozi navidezni
posel so tako napram pravnemu prometu prikrita dejanska razmerja.1037 Navidezni posel v smislu §
41/2/s.1 AO je na voljo, če stranki nista (očitno) namerno potegnili potrebnih posledic iz pogodbe.1038
Ali je temu tako, je to predvsem vprašanje dejstev.1039
Navidezni posli lahko nastanejo s prikrivanjem ali pretvezo udeleženih oseb ali opravljenih storitev.
Posebnost navideznega posla je v tem, da pogodbenika ne mislita resno ter da želita le pretvarjati
nastanek konkretnega dejanskega stana. Pogodbenika želita sporazumno povzročali zgolj »zunanji«
1030

R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 24.
R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 24.
1032 D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 101.
1033 Prav tam, str. 101.
1034 B. Heuermann, Simulation im Steuer- und Zivilrecht, v: Der Betrieb, 60 (2007), št. 8, str. 418.
1035 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 50.
1036 BFH BStBl 97, 655; BFH/NV 88, 151; 07, 2233.
1037 BFH/NV 07, 2073.
1038 BFH BStBl 07, 372; BFH/NV 03, 612; 04, 1270; 05, 192, 498, 1245.
1039 BFH/NV 04, 833; 06, 139; 08, 402. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger,
B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 23, str. 266.
1031
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(tj. navidezen) izgled pravega posla, pri čemer ne želita nastanek s pravnim poslom povezanih
posledic.1040
V primeru, da pa iz okoliščin konkretnega dejanskega stanu izhaja, da sta stranki želeli neko drugo
kvalifikacijo pravnega posla, potem se pri obdavčenju vzame v obzir dejansko izveden pravni posel.
Tu se pokaže veliki pomen pravilne ocene konkretnega dejanskega stana.1041 Če je torej z navideznim
poslom ali navideznim ravnanjem prikrit nek drugi posel ali drugo ravnanje, je za namene obdavčitve
odločilen prikriti posel ali prikrito ravnanje. Pri neveljavnih poslih se pravni posel tretira kot učinkovit,
v kolikor in dokler pogodbenika obravnavata in izvajata posel kot učinkovit. Tak primer je, da stranki v
prodajni pogodbi za nepremičnino zavedeta nižjo prodajno ceno kot sta se stranki dejansko
dogovorili. Taka navidezna pogodba je civilnopravno nična. Prav tako je v skladu z nemškim BGB
nična tudi (prikrita) pogodba z višjo (dejansko) ceno zaradi neizpolnjevanja pogoja, da mora biti
promet z nepremičninami notarsko overjen.
Po drugi (tj. davčnopravni) strani pa velja poudariti, da ima davčno pravo lastne vrednote in lasten
teleološki pristop, ki se bistveno odmika od razlag civilnega prava, ki v primeru kršitev zapovedujejo
ničnost pravnega posla (sicer več v naslednjem poglavju). Podajam nazoren primer: nepozidano
zemljišče je z notarsko listino z opredeljeno vrednostjo 200.000 EUR prodano kupcu, čeravno je bilo
med obema strankama dogovorjena dejanska kupnina v vrednosti 400.000 EUR. Tako je notarsko
overjena listina o pravnem poslu civilnopravo nična (§ 117 BGB), prav tako pa je ničen prikriti posel
glede dogovorjene višje kupnine iz naslova neustrezne obličnosti (§ 313 BGB). Vendar je ne glede na
to v skladu z § 41/2/s.2 AO višja kupnina merodajna za odmero davka na promet z nepremičninami
(tako se ta odmeri od osnove 400.000 EUR). 1042 Hkrati je tukaj potrebno še omeniti, da je pravna
podlaga za obdavčitev (poleg v nemški splošni določbi o navideznem poslu; tj. § 41 AO) podana tudi v
1. točki prvega odstavka § 1 GrEStG1043 (tj. nemški Zakon o davku na promet z nepremičninami).1044
Drugi primer pa je primer nedovoljene delodajalčeve prepustitve zaposlencev
(Arbeitnehmerüberlassung). Pri tem je za davčne namene nepomembno, da je pogodbeno razmerje
med posojevalcem delavcev in družbo, ki jih je prevzela, (civilnopravno) neučinkovito.1045
Davčnopravne obveznosti družbe, ki se ukvarja z nedovoljenim prepuščanjem (posojanjem) delavcev,
se ne bodo spremenile zaradi tega, ker se na podlagi nemškega Zakona o ureditvi prepustitve
delojemalcev1046 ne prepoznava kot delodajalec.1047

3.4.3.2. Pravne posledice navideznega posla v davčnem pravu
Tudi pri navideznem poslu je z namenom izogibanja abstraktnemu dejanskemu stanu davčnega
zakona interes tretjih oseb – v tem primeru državne blagajne – načeloma ohranjen s tem, da se
navidezni posel šteje za neučinkovit. Za fiskalno stran zato strogo gledano – glede na samostojno
davčnopravno kvalifikacijo konkretnega dejanskega stana – ugotovitev civilnopravne ničnosti ni
1040

BFH/NV 95, 659; BGH NJW 82, 596; 02, 1963. Prav tam, RŠ 23, str. 266.
G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 50.
1042 R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 24.
1043 § 1 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) - Erwerbsvorgänge:
(1) Der Grunderwerbsteuer unterliegen die folgenden Rechtsvorgänge, soweit sie sich auf inländische Grundstücke beziehen,
1. ein Kaufvertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übereignung begründet.
1044 BFH BStBl 89, 989; BFH/NV 92, 267, 627; 97, 61. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M.
Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 26, str. 267–268.
1045 BFH BStBl 82, 502; BFH/NV 87, 756.
1046 Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (skraj. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG).
1047 BGH HFR 87, 268. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E.
Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 26, str. 268.
1041
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potrebna.1048
Spoznanje, da navidezni posel obstaja, je enako pomembno za uporabo civilnega kot davčnega prava.
Z navideznim poslom se namreč pravi konkretni dejanski stan skriva ne zgolj za civilnopravne
namene, temveč navidezni posel uporabnikom prava prilagaja pogled na z njegove strani zajete
ekonomske pogoje. Razkritje navideznega posla je zatorej koristno tudi za davčno stran. Zaščita
fiskusa od neupravičenega izpada davka je – vsaj posredno – zahtevana s tem, da se navidezni posel
obravnava kot neučinkovit.1049
Splošna določba § 41/1 AO ne uporablja (za razliko od predhodnega § 5 StAnpG) v določbi § 125 AO
uporabljen izraz »ničnost«, temveč govori o »neučinkovitosti«. Medtem ko gre pri § 125 AO za
ničnost upravnega akta,1050 pa § 41 AO ureja posledice civilnopravne neučinkovitosti pravnega posla.
Pri tem civilno pravo opredeljuje pojem neučinkovitost širše kot pojem ničnost ter tako zajema tudi
npr. relativno neučinkovitost ali visečo neučinkovitost.1051 Predpis vedno predvideva, da pravni posel
obstaja, saj nek nasploh nesklenjen pravni posel ne more postati neučinkovit. Tako se z § 41 AO sploh
ne moremo pomagati, če pravni posel (še) ni sklenjen.1052
V smislu § 41 AO je pravni posel neučinkovit oziroma to postane od samega začetka (ex tunc). Če pa
neučinkovitost deluje zgolj v prihodnost (ex nunc), tako ostaja zakonski dejanski stan davčnega
zakona izpolnjen in posledično nastane (redni) davčni zahtevek.1053 Neučinkovitost pravnega posla se
lahko uresniči skozi:
a) formalno pomanjkljivost:
Za določene pravne posle predvideva civilno pravo upoštevanje določenih oblik, še posebej
načelo pisnosti ali potrditve s strani notarja (npr. § 313/s.1 BGB, § 311b BGB). Kršitev določil o
obličnosti povzroči ničnost pogodbe po § 125 BGB. Ničnost nima nobenega pomena za davčno
pravo, če sta stranki dopustili ekonomski rezultat pravnega posla.1054
b) pogodbe med družinskimi člani:
Dodeljevanje sredstev (premoženja) in storitve med bližnjimi sorodniki pogosto temelji na
družinskih povezavah, brez da bi bile sklenjene pravno veljavne pogodbe. Ti odnosi posegajo na
področje zasebnega življenja in zato običajno v davčnopravnih določilih o donosu nimajo
davčnega vpliva. Taki učinki se tako ne morajo posledično utemeljevati z § 41 AO.1055 Pogodbe
1048

S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 81.
Prav tam, str. 81.
1050 § 125 AO se nanaša na ugotovitev ničnosti upravnega akta (Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes), če »ta trpi zaradi
posebej težke napake in je to očitno pri smiselni presoji vseh upravičenih okoliščin« (1. odstavek) oziroma če so izpolnjeni
pogoji iz 2. odstavka. Davčni organ lahko po uradni dolžnosti kadarkoli ugotovi ničnost; na zahtevo prosilca pa tedaj, ko ima
ta utemeljen interes (5. odstavek).
1051 Zaradi celovitega pomena pojma neučinkovitosti zakon ne omenja »izpodbojne pravne posle« (anfechtbare
Rechtsgeschäfte), ker so ti do trenutka izpodbijanja učinkoviti in šele z izpodbijanjem postanejo od vsega začetka nični (§
142/1 BGB). Ta primer je zajet skozi drugo alternativo 1. stavka 1. odstavka § 41 AO. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F.
Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 1,
str. 252.
1052 BFH/NV 97, 739; 06, 1045. Prav tam.
1053 BFH BStBl 76, 656; 83, 736; 88, 416; BFH/NV 89, 399. Prav tam, RŠ 2, str. 252–253; podobno D. Birk, 2009, Steuerrecht,
str. 100.
1054 Več o tem H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R.
Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 7, str. 254–256.
1055 H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 9, str. 256.
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med bližnjimi družinskimi člani, četudi veljavne po civilnem pravu, pa so lahko davčno irelevantne
v primeru, če pravne posledice le-teh niso resno želene, temveč je prišlo do sporazuma le iz
naslova zunajekonomskih, davčnih razlogov.1056
c) pogodbe med družbo in družbenikom:
Zgornja načela za pogodbe med bližnjimi sorodniki se uporabljajo tudi za pogodbe med družbo
(osebno ali kapitalsko družbo) in njihovimi družbeniki. Takšne pogodbe se v sistemu davkov na
donos priznajo samo, če so civilnopravno učinkovite,1057 dejansko izvedene in podlegajo
primerjavi pogodbenim pogojem za pogodbe, ki so sklenjene med nepovezanimi osebami.1058
Ampak tudi v teh primerih velja, da se po novi sodni praksi BFH-ja presoja z uporabo celovite
ocene objektivnih dejstev, znotraj katerih lahko dokazni znaki pripeljejo k različnim pomenom.1059
Opravljena plačila družbe na osnovi nepriznane pogodbe, izvedena do obvladujočega družbenika
ali vseh družbenikov, tako lahko predstavljajo prikrito izplačilo dobička.1060 Več o tem v sledi v
poglavju III.3.6.

3.4.3.3. Razlikovanje med civilnopravnim in davčnopravnim pogledom na navidezni posel
V davčnem pravu ne gre za razlikovanje med navidezno in resnično želeno poslovno voljo, temveč za
razlikovanje med zaigranim in dejanskim ekonomskim rezultatom.1061 Ker navidezni posli in navidezna
ravnanja ne povzročajo nobenih ekonomskih oziroma dejanskih učinkov, so davčnopravno
nepomembni (§ 41/2 AO).1062 Če je skozi navidezni posel skrit nek drugi posel, je tako prikriti posel
pomemben za obdavčitev (§ 41/2 AO). To ustreza tudi civilnemu pravu (§ 117/2 BGB); tudi civilno
pravo noče »imeti posla« z zgolj lupino (brez vsebine).1063
Ker gre davčnemu pravu za zajetje ekonomskega konkretnega dejanskega stana, se davčna umestitev
pogosto razlikuje od civilnopravne.1064 Potrebno je razlikovati različni vsebini civilnopravnih in
davčnopravnih konceptov § 117 BGB (gospodarski uspeh naj ne bi bil dosežen) in § 41 AO (odmik
ekonomsko želenega od civilnopravno želenega). Davčni navidezni posel ni definiran z odklonom med
izjavljenim in želenim (kot izhaja iz civilnopravne definicije § 117 BGB), temveč skozi (neprimerno)
namerno povzročeno razliko med zunanjo obliko in ekonomsko vsebino; tako je navidezni posel
posebna oblika izraza zlorabe zakonskega dejanskega stana.1065
Navidezni posel pa ne leži tedaj, »če stranke posel resnično želijo, vendar z njihove strani želene
pravne posledice juristično napačno klasificirajo«.1066 Pravni posel tudi ni zato navidezen, ker je bila
izbrana netipična oblika. Oblikovno neveljavni niso že zaradi tega tudi navidezni posli, so pa napake v
1056

BFH BStBl 97, 655. Prav tam, RŠ 23, str. 267.
BFH BFH/NV 91, 704.
1058 BFH BStBl 96, 383; 98, 573; 99, 35. Prav tam, RŠ 21, str. 265.
1059 BFH BStBl 98, 573; 99, 35.
1060 BFH BStBl 96, 383; 98, 573; 02, 111; 99, 35; 05, 176. Prav tam, RŠ 21, str. 266.
1061 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag et al., 2010, Steuerrecht, str. 160–161.
1062 H. Hahn, Das Scheingeschäft im steuerrechtlichen Sinne, Zur Dogmatik des § 41 Abs. 2 AO, v: DStZ, 88 (2000), št. 12, str.
433; Fischer, v: Hübschmann/Hepp/Spitaler AO-FGO, 2007, RŠ 151; Heuerman, Simulation, str. 416; povzeto po J. Lang, v: K.
Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 160.
1063 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 160.
1064 Na primer tudi pri učinkovitem fiduciarnem prenosu lastninske pravice (na premičnini) v zavarovanje
(Sicherungsübereignung) je predmet davčno gledano dodeljen fiduciantu (§ 39 AO). S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte
Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 81.
1065 H. Hahn, Das Scheingeschäft im steuerrechtlichen Sinne, Zur Dogmatik des § 41 Abs. 2 AO, v: DStZ, 88 (2000), št. 12, str.
433.
1066 K. Larenz, M. Wolf, 2004, Allgemainer Teil des Bürgerlichen Rechts, str. 648.
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formi posla povečini indic za navideznost.1067

3.4.3.4. Razlikovanje med navideznim poslom in navideznim ravnanjem
Navidezna ravnanja (Scheinhandlungen) niso zajeta v § 117 BGB. So pa zajeta v § 41 AO in § 4/1
SubvG,1068 vendar niso definirana.1069 V § 41/2 AO so tako navedeni davčni učinki navideznih poslov in
navideznih ravnanj, brez da bi bile definirane zakonske predpostavke za njuno prepoznanje.1070
Sam pojem navidezni posel je definiran v § 117/1 BGB. Tudi v davčnem pravu je treba vsako ravnanje
(poslovanje), katerega učinke si stranke želijo samo zaradi davčnih namenov ter ne želijo
civilnopravno veljavo sklenjenih poslov, obravnavati kot navidezni posel. Temu sledi tudi sodba BGHja,1071 ki pravi, da »je za davčno priznavanje potrebno, da je vsaka izbrana civilnopravna oblika tudi
želena. Neka določena pravna oblika ne more biti istočasno davčno želena in civilnopravno
nezaželena. Če posel civilnopravno ni zaželen, je tako ta posel navidezen s ciljem doseči davčno
zatajitev«.1072
Navidezno ravnanje (Scheinhandlung) pa zakonsko ni definirano. Prav tako kot navidezni posli so tudi
navidezna ravnanja brez pomena za obdavčenje (§ 41/2/s.1 AO). Če je skozi navidezno ravnanje
prikrit nek drugi zakonski dejanski stan, bo le-ta primeren za obdavčitev. Navidezna ravnanja so tudi
opisana v nemški civilnopravni literaturi kot »na videz nastopajoči realni akti«, »na videz nastopajoča
konkretna ravnanja« ali »dejanja, ki le slepijo z določenim dejanskim uspehom«. Tako navidezna
ravnanja preslepijo s prikazom neke situacije, ki pa ni niti želena niti resnično ne obstaja, in
predstavlja zgolj (resda nameravano) fasado.1073 Navidezna ravnanja so dejanska ravnanja, ki pa so iz
namena doseganja pravnih posledic zgolj uprizorjena oziroma hlinjena (nur vorgetäuscht sind).1074
Kot primer navideznega ravnanja se citira § 5 StAnpG, tj. predhodna ureditev današnjega § 41 AO, ki
je določal, da »so navidezni posli in navidezna ravnanja (npr. ustanovitev ali priglasitev navideznega
sedeža/bivališča) za obdavčitev nepomembni«.1075 Razen stalnega prebivališča lahko tudi kraj
prometa blaga, prevzem in odpoved lastnine predstavljajo davčno relevantna navidezna ravnanja.1076
Pojma navidezni posel in navidezno ravnanje tako podlegata presojo z vidika ekonomskega pristopa v
smislu § 41/2 AO. Vendar tako široki spekter razmišljanja o navideznem ravnanju lahko povzroči
nevarnost, da se zabrišejo meje do zaobidenega posla. Posebej problematični so primeri, v katerih se
stranka izogne navideznim ravnanjem ter se pri tem poslužuje ravnanj z vsebino, ki je napolnjena
zgolj z minimalnim stikom z realnostjo. Z ozirom na primer družbe poštni nabiralnik
(Briefkastenfirma) lahko izpeljemo sledeče: čim več gospodarskih funkcij izvaja takšna družba, tem
težje se davčni organ pri obdavčitvi sklicuje na § 41/2 AO, saj je uporaba tega člena vezana le na
dejansko izvajanje poslov. Kje je mera glede navezave na gospodarsko realnost, ostaja pri tem
nejasno.1077
1067

J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 160.
Gesetz gegen mißbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (1976).
1069 S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 57.
1070 Prav tam, str. 57.
1071 BFH z dne 18.11.1976 - VII ZR 150/75, BGHZ 67, 334, 338.
1072 S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 58.
1073 Prav tam, str. 58.
1074 H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 24, str. 267.
1075 »Scheingeschäfte und andere Scheinhandlungen (z.B. die Begründung oder Beibehaltung eines Scheinwohnsitzes) … sind
für die Besteuerung ohne Bedeutung.«
1076 BFH BStBl 63, 396; 65, 218. H. B. Prav tam, RŠ 24, str. 267; S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und
Umgehungshandlungen in der EG, str. 59.
1077 T. i. družbe poštni nabiralniki so formalnopravno obstoječe družbe, vendar ustanovljene samo navidezno in z namenom
doseganja davčnega prihranka in ne posedujejo poslovnega obrata. Po eni strani so lahko obravnavana kot navidezno
1068
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Ob koncu lahko izhajajo iz tega, da prevladujoče mnenje v strokovni davčni literaturi sledi pri
opredelitvi pojma navideznega posla civilnopravni definiciji ter pri tem sledi poslovni volji kot
odločujočemu kriteriju. Pri navideznemu ravnanju pa pride do izraza tisto, kar je bilo dejansko
izvedeno oziroma storjeno.1078
In še beseda o nedoslednem omenjanju navideznega ravnanja ob definiranju navideznega posla.
Okvir določbe § 41/2/s.2 AO sicer omenja le navidezne posle, vendar je uporaben tudi za navidezna
ravnanja.1079

3.4.4. Pomen § 42 AO v nemški davčnopravni teoriji in praksi
V nemškem pravu je ničnost zaobidenega posla v posameznih situacijah izrecno urejena, tako med
drugim tudi v davčnem pravu, kjer § 42 AO določa, da davčna obveznost ne sme biti dotaknjena z
zlorabo oblikovnih možnosti prava (Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts;
Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten).1080 Iz literature o obidu zakona v davčnem pravu
je prepoznano, da so zaobideni posli resnično mišljeni. Zaobideni posel predstavlja uresničitev
določene gospodarske situacije skozi preprečevanje (oviranje) uporabe s strani zakonodajalca
določene pravne forme. Deloma pa se poslovne stranke poslužujejo zaobidenih poslov, ko želijo
ekonomski cilj, ki ga želi zakonodajalec obdavčiti, doseči s pomočjo od njih izbranih civilnopravnih
oblik ter tako podlegati manjši obdavčitvi ali se ji celo izogniti.1081 V davčnem pravu je zaobideni posel
tako opredeljen v § 42 AO, ki poenostavljeno povedano določa, da se z obidom predpisanih oziroma s
strani zakona predvidenih oblik pravnih poslov (kot že navedeno, je nemški zakonodajalec uporabil
izraz »zloraba oblikovnih možnosti prava«) ni mogoče izogniti davčnemu zakonu, ki za določeni
abstraktni dejanski stan predvideva davčne posledice v obliki obdavčitve, ter je v primeru obida
zakona podana zahteva za davčno obravnavo pravne oblike, kot bi ustrezala (resničnemu)
gospodarskemu dogodku.
Davčno zaobidenje vključuje oblikovanje transakcij z namenom, da se doseže davčna korist, davčna
ugodnost ali znižanje davčne obveznosti na način, ki ni bil namenjen z davčnim zakonom. Je
nesprejemljiva manipulacija zakona, ki ni enaka legitimni davčni izognitvi (tj. davčnemu
načrtovanju).1082
V skladu z § 42 AO je pravna oblika zlorabljena, če ni primerna za izvajajoče ekonomske dogodke. To
je primer, če gresta zunanja oblika in gospodarska vsebina narazen.1083 Vendar § 42 AO ne vsebuje
nobenega popolnoma samostojnega (davčnega) abstraktnega dejanskega stana, temveč se veže na
skozi drugi (tj. materialni) zakon utemeljeno davčno obveznost, pri čemer zgolj določa, da obveznost
ni mogoče zaobiti ali jo zmanjšati z zlorabo oblikovnih možnosti prava.
Pri tem morda velja pripomniti, da avtorji navedenemu področju davčnega prava pripisujejo različne
(pre)udarne pridevnike in opazke k problemu zaobidenega posla. Tako npr. Böckli1084 navaja, da se
ravnanje (starejša sodba - RFH z dne 10.1.1935, RStBl 148), po drugi strani pa kot ravnanje zaobida (BFH z dne 13.8.1985,
BStBl. 1985, 636). S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 59–60.
1078 S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 60.
1079 BFH BStBl 21, 308; 97, 655. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B.
Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 24, str. 267.
1080 A. Oguz, 1997, Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht, str. 108.
1081 W. Engert, 1966, Umgehungsgeschäfte im Grundstückverkehrsrecht, str. 71.
1082 K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 1.
1083 Več o tem H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 223–224.
1084 P. Böckli, v: E. Höhn, K. A. Vallender, Steuerrecht in Rechtsstaat, Festschrift für Francis Cagianut zum 65. Geburtstag, str.
289.
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določilo § 42 AO ukvarja z »eno od najbolj nenavadnih in čudnih oblik na obrobju davčnega prava, in
sicer davčnim zaobidenjem«, medtem ko Fischer1085 davčno zaobidenje opredeljuje kot »sekularni in
svetovni problem«. Stroka in sodna praksa1086 opredeljujeta zaobid davčnih zakonov skozi zlorabo
oblikovnih možnosti prava kot podvrsto obida zakona. Posledično Linn1087 zaključuje, da ga je kot
njegovo podvrsto mogoče šteti k primerom »institucionalizirane zlorabe prava«. Z vidika njegove
široke uporabnosti pa Kottke1088 določbo § 42 AO opisuje tudi kot »kavčuk določbo zoper davčno
zlorabo«.
Če je davčna norma zaobidena z uporabo druge (za določeni posel nepredvidene) pravne obličnosti,
je s tem prizadeta ideja o enotnosti pravnega sistema. Pravni sistem, ki dovoljuje, da so posamezna
pravila zaobidena s pomočjo drugih pravil, je defekten.1089 Zaobideni posli, ki bi se naj namesto
prepovedne norme izognili ugotovitvi določenega zakonskega dejanskega stana, so še posebej
pomembni na področju davčnega prava.1090
Davčno zaobidenje je pri tem potrebno po eni strani razmejiti od legitimne davčne izognitve (tj.
planiranja) ter po drugi strani od navideznega posla in davčne utaje. V teoriji je lahko razmejitev zelo
uspešna, vendar se lahko meje med pojmi v praksi zameglijo.1091 Težje kot ekstreme je namreč
presojati davčni zaobid. Tukaj davčni zavezanec ne prikriva, tudi se ne odpove uresničitvi
konkretnega dejanskega stana. Namesto tega izbere obliko konkretnega dejanskega stana, ki gre bolj
ali manj mimo abstraktnega dejanskega stana določenega davčnega zakona, vendar njegova
ekonomska vsebina ustreza obliki, ki naj bi bila zajeta v okviru zakonskega dejanskega stana. Z § 42
AO želi nemški zakonodajalec omejiti te davčne zaobide s tem, ko zlorabnim oblikam odvzame
davčno priznanje.1092
Davčni zavezanec ima pravico, da svoje obveznosti do države davčno optimira. Vendar je splošni
protizlorabni zakonski dejanski stan po § 42 AO tista pravna določba, ki jo vsak davčni svetovalec
mora imeti v mislih, ko svetuje »davčnooptimizacijsko«. Ta določba označuje mejo, ki jo davčni
svetovalec ne sme prestopiti.1093 Ugotovitev te meje je težavna in kompleksna naloga, ki zahteva
1085

P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 644.
1086 Tako iz sodb BFH z dne 19.3.1980 (II R 23/77, BStBl. II 1980, 598) in z dne 14.6.1986 (II R 22/84, BStBl. II 1986, 620)
izhaja: »Steuerumgehung ist ein Unterfall der Gesetzesumgehung. Sie besteht in einem Verhalten, auf das die durch
Auslegung ermittelte Regelung des Gesetzes nicht anwendbar ist, obwohl dieses Verhalten dem Zweck der
Gesetzesvorschrift widerspricht oder entspricht. Aufgrund des § 6 StAnpG (§ 42 AO) ist der Rechtsanwender ermächtigt, eine
Gesetzesvorschrift (im Ergebnis im Weg der Analogie) auf Fälle unangemessener Zivilrechtsgestaltung anzuwenden.« Tako
P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 644; podobno E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch,
M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 6, str. 271; podobno J. Lang, v: K. Tipke,
J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 163; A. Linn, 2007,
Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 36.
1087 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 36.
1088 »Der Kautschukparagrapf gegen steuerlichen Missbrauch.« K. Kottke, 1991, Steuerersparung, Steuerumgehung,
Steuerhinterziehung, str. 199.
1089 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 6, str. 271.
1090 S. Trüter, 1987, Steuerlich motivierte Scheingeschäfte – Ihre Behandlung in Zivilrecht, str. 73.
1091 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 37; podobno R. Bossert, 1997,
Unternehmensbesteuerung und Bilanzsteuerrecht, str. 24–25.
1092 I. Dörr, D. Fehling, Missbrauchsbekämpfung im Steuerrecht - § 42 AO unter der Lupe, v: Bucerius Law Journal, Let. 2
(2008), št. 1, str. 20.
1093 Primer davčnega optimiranja pri nakupu kapitalske družbe, pogosto svetovan s strani davčnih svetovalcev, je
upoštevanje določbe nemškega zakona o davku na nakup nepremičnine (Grunderwerbsteuer - GrEStG), ki določa prag
pridobitve kapitalske udeležbe (95 % delež), ko mora kupec plačati tudi nepremičninski davek, če nakupljena družba
poseduje nepremičnino; drugačen je položaj, če družba C proda družbi A le 94,9 % deležev v družbi B. Tako zakonski
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poznavanje davčnopravnega reda, predvsem namena in smisla splošne davčne protizaobidne norme,
in sicer v povezavi z materialno davčno določbo.
Tako vsebuje določba § 42 AO po eni strani za taistega davčnega svetovalca ali drugega uporabnika
prava tisto breme, ko jo zaradi njene »prazne« formulacije ni mogoče preprosto definirati; po drugi
strani pa davčnopravna teorija poudarja, da skozi davčni zaobid (torej ob izpolnitvi abstraktnega
dejanskega stana po § 42 AO, v povezavi z materialnopravno določbo) dosežene davčne prednosti
sicer niso želene s strani zakonodajalca, vendar so pa legalne. Davčno zaobidenje tako načeloma (tj.
vse dokler ni izpolnjen zakonski dejanski stan kazenskopravne norme) ni niti prepovedano niti
kaznovano, ima pa davčnopravne posledice v obliki dodatne obdavčitve.1094

3.4.4.1. Primeri davčnega zaobidenja iz nemške pravne literature
V poglavjih III.3.2.2.2. in III.3.2.2.3. sem že predstavil štiri nazorne primere davčnega zaobidenja, in
sicer:
 primer dogovora delodajalca in delojemalca o izplačevanju plače v višini, ki je s socialnimi
predpisi varovana pred posegom upnikov;
 primer pogodbe o nakupu t. i. d. o. o. plašča;
 primer preprečitve ugotavljanja kapitalskega dobička pri prodaji nepremičnine, ko
pogodbenika namesto prodajne pogodbe skleneta dolgoročno najemno pogodbo in
predkupno pravico z najemnikom ter
 primer kamuflirane prodaje nepremičnine v obliki ustanovitve gospodarske družbe, iz katere
pa družbenika, ki sta v družbo bodisi vložila denar bodisi nepremičnino, (po špekulativni
likvidaciji le-te) ob delitvi premoženja družbe prejmeta nasprotni vložek.
Na drugi strani pa (če ostanemo pri nepremičninah) poslovna oblika sale and lease back ne
predstavlja davčnega zaobida, saj je prestavljanje premoženja na drugega nosilca pravic z vsemi
pravnimi posledicami resno in dokončno želeno.1095
K tipičnim oblikam zaobidenih poslov še spadajo subjektivno zaračunavanje dohodkov med sorodniki,
zloraba presečnih davčnih dni, verižni darilni posli ter prelaganje dobička v (tuje) bazne družbe
(Basisgesellschaften).1096 Še posebej slednji primer, ki se nanaša na pravila glede preprečevanja
davčnega zaobidenja v mednarodnih odnosih (sklenjene mednarodne pogodbe), postavlja vprašanje
glede odnosa med domačimi predpisi in mednarodnimi sporazumi o izogibanju dvojnemu
obdavčenju, na kar odgovarjam v nadaljevanju tega poglavja.
V zaobidenem poslu se vsaj ena stranka sklicuje na pravni položaj, ki se zgolj pri formalnem,

dejanski stan § 1/3/št.1 GrEStG ni izpolnjen. Tukaj pa se pojavi vprašanje, ali ni v takem primeru določba § 42/1/s.3 AO
podana ravno zato, da omogoči obdavčitev. V skladu z oblikovano sodno prakso je § 42 AO uporaben zraven § 1/3/št.1
GrEStG, vendar je vsebinsko vnaprej določeno, da majhno razlikovanje meje na višini 95 % ne more predstavljati obtožbe
zlorabe predpisa. V praksi se je že oblikoval trg družb, ki za plačilo omogočajo izvedbo takšnih strategij davčnega izogibanja
z držanjem majhnih kapitalski deležev. Takšne neodvisne (nepovezane) družbe se v praksi imenujejo »RETT-blockers«, pri
čemer RETT predstavlja okrajšavo za »real estate transfer tax«. Prav tam, str. 23.
1094 Tako se Nemčija zadovolji s pobranim davkom, medtem ko druge države določajo kazen v obliki dodatno obračunanega
davka od sicer neplačanega davka, kot npr. Brazilija (do 225 %), Italija (do 100 %) ali Singapur (do 400 %). Ravljen, GAAR, str.
14.
1095 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 651.
1096 S. Seibold, 2002, Steuerliche Betriebswirtschaftslehre in nationale und transnationaler Sicht, str. 151–152.
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površnem opazovanju zdi obstoječ in pravilen.1097 Vendar razumne stranke za dosego želenih ciljev ne
bi uporabile pravne oblike pod takšnimi pogoji, temveč bi izbrale takšno pravno obliko, ki povzroča
gospodarske dogodke. Neprimerna pravna oblika pomeni, da ne povzroča nobenih gospodarskih
procesov. Vendar pa mora z zaobidenim poslom seveda nastati neka davčna korist oziroma
ugodnost.1098

3.4.4.2. Davčno zaobidenje po § 42 AO
Definicija § 42 AO z naslovom Zloraba oblikovnih možnosti prava (Missbrauch von rechtlichen
Gestaltungsmöglichkeiten) se glasi:1099
(1) Z zlorabo oblikovnih možnosti prava ni mogoče zaobiti zakona. Če je v posameznemu davčnemu
zakonu izpolnjen zakonski dejanski stan, ki služi preprečevanju davčnega zaobida, se določijo pravne
posledice po tem predpisu. Drugače pa pri obstoju zlorabe v smislu drugega odstavka nastane takšen
davčni zahtevek, kot bi nastal pri pravni obliki, ki je primerna gospodarskemu dogajanju.
(2) Zloraba obstaja tedaj, če je izbrana neprimerna pravna oblika, ki pri davčnemu zavezancu ali tretji
osebi v primerjavi z ustrezno obliko vodi do zakonsko nepredvidene davčne ugodnosti. To pa ne velja,
če davčni zavezanec za izbrano obliko dokaže zunajdavčne razloge, ki so po sestavitvi celotne slike
medsebojnih odnosov upoštevajoči (pomembni).
Načeloma je lahko vsaka pravna norma predmet zaobidenja;1100 tako ima § 42 AO univerzalni obseg
uporabe.1101 V skladu z § 42/1/s.1 AO podaja za vse državne organe1102 zavezujočo zahtevo, da
prepoznajo zaobidenje davčnih zakonov, v kakor to temelji na zlorabi pravnih oblik, ter jih dokažejo z
uporabo določila, navedenega v tretjem stavku prvega odstavka tega člena. Določili drugega in
tretjega stavka prvega odstavka urejata konkurenčni odnos do posebnih davčnih predpisov, ki prav
tako služijo preprečevanju davčnih utaj. Določilo § 42/2 AO pa poskuša pri definiranju pojma zlorabe
podati njegove meje.1103
Tudi sam naslov § 42 AO »Zloraba oblikovnih možnosti prava« lahko pozornega uporabnika davčnega
prava postavi v dvom, ali je subjektivni element zaobidenega posla – kot izhaja že iz samega naslova
analizirane nemške določbe – bistveni element.1104 V nemški literaturi se poleg uporabe izraza
zloraba oblikovnih možnosti prava uporabljata še izraza »zloraba obličnosti« (Gestaltungsmissbrauch)
in »zloraba prava« (Rechtsmissbrauch).
1097

S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 10–12.
S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 80.
1099 § 42 AO - Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten:
(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das Steuergesetz nicht umgangen werden. Ist der
Tatbestand einer Regelung in einem Einzelsteuergesetz erfüllt, die der Verhinderung von Steuerumgehungen dient, so
bestimmen sich die Rechtsfolgen nach jener Vorschrift. Andernfalls entsteht der Steueranspruch beim Vorliegen eines
Missbrauchs im Sinne des Absatzes 2 so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen rechtlichen
Gestaltung entsteht.
(2) Ein Missbrauch liegt vor, wenn eine unangemessene Gestaltung gewählt wird, die beim Steuerpflichtigen oder einem
Dritten im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt. Dies gilt
nicht, wenn der Steuerpflichtige für die gewählte Gestaltung außersteuerliche Gründe nachweist, die nach dem Gesamtbild
der Verhältnisse beachtlich sind.
1100 Po § 4 AO je v nemškem pravu »zakon vsaka pravna norma«.
1101 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 31, str. 274; podobno A. Unfried, 1998, Steuerrecht und Dividenden-Stripping, str. 119.
1102 § 20/3 GG:
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an
Gesetz und Recht gebunden.
1103 Prav tam, RŠ 1, str. 270.
1104 Tega vprašanja, ki je bistveno za razumevanje zaobidenega posla, se bom lotil v nadaljevanju v okviru analize zakonskih
predpostavk zaobidenega posla.
1098
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Pri tem Linn1105 ugotavlja, da izraza »zloraba« (Missbrauch) in »davčno zaobidenje«
(Steuerumgehung) štejeta drug ob drugem k zakonskemu dejanskemu stanu nemške splošne norme
o zaobidu, določene v § 42 AO. Zloraba oblikovnih možnosti prava je podana iz davčnega vidika, ko se
z zlorabo izogne (zaobide) določbam davčnega zakona. Do davčnega zaobidenja pride, ko so pravne
oblike zlorabljene z namenom znižanja davčne obveznosti. Sam izraz »zloraba oblikovnih možnosti«
(Gestaltungsmissbrauch) se tako prvenstveno nanaša na sredstvo, ki je uporabljeno za dosego
zmanjšanja davčne obveznosti. Izraz »davčno zaobidenje« pa se nasprotno nanaša predvsem na
pomen in namen (cilj) same zaobidene davčne zakonske norme.1106 Pri tem Linn in še pomemben del
nemških pravnih teoretikov1107 pravilno zaključujejo, da se izraza zloraba in davčno zaobidenje
uporabljata kot sinonima.
Pomembno kritiko navedenemu pristopu1108 je v novejšem času podal Böing, ki vidi zlorabo pravne
obličnosti kot poseben primer davčnega zaobida, na katerega zakonodajalec veže davčne posledice
ter ugotavlja, da »se pomena pojmov „Umgehung“ in „Gestaltungsmissbrauch“ sicer pokrivata,
vendar pa nista ujemajoča sinonima«.1109 Po mnenju Böinga pojem »davčno zaobidenje« prednostno
označuje namen ravnanja davčnega zavezanca, medtem ko izraz »(davčna) zloraba pravne obličnosti«
(steuerlicher Gestaltungsmissbrauch) označuje primer zlorabe pravne norme, pri čemer označuje
zgrešitev namena iz vidika zaobidene norme.1110
Kot že navedeno, je ta splošna samoumevnost, da je zahtevana nezaobidena obličnost pravnega
standarda, kodificirana v § 42 AO. Po Ratschowu1111 doseže na videz neustrezno opisno izražanje
zakonske določbe § 42 AO na koncu svoj cilj: davčno zaobidenje ni nekaj prepovedanega (»ne sme«
oziroma »darf nicht«), ampak je v smislu normativne logike nemogoče (»ne more« oziroma »kann
nicht«). Davčni zaobid tako ne sme nastati pod nobenimi pogoji ali okoliščinami. Vsekakor pa je v
posameznem primeru vprašanje, ali je zakon mogoče zaobiti, materialno in ne postopkovno
vprašanje. To se lahko preveri samo na podlagi vsakokratne vsebine posamezne pravne norme.1112
In še pogled v sodno prakso: BFH se je fenomenu (pojavu) davčnega zaobidenja približal s povratnim
1105 Prvi

izraz izhaja iz naslova § 42 AO, kakor tudi § 41/1/s.1 AO. Drugi izraz pa se prav tako skriva v prvem stavku, ki določa:
»… se davčni zakon ne more zaobiti« (»… kann das Steuergesetz nicht umgangen werden«). S tem sta oba izraza znaka
zakonskega dejanskega stana § 42 AO. A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 36.
1106 Tako A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 36.
1107 Za enačenje zlorabnega in zaobidenega ravnanja dajejo svoj glas tudi drugi nemški avtorji: R. Serick, Rechtsform und
Realität juristischer Personon, Berlin, Tübingen, 1955, str. 23; W. Zeiss, Die arglistige Prozeßpartei, Berlin, 1967, str. 67; O.
Kuhn, Strohmanngründungen bei Kapitalgesellschaften, Tübingen, 1964, str. 146; M. Wollenschläger, Anmerkung zu BAG
(19.12.1974), AuR 1975, str. 223; H. Stöckel, Gesetzesumgehung und Umgehungsgesetze im Strafrecht, Neuwied, 1966, str.
94; G. Wacke, Vom Kampf gegen die Gesetzesumgehung, AkadZ 3 (1936), str. 110; J. Danzer, 1981, Die Steuerumgehung,
str. 15; A. Teichmann, 1962, Die Gesetzesumgehung, str. 77; R. Westerhoff, Mentalreservation, Simulation und agere in
fraudem legis (dis.), Greifswald, 1900, str. 122; P. Mader, Rechsmißbrauch und unzulässige Rechtsausübung, Dunaj, 1994,
str. 146. Povzeto po O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 110.
1108 Kritiki enačenja zaobidnega in zaobidenega ravnanja so bili v starejši nemški literaturi (tako Heeder, str. 110): Gerd
Rinck, Pflichtwidrige Vertretung. Insichgeschäfte und sonstiger Vollmachtsmißbrauch nach Deutschem und Englischem
Recht unter besonderer Berücksichtigung der Umgehungsfälle, Berlin, 1935, str. 93; Wolfgang Fikentscher, Die vertikale
Preisbindung, München, Berlin, 1960, str. 86; Ernest Martin, Das Chikaneverbot des BGB, Borna, Leipzig, 1907, str. 5.
1109 K. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, zvezek III, 1. izdaja, München, 1993, str. 1329; G. Römer, 1955, Gesetzesumgehung
im deutschen Internationalen Privatrecht, str. 57; O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 111. Povzeto po C. Böing, 2006,
Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 18 in 32.
1110 Po mnenju Böinga pojem »zloraba« tudi bolje opisuje dejanski problem, tj. zgrešitev namena zakona skozi določeno
ravnanje, kot izraz »davčno zaobidenje«, ki lažno nakazuje, da je odločilni kriterij zaobidenje davčnega dolga. C. Böing, 2006,
Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 18 in 32.
1111 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 7, str. 271.
1112 Prav tam, RŠ 7, str. 271.
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zaključkom iz § 42 AO: tipično za davčno zaobidenje je gospodarskim (ekonomskim) odnosom
»neprimerna« (unangemessen) pravna oblika. Predhodne določbe1113 so sicer govorile o »nenavadnih
(neobičajnih) pravnih oblikah« (ungewöhnliche Rechtsformen), zato se je še pogosto (tudi v pravni
praksi) »neprimerno« (unangemessen) enačilo z »nenavadnim, neobičajnim« (ungewöhnlich).1114
Izraz »neprimernost« po mnenju Ratschowa1115 potrebuje razmerje in vrednostno merilo; tako se
pravna obličnost da presoditi (opredeliti) zgolj v odnosu do druge pravne oblike.1116
Sodišče se sicer v izvajanju prava vpraša, katera je »običajna, najpreprostejša in skozi pravni red
zapovedana pot« (der übliche, einfachste und durch die Rechtsordnung gebotene Weg): tako je oblika
posla (Rechtsgestaltung) predstavljena kot »primerna« (angemessene), »namenu ustrezna oblika«
oziroma »namenu najprimernejša oblika« (zweckmäßigste Gestaltung«), »enostavna« (einfache) ali
kot »ravna pot« (gerader Weg).1117 Nasprotno temu lahko oblike davčnega zaobidenja – sodeč po
njihovi zunanji obliki, čeprav ne dogmatsko – prepoznamo kot »nerodne, dolgovezne«
(umständliche), »okorne« (schwerfällige), »komplicirane« (kompizierte), »poslovno nesmiselne«
(wirtschaftlich unsinnige), »nesmiselne in nepraktične« (unvernünftige und unpraktikable), »umetne,
izmišljene« (gekünstelte), »si v nasprotju« (in sich widersprüchlich) ali celo »smešne« (lächerlich).1118
Takšne sekundarne oznake imajo omejene hevristične vrednosti pri odkrivanju začetnega suma
storitve zlorabe.1119 Prav tako so načrtovane poti – skozi uporabo večih fazah in večinoma kratko
časovno zaporedje več sestavnih delov – poimenovali tudi kot »ovinek« (Umweg), »pot, po kateri se
prikradeš« (Schleichweg) in »zavajajoči pravni triki« (abwegige rechtliche Kniffe und Schliche).1120
V skladu z § 42 AO je pravna oblika zlorabljena (zaobidena), če ni primerna za izvajajoče ekonomske
dogodke. To je primer, če gresta zunanja oblika in gospodarska vsebina narazen, npr. ko se enotna
pogodba pokaže v obliki več posameznih (nepovezanih) pogodb, brez da bi za to obstajali ekonomski
ali kakšni drugi pomembni (nedavčni) razlogi. Neprimernost obličnosti se določi po merilu
določenega davčnopravnega zakonskega dejanskega stana in po njegovem namenu; splošna – ne po
vsakokratnemu namenu posameznega zakona izoblikovana – neprimernost ni mogoča.1121

1113

»Zloraba oblikovne možnosti prava« je v § 5 RAO (1919) in § 10 RAO (1931) vsebovala »nenavadnost«
(Ungewöhnlichkeit) kot zakonski dejanski stan, pri čemer je sodstvo navedeni izraz uporabljalo tudi v času po spremembi
zakonskega določila. Npr. sodbi BFH-ja z dne 29.11.1982 GrS 1/81, BStBl. II 1983, 272 (277), in z dne 1.2.1989 I R 2/85, BStBl.
II 1989, 473: »Ein Mißbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten liegt dann vor, wenn eine Gestaltung gewählt wird, die,
gemessen an dem erstrebten Ziel, unangemessen, also ungewöhnlich ist, der Steuerminderung dienen soll und durch
wirtschaftliche oder sonst beachtliche nichtsteuerliche Gründe nicht zu rechtfertigen ist.«
1114 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 647; A. Unfried, 1998, Steuerrecht und Dividenden-Stripping, str. 121; C.
Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 74 i n 190.
1115 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 49, str. 277–278.
1116 Podobno mnenje je pred tem že izrazil Unfried, ki je navedel, da »bi v primeru, če bi vsaki neobičajni obliki očitali
neobičajnost, bile vse netipične oblike razvrščene kot takšne in bi jih v izvajanju prava nadomestili z drugimi«, medtem ko bi
nasprotno »sinonimiziranje« pripeljalo do posledice, da bi oblike poslov, ki so izvedene z namenom zniževanja davčne
obveznosti, skozi prakso postale »običajne« in posledično »ustrezne«. A. Unfried, 1998, Steuerrecht und DividendenStripping, str. 121–122.
1117 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 647; A. Unfried, 1998, Steuerrecht und Dividenden-Stripping, str. 122; C.
Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 73.
1118 P. Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2009, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 184–185; S.
Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 80; A. Unfried, 1998, Steuerrecht und
Dividenden-Stripping, str. 123; C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 73.
1119 P. Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2009, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 184–185.
1120 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 647; P. Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2009,
Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 186–188; A. Unfried, 1998, Steuerrecht und Dividenden-Stripping, str. 123.
1121 H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 223–224.
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3.4.4.3. Davčno zaobidenje skozi zgodovinsko lupo
Zgodovinsko gledano določba o davčnem zaobidenju nima podlage šele v letu 1977 uzakonjenem AOju (ter njegovem § 42), temveč sega v preteklost v uporabnost določbe § 5 RAO (1919) ter § 10 RAO
(1931), ki je bila leta 1934 nadomeščena z določbo § 6 StAnpG.
§ 5 RAO (1919) je kot predhodnik današnjega § 42 AO nastal pod vplivom sodbe RFH-ja z nazivom
»primer Mitropa«.1122 V tem primeru se je sodišče čutilo strogo vezano na ozko besedilo uporabljene
norme. Pri tem je sodišče kot obrazložitev navedlo: »Zakon ne vsebuje nobenih pravil o tem, da bi se
naj zaobideni posli tako obdavčevali kot posel, katerega obdavčitev si udeleženci želijo prihraniti.«1123
S kasnejšo uvedbo splošne klavzule v obliki § 5 RAO (1919)1124 naj bi bilo popravljeno navedeno
nesprejemljivo formalno dojemanje sodne prakse.1125
V § 5/2 RAO (1919) ter njegovem nasledniku § 10/2 RAO (1931) vsebovane določbe o tem, kaj se
lahko šteje kot zlorabo civilnopravnih oblik, so bile opredeljene kot »pretesne in nerazumljive«, tako
da je bila uporaba teh določb v praksi zelo otežena. Z namenom, da bi predpise o davčnem zaobidu
oblikovali bolj »elastično« kot v preteklosti, so zato določilo § 10/2 RAO (1931) leta 1934 odpravili
(brez pričakovanega učinka). Sledil je sprejem StAnpG (1934), ki je uporabnost svojega § 61126
(podobno kot določilo § 138 BGB) vezal na »občutek za dostojanstvo vseh pošteno in pravično
mislečih« (Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden).1127
Z izjemo manjših sprememb je § 6 StAnpG ostal nespremenjen do leta 1977, ko ga je nadomestil § 42
AO.1128 Sodbam BFH-ja iz konca leta 1999 ter začetka naslednjega leta,1129 ko je sodišče osporavalo s
strani zakonodajalca opredeljen namen § 42 AO, je v decembru 20011130 sledila prva večja
1122 RFH

z dne 16. 7. 1919 - II A 142/19, RFHE 1, 126.
»Das Gesetz enthält keine Vorschriften dahin, dass Umgehungsgeschäfte so besteuert werden sollen, wie das Geschäft,
dessen Versteuerung die Beteiligten ersparen wollen.«
1124 § 5 RAO - Missbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts:
(1) Durch Missbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts kann die Steuerpflicht nicht
umgangen oder gemindert werden.
(2) (2) Ein Missbrauch i. S. von Abs. 1 liegt vor
1. in Fällen, wo das Gesetz wirtschaftliche Vorgänge, Tatsachen und Verhältnisse in der ihnen entsprechenden rechtlichen
Gestaltung einer Steuer unterwirft, zur Umgehung der Steuer ihnen nicht entsprechende, ungewöhnliche Rechtsformen
gewählt oder Rechtsgeschäfte vorgenommen werden, und
2. nach Lage der Verhältnisse und nach der Art, wie verfahren wird oder verfahren werden soll, wirtschaftlich für die
Beteiligten im Wesentlichen derselbe Erfolg erzielt wird, der erzielt wäre, wenn eine den wirtschaftlichen Vorgängen,
Tatsachen und Verhältnissen entsprechende rechtliche Gestaltung gewählt wäre, und ferner
3. etwaige Rechtsnachteile, die der gewählte Weg mit sich bringt, tatsächlich keine oder nur geringe Bedeutung haben.
1125 M. Wienbracke, Die Genese fiskalischen Misstrauens, v: Der Betrieb, 61 (2008), št. 13, str. 665; U. Palm, Germany, v: K.
B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 174–176.
1126 § 6 StAnpG:
(1) Durch Missbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts kann die Steuerpflicht nicht
umgangen oder gemindert werden.
(2) Liegt ein Missbrauch vor, so sind die Steuern so zu erheben, wie sie bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen
und Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu erheben wären.
1127 M. Wienbracke, Die Genese fiskalischen Misstrauens, v: Der Betrieb, 61 (2008), št. 13, str. 665; U. Palm, Germany, v: K.
B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 174–176.
1128 § 42 AO (1977):
Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das Steuergesetz nicht umgangen werden. Liegt ein
Missbrauch vor, so entsteht der Steueranspruch so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen
rechtlichen Gestaltung entsteht.
1129 BFH I R 29/97, 15.12.1999, BStBl. II 2000, 527 in BFH I R 94/97, 19.1.2000, BStBl. II 2001, 222.
1130 § 42 AO (1977, 2001):
(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das Steuergesetz nicht umgangen werden. Liegt ein
Missbrauch vor, so entsteht der Steueranspruch so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen
rechtlichen Gestaltung entsteht.
1123
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sprememba tega člena.1131 Medtem je samo uporabnost (novega) § 42 AO izoblikovala sodna praksa.
Tako je zaobideni posel v smislu § 42/1/s.1 AO prisoten, »če je izbrana pravna oblika, ki je – glede na
želeni cilj – neprimerna ter služi doseganju znižanja davčne obveznosti ter jo ni mogoče opravičevati
skozi ekonomske ali kakšne druge nedavčne razloge«.1132 Vendar pa davčnemu zavezancu ni zanikana
(odvzeta) možnost, da uredi svoje pravne odnose na način, da ga bremeni najnižje možno davčno
breme.1133 V predhodno predstavljenem smislu je kot »neprimerna« mišljena tista pravna oblika, ki jo
»razumne stranke iz gospodarskih dejstev, zlasti želenega gospodarskega cilja, ne bi izbrale«.1134
Neka oblika služi znižanju davka, če bi se ob uporabi ustrezne poti plačal višji davek kot pri dejansko
izbrani obliki.1135
Zakonski člen § 42 AO je bil dopolnjen in preoblikovan s sprejemom »Letnega davčnega zakona za
2008« (Jahressteuergesetz 2008).1136 Samo prvi stavek prvega odstavka je ostal nespremenjen. Nova
so kolizijska pravila v drugem stavku prvega odstavka, kakor tudi definicija zlorabe v drugem
odstavku. Prav tako je bilo oblikovanje pravnih posledic v tretjem stavku prvega odstavka
»uredniško« prilagojeno.1137 Določba § 42 AO je bila z letom 2008 poostrena z želenim ciljem
zmanjšati dovzetnost za sporne situacije.1138 Zakonodajalec je načrtoval zaostritev pravnega položaja,
kar je razvidno tudi s prehodno določbo, da se nova ureditev ne izvaja za nazaj.1139
Zvezno ministrstvo za finance (BMF) je zakonskemu okviru sledilo z podzakonsko ureditvijo, kjer je v
oddelku § 34a AEAO1140 definiralo zlorabo iz § 42 AO v 4 korakih: (1) davčni zavezanec izbere pravno
obliko brez ekonomske potrebe in je zato neprimerna; (2) izbrana oblika vodi k davčni prednosti za
zavezanca ali tretjo osebo; (3) ta davčna prednost ni mišljena s strani zakona; (4) davčni zavezanec ne
more zagotoviti nedavčnih razlogov za izbrano možnost, ki so relevantni, ko se presoja iz splošnega
vidika.1141
Po večinski presoji v strokovni literaturi1142 naj nova ureditev ne bi prinesla globokih sprememb.1143

(2) Absatz 2 ist anwendbar, wenn seine Anwendbarkeit gesetzlich nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.
1131 M. Wienbracke, Die Genese fiskalischen Misstrauens, v: Der Betrieb, 61 (2008), št. 13, str. 665.
1132 BFH z dne 9.11.2006 - IV R 21/05, DB 2007, 890.
1133 BVerfG z dne 14.4.1959 - 1 BvL 23, 34/57, BVerfGE 9, 237 (249). P. Kirchhof, Steuerumgehung und
Auslegungsmethoden, v: Steuer und Wirtschaft, 1983, št. 60, str. 179.
1134 BFH z dne 1.2.2001 - IV R 3/00, BStBl. II 2001, 520 (522); BFH z dne 18.3.2004 - III R 25/02, BStBl. II 2004, 787 (791).
1135 BFH z dne 1.12.1982 - I R 43/79, BStBl. II 1985, 2 (3); BFH z dne 3.2.1993 - I B 90/92, BStBl. II 1993, 426 (428). M.
Wienbracke, Die Genese fiskalischen Misstrauens, v: Der Betrieb, 61 (2008), št. 13, str. 666.
1136 Jahressteuergesetz 2008 (JStG 2008) z dne 20.12.2007 (BGBl. I, str. 3150, št. 69); velja od 29.12.2007.
1137 Z novimi pravili se je zakonodajalec odzval na po njegovem neustrezno uporabo § 42 AO s strani sodne prakse.
»Natančna in učinkovita« zakonska določila so v interesu izvajanja načela enakosti pred zakonom, kakor tudi za doseganje
pravne varnosti pri obdavčitvi. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R.
Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 2, str. 270–271.
1138 R. Rek, M. Brück, A. Labermeier, S. Pache, 2008, Internationale Steuerrecht in der Praxis, str. 32.
1139 Zakonodajalec je očitno z zakonsko spremembo nameraval okrepiti pravni položaja in zatorej v prehodni določbi
navedel, da se nova zakonska ureditev ne uporablja retroaktivno. Tako E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M.
Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 2, str. 270-271.
1140 Odlok o uporabi davčnega zakonika (Anwendungserlass zur Abgabenordnung) z dne 2.1.2008 (BStBl I s. 26).
1141 Tako točka 2.1 oddelka § 34a AEAO določa: »Ein Missbrauch i.S.d. § 42 Abs. 2 liegt vor, wenn eine rechtliche Gestaltung
gewählt wird, die den wirtschaftlichen Vorgängen nicht angemessen ist, die gewählte Gestaltung beim Steuerpflichtigen
oder einem Dritten im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem Steuervorteil führt, dieser Steuervorteil
gesetzlich nicht vorgesehen ist und der Steuerpflichtige für die von ihm gewählte Gestaltung keine außersteuerlichen Gründe
nachweist, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beachtlich sind.«
1142 J. Brandt, Jahressteuergesetz 2008 - Praxisgerechte Neuregelung des § 42 AO, Betriebs-Berater (BB) 2008, zvezek 4,
uvod; K.-D. Drüen, »Präzisierung« und »Effektuierung« des § 42 AO durch das Jahressteuergesetz 2008?,
Unternehmensbesteuerung (Ubg) 2008, str. 31; T. Geerling, M. Gorbauch, Keine Angst vor § 42 AO-E, Deutsches
Steuerrecht (DStR) 2007, str. 1703; A. Mack, M. Wollweber, § 42 AO – Viel Lärm um nichts?, Deutsches Steuerrecht DStR,
2008, str. 182; A. von Wedelstädt, Die Änderung der Abgabenordnung durch das Jahressteuergesetz 2008, Der Betrieb (DB)
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Nasprotno pa Wienbracke1144 novi definiciji splošnega predpisa za boj zoper zlorabam, podani s
sprejemom JStG 2008, pripisuje dokajšen pomen: vsebuje pravno definicijo pojma zlorabe, delno
obrnjeno dokazno breme na ramenih davčnega zavezanca, kakor tudi ponovni poskus zakonodajalca,
da bi korigiral sodno prakso BFH-ja glede konkurenčnega razmerja določbe § 42 AO do specialnih
protizaobidnim določbam. Pomen spremembe določila § 42 AO glede splošnega zakonskega
dejanskega stana zlorabe sta poudarila tudi Dörr in Fehling.1145
Predhodni § 42 AO z naslovom Zloraba oblikovnih
možnosti prava:1146
(1) Z zlorabo oblikovnih možnosti prava ni mogoče zaobiti
zakona. Če je podana zloraba, nastane davčni zahtevek kot
pri pravni obliki, ki je primerna gospodarskim dogodkom.

(2) Prvi odstavek je uporaben, če njegova uporaba ni
zakonsko drugače urejena.

Novi § 42 AO z naslovom Zloraba oblikovnih možnosti prava:
(1) Z zlorabo oblikovnih možnosti prava ni mogoče zaobiti zakona.
Če je v posameznemu davčnemu zakonu izpolnjen zakonski
dejanski stan, ki služi preprečevanju davčnega zaobida, se določijo
pravne posledice po tem predpisu. Drugače pa pri obstoju zlorabe
v smislu drugega odstavka nastane takšen davčni zahtevek, kot bi
nastal pri pravni obliki, ki je primerna gospodarskemu dogajanju.
(2) Zloraba obstaja tedaj, če je izbrana neprimerna pravna oblika,
ki pri davčnemu zavezancu ali tretji osebi v primerjavi z ustrezno
obliko vodi do zakonsko nepredvidene davčne ugodnosti. To pa ne
velja, če davčni zavezanec za izbrano obliko dokaže zunajdavčne
razloge, ki so po sestavitvi celotne slike medsebojnih odnosov
upoštevajoči (pomembni).

V stari definiciji § 42 AO je bil zakonski dejanski stan tradicionalno zelo skopo opredeljen. Tako je §
42/1/s.1 AO le določal, da se davčni zakon z zlorabo oblikovnih možnosti prava ne more zaobiti. Iz
tega izhajajoča karakterna bianco norma je bila namen zakonodajalca. Zakonska dejanska norma naj
bi ostala odprta, tako da bi ohranila široko področje uporabe ter tudi z novimi in kompleksnimi
oblikami zlorabe še lahko držala korak. Podrobnejšo oblikovanje zakonskega dejanskega stana je tako
zakonodajalec prepustil sodni praksi.1147 Pri podaji definicije pojma zlorabe po novem § 42/2 AO je
zakonodajalec elemente zakonske definicije v pretežni meri povzel po sodbah BFH-ja, ki se nanašajo
na predhodno (staro) določbo § 42 AO. V skladu s standardno formulo sodne prakse je podana
zloraba pravne oblike, če je izbrana pravna oblika, ki je – merjeno na želeni cilj – neprimerna in naj bi
služila doseganju davčne ugodnosti ter je iz ekonomskih ali drugih razlogov ni mogoče utemeljiti. 1148
Glede na ugotovljeno dejstvo, da je definicijo zaobidenega posla tako opredelila že konstantna sodna
praksa, je dvom glede obstoja dodane vrednosti iz spremembe zakonske definicije – vsaj kar se tiče
podane obsežnejše definicije davčnega zaobidenja – na mestu.
Druga pomembna sprememba je izrecna določba, da je v primeru, če davčna uprava oceni neko
2007, 2558. Povzeto po E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 2, str. 270–271.
1143 Zakonodajalec je očitno z zakonsko spremembo nameraval okrepiti pravni položaja in zatorej v prehodni določbi
navedel, da se nova zakonska ureditev ne uporablja retroaktivno. Tako E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M.
Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 2, str. 270–271.
1144 M. Wienbracke, Die Genese fiskalischen Misstrauens, v: Der Betrieb, 61 (2008), št. 13, str. 664.
1145 I. Dörr, D. Fehling, Missbrauchsbekämpfung im Steuerrecht - § 42 AO unter der Lupe, v: Bucerius Law Journal, Let. 2
(2008), št. 1, str. 20.
1146 § 42 AO - Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten:
(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das Steuergesetz nicht umgangen werden. Liegt ein
Missbrauch vor, entsteht der Steueranspruch so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen rechtlichen
Gestaltung entsteht.
(2) Abs. 1 ist anwendbar, wenn seine Anwendbarkeit gesetzlich nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.
1147 I. Dörr, D. Fehling, Missbrauchsbekämpfung im Steuerrecht - § 42 AO unter der Lupe, v: Bucerius Law Journal, Let. 2
(2008), št. 1, str. 21.
1148 Npr. BFH BStBl. 99, 119; 01, 43; 03, 509; 04, 648; BFH/NV 05, 186, 392. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M.
Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 45, str. 277.
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obliko za zloraboo, tedaj davčni zavezanec zadolžen, da predloži nasprotni dokaz. Pred spremembo je
morala davčna uprava dokazati, da so bili zlorabljeni davčni predpisi za doseganje davčne prednosti
ter da obličnost posla ni bila upravičena iz zunajdavčnih razlogov; po spremembi pa mora davčna
oblast le dokazati, da obstaja neprimerna pravna oblika, ki vodi k davčni prednosti. Pri tem mora
zavezanec dokazati obstoj zunajdavčnih razlogov za sklenitev določene oblike posla, ki so sicer lahko
ekonomski ali osebni razlogi. Dokaznemu bremenu pri davčnem zaobidenju se bom podrobneje
posvetil v poglavju III.3.4.4.5.
Tretja, prav tako pomembna pa je definicija glede prednosti posebnih predpisov pri obrambi pred
davčnim zaobidom. Ta prednost je bila že do tedaj nesporna. Določba § 42 AO je tako uporabna že
tedaj, če bodisi ne obstaja nobena posebna zakonska protizaobidna določba bodisi zakonski dejanski
stan te specialne norme ni izpolnjen.1149
Razen analitičnega vidika so je v pravni literaturi slišal tudi glas glede presežnega poseganja v
zasebno avtonomijo strank. Crezelius1150 je opozoril, da je navedena sprememba § 42 AO (2008)
doživela mnoge kritike ter je bila predstavljena kot »kodificirano nezaupanje proti civilnopravnim
oblikam, ki ni vredno liberalne davčne države«.

3.4.4.4. Zakonske predpostavke določbe § 42 AO
§ 42 AO stoji v drugem delu odseku1151 drugega dela1152 zakonika in s tem postavljen v sistematično
povezavo z § 38 AO.1153 To določilo določa, da zahtevki iz davčnih dolžniških razmerij nastanejo tedaj,
ko je izpolnjen zakonski dejanski stan, na katerega zakon veže nastanek davčne obveznosti. Funkcija §
42 AO je oblikovanje (ugotavljanje) dolgovanih davkov v primeru izogibanja določenega
obremenjujočega davčnopravno relevantnega dejstva ali v primeru goljufivega prisvajanja ugodnejše
pravne norme.1154
Zahtevki iz »davčnega dolžniškega razmerja« (Steuerschuldverhältnis) tako nastanejo takrat, ko je
izpolnjen zakonski dejanski stan, na katerega zakon veže nastanek obveznosti (§ 38 AO). Davčne
zakone je tako moč zaobiti, ko davčni zavezanec namerno (ciljano) povzroči nastanek konkretnega
dejanskega stana. Ne gre pa za davčni zaobid, temveč za čisto davčno izognitev (Steuervermeidung),
če je uresničen konkretni dejanski stan, pri katerem pa ne nastane davčna obveza. O davčnem
zaobidu govorimo šele tedaj, ko je istočasno zgrešen tudi namen zakona, saj na podlagi ciljanega
izvedenega konkretnega dejanskega stana bodisi ne nastane obremenilna pravna posledica (v tem
primeru gre izognitev uporabe pravega zakonskega dejanskega stana; Tatbestandsvermeidung) bodisi
nastopi ugodna pravna posledica, ki sama po sebi ne bi smela nastati (v tem primeru gre za
uprizarjanja izpolnjevanja zakonskega dejanskega stana; Tatbestandserschleichung). Določilo § 42 AO
zajame obe obliki napačne uporabe zakonskega dejanskega stana.1155

1149

Spektru dokazovanja sem se posvetil v nadaljevanju v točki III.3.4.4.5. tega dela.
G. G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, Vom Missbrauch zum Misstrauen, Zur geplanten
Änderung des § 42 AO, Der Betrieb (DB) 2007, str. 1428-1430.
1151 Z naslovom »Davčna dolžniška razmerja« (Steuerschuldverhältnis).
1152 Z naslovom »Davčno dolžniško pravo« (Steuerschuldrecht).
1153 § 38 AO - Entstehung der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis:
Die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis entstehen, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die
Leistungspflicht knüpft.
1154 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 645.
1155 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 35, str. 275; podobno H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat,
str. 222; podobno P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der
1150
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Davčno zaobidenje načeloma pride v poštev pri vseh terjatvah iz davčnih razmerij (§ 37 AO).1156 V
sodni praksi se to pravilo upravičeno uporablja tudi pri povračilnih in odškodninskih zahtevkih, kot
tudi za pridobitev davčne oprostitve ali davčne olajšave.1157
V nadaljevanju podajam presojo 4 elementov iz definicije § 42/2 AO, in sicer:
a) Neprimerna pravna oblika:
Pri preverjanju gospodarskega namena za izbrano obliko se upoštevajo s strani davčnega
zavezanca predstavljeni razlogi. Namen privarčevati pri davkih se ne upošteva. Če davčni
zavezanec ne navede nikakršnega verjetnega razloga, se domneva, da izbrana pravna oblika služi
izključno izogibanju obdavčitvi.1158 S strani zavezanca navedeni razlogi morajo biti bistveni
(upoštevanja vredni) in razumni (beachtlich und vernünftig).1159 Bistveno je, ali bi razumni
sodelujoči v poslovnem dogodku izbrali isto obliko prav tako glede na ekonomski dejanski stan in
postavljene ekonomske cilje.1160
Neobičajnost neke oblike (Ungewöhnlichkeit einer Gestaltung) lahko nakaže, da ne obstaja
ekonomsko razumen namen, v primeru kot npr. ko je izbrana oblika umetna, nerodna,
komplicirana ali nepraktična (gekünstelt, umständlich, kompliziert oder unpraktikabel).1161
Neobičajnost neke oblike pa je lahko indic za njegovo neprimernost oziroma neustreznost
(Unangemessenheit des Gestaltung). Za presojo neprimernosti so pomembna normativna merila
določenega davčnega zakona. Neobičajnost izbrane oblike pa je podana tedaj, ko oblika ni
predvidena v davčnem zakonu zgolj zato, ker jo zakonodajalec pri formuliranju samega zakona ni
imel pred očmi. Če je zakonodajalec pri formuliranju davčnega zakona prepoznavno izbral
določen način kot tipični in je zato davčni zakon postavil drugačno predstavo, kakor naj bi se
ekonomski dogodek praviloma razvil, je to indic za neprimernost oblike,1162 kar pa vsekakor še ne
zadošča za pripoznanje zlorabe pravne oblike.1163
Vsaka pravna oblika mora slediti ekonomsko razumnemu namenu.1164 Pravna oblika, ki sploh
nima prepoznavnega ekonomskega namena, ne more predstavljati osnove za obdavčitev. Takšna
oblika je sama po sebi neprimerna (unangemessen). Neprimerna je določena pravna oblika tedaj,
Steuerrechtsordnung »aus eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 649; H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im
modernen Verfassungsstaat, str. 222.
1156 § 37 AO - Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis:
(1) Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis sind der Steueranspruch, der Steuervergütungsanspruch, der
Haftungsanspruch, der Anspruch auf eine steuerliche Nebenleistung, der Erstattungsanspruch nach Absatz 2 sowie die in
Einzelsteuergesetzen geregelten Steuererstattungsansprüche.
(2) Ist eine Steuer, eine Steuervergütung, ein Haftungsbetrag oder eine steuerliche Nebenleistung ohne rechtlichen Grund
gezahlt oder zurückgezahlt worden, so hat derjenige, auf dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist, an den
Leistungsempfänger einen Anspruch auf Erstattung des gezahlten oder zurückgezahlten Betrags. Dies gilt auch dann, wenn
der rechtliche Grund für die Zahlung oder Rückzahlung später wegfällt. Im Fall der Abtretung, Verpfändung oder Pfändung
richtet sich der Anspruch auch gegen den Abtretenden, Verpfänder oder Pfändungsschuldner.
1157 BFH BStBl 85, 680; 91, 327, 866; 92, 446, 541; 93, 253; 98, 637; BFH/NV 88, 151. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B.
Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 35, str. 275.
1158 BFH BStBl 93, 84.
1159 BFH BStBl 08, 502.
1160 BFH/NV 01, 829. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 51, str. 278.
1161 BFH BStBl 91, 607. Prav tam, RŠ 51, str. 278.
1162 BFH/NV 97, 619; BStBl 98, 637.
1163 Prav tam, RŠ 55, str. 279.
1164 BFH BStBl 91, 607.
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ko je namenjena izključno zniževanju davčne obveznosti ter jo ni mogoče utemeljevati z
gospodarskimi ali drugimi zunajdavčnimi razlogi.1165 »Neprimerna« (unangemessen) je po
definiciji, upoštevani tako pred spremembo § 42 AO kot tudi po spremembi tega člena, tista
pravna oblika, ko s strani zakonodajalca ni izbrana predvidena oblika za doseganja določenega
gospodarskega cilja, temveč je izbrana takšna neobičajna pot, po kateri naj doseganje cilja po
vrednotenju zakonodajalca ne bi bilo dosegljivo.1166
b) Davčna ugodnost:
Oblika pravnega posla mora pri davčnemu zavezancu ali tretji osebi voditi k davčni ugodnosti
(prednosti). Kot zakonska zahteva je ta formulacija povsem nova. Tudi tukaj se je definicija
zlorabe gradila iz dotedanje sodne prakse.1167
Izraz »davčna ugodnost« (Steuervorteil) ni identična z enakim izrazom iz § 370/1 AO,1168 ki se
nanaša na izpolnjevanje pogojev za davčno utajitev. Predpostavka za uporabo § 42 AO je bila
vedno, da bi pri uporabi ustreznega načina nastala višja davčna obveznost kot je pri uporabi
dejansko neprimerne oblike.1169 Višjo davčno obveznost je potrebno plačati tudi v primeru
odložene obveznosti iz davčnega zahtevka1170 ali začasne ali trajne preprečitve davčnega
zahtevka.1171
c) Doseganje davčne ugodnosti pri tretjemu:
Izraz »tretji« se veže zgolj na osebe, ki so v tesni zvezi z davčnim zavezancem in dosegajo korist iz
posla oziroma odnosa z davčnim zavezancem. To so najpogosteje primeri bližnjega sorodnika
davčnega zavezanca (§ 15 AO) ali osebe, ki je osebno ali poslovno z njim povezana.1172
Do spremembe pravnega položaja s spremembo definicije v letu 2008, ko je sedaj jasno
opredeljena tudi davčna ugodnost v korist tretjemu, tudi tukaj ni prišlo. Tudi po predhodni dikciji
so lahko bili takšni primeri oblikovanja poslov v korist tretje osebe že zajeti zaradi širine
abstraktnega dejanskega stana stare določbe § 42 AO.1173
d) Pomembni (upoštevajoči) zunajdavčni razlogi:
Zloraba pravne oblike naj ne bi nastala (dikcija: »to ne velja« oziroma »dies gilt nicht«), če lahko
za obstoj izbrane oblike davčni zavezanec dokaže zunajdavčne razloge, ki so pomembni
1165 BFH

BStBl 08, 269. Prav tam, RŠ 50, str. 278.
BFH BStBl II 1992, 541; 1996, 214; 2000, 224.
1167 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 65, str. 280, podobno I. Dörr, D. Fehling, Missbrauchsbekämpfung im Steuerrecht - § 42
AO unter der Lupe, v: Bucerius Law Journal, Let. 2 (2008), št. 1, str. 22.
1168 § 370 AO – Steuerhinterziehung:
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. den Finanzbehörden oder anderen
Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht, 2. die Finanzbehörden
pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder 3. pflichtwidrig die Verwendung von
Steuerzeichen oder steuerstemplern unterlässt und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht
gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.
1169 BFH BStBl 85, 2, 89, 205; 90, 113; 95, 705; 03, 869; BFHE 209, 262; BFH/NV 04, 920.
1170 BFH BStBl 04, 195; BFHE 166, 550.
1171 BFH/NV 05, 186. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 67, str. 280.
1172 Prav tam, RŠ 66, str. 280.
1173 I. Dörr, D. Fehling, Missbrauchsbekämpfung im Steuerrecht - § 42 AO unter der Lupe, v: Bucerius Law Journal, Let. 2
(2008), št. 1, str. 22.
1166

173

(upoštevajoči; beachtlich) v celoviti sliki podanih odnosov.1174
V skladu s pogledi nemške davčne oblasti naj bi se s strani davčnega zavezanca predstavljeni
razlogi šteli za nerelevantne, če »niso bistveni ali so samo drugotnega pomena v primerjavi z
obsegom neustreznosti oblike in s strani zakonodajalca nepredvidene davčne ugodnosti«.1175
Novo merilo (oziroma znak zakonskega dejanskega stana), tj. »pomembni zunajdavčni razlogi«,
se navezuje na dotedanjo (tj. do leta 2008) sodno prakso k določbi § 42 AO, po kateri leži zloraba
s pravno neustrezno obliko, ki služi zniževanju davkov, če izbrano obliko ni mogoče upravičiti
skozi »ekonomske ali druge pomembne nedavčne razloge«.1176 To merilo je štelo (vendar tesno),
da so ekonomski razlogi vedno opravičljivi. Dotedanja sodna praksa pa je včasih sprejela obstoj
neustrezne oblike tudi, če (sicer) obstajajo gospodarski razlogi, vendar se ti ne štejejo za
pomembne.1177 »Pomembni/upoštevajoči« zunajdavčni razlogi (po novi definiciji iz § 42/2/s.2 AO)
pa – tako pritrjuje tudi nova sodna praksa – niso podani, če je prvenstveno izbrana pravna oblika
z namenom zmanjšanja davčne obveznosti.

3.4.4.5. Dokazovanje davčnega zaobida (zlorabe) ter vprašanje subjektivnega elementa pri
zlorabi
Glede dokazovanja je nemški zakonodajalec jasen. Davčni organ mora v postopku dokazovanja
davčnega zaobidenja v izvršenem poslu zgolj dokazati, da obstaja neprimerna pravna oblika posla, ki
vodi k davčni prednosti (ugodnosti) zavezanca ali tretjega. Na drugi strani pa lahko zavezanec
izpodbija presojo davčnega organa, da gre za zlorabo pravne obličnosti izvedenega posla, le tako, da
predloži nasprotni dokaz. Tako mora davčni zavezanec v skladu z § 42/2/s.2 AO dokazati z njegove
strani izbrane zunajdavčne razloge.
Skozi dosedanje sodbe govori BFH o povečani dolžnosti davčnega zavezanca k pojasnitvi takšnih
okoliščin, iz katerih izhaja, da je izključena zloraba obličnosti.1178 Davčni zavezanec nosi objektivno
ugotovitveno (dokazno) breme v zvezi obstojem (z njegove strani postavljenih) dejanskih podlag.1179
Do leta 2008 je v skladu s splošnimi pravili upravnega prava (preiskovalno načelo po § 88 AO) davčna
uprava za celotni zakonski dejanski stan nosila objektivno breme dokazovanja.1180 Davčni zavezanci
pa so morali sodelovati pri pojasnjevanju zunajdavčnih razlogov, ki so vplivali na oblikovanje posla
(načelo sodelovanja udeležencev po § 90 AO). Če je davčni zavezanec zavrnil ali pa ni mogel
imenovati nobenih razumnih razlogov, je BFH dovolil, da se pri ocenjevanju dokazov sklepa na
podlagi odsotnosti takšnih razlogov.1181 Pri določenih, pogosto ponavljajočih tipičnih oblikah je BFH v
okviru ocenjevanja dokazov domneval celo zlorabo. Takrat je bila davčnim zavezancem dodeljena
obveznost nasprotnega dokaznega bremena, ko se (z dokazi) otresejo teh dvomov.1182
1174

E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 71, str. 281.
1175 Prav tam, RŠ 72, str. 281.
1176 Npr. BGH z dne 31.5.2005 - I R 74, 88/04, BB 2005, 1994.
1177 Npr. BGH z dne 7.7.1998 - VIII R 10/96, BB 1998, 2511. C. Lenz, Das »Grundrecht auf steueroptimierende Gestaltung«.
Ist der Regierungsentwurf zu § 42 AO mit der Gestaltungsfreiheit des Steuerpflichigen vereinbar?, Betriebs-Berater, 62
(2007), str. 2430–2431.
1178 BFH BStBl 98, 429.
1179 BFH BStBl 93, 84; 85, 756; 88, 45, 96, 92, 202; BFH/NV 89, 203. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch,
M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 81, str. 283.
1180 BFH BStBl. II 1990, 100, 101.
1181 I. Dörr, D. Fehling, Missbrauchsbekämpfung im Steuerrecht - § 42 AO unter der Lupe, v: Bucerius Law Journal, Let. 2
(2008), št. 1, str. 22.
1182 BFH BStBl. II 1993, 84, 86. Prav tam, str. 22.
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Zaostritev bremena dokazovanja je bila ena od bistvenih zahtev reforme. Iz zakonske definicije1183
jasno izhaja, da je dana davčnim zavezancem dolžnost dokazati obstoj pomembnih zunajdavčnih
razlogov. Ker pa je sodna praksa že do leta 2008 uvedla davčnim zavezancem neko določeno
sodelovalno obveznost, pa to v praksi ne pomeni resne zaostritve.1184 Obratno dokazno breme prav
tako načelno ni mogoče grajati. Sicer velja v davčnem pravu preiskovalno načelo, kjer je naložena
dolžnost predložitve dokazov davčni oblasti. Vendar je primerno, da se v okoliščinah, ko zavezanec
davčnemu organu težko pojasni ali je to celo nemogoče, opravi delni odklon od tega načela. Ne
nazadnje je treba upoštevati, da je breme dokazovanja preneseno le na obstoj zunajdavčnih razlogov
in ne njihove primernosti. Pri kriteriju upoštevanja gre namreč za pravno vprašanje, ki mora biti s
strani davčne uprave preizkušeno in odgovorjeno (dokumentirani dokazni material).1185
Iz navedenega izhodišča (tj. vprašanja dokaznega bremena) lahko hitro preidemo tudi na naslednje
vprašanje, to je vprašanje potrebe dokazovanja (subjektivne) namere davčnega zavezanca. To
vprašanje ni marginalno, temveč se mu v nemški literaturi posveča velika pozornosti.
Sicer pa Heeder1186 glede obstoja namere zaobidenja (Umgehungsabsicht) na splošno v materialnem
pravu ugotavlja, da je nemška literatura tej predpostavki precej nenaklonjena, medtem ko je
predvsem s strani sodne oblasti in manjšega dela literature prepoznana kot pogoj. Na drugi strani pa
je novejša avstrijska sodna praksa naredil premik iz zahtevanega dokazovanja obstoja namere
zaobidenja v precej raztegljivo pojmovanje, ko se v primeru, če namera brez dvoma obstaja, sklicuje
na subjektivni element, medtem ko pa v primeru, če namera ni vidna ali pa je ta dvomljiva, sodišče
utemeljuje svojo odločitev zgolj na objektivnem elementu namere. V Švici literatura pretežno stoji na
objektivnem vidiku zaobidne namere, medtem ko sodišče niha med subjektivnim vidikom ter (v
novejšem času) objektivnim vidikom.
Tudi Paschen1187 je ugotovil, da je namera zaobidenja (Umgehungsabsicht) v nemški strokovni
literaturi izjemno sporna. Tako je navedel, da so Fischer,1188 Hofmannova,1189 Danzer,1190 Wagner,1191
Schmidt1192 in Walz1193 imeli namero zaobida za preseženo, medtem ko so Schwarz1194 in Tipke1195 ter
Tipke s Krusejem1196 ter Langom1197 nasprotno menili, da je namera zaobidenja nujen element
1183

§ 42/2/s.2 AO: »To pa ne velja, če davčni zavezanec za izbrano obliko dokaže zunajdavčne razloge, kar se po sestavitvi
celotne slike medsebojnih odnosov upošteva.«
1184 I. Dörr, D. Fehling, Missbrauchsbekämpfung im Steuerrecht - § 42 AO unter der Lupe, v: Bucerius Law Journal, Let. 2
(2008), št. 1, str. 22.
1185 Prav tam, str. 22.
1186 O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 194–200. Tudi P. M. Reuss (2011, »Forum Shopping« in der Insolvenz, str. 112, 115 in
118) pri analizi namere zaobidenja v splošni nemški pravni znanosti ugotavlja, da namera nekomu drugemu škodovati ni
nujno potrebna pri vsaki obliko zlorabe prava. Vloga subjektivnega elementa je po njegovem mnenju potrebna npr. pri
vprašanju dolo agit pravila (Dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est; zlorabno ravna tisti, ki zahteva nekaj, kar mora
takoj tudi vrniti), medtem ko v primeru zaobidnega ravnanja po § 475 BGB zadostuje izpolnitev objektivnega zakonskega
dejanskega stana za prepoznanje obida zakona.
1187 U. Paschen, 2001, Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht, str. 14.
1188 P. Fischer, v: Hübschmann/Hepp/Spitaler, zvezek II, §§ 5 – 50 AO, 2001, § 42 AO, RŠ 35.
1189 R. Hofmann v Kühn/Hofmann, Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Nebengesetze, 1995, § 42 AO, št. 3.
1190 J. Danzer, 1981, Die Steuerumgehung, str. 101.
1191 W. Wagner, v: Kirchhof/ Offerhaus / Schöberle, Festschrift für Franz Klein, 1994, str. 977 in 983.
1192 L. Schmidt, v 75 Jahre Reichsfinanzhof – Bundesfinanzhof, Festschrift, 1993, str. 351.
1193 W. R. Walz, Steuergerechtigkeit unf Rechtsanwendung, Grundlinien einer relativ autonomen Steuerrechtsdogmatik,
1980, str. 227.
1194 B. Schwarz, Kommentar zur Abgabenordnung, zvezek I, 2000, § 42 AO, RŠ 10.
1195 K. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, zvezek III, 1993, str. 1341.
1196 K. Tipke / H. W. Kruse, Abgabenordnung Finanzgerischtsordnung, Kommentar zur AO in FGO, zvezek I, §§ 1 – 154 AO,
1996, § 42 AO, RŠ 44.
1197 K. Tipke / J. Lang, Steuerrecht, 1998, § 5, RŠ 108.
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zaobidenega posla. Tudi Paschen je – ob sklicevanju na oblikovano sodno prakso BFH – podal
mnenje, da ugotovljena komplicirana ter nepregledna civilnopravna oblika posla ni nujen znak
zaobidenega posla, temveč kvečjemu indic za neprimerno obliko (unangemessene Gestaltung), pri
čemer izraz »neprimerna« samo po sebi ne nakazuje na merilo.1198
Reisnerjeva1199 je v okviru analize (sicer stare) formulacije § 42 AO ugotovila, da je v okviru pravne
prakse BFH-ja namera zlorabe (Missbrauchsabsicht) vedno bolj potisnjena v ospredje. Čeprav je
davčni organ v osnovi moral zagotoviti dokaz o obstoju zaobidne namere, se je v primeru obstoja
tipične oblike zlorabe (kot primer t. i. bazne družbe v manj obdavčljivi državi) namera izogibanja
davka domnevala. To domnevo je moral zavezanec odpraviti z neposrednimi dokazi ali posrednimi
indici, saj na njem leži dokazno breme;1200 vendar v spornih primerih1201 takšne domneve niso
dovoljene. Na drugi strani pa je Reisnerjeva poudarila, da pa nasprotniki razmišljanja o nameri
zlorabe kot sestavnem delu zaobidenega posla menijo, da je navedeni dodatni element (namera
izogiba davkov) tuj element v davčnem sistemu, saj § 42 AO služi zgolj objektivnemu ugotavljanju
zakonskega dejanskega stana, ne oziraje se na namere ali motive davkoplačevalcev. Drugače kot v
kazenskem pravu se tukaj moralne vrednote ne štejejo.1202
Beneckejeva1203 poudarja, da je glede zakonskega obida že od začetka razvoja nemške teorije v 19.
stoletju nejasno in sporno, ali zakonski obid predvideva subjektivne predpostavke, tj. namere
zaobidenja (Umgehungsabsicht). V zvezi s pravnimi posledicami je bilo problematično, ali namera
zaobidenja obstaja v trenutku zaobidenja norme ter ali zaobidenje vodi k ničnosti. Beneckejeva
ugotavlja, da se je to vprašanje na podlagi danes prevladujočega nauka razjasnilo: če obid zakona ni
samostojen institut, ne more imeti lastne – tudi subjektivne – znake (tj. predpostavke). Kot pravna
posledica pride v poštev le »enakost skozi uporabo zaobidene norme« (Gleichstellung durch
Anwendung der umgangenen Norm), kar pomeni postavitev osebe, ki je skušala zaobiti zakon, (skozi
obdavčitev) v enak položaj kot ga imajo tisti, ki v celoti izpolnjujejo zakonske norme.
Böing1204 ugotavlja, da je vprašljivo, ali ima davčna zloraba obličnosti dejansko poleg objektivne tudi
subjektivno komponento. Poudarja, da medtem ko t. i. notranja teorija to zahtevo posledično zanika
in navaja, da nastane davčni zahtevek neodvisno od subjektivnih elementov zavezančevega ravnanja
(ter tako § 42/1 AO ne predstavlja kazenskopravno določbo, ki zahteva ugotavljanje subjektivnega
elementa iz kaznivega dejanja davčne utaje), pa nasprotujoče si sodbe BFH-ja ne kažejo jasne
slike.1205 Tudi večinsko mnenje v nemški literaturi je, da gre pri davčni zlorabi obličnosti (steuerliches
Gestaltungsmissbrauch) za v določen cilj usmerjeno obnašanje, saj je za presojo zlorabe odločilno, ali

1198

U. Paschen, 2001, Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht, str. 15–22.
Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 81–82.
1200 BFH z dne 4.12.1991 - I R 74/89, BStBl II 1992, 432.
1201 BGH z dne 5.2.1992, BFH/NV 9/1992, 629-632, 631.
1202 A. Teichmann, 1962, Die Gesetzesumgehung, str. 69; Fischer, v: Hübschmann/Hepp/Spitaler AO-FGO, 1991, RŠ 106–
108; H. Stöckel, Gesetzesumgehung und Umgehungsgesetze im Strafrecht, Neuwied, 1966, str. 15-18; R. Nippoldt, Die
Strafbarkeit von Umgehungshandlungen, dargestellt am Beispiel der Erschleicherung von Agrarsubventionen, E. Ulmer,
Steuervermeidung, Steuerumgehung, Steuerhinterziehung, DStZ 1986, str. 293; J. Danzer, 1981, Die Steuerumgehung, str.
102. Povzeto po S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 81.
1203 M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 26 in 272–273.
1204 C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 91–92.
1205 Böing ugotavlja, da so bili v času RFH pri presojanju davčnih zadev odločilni objektivni elementi pri ugotavljanju namena
davčnega zavezanca, ko je ta z neprimerno obliko poslov opravil zaobid materialnih zakonov in tako privarčeval pri davkih
(npr. sodba RFH z dne 30.9.1936, VI A 801/35, RFHE 40, 131). Skozi čas pa se je BFH jasno postavil na stališče, da je
neprimernost obličnosti potrebno najprej določiti že na podlagi objektivnih značilnosti in ne šele iz subjektivnih elementov
(npr. sodba BFH z dne 29.11.1982, GrS 1/81, BStBl. II 1983, 272, 277). Vendar pa na vprašanje, ali je poleg objektivne
ugotovitve neprimernost posla potrebno ugotoviti vsaj eno predpostavko davčne zlorabe, pa nemška sodna praksa ne da
jasnega odgovora.
1199 S.
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cilji davčnega zavezanca padejo pod abstraktni dejanski stan davčne norme.1206 Predstavniki tega
mišljenja to utemeljujejo s tem, da pri davčni zlorabi obličnosti ne gre zgolj za zlorabno ravnanje,
temveč da osebe, ki izberejo takšno obliko iz neznanja prava, neizkušenosti ali nerodnosti, ne ravnajo
zlorabno.1207 Böing tudi ugotavlja, da se na področju novejše sodne prakse BFH sploh ne trudi, da bi
odgovoril na vprašanje glede potrebnosti ugotavljanja subjektivnega elementa davčnega zaobida ter
vprašanje pušča odprto. Takšna salomonska rešitev je razumljena kot spor »v veliki meri teoretične
narave«.1208 Pri tem BFH redno izhaja iz tega, da se namera davčnega zaobidenja
(Steuerumgehungsabsicht) večinoma prepozna že skozi realizacijo objektivnih znakov podane
definicije zlorabe.1209 Tudi konkreten dokaz, da se želi z izvedbo davčnega zaobida privarčevati pri
davkih, v prisotnosti objektivnih dejstev ni več potreben.1210 Hkrati pa BFH na drugi strani govori celo
o dejanski domnevi zlorabe.1211 Vendar Böing zaključi, da se pomen ugotovljenih objektivnih dejstev
odraža skozi konstantno sodno prakso BFH-ja, v kateri na objektivnih dejstvih prepoznana davčna
zloraba obličnosti še nikoli ni odpadla zaradi »pomanjkanja védenja« in »manjkajoče volje« davčnega
zavezanca.1212
Tudi Siekerjeva1213 ugotavlja, da pravna praksa BFH-ja k vprašanju o nameri davčnega zaobida (do
1206

A. Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs »Steuerumgehung«, v: P. Krüger, 1923, Bonner Festgabe für Ernst Zitelmann, str.
230; Kruse, § 42 AO, v: Tipke/Kruse, Abgabenordnung-Finanzgerichtsordnung, oktober 2007, RŠ 44; H. B. Brockmeyer, v: F.
Klein, 2006, Abgabenordnung, RŠ 22; K. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Föderative Steuerverteilung, Rechtsanwendung
und Rechtsschutz, Gestalter der Steuerrechtsordnung, zvezek III, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 1993, str. 1341; D. Birk,
Steuerrecht (7. izdaja), Heidelberg, 2004, RŠ 318. Povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa,
str. 92.
1207 K. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, zvezek III, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 1993, str. 1341; Kruse, § 42 AO, v:
Tipke/Kruse, Abgabenordnung-Finanzgerichtsordnung, oktober 2007, RŠ 44. Povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher
Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 92–93.
1208 K. Kruse, § 42 AO, v: Tipke/Kruse, Abgabenordnung-Finanzgerichtsordnung, oktober 2007, RŠ 44; U. Koenig, v: A.
Pahlke/U. Koenig, Abgabenordnung, München, 2004, § 4, RN 24. Povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher
Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 93.
1209 Npr. BFH z dne 10.11.1983, IV R 62/82, BStBl. II 1984, 605, 607; BFH z dne 5.2.1992, I R 127/90, BStBl. II 1992, 532, 534;
BFH z dne 7.7.1998, VIII R 10/96, BStBl. II 1999, 729, 731. Povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in
Europa, str. 93.
1210 Npr. BFH z dne 23.10.2003, I R 64/01, BFH/NV 2003, 289, 290; BFH z dne 14.1.1992, IX R 33/97, BStBl. II 1992, 549,
550;731; BFH z dne 20.5.1997, VIII R 108/97, BFH/NV 1997, 462, 463.
1211 Npr. BFH z dne 7.7.1998, VIII R 10/96, BStBl. II 1998, 667, 671. Povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher
Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 94.
1212 C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 94. Sicer pa Böing (str. 190–195) pri vprašanju, po
kakšni shemi mora biti zasnovana pravna oblika določenega poslovnega dogodka, da je izpostavljena očitku izvedenega
obida zakon, ugotavlja, da posamezni pravni redi to opredeljujejo različno natančno. Ugotavlja, da so glede na podano
definicijo objektivni kriteriji zelo ohlapno opisani v nemškem in francoskem pravu, kjer sodišča na osnovi izrazov
»neprimerno«, »umetno« oziroma »nenavadno« prepoznava davčna zlorabo pravne oblike. Njihov širok domet pa je nato
zožan z nadaljnjimi kriteriji (ravnanje v nasprotju z namenom zakonodajalca ter manjkajoči zunajdavčni razlogi za izvedbo
posla). Pragmatično nizozemsko razumevanje davčne zlorabe obličnosti pa se odpoveduje celo objektivnemu opisovanju
pravnega posla v korist abstraktnim izrazom ter prepušča odločitev glede razsodbe o obstoju zlorabe obličnosti (že
omenjenim) dodatnim kriterijem. Po drugi strani Böing opozarja, da sicer ni enotnosti glede tega, ali vprašanje po namenu
davčnega zaobida (tj. vprašanje, ali je podano ravnanje zlorabe oziroma zaobida obličnosti z namenom privarčevati pri
davkih kot »edini in glavni namen«) predstavlja subjektivni ali objektivni element. Böing ugotavlja, da imajo jasno
prepoznan subjektivni karakter takšni znaki v francoskem, nizozemskem in belgijskem pravu. V teh pravnih redih je
odločilno, ali je zavezanec posamezne pravne korake oblikovanja posla izbral zavestno iz čisto davčnih razlogov, medtem ko
britansko davčno pravo že iz objektivne ravni preverja, ali je oblikovani pravni posel izveden iz povsem zunajdavčnih
razlogov. Tudi Schurig (Die Gesetzesumgehung im Privatrecht, v: A. Heldrich, H. J. Sonnenberg, 1988, Festschrift für Murad
Ferid zum 80. Geburtstag am 11. April 1988, str. 398–399) je v svoji analizi (ob naslombi na tri temeljne elemente
francoskega nauka fraude à la loi, in sicer: pravilo, namen in učinkovito sredstvo) ugotavljal, da se pri opisovanju problema
zaobidenega posla vsekakor ne moremo odpovedati subjektivnemu elementu, sicer bi pojem zaobideni posel izgubil vsako
konturo (tj. nejasno, neostro vidno mejo); konkretni dejanski stan zaobidene norme se mora zavestno izogniti ter se
zavestno (tj. skozi z voljno usmerjanim ravnanjem; nem. durch eine vom Willen gesteurete Handlung) doseči učinkovanje
želene norme. Schurig je sklenil misel, da je tako opredeljen »namen« minimum definicije zaobidenega posla.
1213 Tako S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 41.
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spremembe zakonskega besedila § 42 AO v letu 2008) ni podajala čiste slike. Pri tem ugotavlja, da je
bil pogled (odgovor), ali uporaba § 42 AO predvideva takšno namero, s strani vsakega senata viden
različno: medtem ko sta I. in VIII. senat1214 zahtevala namero davčnega zaobida, saj je zloraba po § 42
AO »namensko ciljano ravnanje k izogibu določenega davka«, pa je V. senat1215 to odločno odklanjal,
vendar je posegel po kompromisni rešitvi »dejanske namere«, ko se je oblika iz objektivnega pogleda
pokazala kot neustrezna v smislu zakonskega predpisa; X. senat1216 pa je vprašanje pustil odprto in
posegal po znanih domnevah.
Z omenjeno davčno reformo v letu 2008 se je postavilo vprašanje, ali navedeni »razcepljeni« pogled
na potrebo po dokazovanju obstoja namena davčne zlorabe ohranja veljavo ali pa se je oblikoval
popolnoma novi pogled na navedeno vprašanje.
Tudi če bi hoteli podati zahtevo po subjektivnem namenu zaobidenja, se ta že predvideva skozi
izpolnitev ostalega zakonskega dejanskega stana oziroma skozi izbor neprimerne oblike.1217 Nek
samostojen pomen subjektivnemu znaku iz tega razloga ne pripada; mnenjski spor se zaradi učinka
domneve njegovega obstoja šteje kot praktično brez pomena.1218 Dejstvo, da je davčni zavezanec
izbral neprimerno obliko, omogoča zaključek glede obstoja zlorabne namere.1219 BFH tudi govori o
domnevi zlorabe.1220 Kakšna dejanska sodna zavrnitev obstajanja domneve glede namere zaobidenja
v primeru neprimerne pravne oblike posla ni poznana.1221 Danes je tako večina avtorjev nemške
davčnopravne literature mnenja, da namera prevarati tretjega izhaja iz objektivnih okoliščin ter je
posledično morebitna zahteva po dokazovanju namere zlorabe sama po sebi pogrešljiva.
Tudi če bi se zahtevalo dokazovanje subjektivne namere, se ta že predvideva skozi izpolnjevanje
preostalega zakonskega dejanskega stana (oziroma skozi izbor neprimerne oblike).1222 Subjektivnemu
znaku zlorabe se tako ne pripisuje samostojen pomen, temveč se zloraba predvideva že skozi
izpolnitev abstraktnega dejanskega stana v letu 2008 prenovljene določbe § 42 AO. Odločilna je torej
sama objektivna zlorabna oblika. Tako miselni spor glede potrebe po dokazovanju namere za davčno
zaobidenje v nemški pravni literaturi izgublja na pomenu.

1214 BFH

z dne 5.2.1992 - I R 127/90, BStBl. 1992 II 532, 536; BFH z dne 28.1.1992 - VIII R 7/88, BStBl. 1993 II 84, 86; BFH z
dne 20.5.1997 - VIII B 108/96, NJW 1998, 928; (tudi III senat) BFH z dne 20.5.1998 - III R 9/98, BStBl. 1998 II 721, 726.
1215 BFH z dne 10.9.1992 - V R 104/91, BStBl. 1993 II 253, 255.
1216 BFH z dne 17.6.1998 - X R 68/95, BStBl. 1998 II 1325, 1326.
1217 BFH BStBl II 1993, 84, 86; 1999, 729, 731; FG Düsseldorf, EFG 2006, 1844, 1846; Marc Gorbauch, Tobias Geerling, Keine
Angst vor § 42 AO-E; DStR 2007, 1703, 1705. M. Falkner, 2009, Die Einzelkunftserzielungsabsicht als subjektives
Besteurerungsmerkmal – Eine Analysesubjektiver Tatbestandsmerkmale im Steuerrecht, str. 191.
1218 M. Falkner, 2009, Die Einzelkunftserzielungsabsicht als subjektives Besteurerungsmerkmal – Eine Analysesubjektiver
Tatbestandsmerkmale im Steuerrecht, str. 191; podobno E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger,
B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 75, str. 282.
1219 BFH BStBl 88, 604; 91, 904; 92, 202, 549; 93, 84; BFH/NV 98, 988.
1220 BFH BStBl 98, 667; 04, 787; za razliko od sodbe BFH DStRE 06, 117, ki določa, da je treba »namero davčnega zaobida
dokazati«. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 75, str. 282; podobno M. Falkner, 2009, Die Einzelkunftserzielungsabsicht als subjektives
Besteurerungsmerkmal – Eine Analysesubjektiver Tatbestandsmerkmale im Steuerrecht, str. 191.
1221 M. Gorbauch, T. Geerling, Keine Angst vor § 42 AO-E; DStR 2007, 1703, 1705; U. Clausen, Struktur und Rechtsfolgen des
§ 42 AO, DB 2003, 1589, 1594 (RŠ 50). Povzeto po M. Falkner, 2009, Die Einzelkunftserzielungsabsicht als subjektives
Besteurerungsmerkmal – Eine Analysesubjektiver Tatbestandsmerkmale im Steuerrecht, str. 191.
1222 BFH BStBl II 1993, 84, 86; 1999, 729, 731; FG Düsseldorf, EFG 2006, 1844, 1846; Marc Gorbauch, Tobias Geerling, Keine
Angst vor § 42 AO-E; DStR 2007, 1703, 1705. M. Falkner, 2009, Die Einzelkunftserzielungsabsicht als subjektives
Besteurerungsmerkmal – Eine Analysesubjektiver Tatbestandsmerkmale im Steuerrecht, str. 191.
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3.4.4.6. Pravne posledice ter druga materialna in postopkovna vprašanja
Če ima izbrana neprimerna pravna oblika vpliv na več vrst davkov, nastanejo davčni zahtevki kot bi
nastali pri uporabi ustrezne oblike.1223 Pravne posledice smiselno opredeljuje § 42/1/s.3 AO, ko
navaja, da nastane davčna terjatev tako, kot bi nastala pri izvedeni gospodarski dejavnosti v primerni
pravni obliki posla.
§ 42 AO nima učinka na realizirani konkretni dejanski stan. Osnovna (civilnopravna) oblika pravnega
posla ostane kot taka neprizadeta,1224 še posebej sporazumi ostanejo v veljavi. Izbrana pravna oblika
– razen sprovedene nove obdavčitve – ostaja v veljavi tudi davčnopravno.1225
V opredeljenem sklopu je potrebno opredeliti še dve temeljni vprašanji, katerih odgovori omogočajo
zaokrožitev teoretičnega vidika uporabe splošne protizaobidne določbe, in sicer vprašanje postopka
spremembe davčne obveznosti, izhajajoče iz prepoznanja zaobidenega posla s strani davčnega
organa, ter vprašanje konkurence med splošnimi in posebnimi davčnimi predpisi. V primeru
postopkovnega vprašanja tako v primeru, če se davčna obveznost določi na podlagi zlorabe
obličnosti, pride v skladu s splošnimi davčnopravnimi predpisi do razveljavitve ali spremembe
odločbe. Če davčni organ naknadno zve za zlorabo pravne oblike, se davčna odločba spremeni na
podlagi § 173 AO.1226 Odločilno je spoznanje pristojnega uradnika davčnega organa.1227 Medtem ko
pa je vprašanje konkurence med splošnimi in posebnimi normami opredeljeno v določbah § 42/1/s.2
AO in § 42/1/s.3 AO. Določilo § 42 AO se ne uporabi, če so podane predpostavke o davčnem
zaobidenju v posameznem (specialnem) davčnem predpisu (42/1/s.2 AO). Če je tako, potem pravna
posledica izhaja iz posameznega zakona. V nasprotnem primeru je za preveriti, ali je podana zloraba
obličnosti po § 42/2 AO.1228
Vendar je današnja formulacija razmerja splošne do posebnih protizaobidnih davčnih določb ni
samoumevno dejstvo, temveč posledica dolgoletne nemške sodne prakse. V skladu s prejšnjo sodno
prakso (do spremembe zakonske dikcije v 2008) so bili posebni zakoni do § 42 AO (stara določba)
prednostno uporabljani po načelu lex specialis derogat legi generali.1229 Pri tem pa je zakonodajalec
1223

E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 86, str. 283.
1224 BFH BStBl 96, 377.
1225 Civilnopravne posledice lahko vsekakor nastanejo v skladu z načeli razširjene razlage pogodb (§ 157 BGB), zaradi
pomanjkanja poslovne podlage (§ 242 BGB) ali kot posledica določbe § 812/1/s.2 BGB. Tako E. Ratschow, v: F. Klein, H. B.
Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 87, str. 283–
284.
1226 § 173 AO - Aufhebung oder Änderung von Steuerbescheiden wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel:
(1) Steuerbescheide sind aufzuheben oder zu ändern,
1. soweit Tatsachen oder Beweismittel nachträglich bekannt werden, die zu einer höheren Steuer führen,
soweit Tatsachen oder Beweismittel nachträglich bekannt werden, die zu einer niedrigeren Steuer führen und den
Steuerpflichtigen kein grobes Verschulden daran trifft, dass die Tatsachen oder Beweismittel erst nachträglich bekannt
2.
werden. Das Verschulden ist unbeachtlich, wenn die Tatsachen oder Beweismittel in einem unmittelbaren oder
mittelbaren Zusammenhang mit Tatsachen oder Beweismitteln im Sinne der Nummer 1 stehen.
(2) Abweichend von Absatz 1 können Steuerbescheide, soweit sie auf Grund einer Außenprüfung ergangen sind, nur
aufgehoben oder geändert werden, wenn eine Steuerhinterziehung oder eine leichtfertige Steuerverkürzung vorliegt. Dies
gilt auch in den Fällen, in denen eine Mitteilung nach § 202 Abs. 1 Satz 3 ergangen ist.
1227 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 88, str. 284.
1228 D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 104; podobno E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke,
E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 90, str. 284.
1229 BFH BStBl. II 2003, 50, 53. I. Dörr, D. Fehling, Missbrauchsbekämpfung im Steuerrecht - § 42 AO unter der Lupe, v:
Bucerius Law Journal, Let. 2 (2008), št. 1, str. 22–23; podobno C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in
Europa, str. 66–67.
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prepoznal pretirano omejitev stare določbe § 42 AO. Dejstvo je, da so specialni zlorabni zakonski
dejanski stani pogosto dejansko precizneje opredeljeni in jih je tako posledično lažje zaobiti. Za
pomoč je zakonodajalec v (do leta 2008 veljavni) določbi § 42/2 AO oblikoval pravilo, po kateri je
splošna zaobidna norma uporabljena, če ni njena uporaba zakonsko izrecno izključena. Vendar pa je
sodna praksa ta namen zakonodajalca preskočila; sodišča so (staro formulo) § 42 AO uporabljala
zraven posebnih zakonov, vendar so pri uporabi te določbe dovolila vplivanje vrednostnega vidika
posebnih norm.1230 Posledica tega prednostnega vrednotenja posebnih norm je bila, da iz (stare
oblike) § 42 AO ni bilo mogoče izvesti drugega rezultata kot iz specialne norme.1231
Razmerje do posebnih zlorabnih zakonskih dejanskih stanov je od uzakonitve nove določbe urejeno v
§ 42/1/s.2 AO. Zato je najprej potrebno preučiti ustrezno specialno normo. Če je izpolnjen zakonski
dejanski stan, veljajo v njem vsebovane pravne posledice; za uporabo splošne zlorabne norme potem
ni več prostora. Nasprotno pa se torej § 42 AO uporabi v primeru, ko obstaja posebna zlorabna
norma, vendar katere zakonski dejanski stan ni izpolnjen, ter po drugi strani v primeru, če posebne
zlorabe norme sploh ne obstajajo.1232

3.4.4.7. Primeri zaobidenega posla iz sodne prakse nemških sodišč
Poučen šolski primer zlorabe obličnosti je primer, ko dve osebi (znanca) kupita vsak svoje stanovanje
ter ga oddajata drug drugemu za isto (pogodbeno ceno). Navedeni primer vzajemnega oddajanja
stanovanj v najem sicer med seboj tujih oseb je BFH1233 v sodbi iz leta 1991 opredelil kot zlorabo v
smislu § 42 AO. Pri tem sta oba najemnika/najemodajalca pri letni dohodninski napovedi izkazala
prihodke iz dajanja nepremičnine v najem, hkrati pa izkazala odhodke iz naslova obresti (za kredit, iz
katerega je bila kupljena ta nepremičnina, oddana v najem) ter druge stroške, povezane z
»obratovanjem« stanovanja. Nepriznavanje navedenih stroškov kot postavke zmanjševanja davčne
osnove je bilo utemeljeno z izvedbo neprimerne oblike, pridobitvijo zakonsko nepredvidene davčne
prednosti ter neobstojem zunajdavčnih ali drugih posebnih razlogov.1234 Primer je zaradi svoje
»izvirnosti« opisan v nadaljevanju v poglavju IV.1.2.
Oblika zlorabe obličnosti je podana tudi v primeru verižnih darilnih pogodb
(Kettenschenkungsverträgen) z namenom izkoriščanja pravice do neobdavčenega zneska pri
obračunu davka na darila1235 ali v primeru izvzetja premoženja neposredno pred in vračila
neposredno po presečnem davčnem dnevu z namenom zniževanja davčne osnove.1236
Najpogostejši primer, vezan na ugotavljanje zaobidenega posla v primeru poslovanja povezanih družb
iz različnih držav, pa je povezan z pojmom pojem »Bassisgesellschaft« oziroma »bazna družba«, ki
ima sedež v tujini. Številne oblike poslov omogočajo izkoriščanje mednarodnih davčnih razlik
prelaganjem doma ustvarjenih dohodkov (premoženja) v države z nizko davčno stopnjo. Zoper to se v

1230

BFH BStBl. II 2006, 118, 120.
J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, Steuerrecht, 18. izdaja, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2005, § 5, RŠ 99. Povzeto po I. Dörr, D.
Fehling, Missbrauchsbekämpfung im Steuerrecht - § 42 AO unter der Lupe, v: Bucerius Law Journal, Let. 2 (2008), št. 1, str.
23.
1232 I. Dörr, D. Fehling, Missbrauchsbekämpfung im Steuerrecht - § 42 AO unter der Lupe, v: Bucerius Law Journal, Let. 2
(2008), št. 1, str. 23.
1233 BFH z dne 19.6.1991 - IX R 134/86, BSt Bl II 1991, 904.
1234 D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 103.
1235 BFH z dne 30.11.1960 - II 154/59 U, BStBl III 1961, 21. R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und
Bilanzsteuerrecht, str. 25. Vendar je kasneje v neki drugi (podobni) zadevi sodišče verižno darovanje (oče - mati - hči)
opredelilo kot enotni proces obdaritve ter vprašanje zlorabe obličnosti v smislu § 42 AO izrecno pustilo odprto (BFH z dne
13.10.1993 - II R 92/91, BStBl II 1994, 128). H. Weber-Grellet, 2001, Steuern im modernen Verfassungsstaat, str. 223.
1236 BFH z dne 18.12.1968 - III R 71/68, BStBl II 1969, 232. R. Bossert, 1997, Unternehmensbesteuerung und
Bilanzsteuerrecht, str. 25.
1231
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nemškem pravu uporabljajo določbe AStG-ja.1237 Pri čemer ima prav tako določba § 42 AO svojo
uporabnost, saj ima prednost pred uporabo določb AStG-ja. Pri presojanju uporabljene obličnosti
posla znotraj EU je potrebno upoštevati še skupnostno pravo ter sodbe SEU-ja.1238
V skladu s stalno sodno prakso BFH-ja izpolnjuje vključitev bazne družbe v pravni obliki kapitalske
družbe v drugi državi z nizko obdavčitvijo predpostavko zakonskega dejanskega stana zlorabe pravne
oblike, če manjkajo ekonomski ali drugi pomembni razlogi.1239 V tem primeru se domneva, da
vključitev te družbe služi izključno temu, da se izogne obdavčitvi v matični državi.1240 Sicer se
razmerju med splošno protizaobidno določbo iz § 42 AO ter posebnimi protizaobidnimi določbami (s
poudarkom na § 7 in nasl. AStG), predvsem iz vidika vpliva evropskih sodb, posvečam v nadaljevanju
(v poglavju III.3.8.), vendar velja poudariti, da ostaja evropski okvir pomemben predvsem na področju
posrednih davkov, kjer je integracija davčnega sistema na evropski ravni najmočnejša.
Pri tem Ratschow1241 na postavljeno vprašanje, ali se lahko prav tako obid neposredno uporabnega
prava EU (tj. pravil o DDV) ali na pravu EU slonečega nacionalnega prava meri po določbi § 42 AO,
odgovarja, da je to še vedno nejasno in sporno. BFH ima kljub vsemu določilo § 42 AO na področju
prometnega davka za uporabno, saj predpis vsebuje splošna načela prava, ki v skladu s sodno prakso
SEU-ja veljajo tudi v pravu EU.1242
V zaključku velja omeniti še aktualen primer uradno toleriranega obida zakona, ki posega tudi na
davčno področje. Tako strokovna literatura1243 opisuje »dvig zastave na ladjah« (Ausflaggen von
Schiffen) kot dejanje prenosa lastništva ladij na hčerinsko družbo (z namenom zaobidenja delovne,
socialne in davčne zakonodaje ali določenih varnostnih standardov), pri čemer je slednja
ustanovljena v državi s »cenejšo zastavo«, medtem ko matična družba nato te ladje najema.
Kropholler1244 poda zanimiv, tudi najverjetnejši zaključek, da se (na področju ladjarstva) navedeno
ravnanje »šteje kot manjše zlo v primerjavi s konkurenčno nezmožnostjo«.

3.4.4.8. Razmejitev zaobidenega od navideznega posla
V nemškem pravu je potrebno razlikovati med navideznim in zaobidenim poslom. Izključna definicija
navideznega posla se da izpeljati iz § 117 BGB. Pri navideznem poslu se želijo stranke sporazumno
sklicevati samo na zunanji videz pravnega posla, katerih učinke pa si ne želijo. Tako poslovnim
partnerjem manjka poslovna volja.1245 Od navideznih poslov se razlikujejo zaobideni posli, ki so
definirani v § 42 AO. Zaobideni posli so resnično hoteni. Pogodbeniki so izbrali zaobideni posel z
namenom izogibanja davku, ki se veže na »normalno« (običajno) obličnost takega posla.1246 Če
pogodbenika urejata svoje odnose z netipično obliko pogodbe, katerih pravne posledice pa ustrezajo
njihovim predstavam, se pravne posledice sicer ne tretirajo kot navidezni posel, temveč lahko kot

1237

Navedena »bazna družba« se razlikuje od »vmesne družbe« (»Zwischengesellschaft«), saj slednja zajema zgolj dohodke
iz pasivnih donosov, opredeljenih v materialnem zakonu (§ 7 – 14 AStG), medtem ko je spoznanje obstoja bazne družbe
rezultat aplikacije § 42 AO. Več o vmesni družbi sledi v poglavju III.3.8.
1238 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 137, str. 290.
1239 BFH BStBl 1992, 1026; 92, 1029.
1240 BFH BStBl 1993, 84. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 137, str. 290.
1241 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 32, str. 274.
1242 Prav tam, RŠ 32, str. 274.
1243 J. Kropholler, 2006, Internationales Privatrecht, str. 158; podobno O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 300–305.
1244 J. Kropholler, 2006, Internationales Privatrecht, str. 158.
1245 S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 57.
1246 BFH BStBl 60, 111; 65, 270; 68, 695; 89, 216.
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»zloraba oblikovnih možnosti prava«.1247
Potrebno pa je poudariti, da meje med navideznim in zaobidenim poslom ni vedno enostavno
potegniti ter se lahko – četudi je glede razmejitve med zaobidenim in navideznim poslom pravna
teorija enotna – v posamičnih praktičnih primerih to pokaže povsem drugače.1248 V odnosu
navideznega posla (§ 41/2 AO) do zakonskega dejanskega stana davčnega zaobida (§ 42/1 AO) sodna
praksa na področju davčnega prava ne pusti prepoznati enotno smer. Tako obstajajo odločitve, ko
sodišče pri konkretnem dejanskem stanu (z običajnimi pogodbenimi pogoji) brez kakršnekoli
obrazložitve ugotovi, da gre v konkretnem primeru za navidezni posel, hkrati pa gre tudi za zlorabo
obličnosti.1249 Najdejo se tudi različice, v katerih se pojavljajo in uporabljajo pojmi slamnati mož,
navidezni posel in zloraba obličnosti drug ob drugem. Tako iz neke sodbe1250 (celo) izhaja: »Rezultat
bi bil enak«.1251 Po drugi strani pa fiduciarni posli običajno niso niti navidezni niti zaobideni posli.1252
Kar se tiče odnosa med navideznim poslom in zaobidenim poslom obstaja skladnost med civilnim in
davčnim pravom. Navidezni posel na podlagi davčnopravne dogmatike ni podan, če od stranke želen
uspeh predvideva veljavnost pravnega posla. Pravne posledice iz dogovorjenega pravnega posla so
tudi za davčno pravo resnično želene, vendar z namenom da se obide abstraktni dejanski stan
davčnega zakona.1253 Določbi § 42/1 AO in § 41/2 AO se tako medsebojno izključujeta ter sta lahko le
alternativni ter ne moreta biti uporabljeni druga ob drugi.1254 Iz davčnih razlogov izbrana neustrezna
oblika pravnega posla tako ni navidezni posel, temveč vsekakor primer za uporabo pravnih norm
proti zlorabi obličnosti (§ 42/1 AO).1255
Vendar pa – drugače kot za navidezni posel – za zaobideni posel ne obstaja splošno zakonsko (tj.
civilnopravno) določilo.1256 To je v davčnem pravu spremenila uvedba nove definicije (tj. § 42/2/s.1
AO iz leta 2008), da »zloraba [oblikovnih možnosti prava] obstaja tedaj, če je izbrana neprimerna
oblika, ki [...] vodi do zakonsko nepredvidene davčne ugodnosti«, ki pa v nemškem civilnem pravu
nima svojega ekvivalenta (temveč sodna praksa temelji iz § 134 BGB, ki zgolj govori o »ničnem
pravnem poslu, ki krši zakonsko prepoved«).
Prav tako pa je potrebno poudariti, da določilo § 42 AO (tudi novo iz leta
vsebine. Vsakokrat je potrebno izhajati iz konkretnega (posamičnega)
ugotoviti če po načelih razlage zaobideni posel podlega abstraktnemu
davčnega zakona.1257 Besedilo § 42 AO je »prazno«:1258 davčni zavezanec
1247

2008) sploh nima lastne
davčnega zakona, torej
dejanskemu stanu tega
se lahko poslužuje vseh

BFH/NV 95, 659. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E.
Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 25, str. 267.
1248 Prav tam, RŠ 25, str. 267; G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W.
Baumann, H.-J. von Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 46; M. Benecke, 2004,
Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 39–40.
1249 BFH z dne 10.2.1988 - X R 16/82, BStBl II 1988, 640.
1250 BFH z dne 12.7.1991 - III R 47/88, BStBl II 1992, 143.
1251 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 51-52.
1252 RFH RFHE 6, 62. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E.
Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 25, str. 267.
1253 BFH z dne 12.7.1991 - III R 47/88, BStBl II 1992, 143. G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte,
insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht –
Rechtsgeschichte, str. 49.
1254 Prav tam, str. 46.
1255 Prav tam, str. 49.
1256 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 408.
1257 Prav tam, str. 408.
1258 R. Walz, Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung, Grundlinien einer relativ autonomen Steuerrechtsdogmatik,
Heidelberg/Hamburg 1980, str. 226 (in nasl.); »Die Möglichkeit des einzelnen, durch Wahl bestimmter Gestaltungsformen
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pravnih institutov civilnega prava vse do meje institucionalne zgrešitve namena zakona v smislu
doktrine o bistvenih omejitvah pri izvrševanju pravic, vključno s prepovedjo zlorabe zakona. V
primeru zaobida zakona pa to ne vpliva na meje civilnopravne avtonomije pogodbenih strank.1259

3.4.4.9. § 42 AO kot generalna klavzula in splošna protizaobidna določba
Nemško davčno pravo zagotavlja splošno protizaobidno pravilo (General anti-avoidance rule oziroma
GAAR) že več kot 90 let.1260 Predmet tega v členu § 42 AO opredeljenega splošnega protizaobidnega
predpisa so lahko zgolj ekonomski dogodki. Tako je zakonski dejanski stan brez ekonomskega ozadja
neprimeren za uporabo § 42 AO.1261
Ko je govora o pomembnosti in abstraktnosti davčnega zaobida v nemškem pravu, pripisujejo avtorji
določbi § 42 AO tudi položaj generalne klavzule v davčnem pravu.1262 Fischer1263 (kot predstavnik
»notranje teorije«) poudarja pomen »ohranjanja zakona po svojih močeh«,1264 kar pomeni
zagotovitev zakonske veljave brez obstoja posebnih določb (tj. generalne klavzule). Vendar je
zakonodajalec AO-ja pa je generalno klavzulo opredelil kot nepogrešljivo ter pri tem razmejitev, kdaj
gre v posameznem primeru za davčno zaobidenje (s tem, ko ni taksativno določil zakonske primere
davčnega zaobida), prepustil v presojo sodni praksi.1265
Kljub obstoju generalne klavzule je zakonodajalec ustvaril številne posebne določbe proti davčnemu

des bürgerlichen Rechts Steuern zu sparen, ist kein subjektives Recht, das mißbraucht werden könnte. Im Steuerrecht wird
objektives Recht vollzogen, nicht der Wille von Privatrechtssubjekten.« Povzeto po P. Fischer, Die Umgehung des
Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49
(1996), št. 13, str. 648.
1259 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedinfungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 648.
1260 Na podlagi primera Mitropa (sodba RFH z dne 16.7.1919; RFHE 1, 126), ki je prvi poznani primer nakupa podjetja tipa
»školjka«, se je razvila debata v nemški državni skupščini. Tako so poslanci presodili, da je potrebno navedeni specifični
problem opredeliti v zakonu ter tako leta 1919 sprejeli GAAR v obliki § 5 RAO (Reichsangabenordnung; davčni zakonik
rajha). Vendar ta ni upravičil pričakovanja, prav tako njegov naslednik iz leta 1931. Navedeno področje je leta 1934 s
sprejemom StAnpG (Steueranpassungsgesetz) uredil § 6/1, ki je uporabil pojmovanje ravnanja skozi »zlorabo oblike in
oblikovalskih možnosti civilnega prava« (»durch Missbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen
Rechts«). Sledila je ureditev v določbi § 42 AO (Abgabenordnung) iz leta 1977, ki je uporabil pojmovanje »zloraba oblikovnih
možnosti prava« (»Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts«), kateremu je leta 2008 sledila osvežitev določbe.
Tako U. Palm, Germany, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 174–176
(glej več o tem v poglavju III.3.4.4.3.). V okviru navedenega nemškega zgodovinskega ekskurza pa Böing (str. 184 in 186–
187) pri opisovanju evropske realnosti ugotavlja, da so nekatere države oblikovale določbi § 42 AO podobne generalne
norme (kot npr. avstrijski § 22 BAO, francoski L. 64 LPF, nizozemski 31. člen AWR ali belgijski 344. člen CIR), medtem ko so
se v drugih državah skozi sodbe sodišč razvila protizaobidna načela (fraus legis, abus de droit ali načelo Ramsay), ki v
primeru grozečega davčnega zaobida legitimirajo razširitev področja uporabe davčnih zakonov zunaj meje besedila zakona.
1261 V. Ruiz Almendral, G. Seitz, Die neue spanische Umgehungsvorschrift des Art. 15 Ley General Tributaria (LGT) – Ist der
deutsche § 42 AO als Vorbild geeignet?, v: StuW, 81 (2004), str. 331.
1262 S. Sieker, Steuergleichheit und Steuergestaltung, v: R. Mellinghoff, U. Palm, 2008, Gleichheit im Verfassungsstaat, str.
204-205; podobno J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 165; R.
Prokisch, Deutsch-niederländischen Kulturdifferenzen bei der Beurteilung des Missbrauchs steuerrechtlicer Regelungen in
grenzüberschreitender Verkehr (v: R. de Groot, A. Janssen, Festschrift anlässlich des sechzigjärigen Bestehens der DeutschNiederländischen Juristenkonferenz, Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin, 2009), str. 244; V. Ruiz Almendral, G. Seitz, Die neue
spanische Umgehungsvorschrift des Art. 15 Ley General Tributaria (LGT) – Ist der deutsche § 42 AO als Vorbild geeignet?, v:
StuW, 81 (2004), str. 329–341; K. Kottke, 1991, Steuerersparung, Steuerumgehung, Steuerhinterziehung, str. 202; A.
Unfried, 1998, Steuerrecht und Dividenden-Stripping, str. 209.
1263 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 645.
1264 »Bewahrung des Gesetzes aus eigener Kraft«; BGH z dne 15.1.1990 - II ZR 164/88, BGHZ 110, 47 (64).
1265 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 645.
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zaobidenju.1266 Pred generalno klavzulo § 42 AO imajo v boju zoper davčno zaobidenje prednost
navedene posebne klavzule.1267 V primeru posebnih protizaobidnih norm zakonodajalec tudi ni hotel
prepustiti prepoznavo zaobidnega ravnanja v roke sodišč, temveč je podrobno določil abstraktni
dejanski stan nastanka davčnega zaobida.

3.4.4.10. Teorije uporabe določbe § 42 AO ter vprašanje potrebe po določbi o zaobidenem
poslu v davčnem pravu
V teoriji se diskutira glede spornega vprašanja, ali določba § 42 AO sploh lahko obstaja in se razvija
poleg metod teleološke interpretacije davčnih zakonov. Pri tem sta postavljeni nasproti notranja in
zunanja teorija,1268 pri čemer je davčno zaobidenje (v prvem primeru) ubranjeno od znotraj skozi
razlago zaobidene norme ter analogijo oziroma (v drugem primeru) od zunaj skozi uporabo § 42
AO.1269 Glej več o tem v poglavju III.2.4.5.
Glede metodike § 42 AO obstaja več pogledov. Na eni strani so zagovorniki t. i. notranje teorije, po
kateri se lahko luknje vsakokratnega posameznega zakona zapirajo skozi razlago besednega pomena
zakona ter skozi analogijo namena zakona.1270 Določba § 42 AO ima tako samo deklaratoren
značaj.1271 To stališče vidi v predpisu potrditev sposobnosti analogije določene obremenilne
davčnopravne norme, katera pa pri ustrezni metodološki interpretaciji dejansko ni potrebna.1272
Namen § 42 AO je ta, da se uresniči namen davčnega zakona. Zato je potrebno davčno zaobidenje
najprej odvrniti s sredstvi teleološke razlage ter z zapolnjevanjem zakonskih lukenj skozi sodniško
oblikovanje prava (Rechtsfortbildung).1273
Nasproti stojijo privrženci t. i. »zunanje teorije«, ki načeloma zavračajo možnost analogije davčnega
prava. Preboj te prepovedi je izjemoma dovoljen na podlagi § 42 AO, tako da ima ta norma
konstitutivni značaj.1274 V položaju nasprotnika analogije in malam partem (na neugoden način, tj. v
breme zavezanca), je § 42 AO viden kot poseben zakonski preboj skozi davčnopravno prepoved
analogije ali kot izključujoča posebna ureditev.1275 Vendar pa – kot izhaja tudi iz literature – ta

1266

Kot so določbe § 2a EStG, § 8a KStG, § 50d/1a EStG, § 34c EStG in § 49/1 EStG. Zoper čiste poštne nabiralnike (npr. v
Lihtenštajnu) pa se vedno bojuje ob neposredni uporabi § 42 AO.
1267 P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus
eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 645; podobno J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H.
Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 165.
1268 Razmejevanju med notranjo in zunanjo teorijo sem se že posvetil v poglavjih III.2.4.4. in III.2.4.5.
1269 Več o tem J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 163-164;
podobno E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 32, str. 272–273
1270 Manjšinsko mnenje ima celo analogijo za odvečno, saj se lahko vrzel zapre s popolnim tolmačenjem pomena besede (K.
Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Föderative Steuerverteilung, Rechtsanwendung und Rechtsschutz, Gestalter der
Steuerrectsordnung, zvezek III, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 1993, str. 1326).
1271 V. Ruiz Almendral, G. Seitz, Die neue spanische Umgehungsvorschrift des Art. 15 Ley General Tributaria (LGT) – Ist der
deutsche § 42 AO als Vorbild geeignet?, v: StuW, 81 (2004), str. 331; podobno R. P. Schenke, 2007, Die Rechtsfindung im
Steuerrecht: Konstitutionalisierung, Europäisierung, str. 235.
1272 R. P. Schenke, 2007, Die Rechtsfindung im Steuerrecht: Konstitutionalisierung, Europäisierung, str. 236.
1273 Fischer, v: Hübschmann/Hepp/Spitaler AO-FGO, leto 2009, str. 71, 77; Heinrich Weber-Grellet, Steuern im modernen
Verfassungsstaat, Funktionen, Prinzipien und Strukturen des Steuerstaats und des Steuerrechts, Verlag Dr. Otto Schmidt,
Köln, 2001, str. 222; R. P. Schenke, 2007, Die Rechtsfindung im Steuerrecht: Konstitutionalisierung, Europäisierung, str. 409;
J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 163.
1274 V. Ruiz Almendral, G. Seitz, Die neue spanische Umgehungsvorschrift des Art. 15 Ley General Tributaria (LGT) – Ist der
deutsche § 42 AO als Vorbild geeignet?, v: StuW, 81 (2004), str. 331; podobno R. P. Schenke, 2007, Die Rechtsfindung im
Steuerrecht: Konstitutionalisierung, Europäisierung, str. 235.
1275 Pri odklonu od običajne prepovedi analogije je § 42 AO pri prekoračitvi meje zakonskega besedila povezan z zlorabo
pravne obličnosti kakor tudi z namenom zlorabe. Nasprotno stališče pa pripisuje § 42 AO zgolj čisti deklaratorni pomen. Vidi
v predpisu potrditev sposobnosti analogije določene obremenjene davčnopravne norme, katera pa pri ustrezni metodološki
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mnenjski spor še čaka dokončno soočenje.1276
Razmisleka in omembe vredno je stališče Wienbrackeja,1277 da določilo § 42/1/s.3 AO pravnotehnično
ne obravnava davčni zaobid z analogijo, temveč s fikcijo. Pri tem pojasnjuje, da se v skladu s tem
pristopom ekonomskim dogodkom ustrezna pravna oblika subsumira pod obstoječi zakonski dejanski
stan.1278 Nasprotno temu bi bil pri analogiji dejansko realizirani konkretni dejanski stan zajeti pod
fingirani (razširjeni) zakonski dejanski stan;1279 v končni fazi pa da učinek obeh pristopov isti
rezultat.1280
Pri tem velja opozoriti, da je sodna praksa (tudi na ustavnopravni poziciji) navedene dileme že
opredelila. Tako Fischer1281 opozarja, da je pogosta, vendar napačna predpostavka, da se z uporabo
določbe § 42 AO nujno odprejo ustavnopravna vprašanja glede dopustnosti sklepanja po analogiji v
davčnem pravu. Ta pogled predpostavlja zastarelo razumevanje odnosa med civilnim in davčnim
pravom. V prejšnjih časih je BVerfG1282 poudarjal, da je potrebno »spoštovati strukturni red civilnega
prava«. V zvezi s tem je BFH1283 v redni sodni praksi (ob sklicevanju na sodbo BVerfG-ja) poudarjal, da
»je v interesu pravne varnosti – v smislu predvidljivosti posledic davčnega prava – odločilna
regulativna funkcija civilnega prava za celoten pravni red, vključno z davčnim pravom« in zahteval, da
se davčna presoja »naveže na s strani udeležencev resno pripravljeno in izvedeno civilnopravno
obliko«. Civilnopravna svoboda pri izbiri pravne obličnosti – razen, če posega na posebne davčne
predpise – ne sme biti omejena z dejstvom, da »se za davčne namene, zlasti za razširitev davčne
obveznosti, civilnopravne učinkovite pravne oblike ne smejo prezreti ali drugače razlagati«. Vendar je
ta pogled danes v veliki meri odpravljen; to dokazuje tudi formula BVerfG-ja,1284 ki govori o
»predhodnosti, prejšnjosti« (Vorherigkeit) in ne o »prednosti« (Vorrang) civilnega prava pred davčnim
pravom.1285
Tudi Ratschow1286 poudarja, da je § 42 AO skladen z (nemško) ustavo. Ni nobenega temeljnega
pridržka zoper to pravilo. Obramba zoper obid zakona je naloga vseh državnih organov proti zaobidu
zakona. Na področju davčnega prava zahteva § 3 GG1287 dejansko in zakonito enakomerno
obremenitev državljanov. § 42 AO je kot generalna klavzula za doseganje tega namena primerno in
sorazmerno sredstvo. Sicer pa Ratschow ugotovi, da uporaba § 42 AO do sedaj še ni bila predmet
presoje ustavnega sodišča.1288

interpretaciji dejansko ni potrebna. R. P. Schenke, 2007, Die Rechtsfindung im Steuerrecht: Konstitutionalisierung,
Europäisierung, str. 235.
1276 V. Ruiz Almendral, G. Seitz, Die neue spanische Umgehungsvorschrift des Art. 15 Ley General Tributaria (LGT) – Ist der
deutsche § 42 AO als Vorbild geeignet?, v: StuW, 81 (2004), str. 331.
1277 M. Wienbracke, Die Genese fiskalischen Misstrauens, v: Der Betrieb, 61 (2008), št. 13, str. 664–665.
1278 BFH z dne 23.8.2000 - I R 4/97, BStBl. II 2001 s. 260 (261).
1279 Kruse, § 42 AO, v: Tipke/Kruse, Abgabenordnung-Finanzgerichtsordnung, oktober 2007, RŠ 11.
1280 BFH z dne 13.2.1980 - II R 18/75, BStBl. II 1980 s. 364 (365). M. Wienbracke, Die Genese fiskalischen Misstrauens, v: Der
Betrieb, 61 (2008), št. 13, str. 664–665.
1281 P. Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2009, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 183.
1282 BVerfG z dne 24.1.1962 - 1 BvR 845/58, BVerfGE 13, 331, 340.
1283 Npr. BFH z dne 11.5.1962 - VI 55/61 U, BStBl. III 1962, 310.
1284 BVerfG z dne 27.12.1991 - 2 BvR 72/90, BStBl. II 1992, 212.
1285 Pri obrazložitvi razlogov BVerfG pod točko 1a), podtočka cc) navaja: »Die Parteien können zwar einen Sachverhalt
vertraglich gestalten, nicht aber die steuerrechtlichen Folgen bestimmen, die das Steuergesetz an die vorgegebene
Gestaltung knüpft. Insoweit gilt eine Vorherigkeit für die Anwendung des Zivilrechts, jedoch nicht ein Vorrang.« P. Fischer, v:
W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2009, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 183.
1286 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 16, str. 273–274.
1287 § 3/1 GG:
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1288 Prav tam, RŠ 16, str. 273–274.
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V zaključku pa še odgovor na dilemo, ali je davčni zaobid v nemškem pravu samostojen pravni
institut. Ker sodobna civilnopravna metodika ne ločuje več med verba legis in sententia legis, temveč
na splošno daje pomen na teleologijo zakona, predvsem na njegov ekonomski namen, je potreba po
samostojni vedi o zakonskem obidu pogrešljiva.1289 S pripoznavanjem teleološke razlage zakonov ter
načelne dopustnosti razvoja prava skozi odločitve sodnikov je odpadla potreba po samostojnem
nauku o obidu zakona. Obid zakona je vprašanje uporabe prava, ki se veže na zavezujočo naravo
vsakega posameznega zakonskega pravila in njegovo izvršljivost.1290 Tudi § 42/1 AO ne opravičuje, da
bi sprejeli samostojen institut zaobidenega posla v davčnem pravu. Kot je prepričljivo pokazal
Flume,1291 je potrebno v davčnem pravu najprej s pomočjo razlage raziskati, ali gre za obdavčljiv
dogodek; če je temu pritrditi, potem davčne obveznosti ni mogoče zaobiti.1292

3.5. Razmejitev v nemškem davčnem pravu med navideznim in zaobidenim poslom ter
slamnatim poslom
Kljub že opredeljeni pravni dogmatiki, da je (zgolj načelno deklarirana) uresničitev navideznega posla
s strani pogodbenih strank nezaželena, medtem ko predstavljata zaobideni in slamnati posel tisti
poslovnopravni obliki, s katero pogodbeniki pridejo do želenega položaja zgolj z dejansko sprovedbo
posla: v prvem primeru stranke dosežejo določeni rezultat v pravni obliki, s katero zaobidejo zakonski
dejanski stan davčne norme, medtem ko je slamnati posel, ki dejansko predstavlja poseben primer
fiduciarnega posla, podan, ko pri sklenitvi pravnega posla ena oseba izpodrine (zamenja) drugo osebo
(t. i. moža v ozadju), ki sicer iz katerega koli že razloga ne želi nastopati kot upravičenec ali zavezanec
iz posla. Pri navideznem poslu pa – kot že navedeno – stranke nasprotno želijo povzroči samo zunanji
videz sklenitve pravnega posla, medtem ko do s pravnim poslom povezanih pravnih učinkov naj ne bi
prišlo.
Potrebno je poudariti, da se določbe § 39 do § 42 AO postavljajo na gospodarski rezultat dejavnosti
davčnega zavezanca. Iz tega izhaja, da se uporaba davčnopravnih pojmov le malo veže na izbrane
civilnopravne oblike poslov. Tako se v primeru (v davčnem, prav tako pa tudi v civilnem pravu)
prepoznanih navideznih in slamnatih poslov, kakor tudi prepoznanih fiduciarnih razmerij ter
zaobidenih poslov potisnejo formalne oblike poslov na stran. To je še toliko bolj uporabno, saj se
navedeni pojmi med seboj pogosto zamenjujejo.1293
Slamnati posel v BGB-ju ni urejen ter ga je potrebno dogmatsko ločiti od uporabe določila § 117
BGB.1294 Prav tako ni davčnopravno urejen, zato se v praksi pojavljajo problemi pri razmejitvi do
drugih primerljivih pravnih pojmov.1295
Pri razmejitvi slamnatega posla in navideznega posla je potrebno upoštevati, da je slamnati posel
resnično želen ter posledično ni primer navideznega posla (ki bi prikrival nek drugi posel) ter se tako
davčno upošteva. S sklicevanjem na (civilno)pravno prakso je podano, da mora bili določena
civilnopravna oblika, ki je izbrana za dosego cilja, resnično želena in veljavna. Hkrati pa se pojavlja
1289

Strogo gledano so tako – po mnenju Kramerja – odvečne izrecne določbe po § 306a BGB ali po § 42 AO, po katerih
zloraba pravnih oblik ne vpliva na davčno obveznost. E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1320
1290 S. Sieker, 2001, Umgehungsgeschäfte, str. 214.
1291 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 408 in nasl.
1292 C. Armbrüster, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1572-–1573.
1293 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 47–48.
1294 Prav tam, str. 41; U. Baeck, 1988, Das Scheingeschäft, ein fehlerhaftes Rechtsgeschäft, str. 85.
1295 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 41.
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stališče, da bi moral biti slamnati posel obdavčljiv že pri možu v ozadju. Tako ostaja odprto, ali je
vsakokratni zakonski dejanski stan izpolnjen pri slamnatemu možu ali možu v ozadju.1296 Crezelius1297
sicer trdi, da se v praksi ne problematizira, ali je iz § 38 AO1298 predvidevana davčnopravna izpolnitev
abstraktnega dejanskega stana podana v osebi slamnatega moža ali moža v ozadju. Vendar praksa
BFH-ja kaže, da navedeno vprašanje ni marginalizirano, temveč se je sodišče v spornih primerih
opredelilo glede teh vprašanj.
V primeru prometnega davka sodišče v (starejši) sodbi iz leta 19941299 – kljub s strani slamnatega
moža opravljenega samostojnega nastopanja in delovanja v zunanjem razmerju – pripisalo navedeni
davek možu v ozadju kot dejansko delujočemu. Crezelius1300 je navedeno sodbo XI. senata označil za
»milo rečeno najmanj zavajajočo«, saj temelji na ugotovitvi, da je slamnati mož odvisen od navodil
druge osebe. Vsekakor je pri tem za ugotovitev izpolnjevanja zakonskega dejanskega stana
pomembna ugotovitev, ali je slamnati mož odvisen od navodil moža v ozadju. Tako je V. senat BFHja1301 v kasnejši sodbi menil, da je lahko slamnati mož, ki v svojem imenu kupuje in prodaja predmete
ter daje kupcem razpolagalno pravico, tudi odgovoren za prometni davek. Tako je sodišče pravilno
poudarilo, da lahko slamnati mož sklepa pogodbe s tretjo osebo v svojem imenu ter zato prevzema
tudi odgovornost. V navezavi na to novo sodno (davčnopravno) prakso je tudi v literaturi podano
mnenje, da slamnati mož redno sprejema pravne posledice iz svojega delovanja v primerih, če je
izpolnjen zakonski dejanski stan za formalni pravni položaj ali če se veže navzven (tj. do drugih
udeležencev v poslu).1302
Še zlasti pomembna je sodba BFH-ja iz leta 2002,1303 ki podaja zelo natančno razmejitev, kdaj se
naloži davčna obveznost posameznemu akterju v slamnatem poslu. Tako slamnati mož pride v poštev
kot izvajajoči podjetnik. V skladu s tem se lahko tudi slamnatemu možu pripišejo posledice delovanja
(storitev), ki jih je kot podizvajalec v imenu slamnatega moža dejansko izvedel mož v ozadju. Vendar
pa se slamnati posel ne upošteva tedaj, če je bil sklenjen med prejemnikom storitve in slamnatim
možem le navidezno in prejemnik storitve ve ali bi moral domnevati, da slamnati mož ne bo prevzel
lastne – tudi skozi podizvajalca izvedene – obveznosti iz pravnega posla in da prav tako tudi ne želi
obdavčiti svoje lastne storitve. Prav tako velja (v okvir ugotavljanja odgovornosti slamnatega moža v
davčnih zadevah) omeniti še sodbo BFH-ja iz leta 2004,1304 ki je pri presojanju odgovornosti za
poslovanje pravne osebe le-to izključno podelil slamnati osebi (tj. priletno ženico, ki je navzven
nastopala kot formalni poslovodja), in ne možu v ozadju (tj. njenega sina, ki je bil dejansko delujoči
poslovodja).1305
1296

Prav tam, str. 49.
Prav tam, str. 49.
1298 § 38 AO – Entstehung der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis:
Die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis entstehen, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die
Leistungspflicht knüpft.
1299 BFH XI R 56/93 z dne 15.9.1994, BStBl II 1995, 275.
1300 Več o tem G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J.
von Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 51.
1301 BFH z dne 28.1.1999 - V R 4/98, BStBl II 1999, 628.
1302 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 51.
1303 BFH z dne 31.1.2002 - V B 108/01, BStBl. 2004, 622.
1304 BFH BStBl 2004, 579.
1305 V navedenem primeru je BFH ugotovil uporabljeno „neustrezno diskrecijo“ davčnega organa, ko je le-ta presojal
odgovornost priletne ženice (v svojih 80-ih letih), sicer vpisane v sodni register kot direktorice (insolvenčne) družbe. Davčni
organ je izhajal iz dejstva, da je dejansko poslovodstvo izvajal njen sin in ga posledično obremenil za davčni dolg pravne
osebe. V pritožbenem postopku je sin uspel. Sodišče je presodilo, da je sicer tudi sin kot dejanski poslovodja eden od
možnih odgovornih oseb za davčni dolg, vendar bi moral davčni organ predhodno v odločitvi o odgovornosti presoditi, ali ni
morda odgovorna mati kot v sodni register zavedena zakonita zastopnica. Ker navedeno ni bilo razvidno iz sodnega spisa, je
sodišče ugotovilo bistveno napako davčnega organa pri presoji odgovornosti. Pri sklicevanju na predhodne sodbe iz let 1985
1297
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Prav zaradi dejstva, da je v primeru slamnatega posla uspeh posla resno želen, imajo pravni posli,
sklenjeni med tretjo osebo (tj. nasprotno stranko) in slamnatim možem, načeloma učinek (veljavo)
samo med njima. Tako utemeljuje sklenjen posel pravice in dolžnosti izključno za slamnatega moža in
ne za moža v ozadju. Slamnati mož je odgovoren za izpolnitev obveznosti iz sklenjenega posla;1306 to,
da je bil vezan na navodila moža v ozadju, ničesar ne spremeni.1307 Slamnati mož je torej upravičen in
zavezan iz sklenjenega pravnega posla, čeprav v skladu z notranjim dogovorom z možem v ozadju
pripadajo dejanske koristi tega (izvedenega) posla slednjemu. Kot je razvidno iz podanih primerov,
sledijo nemška sodišča pri presojanju, kdo je zavezanec za plačilo davka iz sklenjenega posla,
naslednjim indikatorjem slamnatega posla: samostojno delovanje v razmerju do sopogodbenika,
izvedba (uresničitev) posla ter neposredna pridobitev koristi slamnatega moža iz sklenjenega posla.
Če pa gre v primeru poslovnih partnerjev za neko kriminalno, v ozadju tajno delujočo skupino, pa naj
v skladu s sodbo FG Saarland1308 kot formalno delujoči izvajalec ne bi bil prepoznan izdajatelj računa,
temveč celotna skupina. Tako se v okviru davčnopravne prakse pogosto dogaja, da se slamnati mož
vključi v formalno speljane posle, ki so tako tudi dejansko izpeljani, lahko pa tudi ne (npr. primer
izdajanja t. i. »praznih« računov brez ekonomske vsebine oziroma podlage). Navedeno je v zadnjem
desetletju značilnost in problem za izvajanje sistema posrednih davkov v Evropski uniji, torej davka na
dodano vrednost. Gre za vseevropski problem, ko se slamnata pravna oseba (s pridobljeno
identifikacijsko davčno številko) vključi v pravni posel z namenom, da v prometu med izvirnim
prodajalcem in končnim kupcem izstavi račun z obračunanim DDV, ki pa ga slamnata oseba nima
namen plačati. Glede na podane definicije o slamnatem poslu, ki ga v primeru goljufije na področju
DDV izvede slamnata oseba ob védenju prejemnika računa (z obračunanim DDV, ki ga nato upošteva
kot vstopni DDV), govorimo o navideznem poslu (oziroma – natančneje opisano – o navidezno
opravljenem prometu), če ima druga pogodbena stranka védenje o naravi posla. Tako lahko
ugotovimo, da se pojma slamnati posel in navidezni posel (v primeru, ko na računih deklarirani
promet ni opravljen), kljub podani splošni definiciji, vedno ne izključujeta.

3.6. Razmejitev v nemškem davčnem pravu med navideznim in zaobidenim poslom ter
prikritim izplačilom dobička (PID)
Dodeljevanje (odsvajanje) premoženja je v davčni praksi prepoznano v obliki navideznih in zaobidenih
poslov tako med bližnjimi sorodniki kot v obliki pogodb med gospodarskimi družbami in njihovimi
družbeniki. V primeru slednjih se tako pravni posli, ki izpolnjujejo pogoje iz § 41 AO in § 42 AO,
štejejo za davčno irelevantne, četudi so veljavni po civilnem pravu. Vendar pa sodobna nemška sodna
praksa navedene posle ne opredeljuje zgolj v navedenem zakonskem kontekstu, temveč se ugodnosti
v primeru poslov, izvedenih med družbo in njegovim prevladujočim družbenikom v njegovo korist (v
obliki prenesenega premoženje oziroma opravljenih mu brezplačnih ali cenejših storitev), štejejo za
prikrito izplačilo dobička – PID (verdeckte Gewinnausschüttung oziroma vGA).

in 1993 je sodišče navedlo, da v primeru, „če direktor ni v položaju, da se uveljavi znotraj podjetja in deluje v skladu s svojim
pravnim statusom, mora kot tak odstopiti ter ne sme dajati vtis, kot da on skrbi za pravilno izvajanje poslovanja“. Vsled
navedenega lahko za posledice poslovanja gospodarske družbe odgovarjata tako slamnata oseba (kot oseba, ki je vpisana v
sodni register) kakor dejanski poslovodja (oz. oseba v ozadju). Vsaka oseba, ki je pripravljena prevzeti formalno
poslovodenje gospodarske družbe, pri čemer deluje zgolj kot slamnati mož, bi morala predhodno razumeti obseg
prevzetega tveganja. M. Ravljen, Slamnati posel in njegova razmejitev do navideznega in fiduciarnega posla, v: Davčno
finančna praksa, 12 (2011), št. 12, str. 23.
1306 BGH DB 1964, 403.
1307 BGH NJW 1960, 285.
1308 FG Saarland z dne 13.5.2003 - 1 V 22/03, EFG 2003, 1051.
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V davčnem pravu je nujno zagotoviti enako obravnavanje odkritih in prikritih izplačil dobička.1309
Navedena trditev je zagotovo razširjeno razmišljanje o izvajanju načela enakosti pred zakonom ter
načela obdavčevanje enakega (oz. podobnega) dohodka na enak način.
Bistvo prikritih izplačil dobička je v zagotovitvi določene premoženjske koristi (s strani družbe ali
tretje osebe, povezane z družbo) družbenikom družbe, kar navzven ni razvidno kot izplačilo (dobička),
temveč ostane prikrito zaradi raznovrstnih drugačnih poimenovanj (pravnih razmerij med družbo in
družbenikom, kot podlaga za izplačilo).1310 Čeprav se tovrstna izplačila dobička poimenujejo kot
»prikrita«, na podlagi česar bi lahko sklepali, da je predpostavka za davčnopravno opredelitev
posameznega izplačila kot prikritega izplačila dobička namera (naklep) družbe skozi na prikrit način
izplačani dobiček znižati dobiček pred obdavčitvijo (poslovni rezultat) ali zaobiti plačilo davkov, pa
»prikritost« ni predpostavka prikritih izplačil dobička.1311 Za presojo tudi ni bistvena morebitna
enotnost (soglasje, strinjanje) strank (družbe in družbenika) o družbenem (korporacijskopravnem)
razmerju kot temelju za zagotovitev premoženjske koristi družbeniku.1312
Glavno uporabno področje PID-a je v praksi v dobiček usmerjeno podjetje z ustreznim kapitalom in
človeškim kadrom delujoče podjetje, ki sklepa – v okviru svojega rednega poslovanja – neustrezne
pogodbe z družbeniki ali njihovimi povezanimi osebami. Običajno gre za dolgoročna obligacijska
razmerja iz sklenitve poslovodne ali delovnopravne pogodbe, posojila, najemnine ipd., kakor tudi
enkratne pogodbe kot so nakup ali menjava, sklenjene po neprimernih cenah. Sem še spadajo
nedenarni posli kot so obdaritve iz premoženja družbe, izvedba storitev brez zahtevanega plačila,
dajanje brezobrestnih posojil ali fizična prepustitev premoženja družbe.1313
Prikrito izplačilo dobička lahko definiramo kot izplačilo dobička, ki ne temelji na odločitvi organa
upravljanja o delitvi dobička deležnikom oziroma delničarjem, temveč se izplačilo dobička izvede
»prikrito« na podlagi posla med družbenikom in družbo. Prikriti dobiček je tako vsaka korist, ki jo
družba zagotovi družbeniku ter predstavlja proces izčrpavanja aktive (brez popravka na kontu
kapitala kot pasivni postavki bilance stanja), kar rezultira v postavka zmanjševanja poslovnega izida
tekočega leta (ter posledično preko prenosa poslovnega izida vpliva na kapital v naslednjem letu).1314
BFH v skladu s podanimi sodbami za PID predvideva, da kapitalska družba svojemu družbeniku
nakloni premoženjsko prednost in da ima ta pozornost (naklonitev) svoj razlog v lastniškem
(družbenem) odnosu, iz česar se tudi vidi narava PID-a. Takšni dogodki, ki se tičejo neposlovnega
področja družbe, ne smejo zmanjševati dobiček kot osnovo za obdavčitev.1315
Posledica prikritega izplačila dobička je dvojna, in sicer z vidika prenosa premoženja družbe ter z
davčnega vidika. Premoženje družbe se z implementacijo navedenega inštrumenta zmanjša, na drugi
strani pa se poveča premoženja družbenika. Namen na davčnem področju pa je tako pri družbi kot
družbeniku enak, to je zmanjšanje davčne osnove. Posledica prikritih izplačil dobička je zato
zmanjšanje davčne obveznosti družbe kot izplačevalca1316 ter prav tako zmanjšanje davčne
1309

M.-T. Stolze, 1999, Verdeckte Gewinnausschüttung und nahestehende Person, str. 9.
A. Kobal, 2007, Prikriti prenosi premoženja in prikrita izplačila dobička – davčno pravni vidik, str. 217.
1311 M.-T. Stolze, 1999, Verdeckte Gewinnausschüttung und nahestehende Person, str. 2; J. Lange, 1998, Verdeckte
Gewinnausschüttungen, str. 42–43.
1312 A. Kobal, 2007, Prikriti prenosi premoženja in prikrita izplačila dobička – davčno pravni vidik, str. 217.
1313 W. Schön, Die verdeckte Gewinnausschüttung – eine Bestandsaufnahme, v: R. Hüttemann, C. Waldhoff, 2008,
Steuerrecht an der Universität Bonn, str. 525.
1314 M. Ravljen, Posredni način prikritega izplačila dobička z vključitvijo tretje osebe, v: Davčno finančna praksa, 11 (2010),
št. 4, str. 2.
1315 A. Knolle, 1984, Die verdeckte Gewinnausschütung im Schnittpunkt von GmbH-Recht, str. 25.
1316 Tako v primeru, ko družba izvede previsokih plačil za opravljene ji storitve s strani druženika (npr. poslovodna storitev,
delo po delovnem razmerju ali najemnina za poslovne prostore, najete od družbenika), pride do neupravičenega znižanja
1310
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obveznosti družbenika (pravne ali fizične osebe) kot prejemnika prikritega izplačila dobička.1317
Prikrito izplačilo dobička je v nemškem davčnem pravu omenjeno (vendar ne definirano) v § 8/3
KStG,1318 in sicer prvi in drugi stavek določata: »Za namene odmere davka je brez pomena, ali je bil
dohodek izplačan. Tudi prikrito izplačilo dobička kakor izplačilo katerekoli vrste pravice iz kapitalske
udeležbe, s katerim je ta pravica povezana na udeležbo v dobičku in na likvidacijskem iztržku pri
kapitalski družbi, dohodka ne zmanjšuje«. S tem je zakon zgolj (sicer jasno) opredelil, da sama izvedba
PID-a ne more povzročiti zmanjšanje davčne osnove.
Za razliko od slovenskega prava1319 nemško pravo – tako davčno (KStG in EStG) kot korporacijsko (tj.
AktG1320 in GmbHG1321) – definicije prikritega izplačila ne pozna, temveč prikrita izplačila dobička
uporablja zgolj kot nedoločen pravni pojem, katerega bistvo in predpostavke je izoblikovala bogata in
dolgoletna sodna praksa.1322 V nemški sodni praksi se je tako (leta 1989)1323 na novo izoblikovala –
danes v okviru obdavčitve pravnih oseb splošno sprejeta in uporabna – definicija prikritega izplačila
dobička iz § 8/3/s.2 KStG kot »zmanjšanje premoženja družbe ali preprečeno njegovo povečanje,
izhajajoče iz družbenega razmerja, ki se odraža na višini dohodka (družbe) in ni v nikakršni zvezi z
odkritimi izplačili (dobička)«.1324
V skladu z redno sodno prakso BFH-ja gre pri prepustitvi poslovne prednosti (kot končni element
davčne osnove (ter s tem obveznosti za davek po ZDDPO-2), po drugi strani pa se družba izogne tudi obračunu in plačilu
davčnega odtegljaja za akontacijo dohodnine iz (ne)izplačanih dobičkov družbeniku (kar bi se moralo zgoditi, če bi bilo
izplačilo dobička izvedeno po običajni poti).
1317 Ravljen, Posredni, str. 2.
1318 § 8/3 KStG - Ermittlung des Einkommens:
(3) Für die Ermittlung des Einkommens ist es ohne Bedeutung, ob das Einkommen verteilt wird. Auch verdeckte
Gewinnausschüttungen sowie Ausschüttungen jeder Art auf Genussrechte, mit denen das Recht auf Beteiligung am Gewinn
und am Liquidationserlös der Kapitalgesellschaft verbunden ist, mindern das Einkommen nicht. Verdeckte Einlagen erhöhen
das Einkommen nicht. Das Einkommen erhöht sich, soweit eine verdeckte Einlage das Einkommen des Gesellschafters
gemindert hat. Satz 4 gilt auch für eine verdeckte Einlage, die auf einer verdeckten Gewinnausschüttung einer dem
Gesellschafter nahe stehenden Person beruht und bei der Besteuerung des Gesellschafters nicht berücksichtigt wurde, es sei
denn, die verdeckte Gewinnausschüttung hat bei der leistenden Körperschaft das Einkommen nicht gemindert. In den Fällen
des Satzes 5 erhöht die verdeckte Einlage nicht die Anschaffungskosten der Beteiligung.
1319 Obravnava PID-a je v davčnem pravu opravljena v sedma točka 74. člena ZDDPO-2 (v navezavi s 1. točko prvega
odstavka 70. člena in 1. točko prvega odstavka 30. člena istega zakona), medtem ko je definicija prikritega izplačila dobička
v korporacijskem pravu podana v 227. členu ZDG-1. Tako iz 74. člena ZDDPO-2 izhaja, da se za dohodek, ki je podoben
dividendam šteje »prikrito izplačilo dobička, ki se opravi osebi, ki ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti
ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca ali obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali
na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami. Za prikrito izplačilo dobička se šteje vsako nadomestilo, ki
ga zagotovi izplačevalec osebi iz prejšnjega stavka, zlasti zagotovitev vseh oblik sredstev in opravljanje storitev, vključno z
odpustom dolga, brez plačila ali po ceni, ki je nižja od primerljive tržne cene iz 16. in 17. člena tega zakona, ali plačila za
nakup vseh oblik sredstev in storitev po ceni, ki je višja od primerljive tržne cene iz 16. in 17. člena tega zakona, ali plačila za
sredstva in storitve, če sredstva niso bila prevzeta ali storitve niso bile opravljene. Za prikrito izplačilo dobička se štejejo tudi
obresti na posojila, dana po nižji ali prejeta po višji obrestni meri, kot znaša priznana obrestna mera iz 19. člena tega
zakona, in obresti od presežka posojil iz 32. člena tega zakona«. Tretji odstavek 227. člena ZGD-1 pa določa, da »je
nedopustno zlasti plačilo za dajatve ali storitve delničarja ali z njim povezanih družb v višini, ki presega njihovo pravo
vrednost, ne glede na to, ali je bilo plačilo dano delničarju ali z njim povezani družbi ali tretjemu po njegovem naročilu
(prikrito izplačilo dobička)«.
1320 Aktiengesetz.
1321 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (oziroma GmbH-Gesetz).
1322 Pojem prikrito izplačilo dobička se je v nemškem davčnem pravu (v okviru KStG) pojavil leta 1934, v nemški dohodninski
zakonodaji (EStG) pa šele leta 1990. A. Kobal, 2007, Prikriti prenosi premoženja in prikrita izplačila dobička – davčno pravni
vidik, str. 218-219; A. Knolle, 1984, Die verdeckte Gewinnausschütung im Schnittpunkt von GmbH-Recht, str. 31.
1323 BFH z dne 22.2.1989 – I R 44/85, BStBl. II 1989, 475; z dne 22.2.1989 – I R 9/85, BStBl. II 1989, 631; z dne 1.2.1989 – I R
73/85, BStBl. II 1989, 522.
1324 J. Lange, 1998, Verdeckte Gewinnausschüttungen, str. 43; podobno K. Kottke, 1991, Steuerersparung, Steuerumgehung,
Steuerhinterziehung, str. 106.
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dejanja) s strani družbe za notranji proces, ki pa mora biti ugotovljen iz zunanjih indicev.1325 Kljub
temu, da abstraktni dejanski stan PID-a ne predvideva, da družbeniku priteče osebna premoženjska
korist, pa je potrebno ugotoviti, da je bila namera grajanega dogodka usmerjena v korist družbenika
ter tako družbeniku ali njemu povezani osebi zagotoviti ugodnosti izven odkritega (rednega) izplačila
dobička. Tako za izpolnitev abstraktnega dejanskega stana določbe § 8/3/s.2 KStG ne zadostuje zgolj
ugotovitev splošne vzročne zveze med položajem družbenika ter zmanjšanjem premoženja.1326
Tako v skladu s sodbo BFH-ja1327 s strani družbe izvedeni rizični opcijski posli niso videni kot PID, saj je
cilj takšnih poslov usmerjen k povečanju splošnega dobička družbe in tega nato po običajni poti
razdeliti med družbenike.1328 Lahko pa se kot primer PID-a kvalificira ravnanje družbe pri opustitvi
podaje zahtevka za povračilo škode ali zahtevka (za nadomestitev porabljenega ali odtujenega) iz
naslova neupravičene obogatitve proti družbeniku (ki je imel ali ni imel položaja v organih družbe).1329
BFH je pri podaji odgovora na vprašanji, ali je podano zmanjšanje premoženja ali preprečitev
njegovega povečanja in v kakšni meri je to spremembo mogoče opredeliti kot poslovno upravičeno,
podal različne indice, od katerih je osrednja primerjava s tretjo osebo (Fremdvergleich). To pomeni
postavitev vprašanja, ali bi urejen in vesten poslovodja sklenil posel tudi pod takšnimi pogoji s tretjo
osebo.1330
Zato je namen davčnega predpisa, ki se bori zoper prikrito izplačevanje dobičkov, preprečiti fiktivni
premik (prenos) dobičkov ponovno nazaj v poslovno sfero, kjer se v poslovanju z družbeniki sklepajo
posli, ki predvidevajo objektivno neenake protistoritve družbenika.
Nasploh spoznanje, da je nek posel med družbo in družbenikom narekovan iz navedenega lastniškega
odnosa, še nujno ne pomeni, da so iz tega odnosa pritekle storitve opredeljene kot PID. V drugem
koraku je potrebno preveriti, ali sta storitev in protistoritev uravnoteženi. Samo nastali »presežek
(nad tržno vrednostjo)« se lahko v smislu § 8/3/s.2 KStG pripiše dobičku družbe (v obliki nepriznanja
previsokega stroška ali v obliki povečanja davčne osnove zaradi prenizko izkazanih prihodkov), hkrati
pa je obravnavan še pri družbeniku (kot prejemniku »presežka«).1331
a) Odnos PID-a do § 42 AO:
PID je deloma zajet kot instrument k preprečevanju davčnega zaobida ali kot kvazi davčna kazen.
Na temu temelji tudi starejša sodna praksa, ki je v navezavi na zakonsko določbo § 5 RAO želela
ne samo razlagati PID v skladu z ekonomskim pristopom (wirtschaftliche Betrachtungsweise),
temveč ga tudi definirati. Če bi bil predpis o PID-u uporabljen kot sredstvo boja proti zlorabam, bi
lahko bil podvrsta določbe § 42 AO, ki predstavlja splošno pravno normo proti zlorabam
obličnosti v davčnem pravu.1332 Kohlhepp1333 tako ugotavlja, da se pri prostodušnem opazovanju
zdi, da pravna posledica določbe § 42 AO podpira navedeno ugotovitev.

1325

Sodba BFH z dne 14.8.1985 - I R 149/81, BStBl II 1986, 86, 87.
W. Schön, Die verdeckte Gewinnausschüttung – eine Bestandsaufnahme, v: R. Hüttemann, C. Waldhoff, 2008,
Steuerrecht an der Universität Bonn, str. 525–526.
1327 Sodba BFH z dne 14.9.1994 - I R 6/94, BStBl II 1987, 89, 90.
1328 W. Schön, Die verdeckte Gewinnausschüttung – eine Bestandsaufnahme, v: R. Hüttemann, C. Waldhoff, 2008,
Steuerrecht an der Universität Bonn, str. 525–526.
1329 Medtem ko navedena opustitev proti osebi, ki je imela le položaj zakonitega zastopnika, ne predstavlja PID (BFH z dne
13.7.1994 - I R 112/93, BStBl. II 1995, 198). Prav tam, str. 526.
1330 Prav tam, str. 526.
1331 Prav tam, str. 529.
1332 R. Kohlhepp, 2006, Verdeckte Gewinnausschüttung im Körperschaft- und Einkommensteuerrecht, str. 75.
1333 Prav tam, str. 75.
1326
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V posebnih primerih pa bi lahko tudi prišlo v poštev, da se pogodbe med družbo in družbenikom
ne bi priznale zaradi davčnega zaobidenja (§ 42 AO). Vendar pravna praksa BFH1334 definira PID
načeloma neodvisno od § 42 AO, tako da še posebej ne pride do sklicevanja na namero
zaobida.1335 Razvrstitev PID-a kot specialne določbe je v razmerju do § 42 AO izključena iz naslova
opazovanja namenov obeh predpisov ter se izkaže kot nemogoča pot.1336 Namen PID-a je
drugačen od namena § 42 AO. Medtem ko slednji predstavlja določbo boja zoper zlorabam, pa
služi PID zgolj razmejitvi med poslovno in korporacijskopravno sfero. Temu ustreza tudi podano
merilo, ki se pri § 42 AO dejansko postavlja na vprašanje ekonomske ustreznosti v odnosu na
izbrano obliko,1337 medtem ko se PID postavlja na vprašanje vzroka za poseben položaj.1338
Odnos med § 42 AO in § 8/3 KStG je potrebno opisati, da se oba med seboj ne izključujeta,
temveč se lahko uporabljata drug ob drugem. Tako je v skladu s sodbo FG Köln1339 rešljiv problem
obstoječe konkurenčnosti obeh norm tako, da se po § 42 AO ugotavlja ustrezna obličnost ter se
za namene obdavčitve – glede na konkretni dejanski stan – v drugem koraku ugotovi, če je
podana potreba po uporabi § 8/3 KStG.1340 Glede uporabnosti zaobidne norme se tudi pojavlja
pogosto dvom, saj zloraba pravne obličnosti po § 42 AO predpostavlja vsaj, da so stranke
uspešno izvedle izplačilo dohodka iz gospodarskega rezultata.1341
b) Odnos PID-a do § 117 BGB in § 41 AO:
»Neresni« dogovori (»nicht ernstliche« Vereinbarungen) se presojajo kot navidezni posli (§ 117
BGB; § 41/2 AO). Navidezni posli so za obdavčitev nepomembni, zato ne izkrivljajo (oziroma ne
vplivajo na) dobiček podjetja, tako da uporaba korekturne norme v obliki § 8/3/s.2 KStG ni
potrebna.1342 Vendar je v literaturi podan (tudi) pogled,1343 da lahko obstaja primer, ko je med
družbo in družbenikom/poslovodjem sklenjen dogovor, ki izpolnjuje zakonski dejanski stan § 117
BGB ter istočasno predstavlja PID. Odklon od negacije soobstoja navideznega posla (§ 41 AO) in
PID-a predstavlja tudi sodba BGH-ja iz leta 2007,1344 o kateri ustreznosti se je – iz naslova podane
zahteve za izdajo začasne uredbe – opredelilo tudi nemško ustavno sodišče.1345 Navedena pravna
akta sta predmet presoje v nadaljevanju v poglavju IV.1.3.7. predloženega dela.1346
Pri tem Heuermann1347 analitično poveže skupne točke navideznega posla in PID-a: simulirani
posel v smislu § 41 AO ne prodre navzven in je zato notranje dejstvo, katerega obstoj se lahko
1334

BFH/NV 1999, 1516.
Vendar po mnenju Heyeve sodni praksi BFH-ja ne velja slediti. Več o tem J. Hey, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W.
Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 455.
1336 R. Kohlhepp, 2006, Verdeckte Gewinnausschüttung im Körperschaft- und Einkommensteuerrecht, str. 75.
1337 Primer je podan v sodbi BFH-ja z dne 1.2.1989 (I R 2/85, BStBl. II 1989,473, 474), kjer je bila sodba predhodne stopnje, ki
je temeljila na določbi § 42 AO, razveljavljena zaradi pomanjkljive ustreznosti ter vrnjena v ponovno odločanje z napotitvijo
na upoštevanje določbe § 8/3 KStG.
1338 R. Kohlhepp, 2006, Verdeckte Gewinnausschüttung im Körperschaft- und Einkommensteuerrecht, str. 76.
1339 Sodba FG Köln z dne 11.3.1999 (13 k 1337/92, DStRE 1999, 870, 872).
1340 R. Kohlhepp, 2006, Verdeckte Gewinnausschüttung im Körperschaft- und Einkommensteuerrecht, str. 76.
1341 W. Schön, Die verdeckte Gewinnausschüttung – eine Bestandsaufnahme, H. H. Jakobs, E. Picker, J. Wilhelm, 1998,
Festgabe für Werner Flume zum 90. Geburtstag, str. 288.
1342 J. Hey, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 455.
1343 Tako F. Wassermeyer, Einige Grundsatzüberlegungen zur verdeckten Gewinnausschüttung, GmbH-Rundschau 1998, str.
160.
1344 BGH z dne 24.5.2007 - 5 StR 72/07, NStZ 2008, 412.
1345 Sklep BVerfG z dne 26.6.2008 - 2 BvR 2067/07.
1346 Sodba BGH 5 StR 72/07 predstavlja lep primer, kako navidezni posel povzroči dvojni učinek, in sicer (1) povečanje
stroškov, ki pa v skladu z § 41 AO niso davčno relevantni, ter (2) PID.
1347 B. Heuermann, Irritationen über einen alten Rechtsgrundsatz - Verträge zwischen nahe stehenden Personen ohne zivilrechtliche Wirksamkeit?, v: Der Betrieb, 60 (2007), št. 23, str. 1268.
1335
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(le) dokaže s podajo objektivnih dokazov. To dejstvo tudi izpolnjuje ustrezno zakonsko merilo, in
sicer pravilo § 41/2 AO, ki dopolnjuje (razširja) vsako davčnopravno normo. Obstoj takšne
miselne strukture se lahko uporabi tudi pri problematiki prikritega izplačila dobička, ki se lahko
na primer pokaže v »prekomerni preskrbi« družbenika. Tudi tukaj se voljna izjava ne kaže navzven
ter tudi tukaj je za davčne namene merodajna le resnična naklonitev (premoženjska
prepustitev).1348
Nasprotno pa Schön ugotavlja, da abstraktni dejanski stan PID-a nima z očitkom pomanjkljive
resnosti (§ 118 BGB) ali celo navideznega posla (§ 117 BGB) v sklenjenem dogovoru ničesar
skupnega. Še več, stranke so zainteresirane, da so njihove pogodbe civilnopravno učinkovite,
tako da lahko družbenik dejansko tudi zahteva izplačilo preseženega dohodka po pogodbi ali da
se lahko družba izrecno po določilih pogodbe odreče obrestim iz danega posojila družbeniku.1349
Pojavlja se vprašanje, ali lahko govorimo o PID-u že tedaj, ko se dogovor o obligacijskem poslu
izkaže kot civilnopravno neučinkovit. Schön navaja, da bi morala že določba § 41 AO, ki je
civilnopravne zadržke – če so udeleženci dopustili nastanek ekonomskega rezultata iz ničnega
dogovora – izrekla za irelevantne, samo po sebi pustiti prosto pot, da se dejansko izvedene
nasprotne storitve iz posla med udeleženci poslovnega dogodka tudi pripoznajo.1350
BFH daje pravilom glede PID-a prednost pred uporabo določila o navideznem poslu (§ 41 AO) in
vidi pri poslih med obvladujočo družbo in njenim družbenikom v njihovi pomanjkljivi učinkovitosti
načelni indic za sklepanje vsakokratnega posla.1351 V pretežni meri torej pri poslih, sklenjenih med
gospodarsko družbo in družbenikom, ne gre za navidezne posle, saj so te stranke zainteresirane,
da so pravni posli civilnopravno učinkoviti.
Schön zaključuje, da lahko o navideznem poslu govorimo le tedaj, ko stranke ne odvzemajo
družbi dobiček po poti sklenjenega obligacijskega posla, temveč pravni posel v resnici sploh ne
želijo izvesti. V takšnem primeru za popravek dobička sploh ni potreben abstraktni dejanski stan
prikritega izplačila dobička, temveč pri obveznostih iz navideznega posla manjka od samega
začetka osnova za knjiženje dogodka v poslovne knjige.1352
c) PID kot posebna ureditev davčnega prava:
V skladu z nemško sodno prakso predstavlja PID (v smislu § 8/3/s.2 KStG) zmanjšanje premoženja
ali preprečitev povečanja premoženja, ki je povzročeno skozi družbene odnose, ki vpliva na višino
prihodka in ne temelji na sklepu o delitvi dobička, ki bi temeljil na predpisih družbe. Iz
navedenega lahko povzamemo, da se lahko PID predpostavlja le tedaj, ko je dogovor o
1348

Če pa je podan primer, ko povezane osebe opravljajo poslovanje med samo, lahko te zgolj v resnici želijo prenos
dobičkov v države z ugodnejšim režimom. Prav tam, str. 1268.
1349 W. Schön, Die verdeckte Gewinnausschüttung – eine Bestandsaufnahme, v: R. Hüttemann, C. Waldhoff, 2008,
Steuerrecht an der Universität Bonn, str. 530-531; W. Schön, Die verdeckte Gewinnausschüttung – eine Bestandsaufnahme,
H. H. Jakobs, E. Picker, J. Wilhelm, 1998, Festgabe für Werner Flume zum 90. Geburtstag, str. 287.
1350 W. Schön, Die verdeckte Gewinnausschüttung – eine Bestandsaufnahme, v: R. Hüttemann, C. Waldhoff, 2008,
Steuerrecht an der Universität Bonn, stan 285.
1351 V zadnjih letih se je v zvezi s tem razvila predvsem ločevalna judikatura k osvoboditvi prepovedi sklepanja pogodb (§
181 AO; npr. BFH z dne 13.3.1991 - I R 1/90, BStBl. II 1991, 597) v smislu družbenik-poslovodja kakor prepovedi ustnega
spreminjanja pogodbe kljub lastni klavzuli o formalni (pisni) naravi pogodbe (npr. BFH z dne 24.1.1990 - I R 157/86, BStBl.
1990, 645). W. Schön, Die verdeckte Gewinnausschüttung – eine Bestandsaufnahme, H. H. Jakobs, E. Picker, J. Wilhelm,
1998, Festgabe für Werner Flume zum 90. Geburtstag, str. 285-286.
1352 W.-D. Hoffmann, Deutsche Steuerrecht (DStR), 1998, str. 313; H.-J. Pezzer, Finanz-Rundschau (FR), 1996, str. 379;
povzeto po W. Schön, Die verdeckte Gewinnausschüttung – eine Bestandsaufnahme, H. H. Jakobs, E. Picker, J. Wilhelm,
1998, Festgabe für Werner Flume zum 90. Geburtstag, str. 287.
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neuravnoteženem pravnemu poslu na eni strani pravno učinkovit (in ni predmet ugotovitve
obstoja navideznega posla), medtem ko se na drugi strani razlikuje od zaobidenega posla po tem,
da ne temelji na (uspešni) izvedbi plačila dohodka iz gospodarskega delovanja, temveč izplačilo
temelji na razmerju med družbenikom in družbo.
V očeh BFH-ja se naj bi luknja v davčnih zakonih zapolnila s pomočjo pravil o PID.1353

3.7. »Ekonomski pristop« in »celoviti načrt« v nemškem davčnem pravu
Ekonomskemu pristopu (wirtschaftliche Betrachtungsweise) je v davčnem pravu v primerjavi z
drugimi pravnimi področji pripisan povečan pomen.1354 Davčni zakoni imajo v prvi vrsti cilj, da
zajamejo primerljive gospodarske pogodbe brez oziranja na njihovo pravnotehnično oblačilo.
Nemalokrat z namenom opisovanja gospodarskega dogodka uporabljajo civilnopravne izraze, ki pa ne
izražajo vedno tisto, kar je želel zakonodajalec zajeti. Tako ekonomski pristop ne zajeme nič drugega
kot napačen opis davčnopravnega vrednotenja nekega avtonomno oblikovanega konkretnega
dejanskega stana.1355 Ekonomski pristop je tako načelo davčnega prava, po katerem se konkretni
dejanski stani v dvomu presojajo po ekonomskem izidu. Uporaba tega načela je potrebna tam, kjer je
podan spor med formalnopravnim ter ekonomskim vidikom določenega konkretnega dejanskega
stana. Kot idejo o tolmačenju davčnih zakonov z namenom, da izpo(po)lnijo zakonodajalčev namen,
so v Nemčiji sprejeli sedaj v obliki že močno uveljavljenega in pogrešljivega koncepta ekonomskega
pristopa.
Ekonomski pristop postavlja iz civilnega prava izhajajoče pojme v ozadje glede na njihov
davčnopravni pomenski okvir, namen in funkcijo posamičnega davčnega zakona in njihove norme.1356
Ekonomski pristop (oziroma opisno še bolje opredeljen kot davčnopravni ali funkcionalni pristop) je
izraz samostojnosti davčnega prava, zlasti funkcionalne razlike med civilnim in davčnim pravom.
Ekonomski pristop se razlikuje od formalnega vidika opazovanja in ima svoje mesto v (nemški)
davčnopravni metodologiji. Osnova za ekonomski pristop je obdavčitev glede na gospodarsko
(ekonomsko) produktivnost.1357
Pravni institut ekonomski pristop ni drugačen način uporabe prava, temveč je izraz emancipacije
davčnega prava in uporabe pravnometodološkega odnosa, ki ga je civilno pravo prevzelo pol stoletja
kasneje.1358 Pravilno razumljen ekonomski pristop je nič drugega kot odsev principa obdavčevanja po
gospodarski (ekonomski) moči ter je tako teleološka razlagalna metoda.1359

3.7.1. Ekonomski pristop iz zgodovinskega pogleda
Ob uzakonitvi RAO-ja (1919) je sodna praksa razlagala v davčnem pravu uporabljane civilnopravne
izraze enako kot v civilnem pravu.1360 Temu je skušal prekrižati pot § 4 RAO (oziroma kasneje § 9 RAO
iz leta 1931) z naslednjo zakonsko definicijo:1361 »Pri razlaganju davčnih zakonov je potrebno
1353

W. Schön, Die verdeckte Gewinnausschüttung – eine Bestandsaufnahme, H. H. Jakobs, E. Picker, J. Wilhelm, 1998,
Festgabe für Werner Flume zum 90. Geburtstag, str. 288.
1354 E.-M. Gersch, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, str. 27.
1355 Prav tam, str. 27.
1356 J. Danzer, 1981, Die Steuerumgehung, str. 104.
1357 Tipke/Lang, Steuerrecht, 16. izdaja, 1998, § 4, RŠ 28; Weber-Grellet, str. 207–208.
1358 C. Grimm, Das Steuerrecht im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Betrachtungsweise und Zivilrecht, v: Deutsche
Steuer-Zeitung, 66 (1978), str. 283, 290; Weber-Grellet, str. 207–208.
1359 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 77, 157.
1360 W. Merk, Festgabe für Reichsgericht, zvezek IV, Berlin/Leipzig, 1929, str. 73, 84, 95 in nasl.
1361 § 4 RAO:
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upoštevati njegov namen, njegov gospodarski pomen ter razvoj odnosov.« Ta definicija je že
vsebovala teleološko zasnovo ekonomskega pristopa. Uporaba civilnopravnih pojmov v davčnem
pravu je bila pomoč v sili ter opis abstraktnega dejanskega stana civilnopravne določbe je bil zgolj
pomožno sredstvo pri opisovanju ekonomskega dogodka ali ekonomskega stanja.1362 V Nemčiji je bil
koncept ekonomskega pristopa, ki je bil predhodno kodificiran (tudi) v § 1 StAnpG, izključen iz novega
davčnega zakonika v letu 1977.1363
Konceptu ekonomskega pristopa pa niso v celoti sledila nemška sodišča. V sredini 50-ih let se je
prebudilo nasprotno gibanje: sodna praksa BFH-ja se je odklopila od gospodarskega pomena
civilnopravne oblike in razvila primat civilnega prava nad davčnim pravom.1364 Vendar je danes pri
razlaganju civilnopravnih nastavljenih pojmov potrebno izhajati, da ne obstaja nobena teleološka
prevlada civilnega prava; civilnemu pravu vzporedno davčno pravo ima svojo lastno teleologijo, ki jo
je potrebno razviti pri interpretaciji davčnih zakonov.1365 Pri tem BVerfG ugotavlja, da se morajo znaki
davčnopravnega dejanskega stana, četudi izhajajo iz drugega pravnega področja, interpretirati v
skladu z namenom vsakokratnega davčnega zakona in vsebino posamezne določbe.1366 Ker je
ekonomski pristop metoda zakonske razlage (teleološka razlaga), danes ni potrebna nobena zakonska
podlaga, kot to tudi velja za druge razlagalne metode.1367

3.7.2. Oblike ekonomskega pristopa v davčni praksi
V zvezi z avtonomno presojo konkretnega dejanskega stana je podan pomen dejstvom, dejanskim
razmerjem in dejanskemu lastništvu; ta fenomen se označuje kot načelo resničnosti
(Wirklichkeitsprinzip). V skladu z navedenim načelom ekonomskega pristopa se pri davčnobilančem
pravu uporabljajo izrazi »ekonomska dobrina« (Wirschaftsgut), »ekonomska vzročna zveza«
(wirtschaftliche Verursachung), »ekonomska lastnina« (wirtschaftliches Eigentum), »realizacija«
(Realisation) ter »neknjiženje pravno obstoječih, vendar visečih pogodb« (Nichtbilanzierung rechtlich
existenter, aber noch schwebender Verträge). Pri pravu prometnih davkov pa se uporabljajo izrazi
»dobava« (Lieferung), »storitev« (Leistung), »pridobitev ekonomske razpolagalne pravice«
(Verschaffung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht).1368 Zakonski izrazi tega ekonomskega pristopa
so tudi določbe § 39, § 40, § 41 in § 42 AO.1369 V skladu z navedenimi predpisi je za obdavčenje po
ekonomski moči odločilna navezava na ekonomsko oziroma dejansko ravnanje.1370
V skladu z ekonomskim pristopom se osnovno sredstvo pripiše osebi, ki ni njegov dejanski lastnik, če
Bei der Auslegung der Steuergesetze sing ihr Zweck, ihre wirtschaftliche Bedeutung und die Entwicklung der Verhältnisse zu
berücksichtigen.
1362 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 157–158.
1363 V. Thuronyi, 2003, Comparative Tax Law, str. 146–147. Nasprotno pa je za ugotoviti, da je avstrijsko (davčno) pravo, ki
se nasploh tesno naslanja na nemške pravne rešitve, ohranilo ekonomski pristop (wirtschaftliche Betrachtungsweise) kot
zakonsko zapisano normo. Tako iz § 21 BAO izhaja: »(1) Za presojo vprašanj dajatvenega prava je v ekonomskem pristopu
odločilna resnična ekonomska vsebina in ne zunanja izrazna oblika konkretnega dejanskega stana. (2) Od prvega odstavka
odstopajoča načela dajatvenih predpisov ostanejo nespremenjena.« (§ 21 BAO: (1) Für die Beurteilung abgabenrechtlicher
Fragen ist in wirtschaftlicher Betrachtungsweise der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform
des Sachverhaltes maßgebend. (2) Vom Abs. 1 abweichende Grundsätze der Abgabenvorschriften bleiben unberührt.)
1364 BFH BStBl. 1957, 300; 1957, 306; 1959, 417; 1961, 188; 1960, 378; 1962, 52; 1965; 697; 1967, 781. J. Lang, v: K. Tipke, J.
Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 158.
1365 BVerfG z dne 27.12.1991 - 2 BvR 72/90, BStBl. II 1992, 212.
1366 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 7; podobno S. Seibold, 2002,
Steuerliche Betriebswirtschaftslehre in nationale und transnationaler Sicht, str. 146.
1367 K. Kottke, 1991, Steuerersparung, Steuerumgehung, Steuerhinterziehung, str. 239.
1368 Weber-Grellet, str. 211.
1369 P. Kirchhof, v: J. Isensee, P. Kirchof, Handbuch des Staatsrechts, 4. zvezek, C.F. Müller, 1990, §188, RŠ 130; WeberGrellet, str. 208; K. Kottke, 1991, Steuerersparung, Steuerumgehung, Steuerhinterziehung, str. 240; S. Seibold, 2002,
Steuerliche Betriebswirtschaftslehre in nationale und transnationaler Sicht, str. 150.
1370 S. Seibold, 2002, Steuerliche Betriebswirtschaftslehre in nationale und transnationaler Sicht, str. 150.
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ta izvaja dejansko oblast nad sredstvom na način, da lahko na splošno izključuje vplivanje lastnika na
sredstvo v času njegove običajne življenjske dobe. Tako se sredstvo – ter s tem dohodki in stroški – ne
pripiše formalnemu civilnopravnemu lastniku, ampak ekonomskemu lastniku (o tem že navedeno v
poglavju, ki govori o § 39 AO).
Izraz tega avtonomnega vidika sta tudi § 40 in § 41 AO, po katerih ugotovljena nezakonitost ravnanja
ter posledična neučinkovitost določenega pravnega posla ne vplivata na davčni postopek. V literaturi
se uporabljata tudi besedni zvezi »irelevantnost določenih civilnopravnih kvalifikacijskih značilnosti«
(Irrelevanz bestimmter zivilrechtlicher Qualifikationsmerkmale) in »davčna veljavnost kljub
civilnopravni neveljavnosti« (steuerliche Geltung trotz zivilrechtliche Nichtgeltung).1371 Še korak dlje
gre ekonomski pristop pri negiranju civilnopravnih kvalifikacijskih znakov (»davčna neveljavnost kljub
civilnopravni veljavnosti«; steuerliche Nichtgeltung trotz zivilrechtlicher Geltung), kar vodi k temu:1372
-

da se določena pravna oblika (kot je npr. vključitev tretje osebe v pravni posel) presoja kot
zloraba v smislu § 42 AO;

-

da bo fizična oseba subjekt preveritve (npr. v okviru cenitvenega postopka);

-

da se pri pomanjkljivem ali nezadostnem konfrontiranju interesov iz pravnega posla (na
podlagi analitične primerjave s tretjim), kar lahko zajeme formalne in materialne elemente,
določene oblike davčno ne priznajo ali

-

da se pri ožjih ekonomskih in pravnih orodjih uporabi enoviti pristop (npr. razčlenitev
poslovanja; upoštevanje udeležbe v poslovanju osebne družbe).

Kot je bilo že navedeno ni nobene teleološke prevlade civilnega prava nad davčnim. Še več, na osnovi
teleologije davčnega prava je potrebno dokazati, kdaj in v kolikšni meri neka civilnopravna ureditev
sovpliva na pravne posledice davčnega zakona. Tako je nek na podlagi civilnopravnih norm oblikovani
dejanski stan najprej potrebno civilnopravno kvalificirati in nato še preveriti, ali se gospodarskoteleološko lahko dodeli abstraktnemu dejanskemu stanu davčnega zakona. Če se civilnopravna
kvalifikacija pokriva z namenom davčnega zakona, potem je civilno pravo odločilno;1373 če pa vodi
vendarle teleološka razlaga zakona k nekemu od civilnega prava odklonilnega davčnopravnega
pojma, je potrebno tega interpretirati po ekonomski teleologiji.1374

3.7.3. Pojem celovitega načrta
T. i. celoviti načrt (Gesamtplan) je s strani sodne prakse razviti pravni pojem brez zakonske
podlage.1375 Pri uporabi celovitega načrta gre zgolj za argumentacijsko figuro (izraz) na konkretni
dejanski stan, da se prepozna namen vsakokratne davčne norme.1376 Celoviti načrt lahko kot
argumentacijski vzorec najde svojo uporabno vrednost pri skoraj vsaki davčni normi.1377 Pojav pojma
celoviti načrt se uporablja v različnih davčnopravnih kontekstih, in sicer precej ambivalentno tako v
1371

Weber-Grellet, str. 211.
Prav tam, str. 211–212.
1373 K. Tipke, Die Steuerrechtsorgnung, zvezek III, Köln, 1993, str. 1295.
1374 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 158.
1375 W. Spindler, Der »Gesamtplan« in der Rechtsprechung des BFH, DStR 2005, str. 3 (strani 1 – 5); M. Falkner, 2009, Die
Einzelkunftserzielungsabsicht als subjektives Besteurerungsmerkmal – Eine Analysesubjektiver Tatbestandsmerkmale im
Steuerrecht, str. 192
1376 BFH BStBl. II 1983, 729; BFH BStBl. 2001, 229, 230; M. Falkner, 2009, Die Einzelkunftserzielungsabsicht als subjektives
Besteurerungsmerkmal – Eine Analysesubjektiver Tatbestandsmerkmale im Steuerrecht, str. 192.
1377 G. Förster, Die Gesamtplanrechtsprechung im Steuerrecht – Reichweite, Risiken und Chancen, v: D. Carlé, R. Strahl, M.
Strahl, 2005, Gestaltung und Abwehr im Steuerrecht – Festschrift für Klaus Korn zum 65. Geburtstag, str. 5; M. Falkner,
2009, Die Einzelkunftserzielungsabsicht als subjektives Besteurerungsmerkmal – Eine Analysesubjektiver
Tatbestandsmerkmale im Steuerrecht, str. 192.
1372

196

korist kot v breme davkoplačevalcev.1378
V neredkih primerih1379 je davčna oblast ob sklicevanju na celoviti načrt v skladu s sodno prakso s
tega področja ugotovila nastanek enotnega gospodarskega dogodka.1380 Iz zgodovinskega vidika je
sodna praksa BFH-ja razvila doktrino davčnega zaobida, izhajajočo iz celovitega načrta
(Gesamtplan).1381 Tudi (nemško) civilno pravo pozna pojem celoviti načrt.1382
Celoviti načrt je zgolj sredstvo, da se iz snopa nasprotujočih ali medsebojno dopolnjujočih
civilnopravnih dogovorov, izloči konkretni dejanski stan, ki je primeren za subsumpcijo, ter da se na
ta način posredovan rezultat civilnopravne oblike, ki predstavlja »zasebnoavtonomno oblikovano
pravno resničnost«,1383 prouči glede njegovega davčnopravnega pomena.1384
Sodna praksa tako presoja zlorabo obličnosti (Gestaltungsmissbrauch) po celovitem načrtu
davkoplačevalca, ki obvladuje tok dogodkov. V skladu s tem je potrebno presojati celovitost poslov in
ravnanj, ki po načrtu davkoplačevalca stojijo v neki povezani obliki.1385 Predpostavke celovitega
načrta so zraven subjektivnega načrtovanja, izvedenega s strani davčnih zavezancev, tudi
obvladljivost posameznih korakov kakor tudi doseganje načrtovanega končnega cilja.1386 Davčni
zavezanec tako deluje po celovitem načrtu, ko poskuša doseči določeni končni gospodarski
(ekonomski) dogodek po vnaprej oblikovanem načrtu v več samostojnih korakih. V nasprotju z
izolirano obravnavo posameznih korakov se opredeli celoviti načrt. Posamezni ukrepi se za namen
davčne presoje povzamejo v enotno ekonomsko dogajanje.1387 V vsakem primeru pooseblja celoviti
načrt subjektivni namen davčnega zavezanca.1388
Med seboj razlikujemo več variant primerov celovitih načrtov:1389
a) Prva vrsta je prikazana z razrezom (razdelitvijo) enotnega obligacijskega razmerja, ko gre za
istočasno ali v zaporedju sklenjene nasprotujoče si pogodbe, ki imajo posamično
1378

P. Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2008, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 181.
Npr. BFH z dne 27.10.2005 - IX R 76/03, BStBl. II 2006, 359; BFH z dne 6.9.2000 - IV R 18/99, BStBl. II 2001, 229.
1380
M.
Kricheldorf,
2008,
Ertragsteuerliche
Konsequenzen
aus
der
Umstrukturierung
doppelstöckiger Personengesellschaften, str. 90.
1381 Drugačen pogled ima Förster (Die Gesamtplanrechtsprechung im Steuerrecht – Reichweite, Risiken und Chancen, v: D.
Carlé, R. Strahl, M. Strahl, 2005, Gestaltung und Abwehr im Steuerrecht – Festschrift für Klaus Korn zum 65. Geburtstag, str.
14), ki pravi, da »preusmeritveni in popravljalni posel po celovitem načrtu ni uporaben primer za določbo § 42 AO, saj
povzeta ugotovitev za oba delna dejanja pripelje do rezultata, da obremenjujoča pravna norma ni nič več – kot je bil namen
– izognjena ali obratno, da bi bil zakonski dejanski stan ugodnejše davčne norme izpolnjen«. P. Fischer, v: W. Hübschmann,
E. Hepp, A. Spitaler, 2008, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 182.
1382 Npr. pri prenehanju pogodbe in novi sklenitvi pogodbe za zaobidenje po § 613 BGB (BAG z dne 18.8.2005 – 8 AZR
523/04, BAGE 115, 340); pri izpolnitev obveznosti za vložek (§ 19/1 GmbHG) z izvajanjem brezplačnega upravljanja (BGH z
dne 2.12.2002 - II ZR 101/02, NJW 2003, 825), pri poračunu obveznosti za vložek z – po sklepu o povečanju osnovnega
kapitala – nastalo terjatvijo družbenika za izplačilo dobička (BGH z dne 18.9.2002 – II ZR 1/00, BGHZ 152, 37) ali v zvezi z
vložkom v naravi (BGH z dne 21.11.2005 – II ZR 140/04, ZIP 2005, 2203; z dne 9.1.2006 – II ZR 72/05, ZIP 2006, 331) ipd. P.
Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2008, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 182.
1383 P. Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2008, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, RŠ 37: »… die
privatautonom gestaltete Rechtswirklichkeit«.
1384 S. Sieker, Steuergleichheit und Steuergestaltung, v: R. Mellinghoff, U. Palm, 2008, Gleichheit im Verfassungsstaat, str.
204.
1385 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 166.
1386 G. Förster, Die Gesamtplanrechtsprechung im Steuerrecht – Reichweite, Risiken und Chancen, v: D. Carlé, R. Strahl, M.
Strahl, 2005, Gestaltung und Abwehr im Steuerrecht – Festschrift für Klaus Korn zum 65. Geburtsag, str. 7; M. Falkner, 2009,
Die Einzelkunftserzielungsabsicht als subjektives Besteurerungsmerkmal – Eine Analysesubjektiver Tatbestandsmerkmale
im Steuerrecht, 2009, str. 193.
1387 Prav tam, str. 192.
1388 BFH BStBl II 2001, 393, 394. Prav tam, str. 193.
1389 P. Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2011, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 186–188.
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poslovnopravno veljavo, vendar se pri celotnemu (saldiranemu) opazovanju v svojem
učinkovanju (vsaj deloma) izključujejo (tj. razveljavijo) ter ekonomski položaj davčnega
zavezanca ne spreminjajo. To še posebej velja v primeru nasprotujočih si obveznosti za
plačilo, ko se zavezančev dejanski položaja ne spremeni.
b) Nasprotujoči si pravni akti lahko prav tako potekajo po sledečem časovnem zaporedju:
sklenitev nasprotnih pravnih poslov je že vnaprej dogovorjena. Cilj celovitega načrta je z
izvajanjem zadnjega dejanja doseči trajno učinkovito in od začetnega položaja drugačno
stanje.
c) Namen »celovitoplanskega« zaporednega veriženja pravnih aktov je lahko izvedba dejansko
opravljene transakcije, ki se opravi po direktni poti, temveč z uporabo prehodno vmesnih
korakov (»ovinek«; »Umweg«), ki jih poslovni partnerji »resnično« (z njihovi pravnimi učinki)
ne želijo in jih tudi ne pustijo učinkovati. Tako Francesco Tesauro1390 govori o »contratti a
gradini« (pogodbe v korakih) in »norma elusa sive dribblata« (izogibana ali zaobidena
norma), medtem ko Böckli1391 govori o »trickreichen Umspielen der Steuerrechtsnormen«
(trikov polno preigravanjih davčnopravnih norm). V tuji pravni literaturi je govora o »stepping
stone«, »step transactions« (transakcijah v korakih), »serie of preordained steps« (vrsta
vnaprej določenih korakov) oziroma »circular steps« (krožni koraki).
d) Prav tako se lahko doseganje (predvsem) dohodkov organizira skozi celoviti načrt
(Gesamtplan) z npr. instrumentaliziranjem drugih pravnih oseb kot nosilcev pravic.
V skladu s sodno prakso se tako zlorabo obličnosti presoja po celovitem načrtu, ki obvladuje tok
dogodkov. V skladu s tem je potrebno presojati celovitost poslov in ravnanj, ki po načrtu
davkoplačevalca stojijo v neki povezani obliki.1392 Celoviti načrt je označen skozi prisotnost
predhodnega, ciljno usmerjenega načrta, ki zajema vse pomembne korake, potrebne za dosego
končnega cilja. Cilj je doseči stanje v zadnjem koraku. Izza posameznih korakov stoječe enotno
planiranje združuje te korake v celoto in utemeljuje skupinsko obravnavo. Posamezni koraki morajo
biti usmerjena k doseganju končnega stanja.1393 Ne zahteva se časovna povezanost, saj lahko zloraba
obličnosti obstaja tudi tedaj, če je davkoplačevalec med izmikajočim in popravljalnim poslom (lahko
pa tudi vzporedne posle ali stranske posle) pustil preteči daljši čas, z namenom da prikrije njihovo
povezanost. Odločilna je torej načeloma samo predmetna povezava poslov. Dolžina med
posameznimi posli obstoječega časovnega razmaka je lahko indic za predmetno povezanost.1394
Celoviti načrt pa je izključen, če zavezanec sprejema pravne in ekonomske posledice posameznih
korakov. Nasprotno pa je podan indic za obstoj celovitega načrta, če manjka ekonomska osnova za
posamezne korake. Vedno je podan celoviti načrt, ko gre za »v sebi sklenjen koncept«1395 oziroma
»enotno načrtovanje«.1396 Celoviti načrt pa se ne sme (takoj) enačiti z namero davčnega zaobida
(Umgehungsabsicht).1397

1390

F. Tesauro, Istitutioni di Diritto Tributario, Utet Giuridica, Milano, 1992, str. 54.
P. Böckli, v: E. Höhn, K. A. Vallender, Steuerrecht in Rechtsstaat, Festschrift für Francis Cagianut zum 65. Geburtstag, str.
304.
1392 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 166.
1393 P. Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2011, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 188.
1394 BFH BStBl. II 2001, 395; 2002, 687; BMF BStBl. I 1992, 729. J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H.
Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 166–167; podobno C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str.
90.
1395 BFH z dne 26.1.1989 - IV R 86/87, BStBl. II 1989, 456, 141; z dne 19.8.1999 - I R 77/96, BStBl. II 2001, 43.
1396 BFH z dne 6.9.2000 - IV R 18/99, BStBl. II 2001, 229 = BFHE 193, 116.
1397 P. Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler, 2011, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 188.
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Razmejitev med davčnim minimiziranjem na eni strani ter davčnim zaobidenjem na drugi je toliko
bolj otežena, če več udeležencev delujejo skupaj ali če kombinacija dogodkov predstavlja osnovo za
obdavčitev.1398 Podan je naslednji primer: prodaja kapitalskih deležev v d. o. o.-ju s strani družbenika
je podvržena obdavčitvi (§ 17/1 EStG). Če pa niso (formalno zgolj) prodani deleži, temveč je povečan
osnovni kapital iz naslova vplačila tretjega, ki pri tem plača »agio« (presežek), ki pa je izključno
izplačan starim družbenikom, lahko govorimo o zlorabi obličnosti. Temu se pritrdi, če udeleženci
ravnajo v skladu z vnaprej oblikovanim celovitim načrtom, da dosežejo čim nižjo davčno obremenitev
skozi kombinacijo pravnih oblik, ki so za doseganje želenega cilja neprimerni in jih skozi ekonomske
ali druge pomembne nedavčne razloge ni mogoče upravičiti. Agio in njegovo izplačilo je tako
potrebno prekvalificirati kot dogodek odprodaje v smislu § 17 EStG.1399
Če pa je ob sledenju skupinskega cilja z izvršenimi delnimi koraki izvršena zloraba na način, da
dogodki dejansko niso izvršeni, temveč gre za fingirani konkretni dejanski stan, potem nastane
davčna terjatev (s strani davčnega organa), kot da bi pri izvedenih gospodarskih dogodkih sicer
obstajale ustrezne pravne oblike teh poslov. Če obstaja celoviti načrt, je lahko to ključnega pomena
za ugotovitev ekonomskega pristopa in za vprašanje navideznega posla.1400
Kot primer uravnoteženja (izničenja, saldiranja) nasprotujočih si posledic pravnih poslov na podlagi
celovitega načrta, brez da bi bilo potrebno preveriti prisotnost zlorabe obličnosti, je podan tudi
primer navideznega izvoza/uvoza po vzorcu sodbe SES-a v zadevah General Milk Products (1993),1401
kjer je sodišče ugotavljalo (morebitni) obstoj dobronamernega značaja sicer »nenormalnih trgovskih
(poslovnih) običajev«. Nasprotno pa sodba Emsland-Stärke (2000)1402 izkazuje trgovanje, ki ni bilo
1398

H.-W. Arndt, H. Jenzen, 2011, Grundzüge des Allgemeinen Steuer- und Abgabenrechts, str. 43.
BFH, BStBl. II 1993, 477. Prav tam, str. 43.
1400 Primer 1 (BFH, BFH/NV 2003, 612): če se najemodajalec in najemnik v skladu s sklenjenim skupnim predhodnim
načrtom dogovorita, da bo najemodajalec znesek najemnine takoj po plačilu vrnil najemniku, se priznanje takšnega
najemnega razmerja zanika kot brezpomenski navidezni posel. Primer 2 (BFH, BStBl. II 2002, 685): če obvladujoči družbenik
podari tretji osebi nek denarni znesek, ki ga je po vnaprejšnjem celovitem načrtu ta tretja oseba odobrila obvladani družbi
kot posojilo, potem v skladu z ekonomskim pristopom ne gre za nikakršno obdaritev ter iz tega vezano posojilo, če
obdarjenec v nobenem trenutku ni mogel svobodno odločati o denarnih sredstvih. Odtegljaj obresti kot stroški poslovanja
se tako ne prizna. Davčno priznanje se odreče, četudi je med darilno in posojilno pogodbo časovni razmik. Odločilno za
odrekanje odbitka poslovnih stroškov je, da med obema dogodkoma obstaja povezava s celovitem načrtom. H.-W. Arndt, H.
Jenzen, 2011, Grundzüge des Allgemeinen Steuer- und Abgabenrechts, str. 44.
1401 SES z dne 3.3.1993 – C-8/92 – General Milk Products (General Milk Products GmbH vs. Hauptzollamt Hamburg-Jonas;
ECLI:EU:C:1993:82). V zadevi General Milk Products je nemško podjetje uvozilo cheddar sir iz Nove Zelandije z namenom, da
ga pretežno trži v Nemčiji in delno reeksortira v druge države članice (Francijo in Dansko). Nemško podjetje je zahtevalo
denarna nadomestila za trgovino s kmetijskimi in prehrambenimi produkti (t. i. MCAs oziroma Monetary compensatory
amounts) za sir, ki so ga ponovno izvozili v druge države članice. Nemški pristojni organ je zavrnil zahtevek kot neupravičen,
s čimer se SES ni strinjal. Sodišče je ugodilo zahtevku družbe do MCAs, vendar je dodalo, da »[...] bi bil položaj drugačen le,
če bi se izkazalo, da uvoz in ponovni izvoz tega sira ni bil realiziran kot bona fide trgovinska transakcija, temveč le zaradi
pridobitve protipravne koristi od dodelitve denarne odškodnine. [...] Bona fide značaj teh transakcij je vprašanje dejstev, ki
ga določi nacionalno sodišče«. L. de Broe, 2008, International Tax Planning and Prevention of Abuse, str. 570; B. Terra, J.
Kajus, 2011, A Guide to the European VAT Directives, str. 50; C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa,
str. 301.
1402 SES z dne 14.12.2000 – C-110/99 – Emsland-Stärke (Emsland-Stärke GmbH vs. Hauptzollamt Hamburg-Jonas;
ECLI:EU:C:2000:695). Sodba Emsland Stärke se nanaša na nemško podjetje, ki izvaža kmetijske proizvode iz Nemčija v tretjo
državo (Švico). Prejemnici proizvodov sta bili dve švicarski družbi, ki sta imeli sedež na istem naslovu ter kateri je upravljala
in zastopala ista skupina oseb. Takoj po sprostitvi iz carine v Švici je bilo blago v nespremenjeni obliki in z istim prevoznim
sredstvom ponovno uvoženo v Nemčijo in Italijo, celo brez da bi blago raztovorili. Z očitnim ciljem, da strukturo posla
naredijo manj očitno, je švicarski uvoznik pred ponovnim izvozom v Skupnost prodal blago drugi švicarski družbi, s katero je
imel osebne in poslovne povezave. Posel je bil donosen: ob izvozu blaga so bila izvozna nadomestila višja od uvoznih dajatev
ob ponovnem uvozu. Ta krožni posel je odkril nemški organ, ki je zato zahteval izplačano nadomestilo nazaj. SES je sicer
ugotovil, da so bili izpolnjeni vsi formalni pogoji za odobritev izvoznih nadomestil, vendar dodal, da so vse ugotovitve del
"kombinacije objektivnih okoliščin", ki kaže, da ravnanje strank otežuje cilj in namen predpisov Skupnosti o izvoznih
refundacijah. Sodišče je transakcijo opredelilo kot »čisto formalno pošiljanje z ozemlja Skupnosti z edinim namenom
dosegati upravičenja do izvoznih nadomestil« in kot »umetno operacijo«, ki »ni realizirana kot bona fide trgovska
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opravljeno v dobri veri, pri čemer je sodišče pri podaji obrazložitve te sodbe nihalo med sklicevanjem
na navidezni in zaobideni posel.1403

3.8. Uporaba določb CFC ter § 39, § 41 in § 42 AO pri vključitvi družbe iz manj obdavčene
druge države
Številne oblike so namenjene izkoriščanju mednarodnih davčnih razlik s prenosom doma ustvarjenih
dohodkov (premoženja) v države z nizko obdavčitvijo. To v Nemčiji v prvi vrsti preprečuje nemški
Zakon o obdavčitvi pri odnosih s tujino - AStG (Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen;
skrajšano: Außensteuergesetz). Pri čemer pa ima prav tako določba § 42 AO svojo uporabnost, saj
ima prednost pred uporabo določb AStG. Pri obdavčitvi oblik poslov znotraj EU je potrebno
upoštevati še skupnostno pravo in sodno prakso SES-a oziroma SEU-ja.1404
Države imajo pri postavljanju pravnih norm za preprečevanje davčnih zlorab cilj pospeševati
investicije v državi ter zaščititi davčne prihodke. Države EU so se pogodbeno zavezale k zgraditvi
skupnega trga in k zvestobi skupnosti. Cilji nacionalnih zakonodajalcev pri izgradnji določil o
preprečevanju davčnih zlorab so s temi zavezami deloma nezdružljivi.1405
Kljub dejstvu, da pravo EU ne vsebuje direktno lastnih protizaobidni ukrepov, temveč zgolj postavlja
okvir za države članice, da jih same vzpostavijo, pa skozi niz sodb izoblikovana sodna praksa
evropskega sodišča kaže na de facto harmonizacijo koncepta boja proti davčnemu zaobidenju.1406

3.8.1. Vpliv sodb Sodišča EU na oblikovanje protizaobidnih pravil v skupnostnem pravu
Davčna utaja in davčno zaobidenje predstavljata tudi skrb evropskega prava, ker nimajo samo
nezaželenih učinkov na pobiranje davčnih dohodkov in enakopravnost davkoplačevalcev, temveč sta
tudi odgovorna za povzročanje izkrivljanja notranjega trga, kar pojasnjuje, zakaj davčna zakonodaja
EU kakor tudi člen EU pogodbe glede svobodnega gibanja kapitala izrecno dovoljujeta posamezni
državi članici, da uporabi svoje nacionalne določbe v preprečevanju davčne utaje in davčnega
zaobidenja.1407
Iz tega sta se z vidika evropske skupnosti pojavili dve vprašanji, in sicer, (1) ali so nacionalne
protizaobidne določbe tako pomembne, da jih je potrebno obravnavati a priori (vnaprej, prednostno)
pred skupnostnim pravom, in (2) ali se lahko znotraj evropskega prava (ter pod katerimi pogoji)
opravičujejo njihovi restriktivni učinki na aktivnosti, ki potekajo znotraj skupnosti med članicami.1408
operacija«. Tako L. de Broe, 2008, International Tax Planning and Prevention of Abuse, str. 570; B. Terra, J. Kajus, 2011, A
Guide to the European VAT Directives, str. 50–51; C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 260–
265 in 299–300.
1403 Generalni pravobranilec Poiares Maduro je sicer kasneje v svojem sklepnem predlogu z dne 7.4.2005, vezanim na zadevi
C-255/02 in C-419/02, pravilno opredelil navedeno postavitev kot »četudi resnično obstoječo fasado« za navidezno, ker »so
imeli vsi udeleženci skupni namen, da se dokumenti ne uporabijo in dejanja ne opravijo dejansko za to, da bi povzročili
pravne posledice (pravice in obveznosti), kakršne naj bi na videz povzročili navzven«. Temu gre pritrditi. V takem primeru
vodi vprašanje, ali so civilnopravne posledice »davčno nameravane« v zavajanje. P. Fischer, v: W. Hübschmann, E. Hepp, A.
Spitaler, 2011, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, str. 196–197.
1404 BFH BStBl. 05, 14. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 135, str. 290.
1405 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl str. 8.
1406 V. Ruiz Almendral Violeta, Tax Avoidance and the European Court of Justice: What is a Stake for European General AntiAvoidance Rules?, v: Intertax, 33 (2005), št. 12, str. 569. Za razliko od neposrednih davkov pa je bila harmonizacija
posrednih davkov opravljena (statutarno) skozi sprejem Šeste direktive. C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch
in Europa, str. 215–217.
1407 S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, str. 94.
1408 Prav tam, str. 94.

200

V okviru prvega vprašanja je prva možnost, da se predvideva izjema glede suverenosti nad
protizaobidnimi določbami s strani držav članic ter zunaj obsega skupnostnega prava. Takšna je bila
tudi pozicija Luksemburga v zadevi Biehl (C-175/881409 in C-151/941410), ko se je skliceval na to, da bi
morali proceduralna pravila (kot npr. zavrnitev refundacije preplačanega davka nestalnemu
rezidentu, da se prepreči nepravična davčna korist) ostati zunaj dosega skupnostnega prava. SES je
zavrnil ta argument ter odgovoril, da pogodba o EU prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo, vključno
davčno diskriminacijo,1411 pri čemer bi s tem, ko bi dovolili davčno diskriminacijo, prosto gibanje bilo
le iluzija.1412
Druga možnost, da bi protizaobidni ukrepi ostali izven obsega prava EU, je v tem, da bi se davčnim
utajevalcem in zaobiteljem onemogočil dostop do skupnostnega prava na osnovi dejstva, da ga
dejansko zlorabljajo. SES je dejansko sprejel, da se v izjemnih primerih zasebnemu sektorju ne dovoli
zlorabe prava Skupnosti zgolj iz namena, da se s tem prepreči uporaba nacionalnega prava.1413
Sodišče je medtem že postavilo jasno stališče, da naj bi aktivnosti davčnega zaobidenja načeloma
preprečevala uporaba prava EU, vendar bi bila v izjemnih primerih upravičena uporaba nacionalnih
protizaobidnih ukrepov. Vodilni nedavčni primer je v tem oziru primer Centros,1414 v katerem je SES
odločil, da dejstvo, da se posameznik odloči, da ustanovi družbo v drugi državi članici, ne more
predstavljati zlorabe pravice do svobodnega ustanavljanja podjetja (točka 27), ter da dejstvi, da ta
družba ne izvaja nobenega posla v državi članici, v kateri je ustanovljena, temveč izvaja zgolj
aktivnosti v državi, kjer se nahaja podružnica, nista zadostni, da se dokaže obstoj zlorabe (točka
29).1415
Pristopu v zadevi Centros je pozneje sledila sodba v zadevi Cadbury Schweppes,1416 v kateri je bilo
izrecno potrjeno, da se zgolj dejstvo, da družba ustanovi hčerinsko družbo v drugi državi članici le
1409

ECLI: ECLI:EU:C:1990:186.
ECLI:EU:C:1995:357.
1411 Potrjeno s 7. členom »Uredbe Sveta št. 1612/68 (EGS) z dne 15.10.1968 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti«.
1412 S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, str. 94-95; C. Böing, 2006,
Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 255–256.
1413 C-229/83 Leclerc (1985; ECLI:EU:C:1985:1); C-95/84 Darras and Dostain (1986; ECLI:EU:C:1986:301); C-33/74 van
Binsbergen (1974; ECLI: ECLI:EU:C:1974:131); C-53/81 Levine (1982; ECLI: ECLI:EU:C:1982:105).
1414 C-212/97 Centros (1999; ECLI:EU:C:1999:126). V sodbi Centros je danski državljan in rezident v Združenem kraljestvu
ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo z odkritim namenom, da se izogne zahtevam o minimalnem znesku vplačanega
kapitala po danskem zakonu o gospodarskih družbah. Nato je britanska družba želela odpreti podružnico na Danskem in se
tam ukvarjati s komercialno dejavnostjo. Sicer družba v Združenem kraljestvu ni opravljala nobene dejavnosti. Zato je danski
organ trdil, da gre za zlorabo svobode ustanavljanja in zavrnil registracijo podružnice. SES je presodil, da v primeru, ko »se
državljan države članice, ki želi ustanoviti podjetje, odloči, da to ustanovi v državi članici, katere pravila prava družb se mu
zdijo najmanj omejevalna in ustanovi podružnice v drugih državah članicah, to samo po sebi ne more pomeniti zlorabe
pravice ustanavljanja. Pravica ustanoviti družbo v skladu z zakonodajo države članice in ustanoviti podružnice v drugih
državah članicah je na enotnem trgu neločljivo povezana s svobodo ustanavljanja zagotovljena, ki izhaja iz Pogodbe«. V (v
nadaljevanju omenjeni) sodbi Inspire Art (C-167/01), ki je prav tako zadevala ustanovitev družbe v Združenem kraljestvu,
tokrat s strani nizozemskih državljanov, z namenom izogibanja kapitalskih zahtev pri ustanavljanju družbe po nizozemski
zakonodaji, pri čemer ta družba ni opravljala poslov v Združenem kraljestvu, je SES odločal s podajo celo bolj splošnih
pogojev: »Sodišče tudi smatra, da dejstvo, da je družba ustanovljena v določeni državi članici izključno za namen, da uživa
koristi ugodnejše zakonodaje, ne pomeni zlorabe, četudi to podjetje opravlja svojo dejavnost v celoti ali predvsem v tej drugi
državi.« Tako L. de Broe, 2008, International Tax Planning and Prevention of Abuse, str. 581; B. Terra, J. Kajus, 2011, A Guide
to the European VAT Directives, str. 48–50; C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 268.
1415 S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, str. 95.
1416 Primer Cadbury Schweppes se nanaša – podobno kot nemška sodba Dublin Docks, ki je opisana v nadaljevanju v
poglavju III.3.8.5. – na podjetje - rezidenta države članice EU, ki je na Irskem zaradi nizke stopnje davka od dohodka pravnih
oseb ustanovila hčerinski družbi. Britanska davčna uprava je to ravnanje britanske družbe prepoznala kot zaobidenje davkov
ter uporabila nacionalno CFC določbo, na podlagi katere so se dobički teh odvisnih družb šteli za dobičke matične družbe ter
bili obdavčeni v Združenem kraljestvu po višji davčni stopnji. Zadeva je v okviru pritožbenega postopka romala na SES, o
čemer sledi več v poglavju III.3.8.7.1. predloženega dela.
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zaradi ugodnejšega davčnega režima, ne more šteti kot zloraba načela svobode ustanavljanja.
Potrdila je predhodno sodbo, da posameznik s sklicevanjem na pravice iz skupnostnega prava ne
more nepravilno zaobiti nacionalno zakonodajo (Centros). Hkrati je SES pojasnil, da ga dejstvo, da išče
dobiček iz davčnih prednosti v drugi državi članici, ne sme prikrajšati za pravico, da se lahko zanaša na
skupnostno pravo, ter da dejstvo, da je družba ustanovljena z namenom, da koristi ugodnejše pravo v
gostujoči državi, ni samo po sebi zadostno za ugotovitev obstoja zlorabe prava Skupnosti.1417
Sodbi Centros in Cadbury Schweppes sta znatno ublažili široke navedbe glede zlorabe skupnostnega
prava, ki so bile v uporabi v predhodnih sodbah SES-a (kot so van Binsbergen, Knoors, Levine,
nekoliko manj tudi Leclerc). To sedaj pomeni, da je »shopping« v državi z nižjim davčnim bremenom
načeloma sprejemljiv v skupnostnem pravu.1418 Vendar se lahko po drugi strani pričakuje, da pa bo
SEU dopustil uporabo nacionalnih protizaobidnih norm pri aktivnostih zavezancev, ki nimajo
nikakršne ekonomske vsebine in katerih edini cilj je zloraba skupnostnega prava z namenom zaobiti
zakonite določbe nacionalnega prava države članice. Navedena zavrnitev koristi iz EU torej ni podana
več v obliki zavrnitve dostopa do skupnostnega prava, temveč v obliki morebitnega utemeljevanja
nacionalnih protizaobidnih ukrepov.1419
Tretja možnost, da bi protizaobidni ukrepi ostali izven obsega prava EU, pa je bila podana s strani
generalnega pravobranilca Darmona v zadevi Daily Mail,1420 ko je predlagal, da se naj skupnostno
pravo ne bi uporabljalo v dotičnem primeru prenosa sedeža družbe zaradi »pomanjkanja ekonomske
vsebine«, saj prenos sedeža iz Londona v Amsterdam ni pomenil pristno ekonomsko aktivnost. Ta
argument ni bil akceptiran s strani SES-a.1421 SES je doslej v zvezi s čezmejnim prenosom sedeža
(poleg zadev Daily Mail in Centros) odločal še v naslednjih odmevnih zadevah: Überseering,1422 Inspire
Art1423 in Cartesio.1424 V vseh navedenih primerih je sodišče odločalo o čezmejnem prenosu
dejanskega sedeža, ki je načeloma namenjen optimizaciji poslovanja družbe. Pri tem je potrebno
opozoriti, da pa področje čezmejnega prenosa statutarnega sedeža družbe na ravni EU sicer še ni
urejeno,1425 vendar v skladu z odločitvama SEU-ja v zadevah Cartesio1426 in Vale1427 ravnanja in ukrepi

1417

S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, str. 95–96; podobno G.
Brähler, 2012, Internationales Steuerrecht, Grundlagen für Studium und Steuerberaterprüfung, str. 548.
1418 S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, str. 96.
1419 Prav tam, str. 96.
1420 C-81/87 Daily Mail (1988), ECLI:EU:C:1988:456.
1421 Več o tem S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law, str. 96-97; C.
Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 256.
1422 Sodba Überseering (C-208/00) z dne 5.11.2002, ECLI:EU:C:2002:632.
1423 Sodba Inspire Art (C-167/01) z dne 30.9.2003, ECLI:EU:C:2003:512.
1424 Sodba Cartesio (C-210/06) z dne 16.12.2008, ECLI:EU:C:2008:723.
1425 J. Prostor, J. Savič, Davčnopravni vidik čezmejnega prenosa statutarnega sedeža družbe v EU, v: Podjetje in delo, 38
(2012), št. 2, str. 346-347; J. Prostor, Razdružitev statutarnega in dejanskega sedeža slovenske družbe, v: Pravnik, 69 (2014),
št. 1–2, str. 41; J. Prostor, Obdavčitev prenesenega premoženja družba ob čezmejnem prenosu sedeža, v: Davčno-finančna
praksa, 13 (2012), št. 9, str. 17.
1426 SES se je v sodbi Cartesio opredelil tudi do prenosa statutarnega sedeža družbe. Domača država članica mora načeloma
dopustiti izselitev statutarnega sedeža družbe (točka 113), če ciljna država članica dopušča čezmejno priselitev sedeža, in
sicer ob smiselni uporabi določb o čezmejnem prenosu sedeža SE (točka 120). Ob tem domača država članica od družbe, ki
želi prenesti svoj statutarni sedež v drugo državo in se s tem preoblikovati družbo po pravu te ciljne države članice, ne sme
zahtevati izvedbe likvidacijskega postopka.
1427 Sodba Vale (C-378/10 z dne 12.7.2012; ECLI:EU:C:2012:440) se nanaša na vprašanje prenosa sedeža italijanske družbe
Vale srl na Madžarsko. Zahtevek za registracijo v sodni register je bil zavrnjen na utemeljitvi, da madžarsko statusno pravo
ne dovoljuje družbam, ustanovljenih po pravu druge države članice EU, da se preoblikujejo v družbo po madžarskem pravu.
SEU je s sodbo ugotovil, da madžarsko nacionalno pravo izključuje čezmejne pretvorbe (selitve) družb znotraj EU ter je tako
v nasprotju z načelom enakopravnosti, saj na drugi strani madžarsko pravo omogoča preselitev domačim družbam, ki pa so
bile ustanovljene po madžarskem pravu.
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držav članic ne smejo nasprotovati pravici do svobodnega ustanavljanja1428 ter je tako potrebno
dopustiti prenos statutarnega sedeža v drugo državo članico, ob tem da se ta družba preoblikuje v
družbo po pravu države gostiteljice. Matična država članica in država članica gostiteljica tako ob tem
ne smeta zahtevati prenehanja družbe v matični državi članici ter njene ponovne ustanovitve v državi
članici gostiteljici.1429 SEU je v sodbi National Grid Indus1430 opredelil tudi davčne posledice takšnega
prenosa sedeža (in s tem rezidentstva).1431
SEU je tako zavrnil nekritično sprejetje argumentov držav članic, da je potrebno davčnim zavezancem
onemogočiti dostop do skupnostnega prava, ko se zaradi suma davčnega zaobidenja uporabijo
protizaobidne določbe posamezne države članice. Sodišče je tako v predstavljenih sodbah jasno
delovalo v korist skupnostnega prava in z namenom zaščite pravic posameznika glede enakopravnega
delovanja v vseh delih Skupnosti (tako pri gibanju kapitala, dela, storitev, kot tudi pri davčni
obravnavi).
V okviru izrečenih sodb SEU-ja1432 sta podana 2 nauka, in sicer, da je potreben t. i. case-to-case
pristop1433 ter da so protizaobidna pravila lahko usmerjena samo zoper »čisto umetne oblike«, pri
čemer morajo dati davkoplačevalcu možnost podaje nasprotnih dokazov.1434 Enako pomembno pa je
tudi spoznanje, da pa presojana transakcija ni popolnoma umetna, če pravna konstrukcija (npr.
oblikovanje »nadziranjega tujega podjetja« oziroma CFC-ja, kar je predmet presoje v nadaljevanju)
odraža ekonomsko stvarnost v obliki fizičnega obstaja prostorov, osebja in osnovnih sredstev v
gostujoči državi.
Na tem mestu velja še omeniti dejstvo, da je poleg protizaobidnih načel, izhajajoč iz sodb SEU-ja,
potrebno upoštevati še protizaobidne ukrepe, navedene v evropskih direktivah, ki so jih članice
zavezane inkorporirati v nacionalno pravo. Tako so protizaobidne določbe, navedene tudi v t. i.
Direktivi o matičnih in odvisnih družbah, Direktivi o združitvah, Obrestni direktivi ter DDV direktivi.1435

3.8.2. Razmejitev med bazno in vmesno družbo v nemškem davčnem pravu
V nemški literaturi se pojavljajo trije izrazi za družbe, ustanovljene v tujini ter katerih poslovni motiv
je dvomljiv. V terminologiji nemškega davčnega prava je t. i. bazna družba (Basisgesellschaft) družba,
ki je ustanovljena v državi z nizko obdavčitvijo s strani ustanovitelja iz države z visoko stopnjo
1428

Ta pravica izhaja iz 49. in 54. člena Pogodbe o delovanju EU – PDEU (prej 43. in 48. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti - PES).
1429 Sodba Cartesio (C-210/06) v točkah 111 do 113 ter sodba Vale (C-378/10) v točkah 32, 33, 36, 41 in 50. Prostor,
Razdružitev, str. 41, 43, 45; J. Prostor, Za normativno ureditev čezmejnega prenosa sedeža na ravni EU, v: Podjetje in delo,
37 (2011), št. 8, str. 1708-1712; podobno C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 251–318.
1430 Sodba National Grid Indus (C-371/10 z dne 29.11.2011; ECLI:EU:C:2011:785).
1431 V skladu s sodbo National Grid Indus ima matična družba pravico odmeriti davek na kapitalski dobiček, ki je bil do
čezmejnega prenosa sedeža ustvarjen na njenem ozemlju, četudi še ni realiziran, vendar lahko družba davek poravna šele
ob realizaciji tega kapitalskega dobička, pri čemer kot pogoj za odlog davčnega dolga praviloma ne sme zahtevati
zavarovanja. Podobne sodbe so Komisija v. Španija (C-269/09 z dne 12.7.2012), DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C.
SapA (C-380/11 z dne 6.9.2012) in Komisija v. Portugalska (C-38/10 z dne 6.9.2012). Prostor, Obdavčitev, str. 18–20; J.
Prostor, Sodišče EU ponovno odločalo o obdavčenju ob čezmejnem prenosu sedeža družbe, davčno-finančna praksa, 14
(2013), št. 1, str. 17–19; J. Prostor, Obdavčitev skritih rezerv iz prenesenega premoženja pri čezmejnem prenosu sedeža, v:
Podjetje in delo, 38 (2012), št. 8, str. 1722, 1726–1731.
1432 Kot so Kofoed (C-321/05, 5.7.2007; ECLI:EU:C:2007:408), Cadbury Schweppes (C-196/04, 12.9.2006), Test Claimants in
the Thin Cap Group Litigation (C-524/04, 13.3.2007; ECLI:EU:C:2007:161), Halifax (C-255/02, 21.2.2006), Leur-Bloem (C28/95, 17.7.1997; ECLI:EU:C:1997:369).
1433 Le z zagotavljanjem možnosti individualnega preverjanja posameznega primera so tako nacionalna protizlorabna
oziroma protizaobidna pravila v skladu s pravom EU (npr. Leur-Bloem (C-28/95), RŠ 40-45).
1434 Npr. Cadbury Schweppes (C-196/04), točka 51; Test Claiments in the Thin Cap Group Litigation (C-524/04), točka 72 in
74.
1435 Več o tem v poglavju III.6. predloženega dela.
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obdavčitve. Iz nemškega AStG-ja pa izhaja drugačno poimenovanje, in sicer vmesna družba
(Zwischengesellschaft). Kot tretji izraz se pojavlja izraz družba poštni predal (Briefkastengesellschaft),
ki še posebej nakazuje na problem prelaganja virov dohodkov v države z nižjo obdavčitvijo, vendar s
strokovnega vidika nenatančno opredeljuje konkretno situacijo ter se posledično uporablja zgolj pri
posploševanju tega problema.
a) Vmesna družba (Zwischengesellschaft):
Določbe § 7 - § 14 AStG obravnavajo vmesno družbo kot družbo, v kateri se akumulirajo t. i.
vmesni dohodki (Zwischeneinkünfte).1436 Določbe § 7 - § 14 AStG predstavljajo nemško CFC
regulativo (Controlled Foreign Corporation rule), v nemški literaturi označeno kot »dodatna
obdavčitev« (Hinzurechnungsbesteuerung). Pri tem se dohodki iz t. i. pasivnih dejavnosti štejejo
kot da so izplačani domačemu lastniku.
Zwischengesellschaft oziroma vmesna družba je tako družba iz države z nizko obdavčitvijo, katere
ustanovitev lahko nemški zakonodajalec vidi kot verjetno z motivom izogibanja plačevanja
(domačih, tj. nemških) davkov ter se posledično družbeniku, ki je v Nemčiji neomejeni davčni
zavezanec, pripišejo določene davčne posledice. Izraz vmesna družba izhaja iz dejstva, da zakon
predpostavlja, da je družbenik formalno potisnil to družbo med sebe in svoje vire dohodka z
namenom, da bi dosegel, da civilnopravno ne bi več šlo za »njegovo« premoženje in »njegov«
prihodek/dohodek ter bi se posledično izognil plačilu davka.
Vmesna družba je družba v tujini za t. i. pasivne prihodke, torej takšne, ki ne izhajajo iz aktivnega
gospodarskega delovanja tujega podjetja (zlasti dividende, obresti in licenčnine). Pasivni dohodki
v zakonu sicer niso definirani. Dajo se razbrati iz obratnega sklepanja iz določb § 8 AStG, ki
govorijo o dohodkih iz aktivne dejavnosti.1437 Določbi § 7 in § 8 AStG vsebujeta štiri
(najpomembnejše) znake abstraktnega dejanskega stana, ki morajo biti izpolnjeni, da se tuje
podjetje šteje za vmesno družbo, in sicer:
- pri prihodkih družbe mora iti za pasivne dohodke (§ 8/1 AStG),
- izjema glede prejšnjega pogoja je v primeru da gre za družbo iz EU ali EGP, razen če ne uspe
dokazati, da opravlja katero koli dejansko gospodarsko dejavnost; dodatni pogoj pa je, da je z
državo rezidentstva tuje družbe vzpostavljen prenos informacij v skladu z direktivo o
medsebojni pravni pomoči ali podobnim dvostranskim sporazumom (§ 8/2 AStG),
- prihodki morajo biti podvrženi obdavčitvi z nizkimi davki (§ 8/3 AStG);
- v primeru, če so (v Nemčiji) neomejeno davčno zavezane osebe v tuji družbi udeleženi v
deležu, ki (skupaj) presega polovico vsega kapitala te družbe, so dohodki teh oseb obdavčijo v
odvisnosti od njihovega deleža v tej vmesni družbi (§ 7/1 AStG).
b) Bazna družba (Basisgesellschaft):
Na drugi strani pa po ustaljeni sodni praksi BFH-ja vključitev bazne družbe v obliki kapitalske
družbe v nizko obdavčeni tujini izpolnjuje konkretni dejanski stan zlorabe pravne obličnosti, če za
to manjkajo ekonomski ali drugi pomembni razlogi.1438 V tem primeru se predpostavlja, da

1436

BFH z dne 23.10.1991 - I R 40/89, BStBl II 1992, 1026, 1028; BFH z dne 10.6.1992 - I R 105/89, BStBl. II 1992, 1029, 1031;
BFH z dne 19.1.2000 - I R 94/97, BStBl. II 2001, 222, 223. Tako D. Schmidtmann, 2007, Hinzurechnungsbesteuerung bei
internationalen Umstrukturierungen, str. 20–21.
1437 Več o tem B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 331
1438 Npr. BFH BStBl 1992, 1026; 92, 1029.
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vključitev služi izključno, da se zaobide obdavčitev v Nemčiji.1439
Izraz bazna družba zakonsko ni definiran. Vključuje tako poštne nabiralnike (kot družbe brez
lastne gospodarske funkcije) kot tudi v AStG-ju označene vmesne družbe (s funkcijo upravljanja
premoženja, holdinško funkcijo, finančno ali storitveno funkcijo).
Tudi enotna definicija pojma bazna družba ne obstaja. Z notranjega vidika države gre za v
(matični) državi bivajočega davčnega zavezanca, ki je v nizko obdavčeni državi ustanovil družbo,
ki jo obvladuje, pri čemer ta tuja družba v svoji državi nima ali ima zgolj majhno gospodarsko
aktivnost ter na katero se prenaša premoženje s strani davčnega zavezanca, tako da davčno
breme na premoženje in iz njega izvirajoči dohodki ne pripadajo domačemu fiskusu, temveč
državi sedeža bazne družbe.1440
Če povzamemo, morajo biti v skladu z dosedanjo prakso izpolnjene naslednje predpostavke
zakonskega dejanskega stana za obstoj bazne družbe:1441
 takšna družba ima sedež v državi z nižjo obdavčitvijo kot ZR Nemčija, zato se pričakuje
davčni prihranek;1442
 za ustanovitev družbe manjkajo gospodarsko (ekonomsko) pomembni razlogi, pri čemer
doseganje davčnih prednosti ne predstavlja ekonomsko pomemben razlog;1443
 družba nima lastne gospodarske dejavnosti.
Pojem bazna družba je torej širše zajet kot pojem vmesna družba. Tako v primeru bazne družbe niso
podani zgolj pasivni prihodki; na to nakazujejo dodatne okoliščine v povezavi z zlorabo pravne
obličnosti.1444 Zato pri bazni družbi samostojnost tuje kapitalske družbe ni priznana, medtem ko se
pravo pri vmesni družbi oklepa na navedeno dejstvo.1445

3.8.3. »Ograjevalni učinek« med uporabo pravila CFC ter § 39, § 41 in § 42 AO
Torej če domači (nemški) davčni zavezanec v tujini ustanovi (ali kupi) pravno osebo, ustvari s tem
samostojen davčni subjekt. Z odvijanjem gospodarske aktivnosti domačega davčnega zavezanca v
tujini se lahko prepreči poseg države na dobiček, ki se tako dosega v tujini. Dobiček tako dosega tuja
pravna oseba in ne domači zavezanec. Ta »ograjevalni učinek« (Abschirmwirkung) pravne osebe od
posega davčne oblasti je bistveni faktor za racionalno davčno politiko mednarodno delujočih podjetij.
Tako skuša speljati na drugo stran davčne dohodke in se na ta način obvarovati pred davčnim
posegom domače države. Iz tega izhaja fenomen (pojem) bazne družbe.1446
Ustanovitev sedeža v tujini je uspešno z vidika presoje domačega davčnega organa, če je mogoče
izbrano obliko davčno priznati. To »priznanje« ni nikakršni formalni postopek, temveč preveritev
1439

BFH BStBl 1993, 84. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 137, str. 290.
1440 B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, strani 328.
1441 B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der internationalen Unternehmenspraxis, str. 82–83; podobno S. Seibold, 2002,
Steuerliche Betriebswirtschaftslehre in nationale und transnationaler Sicht, str. 152.
1442 Vendar – kot je razvidno iz poglavja III.3.8.5. – se § 42 AO izjemoma uporablja tudi v primerih, ko sedež bazne družbe ni
v državi z nižjo obdavčitvijo. Namena zakona je, da se prepreči pobeg domačih dohodkov (in s tem davkov) iz države.
1443 BFG z dne 29.7.1976 - VIII R 142/73, BStBl. II 1977, str. 264.
1444 H. Kußmaul, 2006, Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, str. 663
1445 Prav tam, str. 663.
1446 B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, strani 327–328; U. Schreiber, 2008, Besteuerung der
Unternahmen, str. 462.
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izpolnjevanja splošnih načel glede zlorabe.1447 Ker vključitve bazne družbe (v tujini) vodi k nepravični
davčni prednosti, so mnoge države sprejele ukrepe za preboj ograjevalnega učinka bazne družbe. V
Nemčiji se predvideva bodisi »prebojna obdavčitev« (Durchgriffsbesteuerung) bodisi »dodatna
obdavčitev« (Hinzurechnungsbesteuerung; tudi Zugriffsbesteuerung).1448 Nemško davčno pravo tako
torej uporablja še posebej1449 dva inštrumenta za preboj skozi ograjevalni učinek tuje pravne osebe v
resničnih ali domnevnih primerih zlorabe, in sicer kot nepriznavanje bazne družbe in drugič z
obdavčitvijo po določbah § 7 do § 14 AStG.1450

3.8.3.1. Prebojna obdavčitev v nemškem pravu
Navezovalne točke za nepriznavanje bazne družbe in s tem povezan poseg z obdavčitvijo domačega
družbenika so podane v sodni praksi v določbah § 41/2 AO (navidezni posel), § 39 AO (tuja kapitalska
družba kot fiduciar)1451 in § 42 AO.1452 Kot bomo videli v nadaljevanju dejanski pomen pripada na
koncu le § 42 AO.1453
a) Navezava na § 39 AO:
Samo v redkih primerih se lahko ekonomske dobrine in z njimi doseženi prihodki pripišejo
hčerinski družbi v tujini, in sicer na podlagi načel fiduciarnega posla domačega (nemškega)
podjetja kot fiducianta (§ 39/2/t.1/s.2 AO).1454 III. senat BFH je sicer v t. i. fiduciarni sodbi z dne
21.5.19711455 uporabil načela fiduciranega posla na primeru švicarskega podjetja za upravljanje s
premoženjem. Vendar so bili učinki te sodbe (s soglasjem III. senata) v t. i. protifiduciarni sodbi z
dne 29.1.1975 omejeni s strani I. senata kot zgolj izjemni primeri, v katerih je družbena pogodba
sklenjena zgolj na videz ali v katerih je kapitalska družba za posamezne ekonomske dobrine
(sredstva), ki niso potrebne za ohranjanje osnovnega kapitala, sprejela funkcijo fiduciarja.1456 V
zvezi z obema t. i. fiduciarnima sodbama se je BFH močno oprl na določilo § 42 AO.1457
Če premoženje določene tuje kapitalske družbe dejansko ni njeno, se v skladu z § 39 AO šteje za
lastnico matično podjetje, saj tuje podjetje nastopa zgolj kot fiduciar.1458 Predpostavka za
prepoznanje fidiciarnega razmerja je omejena v korist določila o zlorabi pravnih oblik v § 42
AO,1459 tako da je praktična uporaba § 39 AO zelo omejena.1460

1447

B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der internationalen Unternehmenspraxis, str. 79–80.
G. Brähler, 2012, Internationales Steuerrecht, Grundlagen für Studium und Steuerberaterprüfung, str. 504; N. Höhn, J.
Höring, 2010, Das Steuerrecht International Agierender Unternehmen, Grenzüberschreitende Steuerplanung, str. 62.
1449 S strani zavezanca želeni uspeh že tedaj ne nastopi, ko se že poslovodstvo tujega podjetja nahaja v državi. Tedaj je tuja
družba kljub sedežu v tujini neomejeno davčno odgovorna po § 1/1/t.1 KStG.
1450 B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, strani 328.
1451 BFH z dne 21.5.1971 - III R 125-127/70, BStBl. II 1972, 721; od te sodbe se je kasneje BFH odmaknil (BFH z dne 29.1.1975
- I R 135/70, BStBl. II 1975, 553).
1452 B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 329; podobno G. Brähler, 2012, Internationales
Steuerrecht, Grundlagen für Studium und Steuerberaterprüfung, str. 504; R. Rek, M. Brück, A. Labermeier, S. Pache, 2008,
Internationale Steuerrecht in der Praxis, str. 32; K. Peterek, 2003, ABS-Transaktionen im internationalen Konzern, str. 101;
O. H. Jacobs, 2002, Internationale Unternehmensbesteuerung, str. 507.
1453 B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, strani 329.
1454 BFH z dne 29.1.1975 - I R 135/70, BStBl II 1975, 553, 555.
1455 BFH z dne 21.5.1971 - III R-127/70, BSTBl II 1971, 721.
1456 BFH z dne 29.1.1975 - I R 135/70, BStBl II 1975, 553, 555.
1457 D. Schmidtmann, 2007, Hinzurechnungsbesteuerung bei internationalen Umstrukturierungen, str. 19–20.
1458 Primerjava s sodbo BFH z dne 21.5.1971 - III R 125-127/70, BStBl II 1971, 721.
1459 Primerjava s sodbo BFH z dne 29.1.1975 - I R 135/73, BStBl II 1975, 553.
1460 O. H. Jacobs, 2002, Internationale Unternehmensbesteuerung, str. 509; podobno K. Peterek, 2003, ABS-Transaktionen
im internationalen Konzern, str. 102.
1448
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b) Navezava na § 41 AO:
Druga možnost za nepriznavanje tujega podjetja je podana v § 41/2 AO, po katerem so navidezni
posli in navidezna ravnanja za obdavčitev brez pomena (§ 41/2/s.1 AO), medtem ko so za
obdavčitev pomembni skozi navidezne posle prikriti pravni posli (§ 41/2/s.2 AO). Če se
ustanovitev kakor tudi sklepanje posameznih pravnih poslov s tujim podjetjem kvalificira kot
navidezni posel oziroma navidezno ravnanje, se iz takšnih poslov prenesene ekonomske dobrine
in prihodki pripišejo domačemu (nemškemu) podjetju. Praviloma pa niti ustanovitev podjetja v
tujini niti njegova integracija v posamezne posle ne moremo opredeliti kot navidezno.1461 Pri
uspešni ustanovitvi (zunanje) korporacije po tujih pravilih o ustanavljanju gospodarskih družb je
za dosego tega želenega cilja vključitev bazne družbe v poslovne odnose nujna.1462 Ustanovitev
bazne družbe in z njeno ustanovitvijo povezane pravne posledice so dejansko želene.1463
Ni podan primer po § 41 AO: v primeru vključitve bazne družbe v tujini želi davčni zavezanec, da
se navedena družba obravnava kot davčno obstoječa, da tako lahko nastopijo prednostne davčne
posledice.1464 Če obstajajo gospodarskoposlovni razlogi za postavitev kapitalske družbe v tujini,
potem ne obstaja domneva za obstoj navideznega posla.1465
Je podan primer po § 41 AO: nasproti temu pa gre pri vključitvi kapitalske družbe v tujini za
primer navideznega posla, če naj formalnopravna oblika ne bi veljala. Tipični primer takšnega
fingiranega posla je družba, pri kateri udeleženci izjavljeno ne želijo, potem govorimo o t. i.
poštnih nabiralnikih. Značilno za poštne nabiralnike je dejansko stanje, da na bazno družbo
prenesene naloge ne opravlja družba sama, temveč jih opravlja matična družba ali posamezni
član poslovnega združenja.1466
c) Navezava na § 42 AO:
Z uporabo § 42 AO na tujo bazno družbo pa se dohodki uspešno pripišejo matičnim (domačim)
družbenikom, ki stojijo za (zlorabno) vključitvijo navedene bazne družbe in bi drugače v primeru
ustreznega pravnega organiziranja poslovanja (brez vključitve bazne družbe) te dohodke
neposredno dosegali.1467 Z vključitvijo bazne družbe je zakonski dejanski stan § 42/1 AO
izpolnjen, če manjkajo gospodarski (ekonomski) ali drugi pomembni zunajdavčni razlogi in ta
družba ne opravlja lastne gospodarske dejavnosti.1468
Vključitev baznega podjetja v določene pravne posle je dejanje zlorabe, če za navedeno vključitev
manjkajo ekonomski ali druge upoštevajoči razlogi in to podjetje ne opravlja lastne gospodarske
dejavnosti.1469 Zgolj pridobivanje pasivnih prihodkov še ne pomeni zlorabo pravne oblike, temveč
1461

BGH z dne 17.7.1968 - I R 121/64, BStBl. II 1968, 695, 696.
BGH z dne 25.10.1961 - V ZR 103/60, BGHZ 36, 84, 88; BFH z dne 21.10.1988 - III R 194/84, BStBl. II 1989, 216, 218
1463 BGH z dne 17.7.1968 - I R 121/64, BStBl. II 1968, 695, 696; BFH z dne 10.6.1992 - I R 105/89, BStBl. II 1992, 1029, 1031.
Tako D. Schmidtmann, 2007, Hinzurechnungsbesteuerung bei internationalen Umstrukturierungen, str. 20–21.
1464 B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der internationalen Unternehmenspraxis, str. 80.
1465 O. H. Jacobs, 2002, Internationale Unternehmensbesteuerung, str. 508.
1466 BFH z dne 21.10.1988 - I R 194/84, BStBl. II 1989, 216. B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der internationalen
Unternehmenspraxis, str. 80; podobno K. Peterek, 2003, ABS-Transaktionen im internationalen Konzern, str. 102.
1467 BFH z dne 10.6.1992 - I R 105/89, BStBl II 1992, 1029, 1031. Tako D. Schmidtmann, 2007, Hinzurechnungsbesteuerung
bei internationalen Umstrukturierungen, str. 20–21.
1468 BFH z dne 29.1.1975 - I R 135/70, BSt.Bl. II 1975, 553; BFH z dne 22.1.1976 - I R 234/73, BSt.Bl. II 1976, 513; BFH z dne
9.12.1980 - VIII R 11/77, BSt.Bl. II 1981, 339; BFH z dne 10.6.1992 - I R 105/89, BStBl II 1992, 1029. B. Knobbe-Keuk, 1993,
Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, strani 329; K. Peterek, 2003, ABS-Transaktionen im internationalen Konzern, str.
102–103; D. Schmidtmann, 2007, Hinzurechnungsbesteuerung bei internationalen Umstrukturierungen, str. 21.
1469 BFH z dne 29.1.1975 - I R 135/70, BSTBl II 1975, 553, 554.
1462
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morajo biti za podajo zlorabe izpolnjeni dodatni kriteriji kot npr. manjkajoče gospodarske
funkcije (vključenega) podjetja iz tujine.1470 To je še posebej primer pri poštnih nabiralnikih,1471 na
katere se posledično uporabi § 42 AO.1472

3.8.3.2. Dodatna obdavčitev (oziroma pravilo CFC) v nemškem pravu
Dodatna možnost za preboj ograjevalnega učinka pa torej izhaja iz t. i. dodatne obdavčitve (nem.
Hinzurechnungbesteuerung; ang. CFC rule) po členih § 7 do § 14 AStG. Te določbe dovoljujejo, da se
nerazdeljeni dobiček neke tuje kapitalske družbe pripiše domačemu družbeniku in tako obdavči.1473
Do dodatne obdavčitve (pravilo CFC) pride, ko so podana sledeča dejstva: (1) obvladovanje tuje
vmesne družbe (Zwischengesellschaft) s strani s strani domačih subjektov, ki so neomejeni davčni
zavezanci, (2) sedež družbe v tujini z nizko obdavčitvijo in (3) obstoj pasivnih dohodkov.1474
Določbe AStG-ja pridejo v poštev le, če gre za kapitalsko družbo s sedežem v tujini ter če ne gre za
zlorabo v smislu § 42 AO. Slednje izhaja iz dejstva, da imajo pravne posledice § 42 AO širši domet kot
določbe § 7 do § 14 AStG; pri zlorabi se tuja družba davčnopravno negira, medtem ko se pri dodatni
obdavčitvi (pravilo CFC) predvideva obstoj kapitalske družbe. V kolikor se očitek zlorabe opira
izključno na okoliščine, ki vodijo k dodatni obdavčitvi, se uporabijo določbe o zlorabi po AStG-ju.1475
V odnosu do pravila CFC ima uporaba § 42/1 AO prednost.1476 V razmerju do § 42 AO so pravne
posledice določb § 7 do § 14 AStG prav radodarne. Po dveh desetletjih odprtih odnosov med obema
določbama je BFH1477 v letu 1992 odločil, da ima uporaba § 42 AO (v primeru prepoznave znaka
zlorabe družbe, katere ustanovitev se ne utemeljuje iz poslovnih ali drugih pomembnih izvendavčnih
razlogov ter katera ne izvaja lastne dejavnosti) »iz logičnih razlogov« prednost pred določbami § 7 do
§ 14 AStG.1478
Določilo § 42 AO se uporabi že pri doseganju dohodkov, medtem ko se določbe § 7 do § 14 AStG
nanašajo na (fingirano) izplačilo dobičkov v tujini. Toda uporabno področje § 42/1 AO je pri tem
omejeno, saj »predpostavlja zlorabo pravne oblike, ki se sicer meri po namenu zakona, podanem v
AStG v členih § 7 do § 14«.1479 Uporaba § 42/1 AO pa predvideva poleg doseganja pasivnih

1470

BFH z dne 23.10.1991 - I R 40/89, BStBl II 1992, 1026, 1028; BFH z dne 10.6.1992 - I R 105/89, BStBl II 1992, 1029, 1031;
BFH z dne 19.1.2000 - I R 94/97, BStBl II 2001, 222, 223; BFH z dne 20.3.2002 - I R 63/99, BStBl II 2003, 50,53; BFH z dne
25.2.2004 - I R 42/02, BStBl II 2005, 14, 16.
1471 BFH z dne 19.1.2000 - I R 94/97, BStBl II 2001, 222, 223; BFH z dne 20.3.2002 - I R 63/99, BStBl II 2003, 50,53; BFH z dne
25.2.2004 - I R 42/02, BStBl II 2005, 14, 16.
1472 D. Schmidtmann, 2007, Hinzurechnungsbesteuerung bei internationalen Umstrukturierungen, str. 21.
1473 U. Schreiber, 2008, Besteuerung der Unternahmen, str. 463.
1474 Prav tam, str. 463.
1475 BFH z dne 20.3.2002 - I R 38/00 (BStBl. II 2002, 819; BFH z dne 10.6.1992 - I R 105/89 (BsTBl. II 1992, 1029); BFH z dne
23.10.1991 - I R 40/89 (BStBl. II 1992, 1026). Prav tam, str. 463
1476 K. Peterek, 2003, ABS-Transaktionen im internationalen Konzern, str. 105; E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 135, str. 290; B. KnobbeKeuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, strani 330; B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der internationalen
Unternehmenspraxis, str. 81. Nasprotno pa Brähler in Schreiber menita, da se § 42 AO uporablja subsidiarno, ter da imajo
specialne določbe »dodatne obdavčitve« po § 7 do § 14 AStG prednost pred določbo § 42 AO (G. Brähler, 2012,
Internationales Steuerrecht, Grundlagen für Studium und Steuerberaterprüfung, str. 504; U. Schreiber, 2008, Besteuerung
der Unternahmen, str. 463).
1477 BFH z dne 10.6.1992 - I R 105/89, BStBl. II 1992, 1029; BFH z dne 23.10.1991 - I R 40/89, BStBl. II 1992, 1026.
1478 B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, strani 330; B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der
internationalen Unternehmenspraxis, str. 81.
1479 BFH z dne 19.1.2000 - I R 94/97, BStBl. II 2001, 222. K. Peterek, 2003, ABS-Transaktionen im internationalen Konzern,
str. 105.
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dohodkov,1480 ki lahko vodi k uporabi t. i. dodatne obdavčitve (tj. pravila CFC), še dodatne zlorabne
okoliščine.1481

3.8.4. Zakonska in teoretična izhodišča glede nemškega pravila CFC
Poseben problem visoko obdavčenih držav je davčni pobeg (nem. Steuerflucht; niz.
belastingsvlucht)1482 v države z nizko obdavčitvijo. AStG je zakon z ukrepi zoper menjavo sedeža (v
določbah § 2/2 in § 8/3 AStG) ter razporeditev dohodkov (§ 1 in § 7 in nasl. AStG) v države z nizko
obdavčitvijo (§ 2 do § 6 AStG). AStG je neverjetno kompliciran in težko za uporabljat.1483
Načeloma so vsi dohodka (domači in mednarodni) predmet nemške obdavčitve. Lahko pa so dohodki
predmet izogibanja roki davčne države, tako da zavezanec prenese dohodke na neko tujo družbo iz
države, kjer je stopnja davka nižja kot v Nemčiji. Da bi se ta davčna prednost zajezila, se v skladu z
določbami § 7 – § 14 AStG nerazporejeni dohodki (prihodki) tuje družbe davčno obravnavajo tako,
kot da bi nastali pri samemu družbeniku. Ti dohodki se poračunajo sorazmerno med družbeniki in
posledično obdavčijo.
Določbe § 7 - § 14 AStG urejajo poseg domače davčne oblasti na dobičke, ki jih neomejeno davčno
zavezane osebe prelagajo na vmesne družbe v državah z nižjo obdavčitvijo in tam reinvestirajo.
Podlaga je preboj t. i. ograjevalnega učinka tujih pravnih oseb s t. i. dodatno obdavčitvijo
(Hinzurechnungsbesteuerung).1484 V skladu s § 7/1 AStG posega t. i. dodatna obdavčitev (pravilo CFC)
pri domačih neomejeno davčno zavezanih fizičnih in pravnih osebah, ki so udeleženi v več kot
polovičnem deležu v tuji vmesni družbi v smislu § 8 AStG. 1485
Temeljni predpostavki (že od samega začetka) uporabe nemškega pravila CFC sta, da je tuja
(kapitalska ali osebna) družba obvladovana s strani domačega davčnega subjekta ter da dosega
pasivne dohodke, ki so manj obdavčeni kot doma. V primeru koncepta dodatne obdavčitve (pravilo
CFC) gre za ukrep nemškega davčnega prava, da se prepreči premik dohodka na tuje družbe. Če
nemški davčni zavezanec prenese svoj vir dohodka na tujo pravno osebo, so tako predhodno v državi
obdavčljivi dohodki po njihovem prenosu na tujo družbo izvzeti iz domače obdavčitve ob upoštevanju
zgolj običajnih načel obdavčevanja. Zoper takšno ravnanje je nemški zakonodajalec predvidel
prekinitev običajnega ločevanja med družbeniki in družbo ter so tako dohodki tuje družbe
neposredno dodani dohodkom domačih delničarjev oziroma družbenikom.
V določbah § 7 – § 14 AStG urejena dodatna obdavčitev je bila zakonsko sprejeta leta 1972 z
1480

Pri tem je potrebno poudariti, da uporaba § 42 AO ni omejena le na pasivne dohodke, temveč zajema tudi aktivne
dohodke.
1481 K. Peterek, 2003, ABS-Transaktionen im internationalen Konzern, str. 105.
1482 Davčni pobeg je pojem, ki se pogosto uporablja v nemški in nizozemski davčnopravni terminologiji, pri čemer ni niti
stalen pravni pojem niti ni zakonsko normiran. Tako K. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, zvezek 3, 1. izdaja, München, 1993,
str. 1324; povzeto po C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 15. Kot davčni pobeg je na splošno
označeno dejanje, ko se dohodke ali premoženje prenaša preko meje, da je poseg matične države onemogočen, medtem ko
je predmet obdavčitve v drugi državi, ki je običajno država z nižjo obdavčitvijo. Böing (str. 15–16) še ugotavlja, da pa v večini
evropskih držav nimajo izraza, ki bi vsebinsko opisoval davčni pobeg; v angleškem pravnem redu bi ga lahko zajeli s pojmom
tax avoidance ter tudi s pojmom tax evasion, medtem ko v francoskem pravu s pojmom évasion fiscale (internationale). Pri
tem Böing zaključi, da imajo vsi ti pojmi sicer skupno sečišče, vendar se popolnoma ne ujemajo. Sicer pa se izraz
Steuerflucht (tako Böing, str. 255 in 285) pojavi tudi v nemškem izvodu sodbe SES-a št. C-270/83 z dne 28.1.1986, medtem
ko različici sodbe v angleškem in francoskem jeziku uporabljata termina tax avoidance ter évasion fiscale. Böing pri tem
ugotavlja, da je uporabljen nemški izraz nejasen in nenatančen ter se ne ujema z v angleškem in francoskem izvodu
uporabljenima izrazoma.
1483 J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 31.
1484 J. Kropholler, 2006, Internationales Privatrecht, str. 663.
1485 Prav tam, str. 664.
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namenom, da omeji učinke mednarodnih davčnih primerov. Navedene določbe so se večkrat
spremenile in zaostrile.1486
Izhodišče je naslednje: AStG izhaja iz obstoja vmesne družbe (Zwischengesellschaft), če je izpolnjenih
več predpostavk:
a) Zadostna stopnja udeležbe: podjetje mora biti (posredno ali neposredno) v večinski lasti
domačih lastnikov. Za izvedbo postopka dodatne obdavčitve (§ 7/1 AStG1487) pri
individualnem delničarju/družbeniku zadostuje, de je podjetje v večinski lasti neomejeno
davčno zavezanih oseb. Če pa se tuja družba ukvarja s kapitalskimi naložbami, bo obdavčitev
sprovedena tudi ob manjšinski udeležbi nemških lastnikov, v ekstremnem primeru tudi ob 1
% udeležbi (§ 7/6 AStG,1488 izjema le pri nekaterih javnih delniških družbah).
b) Družba se bo štela kot vmesna družba, če ne izvaja aktivnih operacij. Tako padejo pod
dodatno obdavčitev samo dohodki iz pasivnih virov; vendar so tudi ti lahko izvzeti iz dodatne
obdavčitve družbe, ki se ukvarja s kapitalskimi naložbami, in sicer v bagatelnih primerih, ko
pasivni dohodki takšne družbe ne presegajo 10 % vseh prihodkov in skupaj ne več kot 80.000
EUR (§ 9 AStG1489 in § 7/6/s.2 AStG).
Kriterij doseganja pasivnih dohodkov je izpolnjen, ko tuja družba dosega prihodke iz
neaktivne gospodarske dejavnosti. Določba § 8/1 AStG vsebuje zaprt seznam aktivnih
dejavnosti. Zatorej so vse dejavnosti, ki tam niso navedene, pasivne narave.1490
c) Kot vmesna družba se lahko šteje le družba, katere dohodki so predmet nižje obdavčitve. Šele
tedaj je namreč v praksi smiselna vključitev vmesnega podjetja med lastnikom in virom
dohodka z namenom pobega pred nemškimi davki. Za nizko obdavčitev gre v primeru, ko je

1486

K. Peterek, 2003, ABS-Transaktionen im internationalen Konzern, str. 106.
§ 7/1 AStG - Steuerpflicht inländischer Gesellschafter:
(1) Sind unbeschränkt Steuerpflichtige an einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des
Körperschaftsteuergesetzes, die weder Geschäftsleitung noch Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat und die nicht
gemäß § 3 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuerpflicht ausgenommen ist (ausländische
Gesellschaft), zu mehr als der Hälfte beteiligt, so sind die Einkünfte, für die diese Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, bei
jedem von ihnen mit dem Teil steuerpflichtig, der auf die ihm zuzurechnende Beteiligung am Nennkapital der Gesellschaft
entfällt.
1488 § 7/6 AStG - Steuerpflicht inländischer Gesellschafter:
(6) Ist eine ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft für Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter im Sinne des
Absatz 6a und ist ein unbeschränkt Steuerpflichtiger an der Gesellschaft zu mindestens 1 Prozent beteiligt, sind diese
Zwischeneinkünfte bei diesem Steuerpflichtigen in dem in Absatz 1 bestimmten Umfang steuerpflichtig, auch wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 1 im übrigen nicht erfüllt sind. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die den Zwischeneinkünften
mit Kapitalanlagecharakter zugrunde liegenden Bruttoerträge nicht mehr als 10 Prozent der den gesamten
Zwischeneinkünften zugrunde liegenden Bruttoerträge der ausländischen Zwischengesellschaft betragen und die bei einer
Zwischengesellschaft oder bei einem Steuerpflichtigen hiernach außer Ansatz zu lassenden Beträge insgesamt 80.000 Euro
nicht übersteigen. Satz 1 ist auch anzuwenden bei einer Beteiligung von weniger als 1 Prozent, wenn die ausländische
Gesellschaft ausschließlich oder fast ausschließlich Bruttoerträge erzielt, die Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter
zugrunde liegen, es sei denn, dass mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen Gesellschaft ein wesentlicher und
regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse stattfindet.
1489 § 9 AStG - Freigrenze bei gemischten Einkünften:
Für die Anwendung des § 7 Abs. 1 sind Einkünfte, für die eine ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, außer
Ansatz zu lassen, wenn die ihnen zugrunde liegenden Bruttoerträge nicht mehr als 10 Prozent der gesamten Bruttoerträge
der Gesellschaft betragen, vorausgesetzt, dass die bei einer Gesellschaft oder bei einem Steuerpflichtigen hiernach außer
Ansatz zu lassenden Beträge insgesamt 80.000 Euro nicht übersteigen.
1490 Pasivni prihodki iz stranske dejavnosti so lahko v smislu funkcionalnega vidika pripisani aktivni glavni dejavnosti in tako
izvzeti iz dodatne obdavčitve (pravilo CFC). To je primer npr. prihodkov od obresti, ki jih neko proizvodno podjetje dosega iz
kapitalske naložbe. Tako J. Kropholler, 2006, Internationales Privatrecht, str. 664.
1487
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davčna stopnja v tujini nižja od 25 % (§ 8/3 AStG).1491
Povzeto lahko ugotovimo, da so nemški CFC ukrepi v primeru davčnih oaz sproženi, če so izpolnjeni 3
predpogoji, in sicer: nemški davčni zavezanci držijo direktno ali indirektno 50 % delež v kapitalu ali
glasovalnih pravic v tuji družbi, tuja vmesna družba mora biti povržena davčnemu bremenu pod
stopnjo 25 % (»low-tax test« po § 8/3 AStG) in tuja vmesna družba mora dosegati pasivne dohodke
(»passive income test«).1492
Podajam primer uporabe nemške določbe CFC: deležniki v osnovnem kapitalu švicarske družbe X so
oseba A, ki ima stalno bivališče v Parizu, vendar običajno prebiva v Berlinu (9 % udeležba v švicarski
družbi), družba B s sedežem in poslovodstvom v Berlinu (25 % udeležba); družba C s sedežem v
Berlinu, vendar poslovodstvom v Londonu (20 % udeležba), ter oseba D s stalnim (in dejanskim)
bivališčem v Švici (46 % udeležba). V skladu s § 7/1 in § 7/2 AStG je pogoj »obvladovanja« izpolnjen
tedaj, če je več kot polovica deležev ali glasov v tuji družbi mogoče pripisati družbenikom iz Nemčije.
Stopnja udeležbe se v bistvu ugotavlja glede na udeležbo v osnovnem kapitalu, pri čemer se udeležba
vsem domačih (tj. nemških) družbenikov sešteje. Tako se v skladu z nemško zakonodajo (§ 1 EStG
oziroma § 1 KStG) kot neomenjeno davčno zavezane štejejo: oseba A, ker ima običajno prebivališče v
Nemčiji; družba B, ker ima tako sedež kot kraj upravljanja v Nemčiji; družba C, ker ima svoj sedež v
Nemčiji. Skupna stopnja udeležbe domačih družbenikov je tako 54 %, s čimer je izpolnjen pogoj
»obvladovanja« po § 7 AStG.1493 Treba je poudariti, da sta oseba A in družba C zajeta v določbah
AStG-ja, čeprav se v skladu s sklenjenima sporazumoma o izogibanju dvojnega obdavčevanja
obravnavata kot rezidenta Francije oziroma Anglije. Vendar pa je nemška zakonodaja vzela v obzir
sodbe SEU-ja (predvsem načelo svobodne pravice do ustanavljanja v drugih državah članicah EU) v
obsegu, da se dodatna obdavčitev (pravilo CFC) pri udeležbi v takšni družbi s sedežem v drugi državi
članici EU ne opravi, če lahko davčni zavezanec v smislu § 8/2 AStG dokaže, da družba opravlja
resnično gospodarsko dejavnost. Več o tem sledi v poglavju III. 3.8.7.
Iz poročil revizijskih družb KPMG1494 in Ernest & Young1495 izhaja, da je 15 držav članic EU sprejelo
pravila CFC.1496 Običajno pravila CFC, sprejeta s strani držav znotraj EU, vsebujejo izjeme za subjekte
iz EU. Navedeno pa ne velja za britanske, danske in nemške CFC določbe, ki veljajo tudi za subjekte
1491

§ 8/3 AStG - Einkünfte von Zwischengesellschaften:
(3) Eine niedrige Besteuerung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn die Einkünfte der ausländischen Gesellschaft einer
Belastung durch Ertragsteuern von weniger als 25 Prozent unterliegen, ohne dass dies auf einem Ausgleich mit Einkünften
aus anderen Quellen beruht. In die Belastungsberechnung sind Ansprüche einzubeziehen, die der Staat oder das Gebiet der
ausländischen Gesellschaft im Fall einer Gewinnausschüttung der ausländischen Gesellschaft dem unbeschränkt
Steuerpflichtigen oder einer anderen Gesellschaft, an der der Steuerpflichtige direkt oder indirekt beteiligt ist, gewährt. Eine
niedrige Besteuerung im Sinne des Absatzes 1 liegt auch dann vor, wenn Ertragsteuern von mindestens 25 Prozent zwar
rechtlich geschuldet, jedoch nicht tatsächlich erhoben werden.
1492 R. Eicke, 2009, Tax Planning with Holding Companies – Repatriation of US Profits from Europe, str. 295; podobno U.
Schreiber, 2008, Besteuerung der Unternahmen, str. 463.
1493 V skladu s § 7/6/s.1 (in § 7/6a) AStG obstaja izjema od splošnega pravila, da mora biti udeležba domačih družbenikov v
tuji družbi najmanj polovična; zakon določa dodatno obdavčitev že tedaj, če ima neomejeni davčni zavezanec vsaj 1 %
udeležbo v vmesni družbi in ta dosega dohodke zgolj z značajem dohodkov iz kapitalskih naložb. Druga izjema od splošnega
pravila, določenega v § 7/6/s.1 AStG, je opredeljena v drugem stavku, ki pravi, da splošno pravilo o obdavčitvi ne velja, če
skupni bruto dohodek ne presega 10 % celotnih prihodkov oziroma ne presega zneska 80.000 EUR.
1494 KPMG, EU County Profiles, junij 2017.
1495 Ernst&Young, An overview of CFC rules in key EU countries and an analysis of cross-border planning structures to avoid
the application of CFC rules.
1496 Te so Nemčija, Velika Britanija, Italija, Francija, Španija, Danska, Finska, Švedska, Portugalska, Islandija, Estonija, Grčija,
Litva, Poljska in Madžarska. Medtem ko imajo druge države posamezne določbe, ki postavljajo omejitve na poslovanje z
družbami (s katerimi je bodisi prepoznana kapitalska povezava bodisi ni) iz davčno ugodnih sistemov. Tako je Slovenija
objavila seznam 19 davčno ugodnih držav, katerih davčne posledice (v obliki davčnega odtegljaja) se naložijo na področju
obresti (30. in 70. člen ZDDPO-2), dividend (24. in 25. člen ZDDPO-2) ter pasivnih dohodkov v obliki storitev svetovanja,
trženja, raziskav tržišča, kadrovanja, administriranja, informacijske storitev itd. (70. člen ZDDPO-2).
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EU, pri čemer so navedene države vezane na omejitve, izhajajoče iz sodbe Cadbury Schweppes.

3.8.5. Uporaba določbe § 42 AO v primerih organiziranja poslovanja nemške družbe v tujini
V skladu z § 42 AO pride pri zlorabi oblikovnih možnosti prava do zahtevka davčnega organa, kot bi ta
obstajal pri pravni obliki poslov, ki bi ustrezale realiziranim ekonomskim dogodkom.1497 Pri razmejitvi
od pravil CFC se določba § 42 AO nanaša samo na primer, ko pri doseganju t. i. pasivnih dohodkov
obstajajo dodatni znaki, ki nakazujejo na obstoj zlorabne vključitve tujega podjetja. To velja posebej
za primere podjetij brez lastnega osebja in brez poslovnih prostorov, torej t. i. poštne nabiralnike.1498
Zloraba prava se pri baznih družbah v tujini več ne domneva sama po sebi, vendar se lahko (v skladu s
sodbo BFH iz leta 1975) ugotovi namera zaobidenja davčnih zakonov, če »za vmesno vključitev
manjkajo gospodarski ali drugi posebni razlogi (wirtschaftliche und sonst beachtliche Gründe) ter
bazna družba ne izvaja lastne gospodarske dejavnosti«.1499
Pri tem aktivna gospodarska (ekonomska) dejavnost ne more biti »povsem podrejenega pomena«
(von völlig untergeordneter Bedeutung sein) oziroma ne more biti alibi.1500 Tudi izključni namen, da se
»varčuje« pri davkih, ne predstavlja »druge posebne razloge«. BFH je poudaril, da mora biti namen
ustanovitve podjetja tudi realiziran z izvajanjem gospodarske dejavnosti ter da morajo organi družbe
izvajati svoje funkcije. Pravna oblika sicer obstoječega podjetja, ki pa ne opravlja gospodarske
aktivnosti ter je omejeno zgolj na ohranjanje osnovnega kapitala, ne izvaja podjetniške dejavnosti.1501
Pri analizi kriterija »gospodarskega (ekonomskega) ali drugega pomembnega razloga« je potrebno
priznati samo tiste razloge, ki v tem primeru utemeljujejo izbiro sedeža in pravne oblike; če se lahko
izbira upraviči le z namenom davčnih prihrankov, potem manjkajo tudi drugi pomembni razlogi.1502
Kot indic obstoja gospodarske (ekonomske) dejavnosti je sodna praksa BFH-ja že odmerila, če je tuja
hčerinska družba oblikovala (tudi) ločeno gospodarsko dejavnost.1503 Razumevanje pomena in obsega
tega indica, s katero se je tudi starejša sodna praksa pretežno ukvarjala,1504 se je v zadnjih letih
korenito spremenilo. Razvoj je še vedno v teku. Po sodni praksi BFH-ja v primeru t. i. IFSC družb (tudi
imenovan Custom House Docks ali Dublin Docks)1505 zadošča doseganje dohodkov iz pasivnih
dejavnosti (npr. iz kapitalskih naložb) za izključitev obstoja zlorabe obličnosti. Zadošča, če ima
podjetje upravni odbor in če npr. posle v zvezi s plasiranjem naložb upravlja skozi vključitev irskega
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R. Rek, M. Brück, A. Labermeier, S. Pache, 2008, Internationale Steuerrecht in der Praxis, str. 32.
Prav tam, str. 32.
1499 BFH z dne 29.1.1975 - I R 135/70, BFHE 115,107, 112. Tako B. Großfeld, 1995, Internationales und Europäisches
Unternehmensrecht, str. 253; podobno U. Schreiber, 2008, Besteuerung der Unternahmen, str. 463.
1500 BFH z dne 23.10.1991 - I R 52/90, RiW 1992, 158, 159; BFH z dne 28.1.1992 - VIII R 11/77, RiW 1992, 158, 159; BFH z dne
5.3.1986 - I R 201/82, BStBl. II 1986, 496.
1501 BFH z dne 16.1.1976 - III R 92/74, BFHE 118, 277, 280. Več o tem B. Großfeld, 1995, Internationales und Europäisches
Unternehmensrecht, str. 253–254.
1502 BFH z dne 29.07.1976 - VIII R 142/73, BStBl II 1977, 263; tudi BFH z dne 29.7.1976 - VIII R 41/74, BStBl II 1977, 261; BFH z
dne 29.7.1976 - VIII R 155/741, BStBl II 1977, 265; BFH z dne 29.7.1976 - VIII R 116/72, BStBl II 1977, 268. E. Ratschow, v: F.
Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ
138, str. 291.
1503 BFH BStBl 93, 84, 98, 235.
1504 BFH BStBl 72, 679; 81, 339; 86, 496; 93, 84; 97, 118, 98, 235, BFH/NV 92, 271; 93, 416.
1505 BFH I R 94/97 z dne 19.1.2000, BStBl 2001, 222. Primer se nanaša na nemško podjetje, ki je ustanovilo hčerinsko družbo
v Mednarodnem centru za finance in storitve (International Financial Service Centres - IFCS) v Dublinu, ker so bile tam
situirane družbe zavezane za plačilo davka od dobička po znižani, tj. 10 % davčni stopnji. Edini namen irske hčerinske družbe
je bil, da kapitalsko vlaga prejeta plačila, nakazana s strani nemške delniške družbe. Odvisna družba ni imela pisarn ali
zaposlenih, čeprav je imela svoj upravni odbor, ki se je sestajal na Irskem in tam določal naložbeno strategijo. Vendar pa so
bile naložbe upravljane s strani drugega irskega podjetja, ki pa je imelo pisarne in zaposlene ter ki je opravljajo enake
storitve tudi za druge investicijske družbe.
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ponudnika storitev (outsourcing).1506 Ta omejitev § 42 izhaja iz podanih načel § 7 in nasl. AStG. V
skladu s tem sproži doseganje pasivnih dohodkov (zgolj) t. i. dodatno obdavčitev (pravilo CFC) in zato
ni mogoče upravičiti sprejetja zlorabe pravne obličnosti po § 42 AO. Za sprejetje zlorabe obličnosti
morajo nastopiti dodatne okoliščine.1507
Ravno pri ustanovitvi družbe v državi z nižjo obdavčitvijo (ali celo brez) je treba paziti, da za takšno
postavitev obstajajo zadostni gospodarski (ekonomski) razlogi. Tako npr. pridejo v poštev v primeru
postavitve kapitalske družbe kot vrh globalno delujočega koncerna1508 ali postavitve kapitalske
družbe z namenom nakupa pomembnih kapitalskih deležev (tudi v tretjih državah),1509 če ta bazna
družba napram družbam, v katerih je kapitalsko udeležena, izvaja poslovodno funkcijo. Ni potrebna
zaznava vseh funkcij poslovodnega holdinga, torej vseobsežno vodenje koncerna.1510
Če je udeležba v splošnem gospodarskem prometu zgolj formalno izkazana, to vodi po določenem
poskusnem času do nepriznavanja. Udeležba v splošnem gospodarskem prometu pa je – kot že
navedeno – podana v primeru upravljanja premoženja;1511 vendar to ni primer, ko bazna družba zgolj
vodi (nemško) hčerinsko družbo. Priznana pa je, če naj bi bazna družba postala vrh globalnega
koncerna ali če je nepovezana tretja oseba odločilno kapitalsko udeležena v bazni družbi.1512
V nasprotnem primeru se bo obstoj brezfunkcijske družbe tipa poštni predal (po § 42 AO) prepoznal
tedaj, če bazna družba nima niti lastnega osebja ali svojih prostorov ali svoje opreme, če obstaja le
večkratni poslovodja (ena oseba za več družb) in če njegove lastne gospodarske (ekonomske)
dejavnosti ni mogoče zaznati.1513 V skladu s temi načeli ostaja za uporabo § 42 AO samo zelo ozko
uporabno področje.1514
T. i. drugi pomembni razlogi (sonst beachtliche Gründe) za priznavanje vključitve bazne družbe v tujini
pa so podani tedaj, ko bazna družba služi za pridobitev kapitalskih udeležb v domačih in tujih družbah
z namenom izkoriščanja ugodnega financiranja v tujini1515 ali ko davkoplačevalec resno namerava
prenesti svoje stalno prebivališče ali svoje poklicno delovanje v tujino1516 ali če je podana namera
prenosa le majhnega dela obsežnega premoženja v tujino za morebitne krizne čase.1517
Če torej gre za primer zlorabe, se odmeri davčna obveznost, kot bi nastala brez nastopa zlorabe (§
42/1/s.3 AO).1518 Posledično se za namene obdavčenja šteje kapitalska družba v tujini kot
1506

Podobno še sodbe BFH BStBl 03, 50; 05, 14; BFH/NV 2000, 824 ter še starejša sodba, izrečena pred sodbo Dublin Docks,
in sicer BFH BStBl 92, 1029, 92, 1026. Sicer pa je – kot izhaja iz poglavij III.2.3.3. in III.3.8.1. – imela pomemben vpliv na
razvoj evropske (in s tem nemške) CFC določbe sodba Cadbury Schweppes iz leta 2006.
1507 BFH BStBl 01, 222. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 139, str. 291; C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str.
292-298; U. Paschen, 2001, Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht, str. 168–174 in 203.
1508 BFG z dne 29.7.1976 - VIII R 142/73, BStBl. II 1977, str. 264.
1509 BFG z dne 29.7.1976 - VIII R 116/72, BStBl. II 1977, str. 268.
1510 B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der internationalen Unternehmenspraxis, str. 83.
1511 BFH z dne 9.12.1980 - VIII R 11/77, BStBl. II 1981, 339.
1512 FG Baden-Württemberg, RiW 1982, 447. Tako B. Großfeld, 1995, Internationales und Europäisches Unternehmensrecht,
str. 254.
1513 BFH BStBl 03, 50; BFH/NV 03, 289.
1514 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 139, str. 291; B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der internationalen
Unternehmenspraxis, str. 83.
1515 BFH z dne 29.07.1976 - VIII R 142/73, BStBl II 1977, 268.
1516 BFH BStBl 76, 608.
1517 BFH BStBl 71, 721. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 138, str. 291; podobno K. Peterek, 2003, ABS-Transaktionen im internationalen
Konzern, str. 103.
1518 B. Großfeld, 1995, Internationales und Europäisches Unternehmensrecht, str. 254.

213

neobstoječa.1519
V razmerju do nemške CFC določbe, opredeljene v § 7 – § 14 AStG, velja opredeliti naslednje splošne
predpostavke za uporabo določbe § 42 AO:
 Za namene uporabe določbe § 42 AO je nebistveno, ali je sedež tujega podjetja v državo z
nizko obdavčitvijo. Če pa so na domačem trgu ustvarjeni prihodki preneseni za namene
preprečevanja domače obdavčitve v kapitalsko družbo v tujini, se uporabi § 42 AO tudi tedaj,
če sedež tujega podjetja ni v državi z nizko obdavčitvijo.1520 Prav tako nadalje ni potrebno, da
so v tujem podjetju udeleženi domači državljani; § 42 AO je uporabljiv tudi pri omejeno
davčno zavezanih osebah.1521 Na koncu tudi ni nujno, da so udeleženci v poslu povezane
osebe.1522
 Vendar je potrebno prednostno v primeru dvoma preveriti, ali nima bazna družba (že) sedež
upravljanja v domači državi1523 in je zato v domači državi neomejeno davčno zavezana že iz
tega naslova. V takem primeru uporaba določbe § 42 AO ne pride v poštev.1524
 Niso podani zadostni gospodarski (ekonomski) razlogi, če bazna družba brez posebnega
podjetniškega delovanja izvaja poslovodne funkcije samo napram hčerinski družbi in to
financira s tujim kapitalom1525 ali zgolj poseduje deleže ene ali več hčerinskih družb in se pri
tem omeji na izvajanje pravic družbenika.1526 Zgolj vzpostavitev pisarniške infrastrukture še
ne preprečuje kvalifikacije poslovanja kot bazne družbe. Nujno je namreč, da se ustrezne
funkcije tudi dejansko izvajajo (kot npr. kontrolna ali finančna funkcija v razmerju do
hčerinskih družb).1527
 Z uporabo § 42 AO na tujo bazno družbo (Basisgesellschaft) se dohodki uspešno pripišejo
matičnim (tj. nemškim) družbenikom, ki stojijo za (zlorabno) vključitvijo navedene bazne
družbe in bi drugače v primeru ustreznega pravnega organiziranja poslovanja (brez vključitve
bazne družbe) te dohodke neposredno dosegali.1528 Preboj na domačega (nemškega)
družbenika te tuje bazne družbe pomeni, da bo tako davčno obravnavan, kot da je on
dosegel dohodke te bazne družbe.1529
 § 42 AO ima pomen za nacionalne kot internacionalne primere konkretnih dejanskih stanov.
Vendar imajo posebni predpisi v posameznih davčnih zakonih ali (kot bo predstavljeno v
naslednji točki predloženega dela) v mednarodnih sporazumih o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju prednost pred § 42 AO. Tako je § 42 AO vedno tedaj uporaben, če ni njegova
uporaba preko posebnega zakona izrecno izključena (§ 42/2 AO).1530

1519

U. Schreiber, 2008, Besteuerung der Unternahmen, str. 463.
BFH BStBl 98, 235; 02, 819.
1521 BFH BStBl 98, 163; 98, 235; BFH/NV 08, 1044.
1522 BFH BStBl 93, 426; 98, 235. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R.
Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 141, str. 292.
1523 § 1/1/t.1 KStG.
1524 BFH/NV 02, 1411. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 142, str. 292.
1525 BFG z dne 9.12.1980 - VIII R 1/77, BStBl. II 1981, str. 339.
1526 BFG z dne 29.7.1976 - VIII R 142/73, BStBl. II 1977, str. 264. B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der internationalen
Unternehmenspraxis, str. 83.
1527 B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der internationalen Unternehmenspraxis, str. 83.
1528 BFH z dne 10.6.1992 - I R 105/89, BStBl. II 1992, 1029, 1031. Tako D. Schmidtmann, 2007, Hinzurechnungsbesteuerung
bei internationalen Umstrukturierungen, str. 21; B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 330.
1529 B. Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, str. 330.
1530 S. Seibold, 2002, Steuerliche Betriebswirtschaftslehre in nationale und transnationaler Sicht, str. 152.
1520
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3.8.6. Vpliv davčnih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja na nemško sodno
prakso
Skozi udeležbo tujih družb, ki nimajo drugih ciljev, se lahko oprostitev ali znižanje pogojev iz pogodb
o izogibanju dvojnega obdavčevanja (t. i. »Treaty-Shopping«) ali prekvalifikacija določenih dohodkov
(t. i. »Rule-Shopping«) izvede namenoma, ciljano. V kolikor sporazumi o izogibanju dvojnega
obdavčevanja vsebujejo določbe o boju zoper zlorabe, so nacionalna pravila z njihovo uporabo
popolnoma izpodrinjena; uporaba določbe § 42 AO je lahko tedaj izključena.1531
Na tem postavljenem »testu«, kjer se presoja vprašanje uporabnosti določb sporazumov (konvencij)
o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO) v odnosu do nacionalnih (posebnih in splošnih)
protizaobidnih predpisov držav podpisnic sporazuma, zagotovo imajo prednost določbe sporazuma,
vendar ob pogoju, da so te (protizaobidne določbe) izrecno zapisane.
Določba § 42 AO se pri zlorabi mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojne obdavčitve povečini
uporablja subsidiarno. Če KIDO vključujejo predpise o boju zoper zlorabo in zaobidenje, se nacionalna
norma ne uporablja.1532 Če pa KIDO ne vsebuje takšnega pravila, je § 42 AO izpodrinjen v primeru
obstoja specialnega predpisa (kot npr. § 50d/3 EStG).1533 Če pa zakonski dejanski stan specialne
pravne norme ni izpolnjen, se v skladu z drugim in tretjim stavkom prvega odstavka § 42 AO uporabi
to določilo.1534
Na splošno vsebuje § 50d/3 EStG bolj specifično določbo za boj proti zlorabi meddržavnih pogodb,
zaradi česar je uporabno področje določbe § 42 AO popolnoma odrinjeno.1535 Pri tem Ratschow1536
poudarja, da bi bile vrednote določbe § 50d/3 EStG ogrožene, če bi se manjkajoče predpostavke za
njeno uporabo dopolnile z določbo § 42 AO, ter zaključi, da splošno pravilo ne more postaviti nobene
strožje zahteve kot to določa specialni predpis.
Če se v tujini prav tako obračuna davek, je ta kvalifikacija za domače pravo praviloma nepomembna,
tako da pride do dvojne obdavčitve. Zgolj v okviru enostranskih ukrepov lahko vodi do izogiba dvojne
obdavčitve. Pri tem je za upoštevati, da so takšne bazne družbe oziroma vmesne družbe običajno
situirane v državah, kjer je zelo nizka davčna obremenitev ali jo celo ni. S temi državami pa ZR
Nemčija v skladu z običajno prakso ne sklepa KIDO-e oziroma jih ne podaljšuje, tako da sklicevanje na
bilateralne pogodbe ni uspešno.1537
Glede odnosa med nemškimi sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja ter nemškim AStG-jem
pa opredeljuje § 20/1 AStG1538 metodo »treaty override«, ki omogoča, da določbe iz mednarodnega

1531

BFH BStBl 08, 618 – glede 23. člena KIDO s Švico. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B.
Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 143, str. 292–293; podobno S. Seibold, 2002,
Steuerliche Betriebswirtschaftslehre in nationale und transnationaler Sicht, str. 152.
1532 BFH BStBl 08, 619.
1533 BFH BFH/NV 08, 1044.
1534 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 33, str. 274; podobno S. Seibold, 2002, Steuerliche Betriebswirtschaftslehre in nationale
und transnationaler Sicht, str. 152–153.
1535 BFH BFH/NV 08, 1044; BStBl 08, 619. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E.
Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 143, str. 293.
1536 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 143, str. 293.
1537 B. Kaminski, G. Strunk, 2006, Steuern in der internationalen Unternehmenspraxis, str. 82.
1538 § 20/1 AStG – Bestimmungen über die Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung:
(1) Die Vorschriften der §§ 7 bis 18 und der Absätze 2 und 3 werden durch die Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung nicht berührt.
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sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja nimajo prednosti pred CFC zakonodajo.1539 V
primeru, da ima nemški holding stalno poslovno enoto v tujini (a foreign permanent establishment),
pa se uporabi § 20/2 AStG1540 (t. i. preklopno pravilo; switch-over rule). Zagotavlja spremembo
metode izvzema v kreditno metodo, če stalna poslovna enota v tujini ustvarja dohodke v smislu § 7
(in nasl.) AStG.1541 Potrebno je povedati, da § 20/2 AStG ne vodi do pripisanja prihodkov na način CFC
obdavčitve.1542

3.8.7. Vpliv sodb Sodišča EU na nemško sodno prakso glede oblikovanja poslovanja v
evropskem kontekstu
V obzir pa je nemška zakonodaja vzela sodbe SES-a (predvsem načelo svobodne pravice do
ustanavljanja) v obsegu, da se dodatna obdavčitev pri udeležbi v družbi v drugi državi članici EU ne
opravi, če lahko davčni zavezanec v smislu § 8/2 AStG1543 dokaže, da družba opravlja resnično
gospodarsko dejavnost.
SES je v primeru Cadbury Schweppes (C-196/04, 12.9.2006) oblikoval pravilo CFC za države članice
EU.1544 SES je v omenjenem angleškem primeru, ki je zelo podoben nemški dodatni obdavčitvi
(Hinzurechnungsbesteuerung), ugotovil kršitev načela svobodnega ustanavljanja podjetij (po starem
43. členu PES; nov 49. člen PDEU), ko je ugotovil neenako obravnavo domače in tuje hčerinske
družbe. Zato je videl določbo CFC načeloma kot kršitev evropskega prava.1545 V primeru Cadbury
Schweppes je bil SES povprašan, ali uporaba britanskih določb CFC v zvezi z nizko obdavčeni dohodki
iz finančnih storitev podružnice na Irskem predstavlja oviro za načelo svobode ustanavljanja, ki izhaja
iz Pogodbe o ustanovitvi EU. Sodišče je odločilo, da so britanska CFC pravila združljiva z evropskim
redom, vendar le v obsegu, v kolikor se nanašajo na povsem umetne konstrukte, namenjene temu,
da bi obšli nacionalno zakonodajo.

1539

R. Eicke, 2009, Tax Planning with Holding Companies – Repatriation of US Profits from Europe, str. 297; podobno B.
Knobbe-Keuk, 1993, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, strani 332.
1540 § 20/2 AStG – Bestimmungen über die Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung:
(2) Fallen Einkünfte in der ausländischen Betriebsstätte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen an und wären sie ungeachtet
des § 8 Abs. 2 als Zwischeneinkünfte steuerpflichtig, falls diese Betriebsstätte eine ausländische Gesellschaft wäre, ist
insoweit die Doppelbesteuerung nicht durch Freistellung, sondern durch Anrechnung der auf diese Einkünfte erhobenen
ausländischen Steuern zu vermeiden. Das gilt nicht, soweit in der ausländischen Betriebsstätte Einkünfte anfallen, die nach §
8 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a als Zwischeneinkünfte steuerpflichtig wären.
1541 R. Eicke, 2009, Tax Planning with Holding Companies – Repatriation of US Profits from Europe, str. 297.
1542 Prav tam, str. 297. Več o tem v zaključku poglavja III.3.8.7.2.
1543 § 8/2 AStG - Einkünfte von Zwischengesellschaften:
(2) Ungeachtet des Absatzes 1 ist eine Gesellschaft, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens hat, nicht Zwischengesellschaft für Einkünfte, für die
unbeschränkt Steuerpflichtige, die im Sinne des § 7 Abs. 2 an der Gesellschaft beteiligt sind, nachweisen, dass die
Gesellschaft insoweit einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in diesem Staat nachgeht. Weitere Voraussetzung ist,
dass zwischen der Bundesrepublik Deutschland und diesem Staat auf Grund der Richtlinie 77/799/EWG des Rates vom 19.
Dezember 1977 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Bereich der
direkten Steuern und der Mehrwertsteuer (ABl. EG Nr. L 336 S. 15), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/98/EWG des Rates
vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 129) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder einer
vergleichbaren zwei- oder mehrseitigen Vereinbarung, Auskünfte erteilt werden, die erforderlich sind, um die Besteuerung
durchzuführen. Satz 1 gilt nicht für die der Gesellschaft nach § 14 zuzurechnenden Einkünfte einer Untergesellschaft, die
weder Sitz noch Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWRAbkommens hat. Das gilt auch für Zwischeneinkünfte, die einer Betriebsstätte der Gesellschaft außerhalb der Europäischen
Union oder der Vertragsstaaten des EWR-Abkommens zuzurechnen sind. Der tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit der
Gesellschaft sind nur Einkünfte der Gesellschaft zuzuordnen, die durch diese Tätigkeit erzielt werden und dies nur insoweit,
als der Fremdvergleichsgrundsatz (§ 1) beachtet worden ist.
1544 R. Eicke, 2009, Tax Planning with Holding Companies – Repatriation of US Profits from Europe, str. 294; OECD, BEPS
Action 3, str. 17–18. Sicer o sodbi Cadbury Schweppes že več navedeno v poglavju III.3.8.1.
1545 U. Schreiber, 2008, Besteuerung der Unternahmen, str. 468.
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Sodna praksa BFH-ja je tako – kar se tiče vključitve podjetij iz EU – vplivana tudi s strani sodne prakse
SES-a, ki predvsem ni sprejel omejitev svobode izbire sedeža podjetja kot utemeljitev boja zoper
davčnemu zaobidu. Iz tega naslova se je tudi BFH izjasnil, da je pri uporabi § 42 AO težko opravičevati
zlorabo pri vključitvi kapitalske družbe iz druge članice Skupnosti. Družbe v drugih državah članicah se
morajo načeloma upoštevati kot domače družbe brez kakršnih koli omejitev. Vmesna vključitev
kapitalske družbe iz EU pa se lahko šteje za zlorabno, če je to opravljeno zgolj prehodno in samo z
namenom izogniti se davčnemu bremenu.1546 Po omenjeni sodbi SES-a (Cadbury Schweppes), v kateri
je sodišče povečini zavrglo razloge za (angleško) CFC obdavčitev ter jo odobrilo zgolj v jasnih primerih
zlorab, je bilo potrebno (ponovno) preučiti, ali tuje družbe lahko razvijejo »resnične« lastne
gospodarske dejavnosti in ali ne gre v skladu s sodbo SES-a za »čisto umetno obliko brez kakršnekoli
gospodarske (ekonomske) realnosti«.1547

3.8.7.1. Pomen nemških določb § 7 - § 14 AStG po sodbi Sodišča EU
Z odločitvijo SES-a v zadevi Cadbury Schweppes1548 je prišlo do odmika od zadeve Centros,1549 kjer so
ustanovitelji postavili podjetje, ki ni bilo udeleženo v kakršnikoli ekonomski aktivnosti v državi
ustanovitve in je bilo usmerjeno zgolj v izogibanje danskemu korporacijskemu zakonu, pri čemer
sodišče ni prepoznalo zlorabe. SES je v sodbi Cadbury Schweppes potrdilo CFC regulativo držav članic
EU – ob izpolnjevanju strogih pogojev – za zakonito. Pravila CFC so tako združljiva z načelom
svobodnega ustanavljanja družb, pogoj pri tem pa je, da je tudi objektivno podana zloraba pri
izkoriščenju različnih stopenj med državami.
Vsebina sodbe Cadbury Schweppes je sledeča: skupina Cadbury Schweppes je ustanovila dve
hčerinski družbi na Irskem zgolj z namenom, da bi bili dobički, povezani z interno dejavnostjo
financiranja skupine Cadbury Schweppes, predmet ugodnejšega davčnega režima na Irskem.
Britanska davčna obravnava je bila taka: če hčerinska družba ne izplačuje dividend, se potem
dohodek hčerinske družbe (po obdavčitvi z davkom od dohodka podjetij) obravnava kot da gre za
izplačilo dividend (fikcija izplačila dividend; deemed dividend distribution) matični družbi, in sicer ob
uporabi kreditne metode. Po mnenju sodišča Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske
sta bili podružnici ustanovljeni na Irskem z namenom, da se izogneta uporabi nekaterih davčnih
določb Združenega kraljestva s področja menjalnih operacij. Cadbury Schweppes se je najprej pritožil
na odločbo britanskega davčnega organa, ki je zahteval plačilo korporacijskega davka. Na koncu se je
pristojno sodišče iz Združenega kraljestva obrnilo na SES, naj pojasni posledice zakonodaje EU.
Predmet presojanja SES-a je bilo ogrožanje pravice (oz. nasprotovanje pravici) do svobode
ustanavljanja gospodarskih subjektov na področju Skupnosti (člena 43 in 48 PES), ko država uvede
dajatev za družbo (tj. rezidenta) za dobičke, ki so doseženi pri hčerinski družbi v tujini. SES je v sodbi v
zadevi Cadbury Schweppes navedel, da je treba preučiti ravnanje davčnega zavezanca, ki vključi
družbo v drugi državi članici, z vidika cilja svobodnega ustanavljanja, da se oceni, ali je ravnanje zgolj
uresničevanje svobode ustanavljanja ali pa pravna zloraba. V zvezi s tem je lahko nacionalni ukrep, ki
omejujejo svobodo ustanavljanja, upravičen, če se posebej nanaša na povsem umetne oblike, katerih
cilj je izogibanje uporabe zakonodaje zadevne države članice. Sodišče je menilo, da pravica do
ustanavljanja zahteva stabilno in kontinuirano bazo v gospodarskem življenju države članice, ki ni
država izvora. Zato se podjetje ne more sklicevati na pravico do ustanavljanja v drugi državi članici
samo zaradi koristi iz ugodnejše zakonodaje, razen če je ustanovitev v drugi državi članici namenjena
za opravljanje dejanske gospodarske dejavnosti. Po mnenju SES-a je zato omejitev svobode

1546

BFH BStBl 05, 14. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 140, str. 291–292.
1547 Sodba z dne 29.1.2008 - I R 26/06 (Hilversum III), BFH/NV 2008, 1044. Prav tam, RŠ 140, str. 292. J. C. Guerra, 2011,
Limitation on Benefits Clauses and EU Law, str. 96.
1548 Uvod v sodbo Cadbury Schweppes (C-196/04, 12.9.2006) je predstavljen v poglavjih III.2.3.4. in III.3.8.1.
1549 Vsebina sodbe Centros (C-212/97, 9.3.1999) je že navedena v poglavju III.3.8.1.
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ustanavljanja mogoča v primerih kot sta 'poštni predal' ali 'sprednja' hčerinska družba ('front'
subsidiary). V razsodbi z dne 12.9.2006 je SES presodil, da je CFC zakonodaja, kot jo izvaja Združeno
kraljestvo, v nasprotju s svobodo ustanavljanja poslovnih enot (freedom of establishment) in torej v
nasprotju s PES-om. SES sicer načeloma dopušča CFC zakonodajo v primerih, ko gre za »povsem
umetne tvorbe« (wholly artificial arrangements). Pri tem morajo nacionalna sodišča ugotoviti, ali gre
za aktivno poslovanje ali pa za »povsem umetne tvorbe«, »ki ne odsevajo ekonomske realnosti« (»[...]
which do not reflect economic reality«) ter katerih edini namen je »pridobiti davčno ugodnost« (»[...]
in the intention to obtain a tax advantage«).1550 In ravno koncept »povsem umetne tvorbe«, ki ga je
predlagal generalni pravobranilec Léger,1551 je bil s strani SES-a prvič sprejet v sodbi Cadbury
Schweppes.1552
Za države članice EU je ta sodba zagotovo prvi korak k oblikovanju enotnega in usklajenega stališča v
zvezi s pravili CFC. Po drugi strani pa z nemškega zornega kota ostaja odprto, ali je po sodbi Cadbury
Schweppes presojo, ali tuje družbe izvajajo dejansko lastne gospodarske dejavnosti in ne gre za čisti
blef brez kakršnekoli gospodarske realnosti, potrebno opraviti v okviru § 42 AO ali v okviru določb § 7
do § 14 AStG ter kako po opredeljeni sodbi SES-a definirati odnose med obema predpisoma. V analizi
opredeljenih vprašanj je Ratschow1553 navedel, da v skladu z dosedanjimi temeljnimi načeli veliko
govori v prid temu, da bo določba § 42 AO pri opredeljevanju baznih družb iz EU v prihodnosti
izpodrinila določbe § 7 (in nasl.) AStG, saj je po oblikovanju nove sodne prakse SES-a dovoljen zgolj
boj zoper očitne primere zlorab znotraj evropskega prostora, kar nakazuje na logično prednost
določbe § 42 AO na tem področju (kar sovpada z že opredeljenim v poglavju III.3.8.3.2.).
Kot že navedeno v poglavju III.2.3.5. se je analize pomena vprašanja nacionalnih pravil CFC lotil tudi
OECD, ko je spomladi 2013 objavil poročilo z naslovom »Addressing Base Erosion and Profit Shifting«
ter kasneje istega leta še »akcijski načrt BEPS«, v katerem je opredelil 15 ukrepov za boj proti davčni
eroziji. Iz končnega poročila OECD (2015) z naslovom »Oblikovanje učinkovitih pravil glede
nadzorovanih tujih podjetij« (»Designing Effective Controlled Foreign Company Rules«),1554 ki se
nanaša na ukrep št. 3, tako sledi, da OECD ugotavlja, da pravila za transferne cene,1555 ki običajno
temeljijo na presoji dejstev in okoliščinah ter se osredotočajo predvsem na plačila med povezanimi
osebami, ne odpravljajo potrebe po obstoju pravil CFC. Nadalje ugotavlja, da so pravila CFC običajno
bolj mehanska pravila in tudi bolj ciljno usmerjena kot pravila o transfernih cenah. In tudi veliko
pravil CFC se nanaša na nekatere vrste dohodkov, za katere je bolj verjetno, da so zemljepisno
mobilne in jih je tako enostavno premikati v nizko obdavčljive jurisdukcije, in sicer ne glede na to, kdo
1550

Cadbury Schweppes (C-196/04, 12.9.2006), in sicer se »wholly artificial arrangements« omenja v št. 51, 55, 57, 61, 63,
68, 69, 72 in 75, »which do not reflect economic reality« v št. 55 ter »in the intention to obtain a tax advantage« v št. 64
omenjene sodbe.
1551 Mnenje generalnega pravobranilca Philippa Légerja (točka 87): Tako se v sodni praksi pogosto navaja, da se lahko
oviranje pravice do prostega pretoka, zagotovljene s Pogodbo, upraviči s preprečevanjem izogibanja (zaobidenja; op. p.)
davkom samo, če je zadevna zakonodaja zasnovana posebej za to, da se iz davčne ugodnosti izvzame povsem umetne
konstrukte, namenjene obitju nacionalnega prava. (According to a phrase habitually used in the case law, a hindrance to a
freedom guaranteed by the Treaty can only be justified on the ground of counteraction of tax avoidance if the legislation in
question is specifically designed to exclude from a tax advantage wholly artificial arrangements aimed at circumventing
national law.).
1552 Sodba C-196/04 v točkah 50, 55, 57, 61, 63, 68, 69, 72 in 75.
1553 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 140, str. 292.
1554 OECD, BEPS Action 3, str. 14.
1555 Osnovno razliko med transfernimi cenami in pravili CFC sem že opredelil v sprotni opombi št. 266 (poglavje III.2. tega
dela). Potrebno pa je ugotoviti, da transferne cene po eni strani omogočajo internacionalnim podjetjem, da se izognejo
dvojnim obdavčitvam oziroma da optimizirajo svojo davčno obremenitev, po drugi strani pa to dejstvo lahko vodi do
zaobida davčnim obveznostim na način, da se dobički umetno pretakajo iz davčno bolj obremenjenih držav v davčno
ugodnejša okolja (ko se povečujejo odhodki v povezanih družbah v državah z višjo davčno obremenitvijo ter na drugi strani
dobički kumulirajo v državah z nižjo davčno obremenitvijo).
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od povezanih oseb je zaslužil ta dohodek. Zato pravila CFC igrajo edinstveno vlogo v mednarodnem
davčnem sistemu. Praviloma se morajo pravila o transfernih cenam uporabiti pred pravili CFC, vendar
se tudi po zaključku dela na »akcijskem načrtu BEPS« še vedno predvidevajo primeri, v katerih je
lahko dohodek, dodeljen CFC-ju (tj. nadziranemu tujemu podjetju), predmet obdavčitve po pravilih
CFC. OECD v svojem končnem poročilu celo zaključuje, da pa se po drugi strani lahko pravila CFC
uporabljajo tudi po zaključeni uporabi pravil o transfernih cenah, in sicer za reševanje primerov, kjer
so se pravila o transfernih cenah uporabljajo na način, ki ni v skladu s cilji »akcijskega načrta BEPS«.
Iz končnega poročila OECD, ki se nanaša na ukrep št. 3 (tj. oblikovanje učinkovitih pravil CFC),1556 tudi
izhajajo razlage in priporočila glede uporabe določb CFC (zapisana v poglavjih 2. do 7. tega poročila).

3.8.7.2. Pomen nemškega preklopnega pravila iz § 20/2 AStG po sodbi Sodišča EU
Nemško preklopno pravilo (switch-over rule)1557 iz § 20/2 AStG1558 je bilo presojano s strani SES-a v
zadevi Columbus Container (2007).1559 Sodba SES-a v zadevi Columbus Container (C-298/05) vključuje
belgijsko partnerstvo, imenovano Columbus Container Services BVBA & Co., ki je delovala kot
koordinacijski center v Belgiji. Osem članov nemške družine, ki so bili prav tako partnerji enega
največjih nemških partnerstev, so bili imetniki deležev tega pravnega subjekta. Partnerstvo
(komanditna družba) je vključevalo ladijski promet in pivovarsko industrijo. Poslovni namen belgijske
družbe je bil zagotoviti aktivnosti financiranja, menedžmenta, marketinga in knjigovodstva nemškega
partnerstva, ki je delovalo na svetovni ravni. Vendar je bila glavna ekonomska dejavnost belgijske
družbe držanje kapitalskih deležev. Pri tem je na skupščinah delničarjev en družbenik zastopal vse
člane družine.1560
Po pravilih nemškega mednarodnega davčnega prava se vsi dobički partnerstva za namene
obdavčitve štejejo kot dobički vsakega posameznega delničarja družbe. Na splošno izvzemajo nemški
sporazumi o izogibanju dvojne obdavčitve dobiček tuje podružnice iz nemške obdavčitve. Zato so
belgijski dobički partnerstva, doseženi s strani nemških partnerjev, obdavčeni le enkrat v Belgiji in so
kot dobički podružnice oproščeni v očeh nemške davčne oblasti.1561 Dobički podružnice so relevantni
samo za izračunavanje davčne stopnje (oprostitev s progresijo).1562
Ker nemška CFC pravila (določbe § 7 do § 14 AStG) zajemajo samo korporacije (tj. družbe), tako
dobički podružnic ne bi bili predmet teh pravil, če seveda ne bi obstajala določba § 20/2 AStG, torej
1556

OECD, BEPS Action 3, str. 16–69.
V preteklih letih so se številne države odločale za t. i. metodo izvzema ter domačim davčnim zavezancem omogočile, da
so iz davčne osnove izvzeli dohodke, dosežene v tujini. Pri tem pa se s časom pokazale nenamerne negativne posledice tega
pristopa, ki je spodbujal vstop neobdavčenega ali nizko obdavčenega dohodka na notranji trg. Zato se države danes
pretežno odločajo za drug pristop, to je t. i. kreditno metodo (ter to klavzulo tudi vključujejo v sklenjene bilateralne davčne
sporazume). V primerih, ko pa je dogovorjena metoda izvzema, pa se države pogosto poslužujejo t.i preklopnega pravila
(Switch-over rule), ki določijo pogoje, pod katerimi je domači davčni zavezanec dolžan plačati davek (namesto, da bi bil
oproščen plačila), pri čemer se mu za davek, plačan v tujini, prizna olajšava.
1558 To določilo (§ 20/2 AStG), ki je bilo že predstavljeno v poglavju III.3.8.6., se v prevodu glasi: »Če doseženi dohodki tuje
stalno poslovno enoto pripadajo neomejeno zavezanemu subjektu in bi bili ti dohodki (ne oziraje se na § 8/2) zavezani
obdavčitvi kot vmesni dohodki (Zwischeneinkünfte) v primeru, če bi bila ta stalna poslovna enota organizirana kot družba v
tujini, se tako dvojni obdavčitvi ni možno izogniti z oprostitvijo, temveč s poračunom na ta dohodek obračunanega tujega
davka. To pa ne velja, če so v tuji stalni poslovni enoti doseženi dohodki, ki so obdavčljivi kot vmesni dohodki po §
8/1/št.5/črka a.«
1559 Columbus Container Services BVBA & Co. v Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (C-298/05; z dne 6.12.2007;
ECLI:EU:C:2007:754).
1560 W. Kessler, R. Eicke, Egg of Columbus Container, German budget sunny side up, not scrambled, v: Tax Notes
International, 2008, št. 7, str. 588; J. Calderón, A. Baez, The Columbus Container Services ECJ Case and Its Consequences, v:
Intertax, 37 (2009), št. 4, str. 212.
1561 Prav tam, str. 587.
1562 Prav tam, str. 587–588.
1557
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pravilo, ki je bilo predmet sodne presoje. To pravilo je eno od sicer nekaj preklopnih pravil v
nemškem davčnem pravu, ki predvidevajo preklop iz metode oprostitve na kreditno metodo, če tuja
podružnica ustvarja prihodke, ki bi bili t. i. CFC dohodki, če bi podružnica bila korporacija.1563 Nemški
finančni urad je ugotovil, da Columbus Container ustvarja (pasivne) nizko obdavčene CFC dohodke
ter je zato dohodek obdavčil ter pri tem odobril odbitek davka, plačanega v Belgiji. Columbus
Container se je pritožil in trdil, da § 20/2 AStG krši pravice iz takrat veljavne Pogodbe o ustanovitvi ES
(PES) glede svobode ustanavljanja in svobode gibanja kapitala, ker s tem ustanovitve čezmejnih družb
dela za manj privlačne.1564
Pri predaji zadeve s strani FG Münster na SES je slednji moral odgovoriti na dve vprašanji: 1) ali §
20/2 AStG omejuje pravico Columbus Containerja pri uresničevanju svobode ustanavljanja in/ali
svobode gibanja kapitala ter 2) če ta omejitev obstaja, ali je upravičena. Pri tem je SES odgovoril
samo na prvo vprašanje in pri tem ni našel nobenih omejitev.1565 Če pa bi sodišče takrat ugotovilo
obstoj te omejitve, potem bi bil podan dober razlog za domnevo, da omejitev ni utemeljena: 1) ker ni
razlogov za njeno utemeljitev tedaj, ko država članica enostransko odpravlja davčne ugodnosti, ki jih
odobrava druga država članica, in 2) zakonski namen nemškega preklopnega pravila iz § 20/2 AStG ni
ciljanje »zgolj umetnih dogovorov«, ki jih SES sicer zahteva za upravičevanje omejitev.1566
SES je razsodbo utemeljil na vrednotenju načela svobode ustanavljanja po že oblikovani predhodni
sodbi, da ima svoboda ustanavljanja prednost pred svobodo gibanja kapitala, če ima presojana
norma določen vpliv na odločitve družbe. Ker so vsi člani družine zasledovali iste interese v tem
primeru, se ugotovi, da je ta vpliv obstajal.1567 Glede na prosti pretok kapitala, je sodišče samo
izjavilo, da ni nobene kršitve. Vendar pa je (s sklicevanjem na svobodo gibanja kapitala) sodišče na
koncu odločbe izpodbijalo lastno sodbo (v zadevi Cadbury Schweppes), po kateri oviranje svobode
ustanavljanja stalnih poslovnih enot pomeni tudi oviranje svobode pretoka kapitala.1568
Glede svobode ustanavljanja je SES zavrnil morebitno omejitev § 20/2 AStG na podlagi, ker nemško
preklopno pravilo ne razlikuje med dohodki od domačega partnerstva in dohodki od partnerstva, ki je
rezident v drugi državi članici, ki obdavčuje dobičke teh partnerstev po stopnji, nižji od 30 %. Uporaba
kreditne metode zagotavlja, da je v obeh situacijah dohodek obdavčen po stopnji približno 30 %. S
tem uporablja SES vertikalni test (oziroma migrant/nemigrant test), ki določa zgolj, ali je domači
položaj obravnavan drugače od čezmejnega položaja. Kritiki ugotavljajo, da je s tem, ko je SES zavrnil
horizontalni pristop ter uporabil vertikalni pristop,1569 dejansko ignoriral problem z uporabo
koncepta, ki ni direktno povezan s primerom. Kljub tem komentatorjem glede neinterventnega
pristopa SES-a v zadevi Columbus Container, pa so kritiki tudi priznali, da bi lahko bil Columbus
1563

Da bi se izognili morebitnim izogibanjem CFC določbam (tj. § 7 do § 14 AStG), vsebuje AStG v drugem odstavku § 20
posebno določbo, ki obdavčuje stalne poslovne enote v tujini, ki dosegajo pasivne prihodke od naložb ter so nahajajo v
državah z nizko obdavčitvijo. Pri tem navedeno preklopno pravilo nadomesti metodo oprostitve s kreditno metodo. Prav
tam, str. 588; J. Calderón, A. Baez, The Columbus Container Services ECJ Case and Its Consequences, v: Intertax, 37 (2009),
št. 4, str. 213; PWC, EU Direct Tax Group, PWC Newsalert, 6.12.2007.
1564 W. Kessler, R. Eicke, Egg of Columbus Container, German budget sunny side up, not scrambled, v: Tax Notes
International, 2008, št. 7, str. 588.
1565 Prav tam, str. 588; podobno PWC, EU Direct Tax Group.
1566 W. Kessler, R. Eicke, Egg of Columbus Container, German budget sunny side up, not scrambled, v: Tax Notes
International, 2008, št. 7, str. 588.
1567 Prav tam, str. 588.
1568 SES je le primerjal obdavčitev dohodka, ki ga dosega partnerstvo s sedežem v Nemčiji, z obdavčitvijo dohodkov, ki ga
dosega partnerstvo v drugi državi članici z nizkimi davčnimi stopnjami. Ker partnerstva (kot je Columbus Container) ne trpijo
nobene davčne neugodnosti v primerjavi z nemškimi partnerstvi, ni bilo diskriminacije. S to samo primerjavo pa sodišče ni
sledilo svojim premislekom iz zadeve Cadbury Schweppes (C-196/04), ki predstavlja t. i. horizontalni pristop. Kessler/Eicke,
str. 589; J. Calderón, A. Baez, The Columbus Container Services ECJ Case and Its Consequences, v: Intertax, 37 (2009), št. 4,
str. 213–216; PWC, EU Direct Tax Group.
1569 Vertikalni pristop po sodbi C-513/04; Mark Kerckhaert and Bernadette Morres v. Belgija.
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Container napačen primer za napotitev na SES, da bi dobili pravila glede te tematike.1570
Ne glede na to, kdo ima prav ali narobe gleda tega vprašanja, pa Columbus Container zagotovo ne
posega na pristojnosti obdavčevanja s strani držav članic. Nasprotno, navedena sodna praksa je lahko
razlog za praznovanje med njimi, saj je sodišče ponovno poudarilo, da v odsotnosti usklajenih pravil
Skupnosti ostajajo države članice pristojne za določanje merila za obdavčitev dohodkov in
premoženja.1571 Sodišče je tudi ugotovilo, da enotni usklajevalni ukrepi za odpravo dvojnega
obdavčevanja še niso bili sprejeti na ravni prava EU. Tako se pristojnost EU-ja za odpravo dvojnega
obdavčevanja nanaša samo na nekatere posebne primere (na primer Direktivo o matičnih in odvisnih
družbah in Direktivo o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi
družbami iz različnih držav članic, ki se nanašata na odpravo davčnih odtegljajev v Evropski
skupnosti).1572
Vendar je tudi v nemški jurisprudenci sodba SES-a v zadevi Columbus Container (C-298/05), kjer je
sodišče presodilo, da torej § 20/2 AStG ne krši skupnostnega prava, naletela na kritičen sprejem,
predvsem z vidika, da naj bi bilo s strani FG Münster postavljeno napačno vprašanje oziroma je bilo
to nezadostno formulirano. V nadaljevanju je BFH v sodbi z dne 21.10.20091573 – ne glede na
odločitev SES-a – opredelil § 20/2 AStG kot določbo, ki je v nasprotju z evropskim pravnim redom, saj
pri preklapljanju iz metode izvzetja na kreditno metodo obdavčevanja dohodkov stalne poslovne
enote izhaja iz podmene fiktivnosti njenega obstoja. BFH je pri sprejemanju svoje odločitev tako
prišel do zaključka, da § 20/2 AStG lahko privede do nezakonitosti, saj zavezancu ne zagotavlja
načina, da priskrbi dokaz, da v konkretnem primeru vključitev podružnice v tujini (ali nasploh vmesne
družbe v tujini) ni zloraba. Ker možnosti za predložitev takega dokaza tedaj ni bila predvidena z
zakonom, je sodišče prisilno preklapljanje iz metode izvzetja na kreditno metodo presodilo kot kršitev
49. člena PDEU (oziroma prejšnjega 43. člena PES). Tako po sodbi BFH I R 114/08 predpostavlja
preklopno pravilo (po § 20/2 AStG) zakonsko fikcijo nastanka davčne obveznosti za dohodke stalne
poslovne enote po § 7 do § 14 AStG, vendar pa to ne velja, v kolikor takšno obdavčevanje krši
temeljne svoboščine, ki jih zagotavlja pravo Skupnosti.1574
Pri tem velja poudariti, da se sodba Columbus Container nanaša na presojo stare določbe glede
nemškega preklopnega pravila, ki pa je bila zaradi omenitvenih pogojev, ki so izhajali iz sodbe
Cadbury Schweppes (tj. še pred BFH-jevo odločitvijo v zadevi Columbus Container). Nemški
zakonodajalec je medtem opravil dve noveli določbe § 20/2 AStG, in sicer z uporabo z dne 1.1.2008
(ko je vnesel določilo, da se določba uporablja »ne glede na določbo § 8/2 AStG«)1575 ter z dne
1.1.2011 (z vključitvijo drugega stavka).

1570

W. Kessler, R. Eicke, Egg of Columbus Container, German budget sunny side up, not scrambled, v: Tax Notes
International, 2008, št. 7, str. 589-590; J. Calderón, A. Baez, The Columbus Container Services ECJ Case and Its
Consequences, v: Intertax, 37 (2009), št. 4, str. 213–222; PWC, EU Direct Tax Group.
1571 W. Kessler, R. Eicke, Egg of Columbus Container, German budget sunny side up, not scrambled, v: Tax Notes
International, 2008, št. 7, str. 590.
1572 Prav tam, str. 590.
1573 BFH I R 114/08.
1574 P. Roth, Aktuelle Rechtsprechung zum internationalen Steuerrecht, v: Der Schweizer Treuhänder, Let. 2010, št. 10, str.
640; A. Dölker, 2012, Die Besteuerung von Personengesellschaften im internationalen Steuerrecht, disertacija, str. 128–129
in 154–155.
1575 Nemški zakonodajalec je dne 1.1.2008 navedeno določbo uspešno spremenil z namenom, da se zanika uporabnost SESove sodbe Cadbury Schweppes na določbo § 20/2 AStG. R. Eicke, 2009, Tax Planning with Holding Companies – Repatriation
of US Profits from Europe, str. 297.
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3.8.7.3. Sodna praksa in ukrepi zakonodajalca glede »teorije končnega umika«
V nadaljevanju predstavljen primer se sicer ne nanaša na evropsko sodno prakso, temveč gre za
zanimivo sodbo BFH-ja s »preseženo« evropsko perspektivo čezmejnega prehajanja (natančneje:
odhajanja) poslovanja znotraj EU. Nemški zakonodajalec je zoper (z njegovega vidika) nesistemsko
sodbo ukrepal s sprejemom določila glede zakonske fikcije, ki je izenačila pravne posledice za fiktivni
(tj. selitev) in konkretni dejanski stan (tj. prenehanje ali omejitev poslovanja).1576
Gre za primer v Nemčiji stanujočega izumitelja, ki je dosegal dohodke iz samozaposlitve ter je nato v
letu 1995 preselil svoje bivališče v Belgijo in tam nadaljeval s to dejavnostjo. BFH je s sodbo I R 99/08
z dne 28.10.2009 opustil sodno prakso glede t. i. teorije končnega umika obrata (Theorie der finalen
Betriebsaufgabe). Ta teorija utemeljuje, da je podjetnik, ki je svoj obrat preselil v drugo državo in tam
nadaljeval poslovanje, dolžan (podobno kot pri prenehanju dejavnosti) razkriti skrite rezerve v
svojem poslovnem premoženju in jih tako obdavčiti. Takšen »Entstrickung«1577 pa je v tej sodbi BFH
prvič zanikal. Tako je bilo tožniku - samostojnemu izumitelju – dovoljeno, da svoje podjetje prenese
»davčno-nevtralno« v Belgijo.1578
BFH je v sodbi zanikal podlago za takojšnjo obdavčitev. Če pa pride do primera, da bi podjetnik svoj
obrat kasneje prodal ali poslovanje opustil, pa so po mnenju BFH »realizirane« skrite rezerve, ki so
bile ustvarjene iz poslovanja v Nemčiji, še vedno predmet domače (tj. nemške) obdavčitve. To velja
tudi tedaj, če je dobiček iz v tujino prenesenega podjetja v skladu s sporazumom o izogibanju
dvojnega obdavčevanja v državi gostiteljici oproščen domače (tj. nemške) obdavčitve in če je
podjetnik svoj sedež tudi dejansko preselil v tujino. Da je za nemški davčni organi pogosto težko ali
celo nemogoče slediti dejansko realizacijo v tujini, pa po mnenju BFH to ne spremeni ničesar.1579 BFH
je tako v sodbi I R 99/08 presodil, da se v primeru prenosa domačega obrata v tujini kasneje nastali
kapitalski dobiček iz prodaje kvalificira kot naknadni domači (tj. nemški) dohodek ter da je s tem v
nemškemu pravo podana zadostna podlaga za pobiranje davkov od v Nemčiji oblikovane skrite
rezerve po prestavitvi vira dohodka v tujino.1580
Vendar je tudi ta spremenjena sodna praksa obdavčevanja skritih rezerv, ki je do tedaj temeljila zgolj
na analogiji določil § 18/3 EStG in § 16/3 EStG, kratkega diha. V času do izreka sodbe in po njej je
1576

Z besedno zvezo »je enako« (»steht gleich«), opredeljeno v § 4/1/st.3 EstG in § 16/3a EstG, je nemški zakonodajalec za
zakonsko fikcijo postavil enake pravne posledice za fiktivni in konkretni dejanski stan.
1577 Pojem "Entstrickung" (oziroma v prevodu »razpletanje«) se uporablja v davčni zakonodaji, ne da bi obstaja izrecna
zakonska definicija za ta namen. V postopku odločanja v zadevi I 266/65 z dne 16.7.1969 je BFH prvič govoril o
"Gewinnverwirklichung durch Steuerentstrickung" kot o splošnem načelu realizacije skritih rezerv pri izključitvi davčnega
zahtevka. Ta izraz se je ohranil vse do danes in se uporablja pri slabitvi možnosti zajetja bodočih dohodkov, še posebej v
primerih čezmejnega prehoda premoženja. Razlog za slabitev možnosti obdavčitve lahko nastaja pri primerih odhoda
davčnega subjekta (t. i. subjektbezogene Entstrickung, ki se nanaša na premik vira dohodka) ter odhoda davčnega objekta
(t. i. objektbezogene Entstrickung, ki se nanaša na premik prebivališča davčnega zavezanca). Omenjena sodba je prav tako
razvila t. i. "teorijo končnega umika" („Theorie der finalen Entnahme“), v skladu s katero naj bi bila posledica prenosa
sredstev v tuje stalne poslovne enote realizacija dobička v obliki umika. Enako bi moralo veljati za čezmejni prenos
dejavnosti. Tedanja sodna praksa BFH je sledila nameri, da zagotovi obdavčitev v poslovnem premoženju mirujoče skrite
rezerve v zadnjem trenutku pred izgubo pravice do njihovih obdavčitve. Vendar je sodišče v nadaljevanju uporabljalo široko
interpretacijo "teorije končnega umika" ter tako npr. v neki drugi zadevi (BFH VIII R 3/74 z dne 16.12.1975) presodilo, da se
prenos sredstva na tuje stalne poslovne enote z metodo odbitka ne šteje kot "izgubo" domačega davčnega prava, čeprav se
je nemška država zavezala k poračunu tujega davčnega odbitka v prihodnosti. A. Schnitger, 2013, Die Entstrickung im
Steuerrecht, str. 11–12 in 16–20.
1578 BFH, Keine "Steuerentstrickung" bei Betriebsverlegung ins Ausland - Urteil vom 28.10.09 I R 99/08; P. Roth, Aktuelle
Rechtsprechung zum internationalen Steuerrecht, v: Der Schweizer Treuhänder, Let. 2010, št. 10, str. 641.
1579 Juris BFH I R 99/08; P. Roth, Aktuelle Rechtsprechung zum internationalen Steuerrecht, v: Der Schweizer Treuhänder,
Let. 2010, št. 10, str. 641.
1580 A. Schnitger, 2013, Die Entstrickung im Steuerrecht, str. 19.

222

nemški zakonodajalec izpopolnil dotlej pomanjkljivo zakonodajo s sprejemom novih ali izboljšanjem
starih določb, tj. § 4/1/st.3 EStG,1581 § 16/3a EStG1582 in § 36/5 EStG,1583 ki so – v nasprotju s sodbo
BFH I R 99/08 – ponovno omogočili takojšnji poseg davčnega organa v zakonsko predvidenih
primerih. Glede spremenjenega pravnega položaja pa se BFH še ni izjasnil. Vendar tako po prejšnji
kot po novi zakonodaji še vedno ostaja tveganje dvojnega obdavčevanja, če država gostiteljica, ki ji je
sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja dodelil pravico obdavčevanja, pri kasnejši realizaciji
skritih rezerv le-te obdavči.1584

3.9. Navidezni in zaobideni posli, sklenjeni med sorodniki
Problematika pogodb med bližnjimi sorodniki se neposredno ne nanaša na vprašanje o obstoju
navideznega posla v smislu § 41 AO ali zlorabe pravne oblike v smislu § 42 AO. Pravna praksa je tukaj
zelo jasna ter je v skladu z ustavnopravnim načelom zagotovljena enakost vsem udeležencem v
pravnem prometu. Tako ima vsak davčni zavezanec – torej tudi sorodniki – pravico, da plačuje čim
nižje davke. Pri sledenju tega cilja ima pravico, da za pravne odnose uporablja čim bolj ugodne
pravne oblike, ne da bi bil takoj podan dvom v ustreznost izbrane oblike.1585
Zaradi istega interesa povezanih oseb se pri pogodbah med sorodniki opažajo posebnosti. Iz naslova
§ 6/1 GG1586 je sicer diskriminacija zakonske zveze in družine prepovedana, tako da takšnim
pogodbam med sorodniki ni mogoče splošno odpovedati veljavnost.1587
Pravna praksa je izoblikovala predpostavke za priznavanje pogodb, sklenjenih med sorodniki, in sicer
morajo biti pogodbe pred samo izvršitvijo učinkovito sklenjene,1588 sam posel mora biti dejansko
izveden1589 ter pogodba mora vsebinsko vzdržati primerjavo s tretjo, nepovezano osebo.1590 Tudi
BVerfG1591 je odločil, da načeloma ni ustavnopravno sporno, če se za dokazovanje resnosti sklenitve
pogodbe postavljajo stroge zahteve. Tako § 6/1 GG in § 3/1 GG1592 nista kršena, če davčna uprava v
posameznem primeru preizkusi, ali so bila sprejeta jasna pogodbena pravila, ki so običajna za posle

1581

§ 4/1/st.3 EStG (nova določba z veljavnostjo z dne 13.12.2006):
Einer Entnahme für betriebsfremde Zwecke steht der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung oder der Nutzung eines Wirtschaftsguts gleich.
1582 § 16/3a EStG (nova določba z veljavnostjo z dne 14.12.2010):
(3a) Einer Aufgabe des Gewerbebetriebs steht der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung sämtlicher Wirtschaftsgüter des Betriebs oder
eines Teilbetriebs gleich; § 4 Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.
1583 Peti odstavek § 36 EstG, ki je začel veljati z dne 14.12.2010, predstavlja zgolj določbo o obročnem plačilu davka,
obračunanega po § 16/3a EstG.
1584 Pri tem je Dietmar Grosch, predsedujoči sodnik na BFH München, na davčnem kongresu D - A - CH (Nemčija – Avstrija –
Švica), ki je potekal spomladi 2011, predstavil svoj dvom glede upravičenosti teh novih pravil. Dodal je, da je vprašljivo, ali
so njihov želen učinek dejansko nastal ali pa bo potrebno novo presojanje BFH v tej zadevi, saj ostaja odprto vprašanje
morebitnega nasprotovanja teh določil evropskemu redu. P. Roth, Aktuelle Rechtsprechung zum internationalen
Steuerrecht, v: Der Schweizer Treuhänder, Let. 2010, št. 10, str. 642; Juris BFH I R 99/08.
1585 BFH z dne 17.12.2003 - IX R 91/00, BFH/NV 2004, 1272. B. Meichsner, S. Arndt, 2007, Familienrecht für Steuerberater,
str. 246.
1586 § 6/1 GG:
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
1587 D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 101.
1588 BFH z dne 13.7.1999 - VIII R 29/97, BStBl II 2000, 386; BFH z dne 7.6.2006 - IX R 4/04, BStBl II 2007, 294; BFH z dne
22.2.2007 - IX R 45/06, NJW 2007, 2656.
1589 BFH z dne 3.3.2004 - X R 14/01, BStBl II 2004, 826.
1590 BFH z dne 18.10.2007 - VI R 59/06, BStBl II 2009, 200. D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 102.
1591 BVerfG z dne 16.7.1991 - 2 BvR 769/90, HFR 1992, 23.
1592 § 3/1 GG:
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
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med nepovezanimi tujimi osebami, ter so se ti dogovori tudi dejansko izvedli.1593
Kot pogodbe med sorodniki pridejo predvsem v poštev delovne, posojilne, najemne in družbene
pogodbe.1594 V literaturi je podan naslednji poučni primer:1595 samostojni učitelj U sklene s svojim 18letnim sinom S delovršno pogodbo. V skladu z njo izplača 7.000 EUR za opravljeno storitev priskrbe
pisarniškega materiala. Storitev je S dejansko opravil. Pojavi se vprašanje, ali se lahko navedeni
stroški odbijejo pri davčni napovedi. V skladu s predstavljenimi predpostavkami lahko ugotovimo, da
je U sklenil s S-jem veljavno pogodbo, ki je tudi bila izvršena. Pri tem pa U ne bi neki tretji osebi za
vprašljive storitve izplačal takšno vsoto denarja. Tako pogodba ne vzdrži primerjave s tretjo,
nepovezano osebo ter se posledično davčno ne prizna.

3.9.1. Zaobideni posli, sklenjeni med sorodniki, v nemški sodni praksi
Bližjim sorodnikom in zakoncem je – tako kot vsem davkoplačevalcem – načeloma prosto, da svoje
medsebojne odnose davčno oblikujejo kar se da ugodno.1596 Ker med bližnjimi sorodniki običajno ni
prisotno navzkrižje interesov, je nevarnost zlorabe oblikovnih možnosti prava pri njih večja kot v
običajnih odnosih.1597 Cilj teh oblik poslov je pogosto zmanjšanje skupne davčne obremenitve, na
primer z večkratnim izkoriščanjem neobdavčljive meje prometa ter davčnih izjem ali ustvarjanje
umetnih stroškov.1598
Pogosto pa uporabljene oblike poslov istočasno služijo za izvedbo vzdrževanja (drugih članov) ali
prenos premoženja. Ker so vzdrževalnine v skladu z § 12/št.2 EStG1599 davčno nepriznane, so številne
oblike poslov usmerjene v to, da se plačila vzdrževalnin ter druge prepustitve zasebne lastnine
premaknejo v davčno relevantno področje. Še posebej je za to primerno oddajanje v najem
stanovanja (z izgubo).1600
Pogodbe med bližnjimi sorodniki in zakonci so podvrženi obdavčitvi le tedaj, ko ne ustrezajo
primerjavi s tretjimi (Fremdvergleich). Načela primerjave s tretjim je treba uporabljati prednostno
pred določbo § 42 AO. Zraven pa lahko v izjemnih primerih obstaja tudi zloraba oblikovnih možnosti
prava.1601 Pravna praksa je podala naslednjo navezavo pogodb, sklenjenih med sorodniki, na določbo
§ 42 AO:
a) Dohodki od najemnin:
Včasih je sodna praksa pritrjevala obstoj zlorabe, če so starši dali v najem stanovanje otroku ter si je
lahko otrok najemnino samo privoščil s pomočjo vzdrževalnine od staršev (tj. žepnine); pri celovitem
gospodarskem (ekonomskem) opazovanju tega dogodka so namreč starši prispevali dejansko
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K. Kottke, 2001, Schwarzgeld – was tun?, str. 391.
D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 102.
1595 Prav tam, str. 101–102.
1596 BFH BStBl 08, 502.
1597 BVerfG BStBl 96, 34.
1598 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 121, str. 286.
1599 § 12/št.2 EStG:
Soweit in § 10 Absatz 1 Nummer 1, 2 bis 5, 7 und 9, den §§ 10a, 10b und den §§ 33 bis 33b nichts anderes bestimmt ist,
dürfen weder bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden
2. freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen auf Grund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht und Zuwendungen an eine
gegenüber dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten gesetzlich unterhaltsberechtigte Person oder deren Ehegatten,
auch wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen Vereinbarung beruhen;
1600 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 121, str. 286.
1601 BFH/NV 95, 112. Prav tam, RŠ 122, str. 286.
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vzdrževanje.1602 Ta sodna praksa je presežena.1603 BFH sedaj sprejema odločitev staršev, da starši
plačujejo vzdrževanje otrok ter predpostavlja, da je najemna pogodba sklenjena neodvisno od tega.
Zato je tudi neškodljivo, če je najemnina poračunana z vzdrževalnino.1604 Zvezno finančno ministrstvo
je akceptiralo spremenjeno sodno prakso. BFH je tudi neodvisno od obstoja obveznosti vzdrževanja
otrok to spremenjeno prakso uvedel v primeru, če davkoplačevalec svojo hišo pod običajnimi pogoji,
da v najem svojim staršem ter sam uporablja hišo svojih staršev.1605 Končno je zloraba obličnosti
zanikana tudi v primeru, če je eden zakonec drugemu zakoncu v okviru izvajanja dvojnega
gospodinjstva oddal stanovanje po običajnih pogojih v prometu med tretjimi.1606 Zlorabo obličnosti
pravnih možnosti pa predstavlja najem posameznih prostorov v stanovanju, ki je skupni lasti
zakoncev, sklenjen med zakoncema.1607
b) Stvarne pravice:
Tudi v zvezi s stvarnimi pravicami so najemne pogodbe med sorodniki s strani BFH-ja splošno
sprejete, in sicer tudi tedaj, če je skozi »sem in tja« (tj. v obe smeri) opravljena plačila ali skozi
vzajemni poračun dosežena neodplačna uporaba. Če je na zazidanem zemljišču v pričakovanju
(prenosa na podlagi bodočega) dedovanja prenesena pravica užitka na tej nepremičnini, to še ni
zloraba, če je hkrati z dogovorom o užitku dogovorjena še najemna pogodba za stanovanje z
upravičencem do užitka (tj. užitkarjem) na tej nepremičnini ter če stvarna pravica služi zgolj
varovanju najemnega razmerja in se dejansko ne izvaja.1608 Težave pa se pojavijo, ko se užitek ali
neodplačna pravica v takšnih primerih najprej izvaja in se pozneje nadomesti z najemno pogodbo ali
kakšno drugo odplačno pogodbo. Tu bi bilo potrebno v zvezi s posebnimi interesi že vprašati, ali je
prišlo do zlorabe.1609
c) Posojilne pogodbe:
Zloraba pride pri posojilnih pogodbah še posebej v poštev, če so bila (pogosto mladoletnemu)
posojilodajalcu finančna sredstva predhodno podarjena.1610 Zloraba pa ni prisotna, če je mati svojim
otrokom dala določeno vsoto denarja, ki so jo nato otroci posodili očetu za financiranje nakupa
deleža v nepremičnini, ter je oče polovico nepremičnine prenesel na mater ter je prav tako prejeti
znesek investiral v obnovo stavbe, kar ustreza vrednosti ženinega deleža.1611 Tudi posojilne pogodbe
v zvezi z nepremičninskimi transakcijami lahko pomenijo zlorabo. Če npr. starši prodajo zemljišče
svojemu otroku ter istočasno obljubijo, da mu bodo dali določeno vsoto denarja, je to mogoče videti
kot zlorabo s posledico, da se kupnina v znesku darila ne priznava.1612 Podobno je lahko kot zlorabna
opredeljena prodaja zazidanega zemljišča s strani priletne matere s poračunom kupnine z istočasno s
strani staršev danega posojila, katerega vračilo se odloži za 20 let.1613 Razlog je v tem, da se pričakuje,
da priletna mati odplačila posojila ne bo več dočakala. Ne gre pa za zlorabo v takšnih primerih, če
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BFH BStBl 88, 604; BFH/NV 90, 97.
BFH BStBl 00, 224; BFH/NV 03, 611; 749, 750.
1604 BFH BStBl 00, 223; BFH/NV 00, 429.
1605 BFH BStBl 03, 509.
1606 BFH BStBl 03, 627.
1607 FG Mchn EFG 09, 153. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R.
Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 123, str. 286; podobno G. Rose, C. Glorius-Rose, Zur jüngsten Rechtsprechung des BFH hinsichtich § 42 AO, v: Der Betrieb, 57 (2004), št. 41, str. 2174.
1608 BFH BStBl 98, 539; BFH/NV 01, 309.
1609 BFH BStBl 98, 429; Köln EFG FG 01, 638. Vendar IX. senat BFH tudi tukaj praviloma ne vidi zlorabe (BFH BStBl 04, 648).
Več o tem E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 124, str. 286–287.
1610 BFH BStBl 96, 443; FG Nds DStRE 02, 686; tudi BFH BStBl 02, 674; FG Mster EFG 01, 1364 – za takšne oblike poslov med
zakonci.
1611 BFH BStBl 02, 674; primerjava z BFH BStBl 96, 443.
1612 BFH BStBl 92, 239; BFH/NV 92, 448; tudi FG Mster EFG 92, 535.
1613 BFH BStBl 92, 397; tudi FG Nds EFG 89, 166; FG Mster EFG 96, 234.
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imajo starši pravico do odstopa od posojila in mora posojilojemalec računati s predčasno odpovedjo
in posledično vračilom posojila.1614 Odločilno je, da ni v pristojnosti posojilojemalca, da se izogne
gospodarskemu bremenu posojila. Zato tudi ni podana zloraba pravne oblike, če 64-letna mati ob
prodaji enodružinske hiše svojemu sinu (brez pogodbenega določila o datumu odplačila) odlaša z
izterjavo kupnine ter zavaruje svojo terjatev s hipoteko in terjatev tudi obrestuje, medtem ko ji sin
odda hišo v najem za dobo 30 let.1615
d) Druge pogodbe:
Vključevanje sorodnikov v pravne posle je lahko zlorabno. Če npr. davčni svetovalec za nakup
pisarniške računalniške programske opreme vključi svojega mladoletnega otroka, ki je brez dohodkov
in brez premoženja, kot kupca, od katerega nato to opremo najame, je podan primer zlorabe
obličnosti pravnega posla.1616 Po drugi strani pa ni podana zloraba, če lastnik podjetja svoji ženi
podari neko sredstvo (ali denarna sredstva za njegov nakup), da mu ga nato da v najem za njegovo
poslovanje. Pri tem nič ne spremeni, če žena ne zmore financirati svojih tekočih stroškov od
najemnine ali drugih lastnih virov.1617 Poleg tega gre za primer zlorabe obličnosti, če davkoplačevalec
svoji hčerki proda rabljen avtomobil po knjigovodski vrednosti ter ga na isti dan od nje vzame v najem
in plačuje dogovorjeno najemnino za potovanja, ki se ne odvijajo med domom in delovnim mestom,
precej nad kilometrskim pavšalom, ki je veljaven za službene poti.1618
Predstavljena merila za ugotavljanje zlorabe v pogodbah med družinskimi člani veljajo načeloma tudi
za pogodbe med razvezanimi zakonci.1619 Vendar ne morejo – vsaj ne neposredno – biti prenesena na
razmerja neporočenih skupnosti. Če zunajzakonska partnerja bivata skupaj v lastniškem stanovanju,
ki pripada enemu od njih, ta ne more svoje stanovanje davčnopravno učinkovito v polovični velikosti
oddati drugi osebi. Plačila, opredeljena kot najemnina, se presojajo kot prispevki v skupno
gospodinjstvo.1620
e) Komercialno trgovanje z nepremičninami:
Zloraba je lahko tudi prisotna pri vstopanju (vključevanju) družinskega člana z namenom izogibanja
komercialne trgovine z nepremičninami. Tako se npr. darovanje (več) stanovanj ženi in nadaljnja
preprodaja z njene strani šteje za zlorabo ter se zaračuna možu, če za to ne obstajajo drugi
gospodarski (ekonomski) razlogi kot zgolj izogibanje preseganju meje za kvalificiranje takšnega
ravnanja kot trgovine z nepremičnini.1621 Prav tako lahko pride do zlorabe, če družbenik
nepremičninske družbe proda svoje deleže na pred tem nakupljenem in pozidanem zemljišču na
svojo ženo po nenavadnih pogojih.1622 Ne pride pa v teh primerih vedno do uporabe določbe § 42 AO.
Dohodki se ekonomsko pripišejo tisti osebi, ki uresničuje zakonski dejanski stan pridobivanja
dohodka. Ekonomsko ustrezen pripis dohodka se lahko pogosto že reši z uporabo prava.1623
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FG Mchn EFG 98, 305.
BFH/NV 97, 404. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 127, str. 288–289.
1616 BFH BStBl 91, 607.
1617 BFH BStBl 96, 5; BFH/NV 96, 35; drugačen pogled FG Köln EFG 01, 1501. Prav tam, RŠ 127, str. 288.
1618 FG Mchn EFG 92, 278. Prav tam, RŠ 125, str. 287.
1619 BFH/NV 95, 782.
1620 BFH BStBl 96, 359. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 128, str. 289.
1621 BFH/NV 99, 302; 03, 162; 05, 1559.
1622 BFH/NV 99, 146.
1623 BFH BStBl 05, 817. E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 129, str. 289.
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3.9.2. Navidezni posli, sklenjeni med sorodniki, v nemški sodni praksi
Vendar je nemška pravna praksa razsojala tudi v primerih, ko je posle med sorodniki opredelila kot
navidezne pravne posle.
Dodeljevanje sredstev (premoženja) in storitve med bližnjimi sorodniki pogosto temelji na družinskih
povezavah, brez da bi bile sklenjene pravno veljavne pogodbe. Ti odnosi posegajo na področje
zasebnega življenja in zato običajno v davčnopravnih določilih o donosu nimajo davčnega vpliva. Taki
učinki se tako ne morajo posledično utemeljevati z § 41 AO. Zato je BFH najprej v starejši sodbi
zastopal stališče, da se to določilo pri davkih na donos za pogodbe med bližnjimi sorodniki ne
uporablja, ker so podani posebni odnosi.1624 Za priznanje take pogodbe so bile celo postavljene
poostrene zahteve za priznavanje njihove učinkovitost. Načeloma velja za vse vrste pogodb, da
morajo biti pogodbena določila jasna in resno hotena, pravnoveljavno dogovorjena in skladno s tem
tudi izvedena. Vsebina in izvedba pogodbe mora zadostovati pogoju primerjave s pogoji, ki veljajo pri
sklepanju pogodb med tujimi, nepovezanimi osebami.1625
Ta sodna praksa se v osnovi ni spremenila. BFH je vendarle bil v preteklosti nagnjen k zelo strogemu
urejanju značilnosti za pripoznavanje pogodb med družinskimi člani. Na podlagi odločbe ustavnega
sodišča1626 pa je BFH začel izvajati svojo sodno prakso bolj sproščeno in jo postavil bolj na celovito
oceno objektivnih dejstev (Gesamtwürdigung der objektiven Gegebenheiten), znotraj katerih se
vrednotijo dokazni znaki. Pri tem imajo lahko določeni dokazni znaki različni pomen. Zato vsa
odstopanja od običajnega ne izključujejo davčno priznavanje poslovnih odnosov.1627
Nova sodna praksa sedaj uporablja (četudi omejeno) § 41 AO tudi za pogodbe med bližnjimi
sorodniki. Pravno podlago za drugače strožje zahteve za davčno priznavanje pogodb med bližnjimi
sorodniki vidi BFH v določbah § 85 AO1628 in § 88 AO1629.1630
Opisana načela za pripoznavanje pogodb med bližnjimi sorodniki se uporabljajo tudi za pogodbe med
osebno družbo ali družbo z omejeno odgovornostjo ter sorodnikom družbenika, če ta družbenik
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BFH BStBl 81, 297; 92, 506.
BFH BStBl 91, 607; 97, 196. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B.
Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 9, str. 256.
1626 BVerfG BStBl 96, 34.
1627 Npr. za kupoprodajne pogodbe: BFH BStBl 01, 756; 03, 243; za najemna razmerja: BFH BStBl 97, 196; 98, 349; 04, 643.
H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 9, str. 256.
1628 § 85 AO – Besteuerungsgrundsätze:
Die Finanzbehörden haben die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. Insbesondere
haben sie sicherzustellen, dass Steuern nicht verkürzt, zu Unrecht erhoben oder Steuererstattungen und Steuervergütungen
nicht zu Unrecht gewährt oder versagt werden.
1629 § 88 AO – Untersuchungsgrundsatz:
(1) Die Finanzbehörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen; an das
Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebunden. Der Umfang dieser Pflichten richtet sich nach
den Umständen des Einzelfalls.
(2) Die Finanzbehörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu
berücksichtigen.
(3) Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen und gesetzmäßigen Festsetzung und Erhebung der Steuern kann das
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Anforderungen an Art und
Umfang der Ermittlungen bei Einsatz automatischer Einrichtungen bestimmen. Einer Zustimmung des Bundesrates bedarf es
nicht, soweit Verbrauchsteuern mit Ausnahme der Biersteuer betroffen sind.
1630 BFH/NV 03, 465. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E.
Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 9, str. 257.
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obvladuje to družbo,1631 ali pa za pogodbe med družbama, ki sta obvladani s strani bližnjih sorodnikov
in so zastopane s strani bližnjih sorodnikov.1632
Navidezni posli se zlasti pojavljajo pri tesni povezanosti obeh pogodbenic, zlasti med člani družine.1633
Pogodbe med bližnjimi družinskimi člani, četudi veljavne po civilnem pravu, so lahko davčne
irelevantne v primeru, če pravne posledice le-teh niso resno želene, temveč je prišlo do sporazuma le
iz naslova zunajekonomskih davčnih razlogov.1634

3.10. Razlika med navideznim in zaobidenim posli ter davčno utajo
Agresivno davčno planiranje lahko opredelimo kot hoja po vrvi, ki lahko rezultira v nasprotnem
učinku ali celo vodi v nelegalnost.1635 Davčna izognitev (oz. načrtovanje) in davčno zaobidenje sta dve
nasprotni strani istega kovanca. Medtem ko ima davčni zavezanec pred očmi davčno planiranje, je
lahko davčno zaobidenje tisti vidik, ki ga davčna uprava prepozna v zavezančevem ravnanju v isti
zadevi.
Nasprotno pa se je tudi razlikovanje med davčnim zaobidenjem in davčno utajo pospešeno zameglilo,
vsaj s strani davčnih oblasti.1636 Nekateri davčni svetovalci tretirajo svoje delo kot intelektualni izziv,
medtem ko je kršitev socialnega pakta (kot splošne obveznosti plačevanja davka ter njegove
ekonomske ter socialno-etične dimenzije) v obliki davčnega zaobidenja (pogosto) obravnavana s
strani davčnih uradnikov kot kriminalno dejanje.1637
Zagotovo pa je vsem trem izrazom (tj. davčnemu načrtovanju, davčnemu zaobidenju in davčni utaji)
skupno to, da opisujejo situacijo, v kateri davkoplačevalec skuša zmanjšati davek.1638 Seveda je
izhodišče za nastanek davčnodolžniškega razmerja podano v § 38 AO, v katerem zakon navezuje
davčno obveznost v trenutku uresničitve abstraktnega dejanskega stana. Pri tem pa se posamezni
davčni zavezanci želijo izogniti davčnemu bremenu z v izhodišču opisanimi aktivnostmi.
Vendar znižanje davčnega bremena ni vedno nezakonito in kaznivo, temveč je potrebno pri presoji
ugotovljenega ravnanja davčnega zavezanca ugotoviti, ali je izpolnjen abstraktni dejanski stan
kazenskega zakona. S tem ko se nekdo odloči, da davka ne bo plačal s tem, ko se odpove določeni
porabi (npr. presede iz avtomobila na kolo in tako ne plačuje prometnega davka na goriva), zagotovo
ne nastane davčna obveznosti. Navedeno ravnanje je posledica davčnega planiranja oziroma
minimiziranja, ko se zakonski dejanski stan davčnega zakona ne uresniči. V nasprotju z davčnim
minimiziranjem (planiranjem) pa se davčno zaobidenje danes povezuje z zlorabo ter posledično (ob
čustvenem presojanju, ne upoštevaje pravni red) umešča med kazniva dejanja. Temu pa ni tako:
davčno zaobidenje kot takšno ni niti prepovedano niti kaznovano, in sicer vse do točke, ko davčnemu
organu vestno, v zakonskih rokih prijavlja v zaobidenih poslih oblikovane pravne odnose in
1631

BFH BStBl 91, 911; 96, 153; 02, 353.
BFH/NV 01, 1547. H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E.
Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 10, str. 257.
1633 H. B. Brockmeyer/E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin,
2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 23, str. 267.
1634 BFH BStBl 97, 655. Prav tam, RŠ 23, str. 267.
1635 T. Uhrke-Rabel, G. Kofler, Gratwanderung – Das Niemandsland zwischen agressiver Steuerplanung, Missbrauch und
Abgabenhinterziehung, Österreichische Steuerzeitung št. 62, 2009, str. 456; U. Palm, Germany, v: K. B. Brown, 2012, A
Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 166.
1636 M. Heintzen, Die Neufassung des § 42 AO und ihre Bedeutung für grenzüberschreitende Gestaltungen, FinanzEundschau, št. 63, 2009, str. 605; U. Palm, Germany, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate
Tax Avoidance, str. 166.
1637 U. Palm, Germany, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 166.
1638 Prav tam, str. 165.
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davčnopravna dejstva. Šele ko davkoplačevalec (v okviru kršitve svojih dolžnosti) davčnemu organu
predloži nepravilno ali nepopolno informacijo lahko govorimo o izpolnitvi abstraktnega dejanskega
stana kazenske določbe.

3.10.1. Kazenskopravne določbe iz nemškega davčnega zakonika
Prikrajšanje davkov (Steuerverkürzung; das Verkürzen von Steuern) je podano, kadar dejanski
dohodki od davkov ne dosegajo dejanske dohodke iz tega naslova. Po tem je uresničitev (uspeh)
prikrajšanja davka dosežen tedaj, ko država kot davčni upnik doseže nižje dohodke, kot jih je
upravičen dosegati.1639
V nemškem pravu so kazenske določbe opredeljene v samem davčnem zakoniku, in sicer v določbah
§ 369 AO do § 386 AO. Izhodišče je v § 369/1/t.1 AO, ki – v skladu z ustavnopravno normo iz § 103/2
GG1640 – določa, da so davčno kazniva dejanja tista dejanja, ki so kazensko pregonljiva po davčnih
zakonih. Najpomembnejša določba je § 370 AO, ki je blanketna norma, ki jo je potrebno »popisati« s
kršitvijo abstraktnega dejanskega stana iz materialnega predpisa, to je posamičnega davčnega
zakona.
§ 370 AO je v odnosu do prevare (§ 263 StGB) poseben abstraktni dejanski stan kazenskega zakonika
in tako tega izpodriva po konkurenčnem pravnem načelu »specialnosti«.1641
V skladu s § 370/1 AO1642 se kaznuje, kdor finančne oblasti v nasprotju s svojo obveznostjo glede
davčno pomembnih dejstev pusti v nevednosti ter s tem prikrajša za davke ali pridobi zase ali za koga
drugega neupravičene davčne ugodnosti. Povedano podrobneje – za analizo sta pomembna prva in
druga točka prvega odstavka: tako prva točka določa kazen za osebo, ki »davčnemu ali drugemu
organu poda nepravilne ali nepopolne podatke o davčno pomembnih dejstvih«. Njena alternativa, ki v
točki 2 določa sankcijo zaradi »neupravičenega puščanja v nevednosti davčnega organa glede davčno
pomembnih dejstev«, je tako delikt z opustitvijo, ki je lahko storjen v oblikah neoddaje davčnih
obračunov, nevložitve davčne napovedi in drugih vlog ter zamudna oddaja davčnih obračunov.
Mednje spada tudi opustitev popravka izkazov in napovedi ter neprijava nenamenske uporabe.1643

1639

V procesu raziskovanja nemškega davčnopravnega ustroja sem zasledil tudi »neobičajno« (morda pa smiselno in v
kontekstu celovitosti popolnoma razumljivo) sodbo nemškega sodišča s področja upravnega prava, kar morda izhaja iz višjih
vrednot, ki jih nemška družba polaga na vrednoto plačevanja davkov. Tako že v izhodišču te točke – čeprav morda
deplasirano – omenjam zanimiv primer preklica licence za strelno orožje in preklica lovskega dovoljenja po obsodbi zaradi
davčne utaje. Tako je upravno sodišče iz Spodnje Saške leta 2006 (VG Göttingen z dne 25.1.2006 - 1 A 140/05) razsodilo, da
tista oseba, ki je na kaznivi način škodoval lastnini države preko davčnih utaj, zbuja običajno dvom v njegovo zaupljivost in
zanesljivost, ki je vsekakor potrebna za imetnika orožja.
1640 § 103 GG:
(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.
1641 S. Rolletschke, Die Steuerhinterziehung, Eine Einführung in das Steuerstrafrecht, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart,
2004, str. 3.
1642 § 370/1 AO – Steuerhinterziehung:
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige
1.
Angaben macht,
2. die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder
3. pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlässt
und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.
1643 § 153 AO - Berichtigung von Erklärungen:
(1) Erkennt ein Steuerpflichtiger nachträglich vor Ablauf der Festsetzungsfrist,

229

Točki 1 in 2 določbe § 370/1 AO se nanašata na »davčno bistvena dejstva« (steuerlich erhebliche
Tatsachen). Dejstva so bistvena tedaj, ko vplivajo na osnovo ali višino davčnega zahtevka ali davčne
ugodnosti ali drugače vplivajo na davčni zahtevek.1644
V nemški literaturi pri opisovanju kaznivega dejanskega stana davčne utaje (§ 370 AO) pogosto letega opisno predstavljajo kot namerno »preoblačenje« (Verschleierung) oziroma »prikrivanje«
(Verheimlichung) konkretnega dejanskega stana. Današnja definicija § 370 AO je bila uvedena leta
1977 in predstavlja bistveno spremembo napram predhodni definiciji, podani v § 392 RAO. Še
posebej je bil bistveno preoblikovan zakonski dejanski stan. Medtem ko je § 392 RAO določal za
ravnanje zgolj predpostavko, da je nekdo »neupravičene davčne ugodnosti prikazal ali namerno
povzročil, s čimer so prikrajšani davčni dohodki«, pa § 370/1 AO izrecno vključuje vedenjske variante,
in sicer eno ravnanje ter dve opustitvi. Te variante pa so že v § 392 RAO oblikovale (sicer nenapisan)
znak zakonskega dejanskega stana »davčne nepoštenosti« (Steuerunehrlichkeit).1645
Zakonska formulacija »in s tem prikrajša davke« (und dadurch Steuern verkürzt) kaže na to, da
morata biti storjeno ravnanje (Tathandlung) in njegov uspeh (Taterfolg) kavzalno medsebojno
povezana.1646 Davčna utaja je tako izhajajoč iz definicije § 370/1 AO na uspeh vezano kaznivo dejanje
(Erfolgsdelikt), tako da mora nastopiti dejanski uspeh v obliki prikrajšanih davkov ali doseči
neupravičeno davčno ugodnost, sicer gre v nasprotnem primeru (le) za poskus davčne utaje, ki pa je
tudi zajet v zakonski dikciji (§ 370/2 AO).
§ 370 AO v četrtem odstavku1647 pojasni, da so davki prikrajšani v primeru, ko niso podani, ko niso
podani v pravilni višini ali ko niso podani pravočasno. Pravna posledica za v nemškem davčnem
zakoniku podano davčno utajo je zaporna kazen do petih let ali denarna kazen (§ 370/1 AO), medtem
ko je za malomarno ravnanje pri davčni utaji, ki je storjeno s krivdno obliko lahkomiselnosti
(leichtfertige Steuerverkürzung), predpisana globa do 50.000 EUR (§ 378/2 AO).
Slednja oblika davčne utaje je opredeljena v § 378 AO;1648 ta določa, da kdor kot davčni zavezanec ali
1. dass eine von ihm oder für ihn abgegebene Erklärung unrichtig oder unvollständig ist und dass es dadurch zu einer
Verkürzung von Steuern kommen kann oder bereits gekommen ist oder
2. dass eine durch Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern zu entrichtende Steuer nicht in der richtigen Höhe
entrichtet worden ist,
so ist er verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen und die erforderliche Richtigstellung vorzunehmen. Die Verpflichtung trifft
auch den Gesamtrechtsnachfolger eines Steuerpflichtigen und die nach den §§ 34 und 35 für den Gesamtrechtsnachfolger
oder den Steuerpflichtigen handelnden Personen.
(2) Die Anzeigepflicht besteht ferner, wenn die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung, Steuerermäßigung oder sonstige
Steuervergünstigung nachträglich ganz oder teilweise wegfallen.
(3) Wer Waren, für die eine Steuervergünstigung unter einer Bedingung gewährt worden ist, in einer Weise verwenden will,
die der Bedingung nicht entspricht, hat dies vorher der Finanzbehörde anzuzeigen.
1644 S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 64–65.
1645 Prav tam, str. 64.
1646 Rolletschke, str. 39.
1647 § 370/4 AO – Steuerhinterziehung:
(4) Steuern sind namentlich dann verkürzt, wenn sie nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden; dies
gilt auch dann, wenn die Steuer vorläufig oder unter Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt wird oder eine
Steueranmeldung einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht. Steuervorteile sind auch
Steuervergütungen; nicht gerechtfertigte Steuervorteile sind erlangt, soweit sie zu Unrecht gewährt oder belassen werden.
Die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 sind auch dann erfüllt, wenn die Steuer, auf die sich die Tat bezieht, aus anderen
Gründen hätte ermäßigt oder der Steuervorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht werden können.
1648 § 378 AO - Leichtfertige Steuerverkürzung:
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen
eine der in § 370 Abs. 1 bezeichneten Taten leichtfertig begeht. § 370 Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.
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pri opravljanju zadev za davčnega zavezanca poda davčni upravi ali drugemu organu glede
pomembnih davčnih dejstev napačne ali nepopolne podatke ali pa davčni organ v nasprotju z
zakonsko obveznostjo pusti glede pomembnih davčnih dejstev v nevednosti, je to storjenih iz
lahkomiselnosti ter tako kršiti predpise. Pri tem pa lahkomiselno ravna tisti, ki prezre dolžno skrbnost,
ki jo je glede na okoliščine danega primera in njegovih osebnih sposobnosti in znanja dolžan in
zmožen izvajati.
Ekskulpacijo kazenske odgovornosti pa v obliki samoprijave omogoča § 371 AO.1649 Tako se osebe, ki
opravi samoprijavo, ne sme kaznovati, čeprav je izvedel davčno utajo po § 370 AO. Po § 370/1 AO
uvedeni kazenski postopek se nanaša za primere, ko prikrajšani davki ali za sebe ali druge
neupravičene pridobljena davčna ugodnost presega znesek v višini 50.000 EUR po posameznem
dejanju.1650
V okviru dokazovanja davčne utaje v smislu § 370 AO je potrebno dokazati, da je namreč zavezanec
poznal celoten obseg svojih obveznosti glede razodetja (tj. podaja pravilne davčne napovedi ali
podaja davčne napovedi nasploh) ter je posledično ravnal z namero zlorabe (Mißbrauchsabsicht), ko
je oddal nepopolno napoved oziroma je sploh ni oddal. Po drugi strani pa v primeru oddaje
nepopolne (nepravilne) napovedi ve, da zaradi njegovih nepopolnih navedb ne bo razkrito njegovo
ravnanje davčnega izogibanja. Pri tem je v kazenskem postopku dokazno breme na ramenih tožilstva,
medtem ko se v davčnem postopku (s skladu s sodno prakso) v primeru davčnega zaobidenja namera
zlorabe domneva, če so objektivno podani elementi zavezančevega zaobidnega ravnanja.
Davčna utaja pri vseh zakonskih dejanskih stanih predvideva naklepno dejanje, pri čemer načeloma

(3) Eine Geldbuße wird nicht festgesetzt, soweit der Täter gegenüber der Finanzbehörde die unrichtigen Angaben berichtigt,
die unvollständigen Angaben ergänzt oder die unterlassenen Angaben nachholt, bevor ihm oder seinem Vertreter die
Einleitung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens wegen der Tat bekannt gegeben worden ist. § 371 Absatz 3 und 4 gilt
entsprechend.
1649 § 371 AO - Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung:
(1) Wer gegenüber der Finanzbehörde zu allen unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart in vollem Umfang die
unrichtigen Angaben berichtigt, die unvollständigen Angaben ergänzt oder die unterlassenen Angaben nachholt, wird
wegen dieser Steuerstraftaten nicht nach § 370 bestraft.
(2) Straffreiheit tritt nicht ein, wenn
1. bei einer der zur Selbstanzeige gebrachten unverjährten Steuerstraftaten vor der Berichtigung, Ergänzung oder
Nachholung
a) dem Täter oder seinem Vertreter eine Prüfungsanordnung nach § 196 bekannt gegeben worden ist oder
b) dem Täter oder seinem Vertreter die Einleitung des Straf- oder Bußgeldverfahrens bekannt gegeben worden ist oder
c) ein Amtsträger der Finanzbehörde zur steuerlichen Prüfung, zur Ermittlung einer Steuerstraftat oder einer
Steuerordnungswidrigkeit erschienen ist oder
2. eine der Steuerstraftaten im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung ganz oder zum Teil bereits entdeckt
war und der Täter dies wusste oder bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste oder
3. die nach § 370 Absatz 1 verkürzte Steuer oder der für sich oder einen anderen erlangte nicht gerechtfertigte Steuervorteil
einen Betrag von 50 000 Euro je Tat übersteigt.
(3) Sind Steuerverkürzungen bereits eingetreten oder Steuervorteile erlangt, so tritt für den an der Tat Beteiligten
Straffreiheit nur ein, wenn er die aus der Tat zu seinen Gunsten hinterzogenen Steuern innerhalb der ihm bestimmten
angemessenen Frist entrichtet.
(4) Wird die in § 153 vorgesehene Anzeige rechtzeitig und ordnungsmäßig erstattet, so wird ein Dritter, der die in § 153
bezeichneten Erklärungen abzugeben unterlassen oder unrichtig oder unvollständig abgegeben hat, strafrechtlich nicht
verfolgt, es sei denn, dass ihm oder seinem Vertreter vorher die Einleitung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens wegen der
Tat bekannt gegeben worden ist. Hat der Dritte zum eigenen Vorteil gehandelt, so gilt Absatz 3 entsprechend.
1650 Ni mogoča samoprijava v primerih (§ 371/2 AO), ko pride do obiska ali najave davčnega uradnika na izvajanje davčnega
inšpekcijskega postopka; ob uvedbi in najavi začetka kazenskega ali prekrškovnega postopka zoper zavezanca; v primeru
(delnega ali popolnega) odkritja dejanja ali v zavezančevem pričakovanju odkritja njegovega dejanja; ko sta storilec ali
njegov zastopnik pisno seznanjen s preveritvijo po § 196 AO.
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zadostuje tudi eventualni naklep (Eventualvorsatz).1651 Naklep se mora nanašati na vse tiste dejanske
okoliščine, ki bi izpolnjevale zakonski dejanski stan, ki vsebujejo normativne značilnosti zakonskega
dejanskega stana »vzporednih vrednot v laični sferi«. Zato je potrebno, da storilec jedro koncepta
normativnih značilnosti zajame laično.1652 Neki posebni namen za to ni potreben. Storilec prav tako
ne rabi biti miselno na čistem glede vseh podrobnosti pri izračunu davka; dovolj je, če pozna
prednosti glede vsake obstoječe davčne terjatve ter po možnosti pozna tudi znesek. Medtem ko
pogojno naklepno (bedingt vorsätzlich) ravna davčni zavezanec tedaj, če kljub dvomu o točnosti
njene davčne napovedi le-to odda, ne da bi davčni upravi odkrito izrazil svoje pomisleke in poiskal
strokovno pomoč.1653 Poleg tega mora naklep storilca kaznivega dejanja vključevati uspeh pri
prikrajšanju davka. Če se pokaže, da je dejanje povzročilo le uspeh, ki pa še ni davčno prikrajšanje,
tako odpade ugotovitev kaznivega dejanja zaradi pomanjkanja volje za storitev dejanja. K vsebini
naklepa davčnega prikrajšanja spada, da storilec ve za razlog in znesek določenega davčnega
zahtevka ali ima davčni zahtevek vsaj za verjetnega in ga želi v odnosu do davčnega organa
prikrajšati.1654
V davčnem postopku so davčni zavezanci zavezani k navedbi davčno relevantnih dejstev. Tako so v
skladu z § 90/1 AO1655 pri ugotavljanju dejanskega stanja zavezani k sodelovanju. Ta obveznost je še
posebej v skladu z § 90/1/s.2 AO razvidna iz tega, da morajo za obdavčitev pomembna dejstva
popolnoma in iskreno razkriti ter predložiti poznane podatke.1656 Navedeno nakazuje na razliko med
kazenskim in davčnim postopkom glede zavezančeve dolžnosti sodelovanja v samem postopku.
Med potekom predkazenskega preiskovalnega postopka tečeta postopek obdavčitve in kazenski
postopek drug ob drugem (§ 393/1/s.1 AO1657). Temu ustrezno je davčni zavezanec zavezan (dolžan) v
davčnem postopku k sodelovanju pri ugotavljanju njegovih davčnih obveznosti. Davčna situacija je
zanj veliko težja, saj davčna uprava iz pomanjkljivega sodelovanja v davčnem postopku lahko potegne
zaključke na škodo zavezanca. Nasprotno pa je kot obtoženi v kazenskem postopku upravičen do
odklonitve sodelovanja (§ 136 StPO1658).1659
1651

Pri eventualnem naklepu se storilec zaveda, da zaradi njegovega ravnanja lahko nastane prepovedana posledica
(zavestna sestavina), pa v to privoli (voljna sestavina). Privolitev pomeni, da je storilcu vseeno, ali bo prepovedana posledica
nastala. Nasprotno pa pri direktnem naklepu storilec ve, kaj dela (zavestna sestavina) in to tudi hoče (voljna sestavina).
1652 BGH, 24.09.1953 - 5 StR 225/53, BGHSt 4, 347, 352.
1653 BGH, 15.11.1994 - 5 StR 237/94, wistra 1995, 69.
1654 BGH, 13.11.1953 - 5 StR 342/53, BGHSt 5, 90, 92.
1655 § 90/1 AO - Mitwirkungspflichten der Beteiligten:
(1) Die Beteiligten sind zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts verpflichtet. Sie kommen der Mitwirkungspflicht
insbesondere dadurch nach, dass sie die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offen
legen und die ihnen bekannten Beweismittel angeben. Der Umfang dieser Pflichten richtet sich nach den Umständen des
Einzelfalls.
1656 S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 65.
1657 § 393/1 AO - Verhältnis des Strafverfahrens zum Besteuerungsverfahren:
(1) Die Rechte und Pflichten der Steuerpflichtigen und der Finanzbehörde im Besteuerungsverfahren und im Strafverfahren
richten sich nach den für das jeweilige Verfahren geltenden Vorschriften. Im Besteuerungsverfahren sind jedoch
Zwangsmittel (§ 328) gegen den Steuerpflichtigen unzulässig, wenn er dadurch gezwungen würde, sich selbst wegen einer
von ihm begangenen Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit zu belasten. Dies gilt stets, soweit gegen ihn wegen einer
solchen Tat das Strafverfahren eingeleitet worden ist. Der Steuerpflichtige ist hierüber zu belehren, soweit dazu Anlass
besteht.
1658 § 136 StPO (Strafprozeßordnung):
(1) Bei Beginn der ersten Vernehmung ist dem Beschuldigten zu eröffnen, welche Tat ihm zur Last gelegt wird und welche
Strafvorschriften in Betracht kommen. Er ist darauf hinzuweisen, daß es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zu der
Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, auch schon vor seiner Vernehmung, einen von ihm
zu wählenden Verteidiger zu befragen. Er ist ferner darüber zu belehren, daß er zu seiner Entlastung einzelne
Beweiserhebungen beantragen kann. In geeigneten Fällen soll der Beschuldigte auch darauf, dass er sich schriftlich äußern
kann, sowie auf die Möglichkeit eines Täter-Opfer-Ausgleichs hingewiesen werden.
(2) Die Vernehmung soll dem Beschuldigten Gelegenheit geben, die gegen ihn vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen
und die zu seinen Gunsten sprechenden Tatsachen geltend zu machen.
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3.10.2. Kazenska opredelitev ravnanj v primeru navideznega in zaobidenega posla
Davčna utaja (Steuerhinterziehung; ang. tax fraud, tax evasion; fr. fraude fiscale) označuje soglasno
namerno zakritje davčno pomembnih dejstev oziroma namerno prikazovanje napačnih dejstev
napram davčnemu organu. Sicer davčni zavezanec izpolni konkretni dejanski stan za obdavčitev,
vendar to prikriva in ne plača zapadle davčne obveznost.1660
Medtem ko imata pojma navidezni posel in davčna utaja veliko površino medsebojnega prekrivanja,
pa se pojem davčno zaobidenje jasno loči od pojma davčna utaja. Davčno zaobidenje lahko nastane
neodvisno od obveznosti podaje davčne napovedi, in sicer ko se skozi zlorabljeni konkretni dejanski
stan želi izogniti davčni obveznosti. Davčni zaobid kot takšen ni kaznivo dejanje.1661
Davčno zaobidenje (zloraba oblikovnih možnost prava po § 42 AO) podlega kazenski zakonski normi,
ko davčni zavezanec dotični konkretni dejanski stan v razmerju do davčne oblasti zastre ali
prekrije.1662 Šele tedaj, ko »davčni zavezanec nezakonito poda nepravilne ali nepopolne podatke z
namenom, da prikrije nastanek davčnega zaobida«,1663 je podan poleg primera davčnega zaobida tudi
primer kazensko pregonljive davčne utaje.1664
Subsumpcija pod kazensko zakonsko normo posameznega davčnega zakona (v povezavi s § 370/1/t.1
AO) je pa zagotovo podana v primeru ugotovitve navideznega (in prikritega) posla, saj je s tem
zavezanec »davčnemu ali drugemu organu podal nepravilne ali nepopolne podatke o davčno
pomembnih dejstvih«.
V točki 2 opredeljena alternativa (nepodaja davčne prijave) pa pri navideznih poslih in navideznih
ravnanjih odpade.1665 Če prikriti dejanski stan v davčni prijavi ni bil podan, so tako davčno pomembna
dejstva navedena nepravilno ali nepopolno. Za kazenskopravno obsodbo je tako izjava po § 41/2/s.2
AO pomembnejša od dejstva, da so navidezni posli in ravnanja brez pomena za obdavčitev.1666
Kazenskopravno je navedba navideznih poslov in navideznih ravnanj sankcionirana skozi uporabo §
370/1/t.1 AO. V skladu s tem določilom je navedba nepravilna, če v njej vsebovana navedba ni
skladna z resničnostjo. Tako se navedba vsebine navideznega posla nanaša na posel, ki resnično ni
želen, medtem ko se pri navideznem ravnanju podana navedba nanaša na v resničnosti neobstoječa
dejanska razmerja.1667

(3) Bei der ersten Vernehmung des Beschuldigten ist zugleich auf die Ermittlung seiner persönlichen Verhältnisse Bedacht zu
nehmen.
1659 W. Joecks, 1998, Praxis des Steuerstrafrechts, str. 149.
1660 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 39.
1661 Prav tam, str. 39; podobno S. van Thiel, v: A. P. Dourado, P. da Palma Borges, 2008, The Acte Clair in EC Direct Tax Law,
str. 93; K. Kottke, 1991, Steuerersparung, Steuerumgehung, Steuerhinterziehung, str. 435; E. Ratschow, v: F. Klein, H. B.
Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 15, str. 273;
Brown, uvod, str. VII; Rolletschke, str. 8; J. Lang, v: K. Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010,
Steuerrecht, str. 167.
1662 Rolletschke, str. 8.
1663 BFH VIII R 390/80 z dne 1.2.1983, BSTBl II 1983, 534.
1664 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 39; E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer,
E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009, Abgabenordnung Kommentar, RŠ 15, str. 273; J. Lang, v: K.
Tipke, J. Lang, R. Seer, J. Hey, W. Reiß, H. Montag e tal., 2010, Steuerrecht, str. 167.
1665 S. Reisner, 1996, Die Strafbarkeit von Schein- und Umgehungshandlungen in der EG, str. 65–66.
1666 Prav tam, str. 66.
1667 Prav tam, str. 65.
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4. PRAVNA UREDITEV NAVIDEZNEGA IN ZAOBIDENEGA POSLA V R SLOVENIJI
V okviru presoje slovenskega pravnega sistema je potrebno opredeliti zakonske definicije
navideznega posla v civilnem in davčnem pravu. Navidezni pravni posel je sicer naveden v. poglavju
Obligacijskega zakonika (OZ) z naslovom »Napake volje«, kamor je zakonodajalec uvrstil tudi grožnjo
(45. člen), zmoto (46., 47. in 48. člen) in prevaro (49. člen), vendar lahko ugotovimo, da OZ (v 50.
členu) ne ureja definicije navideznega posla, temveč to prepušča pravni teoriji in sodni praksi.
Nasprotno pa obid zakona (fraus legis) ni predmet opredelitve v obligacijskem, delovnem,
gospodarsko statusnem ali drugem pravu, temveč njegova pojavnost izhaja iz strokovne literature ter
se posredno (s sklicevanjem na njo) uporablja v sodni praksi slovenskih sodišč.1668 Preboj pa je bil
dosežen v davčnem pravu (ZDavP-1), kjer je slovenski zakonodajalec z letom 2005 vpeljal definicijo,
da »se z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov ni mogoče izogniti uporabi
predpisov o obdavčenju«. Z letom 2005 se je v slovenskem davčnem pravu začela uporabljati tudi
določba o davčnih posledicah navideznega (in prikritega) posla.

4.1. Navidezni posel v obligacijskem pravu R Slovenije
50. člen OZ – Navidezna pogodba:
(1) Navidezna pogodba nima učinka med pogodbenima strankama.
(2) Če pa navidezna pogodba prikriva kakšno drugo pogodbo, velja ta druga, če so izpolnjeni pogoji za
njeno pravno veljavnost.
(3) Navideznosti pogodbe ni mogoče uveljavljati proti tretji pošteni osebi.
Z vpogledom v definicijo 50. člena OZ ugotovimo, da ta ureja učinke navidezne pogodbe med
pogodbenima strankama (prvi odstavek) in v razmerju do tretjih poštenih oseb (tretji odstavek). V
drugem odstavku 50. člena pa je zakonodajalec definiral položaj relativne simulacije.
V podaji definicije navideznega posla je Sajovic1669 navedel, da »o takem pravnem poslu govorimo
takrat, kadar sta si izjavitelj in prejemnik (naslovnik) izjave soglasna o tem, da naj izjavljeno ne velja,
v kolikor sta stranki želeli ustvariti samo zunanji vtis o sklenitvi pravnega posla, tako naj po njuni volji
ne nastopi pravni učinek, ki je zvezan oziroma izhaja iz navidezno sklenjenega pravnega posla«.
Plavšakova1670 je navidezno pogodbo opredelila kot pogodbo, ki sta jo stranki sklenili, ne da bi imeli
(resen) namen prevzeti obveznosti in pridobiti pravice, ki so vsebina te pogodbe. Položaj pri
navidezni pogodbi je podoben kot pri obojestranski zmoti, le da sta pri obojestranski zmoti stranki po
pomoti izjavili voljo z drugačno vsebino od oblikovane, pri navidezni pogodbi pa sta to storili
namenoma.
Nujna značilnost navidezne pogodbe je, da stranki namenoma (namerno, naklepno) izjavita voljo z
vsebino pogodbe, ki je ne želita skleniti. To pomeni, da stranki želita, da ju v njunem medsebojnem
razmerju pogodba z vsebino, s katero sta jo sklenili, ne zavezuje, torej da ne povzroči nastanka
medsebojnih pravic in obveznosti z vsebino, določeno v pogodbi. Temveč pogodbo skleneta le z
namenom v zunanjem svetu (tretjim osebam) prikazati, da med njima učinkuje pogodba s tako
1668

Na obid zakona (in fraudem legis agere) se npr. sklicujejo naslednji sodni akti v civilnih zadevah: sodba Vrhovnega
sodišča III Ips 31/2011 z dne 5.7.2011, sklepa Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2524/2012 z dne 8.5.2013 in II Cp 1708/2014 z
dne 29.4.2014 ter sodba in sklep taistega sodišča I Cpg 269/2015 z dne 8.7.2015.
1669 B. Sajovic, 1994, Osnove civilnega prava, Splošni del, str. 151.
1670 N. Plavšak, v: v: N. Plavšak, M. Juhart, R. Vrenčur, 2009, Obligacijsko pravo, str. 213.
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vsebino. Pogosto stranki skleneta navidezno pogodbo z namenom (tretjim osebam) prikriti resnično
vsebino medsebojnih pravic in obveznosti, za katere sta se dogovorili.1671 V zaključku je Plavšakova
podala naslednjo definicijo:1672 »Navideznost, ki je predpostavka položaja, za katerega se uporabljajo
pravila o navidezni pogodbi, se nanaša na vsebino pogodbe, torej na konkretna posamična pravila, s
katerimi sta pogodbenika v pogodbi uredila medsebojne pravice in obveznosti.«
Dopolnitev (pomanjkljive) zakonske definicije je podalo tudi Vrhovno sodišče v sodbi II IPS 220/96 z
dne 17.9.1997,1673 ki je ugotovilo, da »zakon res ne podaja definicije navidezne pogodbe (66. člen
ZOR), vendar sta si tako teorija kot sodna praksa (nemalo po zaslugi popolnejše opredelitve navidezne
pogodbe v paragrafu 916 ODZ) edini v njenem razumevanju, in sicer da gre pri sklenitvi takšne
pogodbe za hoteno in sporazumno neskladnost med voljo pogodbenikov na eni strani in na drugi
strani izjavo te volje navzven, namenjeno drugim, da bi pri teh nastala zmotna predstava. Obe stranki
torej hočeta, da (simulirani) posel nastane le navidez, na zunaj, zanju pa ne velja. Pogosto želita pri
tem tudi prikriti posel, ki sta ga dejansko hoteli (disimulirani posel)«.
Plavšakova je opozorila tudi na odklone od obstoja navideznega posla: tako pogodba nima značilnosti
navidezne pogodbe, če sta stranki v naslovu pogodbe navedli ime določene vrste (tipske) pogodbe
(na primer prodajne pogodbe), iz konkretnih, posamičnih pravnih pravil, ki jih vsebuje pogodba (zlasti
tistih, ki opredeljujejo značilnosti izpolnitvenih ravnanj, ki sta se jih s pogodbo zavezali opraviti), pa
izhaja, da ima pogodba v resnici značilnosti druge vrste (tipske) pogodbe (na primer podjemne
pogodbe), in sta stranki želeli, da med njima nastane pogodbeno razmerje s tako vsebino. Za presojo
medsebojnih pravic in obveznosti strank je namreč pomembna vsebina pogodbe, ki v navedenem
primeru ustreza želeni (in hkrati izjavljeni) volji strank, in ne naslov, ki sta ga stranki navedli pri zapisu
pogodbe.1674 Prav tako pogodba nima značilnosti navideznosti, če jo ena ali obe pogodbeni stranki ne
sklepa(ta) zaradi uresničitve lastnega izpolnitvenega interesa, temveč zaradi uresničitve interesa
tretje osebe (beneficiarja). Tudi pri tem položaju namreč ni razhajanja med želeno in izjavljeno voljo
glede vsebine pogodbe.1675
Ker pri navidezni pogodbi nobena pogodbena stranka nima resnega namena skleniti pogodbo s tako
vsebino, kot sta jo sklenili, ima izjava volje za sklenitev pogodbe obeh pogodbenih strank značilnosti
neresne izjave volje, ki jo tudi druga stranka razume kot neresno izjavo volje. Plavšakova poudarja, da
sta zato nepošteni obe stranki, saj obe vesta, da je vsebina volje, ki sta jo izjavili, drugačna od volje, ki
sta jo oblikovali, in sta to razhajanje povzročili namenoma. Ker pri položaju navidezne pogodbe ni
potrebe po zaščiti interesov nobene od strank (v tem pomenu, da bi pogodbo šteli za veljavno
sklenjeno), saj nobena od njiju te posledice ni želela, se pri presoji tega položaja uporablja sistem
volje, po katerem med pogodbenikoma učinkuje želena (oblikovana) volja, in ne izjavljena volja.1676
Plavšakova1677 nadaljuje, da navidezna pogodba zato po prvem odstavku 50. člena OZ med
pogodbenima strankama nima pravnega učinka. To pomeni, da v njunem medsebojnem razmerju ne
povzroči nobenih posledic - medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki so vsebina
navidezne pogodbe, ne nastanejo. Če pa sta pogodbeni stranki navidezno pogodbo sklenili, da bi
prikrili pogodbo z drugačno vsebino, ki sta jo v resnici želeli skleniti, je po drugem odstavku 50. člena
OZ sklenjena (in začne učinkovati) pogodba z vsebino, ki sta jo v resnici želeli skleniti, če so izpolnjene
vse predpostavke za veljavno sklenitev te pogodbe.

1671

N. Plavšak, v: v: N. Plavšak, M. Juhart, R. Vrenčur, 2009, Obligacijsko pravo, str. 213.
Prav tam, str. 214.
1673 URL: http://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/4362/.
1674 N. Plavšak, v: N. Plavšak, M. Juhart, R. Vrenčur, 2009, Obligacijsko pravo, str. 214.
1675 Prav tam, str. 214.
1676 N. Plavšak, v: N. Plavšak, M. Juhart, R. Vrenčur, 2009, Obligacijsko pravo, str. 214.
1677 Prav tam, str. 214.
1672
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Pravni teoretiki1678 so že v času veljavnosti ZOR-a razlagali, da je zakonl pri navidezni pogodbi, ko
uporablja besedno zvezo, da pogodba »nima pravnih učinkov med strankama«, misli na njeno
ničnost. Tudi z vpogledom v preteklo sodno prakso je moč ugotoviti, da so slovenska (oziroma
jugoslovanska) sodišča navidezni pogodbi (po 66. členu ZOR) pripisovala sankcijo ničnosti, medtem ko
je prikriti posel ostal veljaven. V okviru jugoslovanske prakse je reprezentativna sodba Vrhovnega
sodišča Hrvaške z dne 14.4.1976,1679 v katerem je sodišče v obrazložitvi izreka sodbe opredelilo
naravo in pravne posledice navideznega posla: »Fiktivni pravni posel - absolutna simulacija - nastane
takrat, ko stranki samo na videz sklepata pogodbo, v resnici pa ne želita skleniti nobene pogodbe.
Fiktivni pravni posel je absolutno ničen, ker gre pri njem za obojestransko zavestno neskladje med
voljo in izjavo. Pri relativni simulaciji pa stranki navzven skleneta neko pogodbo zato, da bi prikrili
drugo pogodbo, ki sta jo v okviru te pogodbe hoteli skleniti. Simulirani pravni posel je absolutno ničen,
disimulirani pa je veljaven, če izpolnjuje vse pogoje za svojo veljavnost«. Sodna praksa samostojne
Slovenije se tudi po uvedbi OZ-ja (uporaba z dne 1.1.2002) glede opredelitve pravne sankcije za
navidezni posel ni bistveno spremenila. V okviru relativne simulacije sodna praksa pritrjuje ničnosti
navideznega posla, prikriti posel ostaja veljaven.1680
Pri tem je civilni oddelek Vrhovnega sodišča R Slovenije1681 v letu 1995 pokazal v primeru simulirane
darilne pogodbe (ki zakriva prodajno pogodbo za stanovanje in je bila sklenjena z namenom izogniti
se plačilu davka na kapitalski dobiček) večjo fleksibilnost iz naslova varstva pravnega prometa, ko je
sodišče v primeru odločanja o odločbi davčnega organa glede morebitne ničnosti posla razsodilo, da
»je ničnost najostrejša in skrajna sankcija« in da »je vedno potrebno ugotavljati, ali bo z ničnostjo
vzpostavljeno stanje, ki ga norma želi« ter da »je treba, če ničnost ne prispeva k rešitvi nezaželenega
stanja, poiskati v okviru zakonskih možnosti drugo rešitev«, in sicer »posledico odpraviti na upravnem
področju«.1682 Morda omenjena sodba Vrhovnega sodišča – kljub pretežnemu izrekanje sankcije
ničnosti prepoznanega navideznega posla – omogoča spoznanje, da omogoča dikcija prvega odstavka
50. člena OZ več rešitev, medtem ko je ničnost zgolj skrajna sankcija. Sledimo lahko tudi razlagi, da je
zakonodajalec z navedeno formulacijo odklonil vnaprejšnje določanje sankcije neveljavnosti pravnih
poslov in je to vrednotenje prepustil sodni praksi. Navedeno pa je vedno odraz moderne civilistične
teorije. V primerjalno analizo glede pravne posledice navideznega posla je potrebno vključiti tudi
avstrijski ODZ,1683 ki je imel na slovenskem prostoru »domovinsko pravico« poldrugo stoletje. Pri tem
1678

S. Cigoj, 1984, Komentar obligacijskih razmerij: veliki komentar zakona o obligacijskih razmerjih dr. Stojana Cigoja, str.
271; B. Strohsack, 1988, Obligacijska razmerja, str. 139.
1679
Sodba
VSH
(SRS
Hrvaška)
Gzz
147/75
z
dne
14.4.1976
(pravno
mnenje).
URL:
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/pravna_mnenja_in_stalisca/22235.
1680 Pri tem pa mora biti v smislu splošnih določb OZ-ja izpolnjen pogoj dopustnosti prikrite pogodbe, in sicer merjeno po
npr. določbah prvega odstavka 86. člena (ne sme nasprotovati ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom), 35. člena
(predmet ne sme biti nemogoč, nedopusten, nedoločen ali nedoločljiv) ali 39. člena (podana mora biti podlage oziroma ta
ne sme biti nedopustna). Pravne posledice kršitev teh določb so v zakonu opredeljene z ničnostjo.
1681
Sodba VS RS II Ips 913/94 z dne 8.6.1995. Internetni vir pridobljen 22.3.2013 na:
http://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/3082/.
1682 Prav tako je bila navedena praksa glede neučinkovanja navideznega pravnega posla zgolj za davčne namene uzakonjena
s sprejemom ZDavP-1 (z veljavnostjo s 1.1.2005), in sicer v 7. členu.
1683 Na območju Republike Slovenije se je obligacijsko pravo začelo razvijati z velikimi kodifikacijami modernega civilnega
prava v 19. stoletju. Na Slovenskem je od 1.1.1812 veljal avstrijski Obč(n)i državljanski zakonik – ODZ (Allgemeines
bürgerliches Gesetzbuch), sprejet leta 1811. V Prekmurju, ki je spadalo pod ogrski del avstro-ogrske monarhije, pa je veljalo
madžarsko pravo. Po 2. svetovni vojni se je v Sloveniji še vedno uporabljal ODZ (skupaj s prvimi tremi delnimi novelami) na
podlagi Zakona o razveljavitvi pravnih predpisov izdanih pred 6.4.1941 in med sovražno okupacijo. Leta 1954 so bile za
urejanje pravnih razmerij med gospodarskimi subjekti sprejete Splošne uzance za blagovni promet, ki so v Jugoslaviji uvedle
dualizem na področju obligacijskih predpisov, saj je to področje za negospodarske subjekte se vedno urejal ODZ. Leta 1978
pa je bil sprejet Zakon o obligacijskih razmerjih, ki je bil v veljavi do 1.1.2002, ko je začel veljati nov slovenski Obligacijski
zakonik. M. Ilešič, J. Toplišek, 2003, Obligacijski zakonik (OZ), z uvodnimi pojasnili prof. dr. Marka Ilešiča in stvarnim
kazalom, str. 23; podobno M. Juhart, v: Polajnar-Pavčnik Ada (ured.), 2013, Izročilo Občnega državljanskega zakonika, str.
56–60; M. Brus, Veljava ODZ in druge avstrijske zakonodaje od prve svetovne vojne do danes, v: A. Polajnar-Pavčnik, 2013,
Izročilo Občnega državljanskega zakonika, str. 97–106.
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ne ostane brez opazke, da § 916 ODZ1684 za navidezni posel določa ničnost. Navedeno zgodovinsko
dejstvo, da se je ODZ uporabljal (v naši pretekli »avstrijski« in »jugoslovanski« zgodovini) do leta
1978, je vsekakor pustilo pečat na odločanje sodišč.
V okviru primerjalnopravne analize med nemško in slovensko definicijo navideznega posla v civilnem
pravu je mogoče ugotovitvi določene razlike. Tako § 117 BGB v prvem odstavku določa, da »je izjava
volje, ki je oddana nekomu drugemu, z njegovim soglasjem podana le na videz, nična«. Z vzporedno
presojo prvega odstavka 50. člena slovenskega OZ, ki določa, da »navidezna pogodba nima učinka
med pogodbenima strankama«, lahko ugotovimo tri točke, ki opredeljujejo drugačen pristop k
navideznemu poslu v nemškem in slovenskem civilnopravnem sistemu:
a) Prva točka je zagotovo dejstvo, da BGB v prvem odstavku § 117 določa definicijo navideznega
pravnega posla kot »izjavo volje, ki je oddana nekomu drugemu, in je z njegovim soglasjem
podana le na videz«. Tako sta podana dva elementa, in sicer navideznost izjave ter dogovor
pogodbenih strank o navideznosti izjave. Primerjalna analiza s slovenskim pravnim redom
poda odgovor, da naš OZ ne vsebuje definicije navideznega posla, temveč ga je oblikovala
pravna praksa (in pravna teorija).
b) Druga točka je ugotovitev, da se nemško civilno pravo nanaša na izjavo volje in ne pogodbo
(pravni posel),1685 kot je primer v slovenskem OZ-ju (prvi odstavek 50. člena).1686 Vendar gre v
primeru § 117/1 BGB za t. i. sprejemno izjavo volje (empfangsbedürftige Willenserklärung);
BGB tako zahteva izjavitelja in prejemnika izjave.1687
c) Tretja točka, kateri je sicer bila že namenjena pozornost, pa je pravna posledica navideznega
posla. Tako iz § 117/1 BGB izhaja »ničnost« izjave volje, medtem ko slovenski pravni red
določa, da pogodba »nima učinka« (kar sovpada s terminom »neučinkovitost« oziroma
»Unwirksamkeit« v nemškem pravnem redu).

1684

§ 916 ABGB:
(1) Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber mit dessen Einverständnis zum Schein abgegeben wird, ist nichtig.
Soll dadurch ein anderes Geschäft verborgen werden, so ist dieses nach seiner wahren Beschaffenheit zu beurteilen.
(2) Einem Dritten, der im Vertrauen auf die Erklärung Rechte erworben hat, kann die Einrede des Scheingeschäftes nicht
entgegengesetzt werden.
1685 Tudi avstrijski ODZ pri opisovanju simulacije opredeljuje pravne posledice (ničnost) iz naslova izjave volje. Tako § 916/1
ABGB določa: Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber mit dessen Einverständnis zum Schein abgegeben wird,
ist nichtig. Soll dadurch ein anderes Geschäft verborgen werden, so ist dieses nach seiner wahren Beschaffenheit zu
beurteilen.
1686 Podan je primer enostranskega pravnega posla v obliki navidezne (dogovorjene) odpovedi delovnega razmerja. sinu
lastnika, ki je zaposlen v družinskem podjetju, je izrečena prekinitev delovnega razmerja iz nekrivdnih razlogov (tehnološki
višek) ter se mu posledično izplača odpravnina. V skladu s predhodnim dogovorom z očetom, ki je lastnik še drugega
podjetja, se zaposli v tem podjetju, ki se ukvarja z enako dejavnostjo ter posluje s prvo omenjeno družbo. Razlog za izvedbo
navideznega posla je bil izplačati sinu neobdavčen dohodek iz zaposlitve (tj. odpravnino). Navedeni (davčni) razlog je edini
razlog za izvedbo navideznega posla, saj je bil sin ponovno zaposlen (formalno sicer v drugem podjetju). Pri tem velja
razmislek, da neposredna uporaba tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2 ter 50. člena OZ (ki se nanašata na navidezni
dvostranski pravni posel) ni mogoča. Tukaj je podana razlika od italijanskega obligacijskega prava, ki v tretjem odstavku
1414. člena Codice civile izrecno določa, da se določbe o simulaciji uporabljajo tudi za enostranske posle, namenjene
določeni osebi, ki so navidezne na podlagi dogovora med izjaviteljem in naslovnikom. Sicer je opisani primer zaobidenja
davčne obveznosti slovenski zakonodajalec uredil s posebno določbo v davčnem pravu, in sicer z drugem stavku 9. točke
prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ki določa, da »se za odpravnino [...] ne šteje odpravnina zaradi odpovedi vsake naslednje
pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba in odpravnina, izplačana
delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana oseba«.
1687 Tako se navidezni posel ne more uporabiti v primeru enostranske izjave volje, kot npr. testamenta. Prav tako navidezni
posel ni podan v primeru izjave volje, dane v sprejem državnemu organu, saj državni organ ne more pritrditi navideznemu
karakterju sprejete izjave. Tako H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H.
Heinrichs et al., 2001, Bürgerliches Gesetzbuch, str. 83.
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Prav tako primerjalna analiza drugega odstavka § 117 BGB1688 ter drugega odstavka 50. člena
slovenskega OZ1689 pokaže, da obe določbi, ki se nanašata na relativno simulacijo, določata uporabo
(veljavnost) prikritega posla.
Pri analizi tretjega odstavka 50. člena slovenskega OZ1690 pa lahko ugotovimo, da slovenska določba o
varstvu poštene tretje osebe nima primerjave v nemškem BGB-ju. Navedeno pa ne pomeni, da
nemški pravni red ne vsebuje določb o varstvu oseb, ki so prizadete iz naslova izvedenega
simuliranega posla. Varstvo tretje dobroverne osebe je zagotovljeno s splošnimi predpisi. 1691
Zanimiva je tudi primerjava z avstrijskim ODZ-jem, ki v drugem odstavku § 9161692 določa, da ni
mogoče uveljaviti posledic iz naslova prepoznanega navideznega posla zoper »tretjo osebo, ki je
pridobila pravice iz naslova zaupanja v izjavo volje«. Slovenski pravni red je pri opisu varovane osebe
v tretjem odstavku 50. člena OZ navedel »tretjo pošteno osebo«, kar je sopomenka omenjeni
avstrijski definiciji.

4.2. Navidezni posel v davčnem pravu R Slovenije
74. člen ZDavP-2 pomeni operacionalizacijo njegovega 5. člena v zvezi z načelom materialne resnice,
po katerem davčni organ v postopku odloča na stopnji gotovosti ugotovljenih (in dokazanih) dejstev,
pri čemer se obdavčljivi viri vrednotijo po svoji pravi gospodarski vsebini, torej tržni in ne fiktivni
vrednosti.1693
Davčne posledice navideznega posla je določil (šele) peti odstavek 7. člena ZDavP-1 (z uporabo z
letom 2005), medtem ko njegov predhodnik, ki se je začel uporabljati v letu 1997 (ZDavP), tega
instituta ni poznal. Besedilo se je ohranilo tudi v ZDavP-2 (z uporabo z letom 2007); navidezni posel je
določen v tretjem odstavku 74. člena zakona z naslovom Ugotavljanje dejstev v davčnem
ugotovitvenem postopku. V nadaljevanju ponujena primerjalnopravna analiza se nanaša tudi na
preostale tri odstavke 74. člena zakona, ki ponujajo veliko paralel z nemškim davčnim sistemom, kar
sledi v naslednjih poglavjih.
74. člen ZDavP-2 – Ugotavljanje dejstev:
(1) Če se z nekim dejanjem ali ravnanjem krši zakon, s katerim se prepoveduje ali nalaga neko dejanje
ali ravnanje, nastanejo pa gospodarske (ekonomske) posledice, to ne vpliva na obdavčenje.
(2) Če je pravni posel neveljaven ali postane neveljaven, to ne vpliva na obdavčenje, če gospodarske
(ekonomske) posledice tega pravnega posla kljub njegovi neveljavnosti nastanejo in obstojijo, če ni z
zakonom o obdavčenju drugače določeno.
(3) Navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Če navidezni pravni posel prikriva drug pravni
posel, je za obdavčenje merodajen prikrit pravni posel.
(4) Z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov se ni mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju.
1688

§ 117/2 BGB: Če navidezni posel prikriva nek drug pravni posel, se veljavni zakoni uporabijo za prikriti posel.
Drugi odstavek 50. člena slovenskega OZ: Če pa navidezna pogodba prikriva kakšno drugo pogodbo, velja ta druga, če so
izpolnjeni pogoji za njeno pravno veljavnost.
1690 Tretji odstavek 50. člena slovenskega OZ: Navideznosti pogodbe ni mogoče uveljavljati proti tretji pošteni osebi.
1691 Tretja oseba je zaščitena s splošnimi predpisi, in sicer § 171 BGB (o pooblastilih), § 409 BGB (obvestilo o odstopu
terjatve), § 892 BGB (načelo zaupanja v zemljiško knjigo), § 932 BGB (dobroverni pridobitelj) in § 823 BGB (odškodninska
obveznost). Prav tako je zaščita podana s posebnim predpisom, to je § 405 BGB (o zadolžnicah). H. Heinrichs, v: O. Palandt,
P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001, Bürgerliches Gesetzbuch, str. 84.
1692 § 916/2 ABGB: Einem Dritten, der im Vertrauen auf die Erklärung Rechte erworben hat, kann die Einrede des
Scheingeschäftes nicht entgegengesetzt werden.
1693 V zvezi s tem členom je treba poudariti načelo dolžnosti posredovanja podatkov (10. člen ZDavP-2), po katerem morajo
zavezanci davčnemu organu sporočiti resnične, pravilne in popolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje
davka. T. Jerovšek, I. Simič, B. Škof, 2008, Zakon o davčnem postopku s komentarjem, str. 193–194.
1689
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Če se ugotovi takšno izogibanje ali zloraba, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi
nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov.
S primerjalno analizo določbe 74. člena ZDavP-2 pridemo do ugotovitve, da se določbe iz slovenskega
davčnega prava pokrivajo z nemškimi (oziroma avstrijskimi) določbami, in sicer je podana identičnost
določbe prvega odstavka 74. člena ZDavP-2 z določbo nemškega § 40 AO (oziroma avstrijskega § 23/2
BAO1694), določbe drugega odstavka 74. člena ZDavP-2 z določbo nemškega § 41/1 AO (oziroma
avstrijskega § 23/3 in § 23/4 BAO1695), določbe tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2 z nemškega
določbo § 41/2 AO (oziroma avstrijskega § 23/1 BAO1696) ter določbe četrtega odstavka 74. člena
ZDavP-2 z določbo nemškega § 42 AO (oziroma avstrijskega § 22 BAO1697).
Pred opredelitvijo elementov zakonskega dejanskega stana navideznega posla v davčnem pravu velja
ponoviti definicijo tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2. Ta določa, da »navidezni pravni posli ne
vplivajo na obdavčenje« ter da je v primeru, »če navidezni pravni posel prikriva drug pravni posel, za
obdavčenje merodajen prikrit pravni posel«.
Lahko ugotovimo, da tudi slovensko davčnopravna določba (enako kot 50. člen OZ) ne določa
definicije navideznega posla ter tega povzema iz sodne prakse. Tudi prepoznanje obstoja prikritega
posla (ki je v drugem odstavku 50. člena OZ ter drugem stavku tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2
opredeljen kot »druga pogodba«) izhaja iz njegove definicije v obligacijskem pravu: pogoj za
upoštevanje prikrite pogodbe (tudi v davčnih zadevah) je ta, da so »izpolnjeni pogoji za njeno pravno
veljavnost«. Vendar ima tudi tukaj davčno pravo svoje zakonitosti, in sicer v obliki drugega odstavka
5. člena ZDavP-2, ki določa, da »se predmet obdavčitve, okoliščine ter dejstva, ki so bistveni za
obdavčenje, vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini«. Tako davčno pravo daje prednost
ekonomskemu rezultatu, kljub načelnemu pogledu, da naj bi pogodbe izpolnjevale zakonske pogoje
za veljavnost. Navedeno dejstvo (tj. priseganje na ekonomsko realnost) še podrobneje utemeljuje 2.
stavek tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2 (enako kot § 41/2 AO), ki prikriti posel opredeli kot
merodajen za obdavčenje.
Pred podajo primerjalnega opisa pravnih posledic navideznega posla v davčnem pravu Slovenije in
Nemčije je potrebno najprej pogledati povzetek dosedanjih spoznanj. Tako nemško civilno pravo v
1694

§ 23/2 BAO: (2) Pobiranje dajatve ni izključeno s tem, ko določeno ravnanje (dejanje ali opustitev), ki izpolnjuje konkretni
dejanski stan za obdavčitev ali je sestavni del takšnega konkretnega dejanskega stana, krši zakonsko zapoved ali prepoved
ali je v nasprotju z dobrimi običaji. ((2) Die Erhebung einer Abgabe wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein Verhalten
(ein Handeln oder ein Unterlassen), das den abgabepflichtigen Tatbestand erfüllt oder einen Teil des abgabepflichtigen
Tatbestandes bildet, gegen ein gesetzliches Gebot oder Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt.)
1695 § 23/3,4 BAO: (3) Če je pravni posel zaradi formalne napake ali zaradi napake pravne ali poslovne sposobnosti ničen, je
to za pobiranje dajatev tako dolgo brez pomena, dokler v pravni posel udeležene osebe omogočajo nastanek in obstoj
poslovnega izida. (4) Izpodbojnost pravnega posla je za pobiranje dajatev tako dolgo brez pomena, dokler ni izpodbijanje
uspešno izvedeno. ((3) Ist ein Rechtsgeschäft wegen eines Formmangels oder wegen des Mangels der Rechts- oder
Handlungsfähigkeit nichtig, so ist dies für die Erhebung der Abgaben insoweit und so lange ohne Bedeutung, als die am
Rechtsgeschäft beteiligten Personen dessen wirtschaftliches Ergebnis eintreten und bestehen lassen. (4) Die Anfechtbarkeit
eines Rechtsgeschäftes ist für die Erhebung von Abgaben insoweit und so lange ohne Bedeutung, als nicht die Anfechtung
mit Erfolg durchgeführt ist.)
1696 § 23/1 BAO: (1) Navidezni posli in druga navidezna ravnanja so za pobiranje dajatev brez pomena. Če je z navideznim
poslom prikrit drug pravni posel, je za pobiranje dajatev odločilen prikriti posel. ((1) Scheingeschäfte und andere
Scheinhandlungen sind für die Erhebung von Abgaben ohne Bedeutung. Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes
Rechtsgeschäft verdeckt, so ist das verdeckte Rechtsgeschäft für die Abgabenerhebung maßgebend.)
1697 § 22 BAO: (1) Z zlorabo oblik in možnosti oblikovanja civilnega prava davčna se ni mogoče izogniti dajatvenim
obveznostim ali jih zmanjšati. (2) Če obstaja zloraba (odst. 1), je potrebno pobrati dajatve, kot bi se pobrale pri poslovnim
dogodkom, dejstvom in okoliščinam ustreznih pravnih oblikah. ((1) Durch Mißbrauch von Formen und
Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechtes kann die Abgabepflicht nicht umgangen oder gemindert werden. (2)
Liegt ein Mißbrauch (Abs. 1) vor, so sind die Abgaben so zu erheben, wie sie bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen,
Tatsachen und Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu erheben wären.)
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primeru navideznega posla po § 117/1 BGB določa, da je navidezni posel ničen,1698 medtem ko
merodajni davčni predpis (to je § 41 AO1699) v prvem odstavku veleva, da »neučinkovitost pravnih
poslov« ne vpliva na obdavčitev, če iz njih izhajajo pravne posledice (učinki) za njihove udeležence. Še
podrobneje se na navidezne posle veže § 41/2 AO, ki določa, da »so navidezni posli in navidezna
ravnanja za obdavčitev nepomembna. Če navidezni posel prikriva nek drugi pravni posel, je tako
prikriti posel odločilen za obdavčitev«.
Tako lahko opredelimo, da se § 41/2 AO nanaša na navidezne posle in ravnanja (oz. v smislu § 117/1
BGB natančneje: izjava volja, sprejeta s strani nasprotne stranke), ki jim nemško civilno pravo določa
ničnost (§ 117 BGB), medtem ko slovensko civilno pravo opredeljuje kot zakonski znak navideznega
posla njegovo neučinkovitost. Vendar se tako nemško kot slovensko davčno pravo (ko podajata
definicijo, da je v primeru »če navidezni pravni posel prikriva drug pravni posel, za obdavčenje
odločilen/merodajen prikrit pravni posel«) postavljata na davčno irelevantnost navideznega posla ter
davčno relevantnost prikritega posla. Točka razlikovanja med slovensko in nemško davčnopravno
definicijo glede navideznega posla pa je ta, da slovenska govori o navideznem poslu, medtem ko
nemška definicija navideznim poslom pripenja tudi t. i. navidezno ravnanje (Scheinhandlung), ki se
sicer ne omenja (in definira) niti v nemškem BGB-ju.1700

4.3. Zaobideni posel v davčnem pravu R Slovenije
Pojem davčno zaobidenje (oziroma davčni zaobid)1701 – kot podvrsta obida zakona – ni pogost
predmet teoretične razprave niti praktičnega opisovanja v slovenski literaturi s področja davčnega
prava. Še redkeje se slovenski avtorji srečujejo z obidom zakona (fraus legis); slednjemu namenjajo
pozornost zgolj avtorji, ki se posvečajo teoriji rimskega prava.1702
Nemški določbi o davčnem zaobidenju v § 42 AO ima v našem davčnem sistemu primerjalno povsem
enako funkcijo četrti odstavek 74. člena ZDavP-2.1703 Ta določba utemeljuje, da ni mogoče zaobiti
davčnega ali drugega zakona z uporabo sredstev izogibanja ali zlorabe.1704
Formalna definicija četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2, ki se uporablja od 1.1.2007, je sledeča:
Z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov se ni mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju. Če
se ugotovi takšno izogibanje ali zloraba, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala
ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov.
Sicer pa je bilo davčno zaobidenje (v isti formulaciji) opredeljeno že v ZDavP-1, ki se je začel
1698

§ 117/1 BGB: Če je izvaja volje, ki je oddana nekomu drugemu, z njegovim soglasjem podana le na videz, je nična.
§ 41 AO z nazivom »Neučinkoviti pravni posli« (»Unwirksame Rechtsgeschäfte«) določa:
(1) Če je pravni posel neučinkovit ali postane neučinkovit, je to nepomembno za obdavčitev, in sicer v obsegu in obdobju, v
katerem udeleženi gospodarske učinke iz teh pravnih poslov dosegajo ali pustijo nastati. To pa ne velja, če iz drugih davčnih
zakonov izhaja drugače.
(2) Navidezni posli in navidezna ravnanja so za obdavčitev nepomembna. Če navidezni posel prikriva nek drugi pravni posle,
je tako prikriti posel odločilen za obdavčitev.
1700 V nemški sodni praksi so pojem navidezno ravnanje vzeli na znanje zlasti pri problemu ustanavljanja neposlujočih
podjetij v tujini.
1701 V slovenski pravni literaturi – s poudarkom na znanstvenih in strokovnih revijah in časopisih davčnega in ekonomskega
področja – se avtorji poslužujejo različnih izrazov (davčno zaobidenje, davčno izogibanje, zakonita evazija, pogosto pa tudi
angleški izraz tax avoidance). Naveden problem glede neenotnega in nejasnega definiranja navedenega pravnega pojma
sem že opredelil v poglavju III.1. tega dela.
1702 J. Kranjc, Rimsko pravo, 2. izdaja, GV založba, Ljubljana, 2010; V. Korošec, Rimsko pravo l. del, Splošni del, osebno,
stvarno in obligacijsko pravo, Uradni list RS, Ljubljana, 2005.
1703 J. Kozina, 2011, Razlikovanje med davčnim izogibanjem, davčnim zaobidenjem in davčno zatajitvijo v davčnem in
kazenskem pravu, str. 13.
1704 N. Šumrada, Slovenia, v: K. B. Brown, 2012, A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, str. 283–284.
1699
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uporabljati dne 1.1.2005, in sicer v šestem odstavku 7. člena.
 Presoja prvega stavka četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2:
Medtem ko nemški predpis govori o »zlorabi oblikovnih možnosti prava« (Missbrauch von rechtlichen
Gestaltungsmöglichkeiten; Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts), sta v slovenskem
predpisu uporabljena izpolnitvena pogoja »izogibanje drugih predpisov« (oziroma natančneje
»zaobidenje drugih predpisov«) in »zloraba drugih predpisov«, pri čemer sta navedena z veznikom
»ali«, ki tako povzročita »izognitev uporabe predpisov o obdavčenju«. Tudi v nemškem davčnem
pravu sta pri definiranju zakonskega dejanskega stana splošne norme o zaobidu, določene v § 42 AO,
izraza »zloraba« (Missbrauch) in »davčno zaobidenje« (Steuerumgehung) podana drug ob drugem v
vzročno-posledični zvezi in tako predstavljata znaka tega abstraktnega dejanskega stana.1705 Definicija
zlorabe v nemškem davčnem pravu je podana v § 42/2/s.1 AO, in sicer ta obstaja, »če je izbrana
neprimerna pravna oblika, ki pri davčnemu zavezancu ali tretji osebi v primerjavi z ustrezno obliko
vodi do zakonsko nepredvidene davčne ugodnosti«. Nemški zakonodajalec je tako zlorabo opredelil
kot objektivni (in ne subjektivni) element, vezan samo na ugotovitev dejstva, da je ugotovljena oblika
pravnega posla, ki udeležencem v poslu omogoča davčne koristi, ki jih sicer zakonodajalec za to vrsto
poslov ni predvidel.
V tem pogledu je slovenski zakonodajalec s tem, ko je določil, da se »z izogibanjem ali zlorabo drugih
predpisov ni mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju«, postavil nerodno definicijo, ki jo je
potrebno razumeti v tem kontekstu: kršitev (zaobidenje in/ali zloraba) določenega nedavčnega
predpisa povzroči kršitev (zaobidenje) davčnega predpisa. »Druge predpise« je potrebno razumeti
kot množico vseh obligacijskopravnih, delovnopravnih, statusnopravnih ipd. predpisov, katerih
rezultat v obliki pravnega posla ali ekonomskega rezultata predstavlja posledico v obliki zaobida s
strani zakonodajalca predvidenega davčnega učinka (tj. obdavčitve) na davčnem področju.
Po drugi strani pa je mogoče povleči vzporednice z razlagami avtorjev nemške pravne literature,1706 ki
poudarjajo, da je davčno zaobidenje podano v dveh oblikah, in sicer v obliki »izognitve zakonskemu
dejanskemu stanu« z namenom izogniti se obdavčitvi, ki izhaja iz določene davčne norme, ter v obliki
»uprizarjanja izpolnjevanja zakonskega dejanskega stana«, s čimer zavezanec doseže nastop
(ugodne) pravne posledice, ki sploh ne bi smela nastopiti. S tega primerjalnega vidika pa zakonska
formula dobi smiseln pomen, saj se pokaže, da je slovenska definicija dejansko enaka kot nemška.
Edino kar je v desetletni sodni praksi (poleg prehodno zmotnega enačena z navideznim poslom) še
potrebno urediti je zmotno poimenovanje, ko je pretežni del strokovne literature s področja
davčnega prava nekritično povzel drugi del definicije iz prvega stavka četrtega odstavka 74. člena
ZDavP-21707 kot poimenovanje »davčno izogibanje«, medtem ko je na problem opozoril le del
strokovne literature.1708
1705

Pri tem večina nemških pravnih teoretikov govori o »zaobidenju« in »zlorabi obličnosti« kot sopomenkah, še zlasti z
vidika, da (sodobna) nemška literatura zlorabi kot subjektivnemu elementu človekovega ravnanja ne priznava znak
abstraktnega dejanskega stana določbe § 42 AO. Sicer pa izraz »zloraba« izhaja iz naslova § 42 AO, kakor tudi iz besedila
prvega in tretjega stavka prvega odstavka ter prvega stavka drugega odstavka. Drugi izraz, tj. »zaobidenje«, pa je podan v
prvem in drugem stavku prvega odstavka.
1706 E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, str. 275; Weber-Grellet, str. 222; P. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes – Zu den
Bedingungen einer gewährung der Steuerrechtsordnung »aus eigener Kraft«, v: Der Betrieb, 49 (1996), št. 13, str. 649;
Weber-Grellet, str. 222; G. Römer, 1955, Gesetzesumgehung im deutschen Internationalen Privatrecht, str. 33–34.
1707 Iz nepravilne definicije »z izogibanjem [...] drugih predpisov [...]« je izšlo nepravilno poimenovanje, tj. »davčno
izogibanje«. Če bi zakonodajalec uporabil ustreznejšo definicijo »z zaobidenjem ali zlorabo drugih predpisov [...]«, verjetno
vprašanja terminološke zmede ne bi bilo.
1708 Več o tej terminološki zmedi je bilo že navedeno v poglavju III.1.
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 Presoja drugega stavka četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2:
Tudi drugi stavek četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 je potreben analitičnega pogleda. Ta definira,
da se v primeru, »če se ugotovi takšno izogibanje ali zloraba, šteje, da je nastala davčna obveznost,
kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih)
dogodkov«. Podobna je definicija § 42/1/s.3 AO, ki določa, da »drugače (tj. ko v posameznem
davčnem zakonu ni izpolnjen zakonski dejanski stan, ki služi preprečevanju davčnega zaobida; kar
smiselno izhaja iz definicije § 42/1/s.2 AO; op. p.) nastane pri obstoju zlorabe v smislu drugega
odstavka takšen davčni zahtevek, kot bi nastal pri pravni obliki, ki je primerna gospodarskemu
dogajanju«.
Najpomembnejša je po mojem mnenju ugotovitev, da četrti odstavek 74. člena ZDavP-2 predstavlja
paralelen predpis nemškemu določilu o zaobidenih poslih, navedenem v § 42 AO. Navedena določba
predstavlja v primerljivem nemškem davčnem pravu najbolj uporaben in razširjen pravni instrument
pri posluževanju davčne oblasti v boju proti zaobidenju davčnih obveznosti.
Pri tem je bistvena razlika med navideznim in zaobidenim poslom (tako v slovenskem kot nemškem
davčnem pravu) v tem, da se v prvem primeru pogodbeniki pri sklenitvi pravnega posla zavedajo, da
sklepajo pravni posel le deklaratorno, medtem ko do izvršitve pravnega posla (v primeru absolutne
simulacije) ne pride ali pa (če gre za primere relativne simulacije) pride do izvršitve popolnoma
drugega posla (t. i. prikritega posla), kar naj bi tretjim osebam ostalo skrito. Pri davčnem zaobidu pa
pogodbene stranke posel, ki ga resnično želijo, tudi izvedejo, pri čemer ga tako »embalirajo« (pravno
oblikujejo), da dosežejo neupravičeno znižanje davčne obveznosti, katere pa zakonodajalec za ta
posel ni predvidel, oz. dosežejo davčno ugodnost (korist), do katere niso upravičeni.
Vsled opredeljene (pomembne) razlike med navideznim in zaobidenim poslom pa ugotavljam, da se
slovenska davčna praksa (in tudi teorija) določbe o boju zoper davčno zaobidenje ne poslužuje (prav
pogosto). Tako predstavlja četrti odstavek 74. člena ZDavP-2 pomemben pravni instrument, ki pa še
ni (povsem) v »orožarni« slovenske davčne uprave, čeprav ga je zakonodajalec za to predvidel.
Navedeno je bilo ugotovljeno tako z vpogledom v dosedanjo sodno prakso slovenskih sodišč kot v
pojasnila (odgovore) na spletni strani davčnega organa, ki pojma davčno zaobidenje (oziroma
»davčno izogibanje« ali zgolj brezimensko sklicevanje na četrti odstavek 74. člena ZDavP-2) ne
obravnava oziroma uporablja.

4.4. Rešitev primerov iz doktorandove delovne prakse
Namen primerov, predstavljenih v poglavju III.1.3., je odprtje tematike definiranja in razlikovanja
davčnopravnih kvalifikacij navideznega in zaobidenega posla, in sicer na način, da se spodbudi
razmislek o pravni naravi in pravnih posledicah predstavljenih primerov iz avtorjeve delovne prakse.
Odgovor v primeru 1:
V podanem primeru je družba B kot investitor in izvajalec gradbenih del zgradila dve vrstni hiši. Kot
kupec obeh vrstnih hiš se je pojavila betežna tašča direktorja in lastnika enoosebne družbe, in sicer za
neto ceno 120.000 EUR na enoto nepremičnine. Dejanski stroški za izgradnjo so znašali 130.000 EUR
po enoti. Tašča (oseba C) je takoj po nakupu z darilno pogodbo podarila nepremičnini svoji hčeri, pri
čemer je na darilni pogodbi navedena vrednost darila v skupnem znesku 300.000 EUR (oziroma
150.000 EUR na enoto). V naslednjem koraku pa je obdarjenka prodala navedeni nepremičnini na
trgu (kot fizična oseba) po vrednosti 153.000 EUR na posamezno enoto.
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Posledično navedenemu hči D ni bila dolžna plačati davka na darila in dediščine (ker so darila, ki so
podarjena osebam t.i. prvega dednega reda, brez davčne obveznosti)1709 ter davka na kapitalske
dobičke (ni bilo davčne osnove iz razlike med vrednosti darila ter prodajno ceno končnim kupcem),
ampak le davek na promet nepremičnin (2 % od neto prodajne cene, tj. davek v višini 3.000 EUR na
enoto).
Poglavitno vprašanje pri davčni obravnavi navedenega primera je, ali sta tašča direktorja (oziroma
direktor sam) in družba povezni osebi ter kje je podana pravna podlaga. Zagotovo le-ta ni podana v
17. členu ZDDPO-2,1710 temveč iz drugega stavka tretjega odstavka 16. člena ZDoh-21711 izhaja, da se
za družinskega člana (torej za povezano osebo) šteje tudi prednik zavezanca ali njegovega zakonca.
Tako lahko iz predstavljenega primera, kjer sta fizična oseba A lastnik družbe B ter fizična oseba C
tašča fizične osebe A, ugotovimo, da se za povezani osebi štejeta obe fizični osebi (torej A in C; z
vidika določb ZDoh-2) ter fizičnih oseb A in družba B (prav tako z vidika določb ZDoh-2). Ker
opredelitve »povezanosti« med fizično osebo C (to je taščo direktorja oz. lastnika) ter družbo B ni
mogoče opredeliti, se kljub temu, da je dohodek (kot »odstopljen« dobiček iz naslova prodaje
nepremičnin na trgu) na prvi pogled dosežen s strani osebe C, šteje, da je le-tega dosegla fizična
oseba A, ki se šteje za povezano osebo družbe B v smislu tretjega odstavka 16. člena ZDoh-2. V
opisanem poslu je fizična oseba A tako »povezana« (v smislu davčnih določb) tako z družbo B kot s
fizično osebo C.
Uspešna opredelitev zakonske podlage glede povezanih oseb poda osnovo za uporabo določb
materialnega prava v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove.1712 Na podlagi uspešne opredelitve
zakonske podlage glede obstoja povezanih oseb (tj. 16. členu ZDoh-2) je imel davčni organ nalogo, da
ugotovi, ali ustvarjeni dobiček (ki je bil realiziran zunaj poslovnih knjig družbe B) predstavlja:

1709

Zakon o davku na dediščine in darila – ZDDD v 1. točki prvega odstavka 9. člena določa, da je darilo ali dediščina, ki jo
prejme dedič prvega dednega reda oziroma obdarjenec, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda, oproščeno davka.
1710 V skladu s 17. členom ZDDPO-2 se za povezani osebi štejeta rezidenta, če »sta povezana v kapitalu, upravljanju ali
nadzoru tako, da ima en rezident neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v
kapitalu, upravljanju ali nadzoru …« (prvi odstavek) ali če »imajo iste pravne ali fizične osebe ali njihovi družinski člani v dveh
rezidentih neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali
nadzoru …« (drugi odstavek). Za povezani osebi se v skladu z drugim odstavkom 17. člena »štejeta tudi rezident in fizična
oseba, ki opravlja dejavnost, če ima ista fizična oseba ali njeni družinski člani v rezidentu najmanj 25 % vrednosti ali števila
delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru obvladuje rezidenta na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od
razmerij med nepovezanimi osebami«. Za družinske člane se po dikciji tretjega odstavka 17. člena ZDDPO-2 štejejo »zakonec
ali oseba, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti [...], otrok, posvojenec in pastorek ali otrok
osebe, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti [...], ter starši in posvojitelji fizične osebe«.
1711 Relevantna zakonska dikcija je podana v tretjem odstavku 16. člena ZDoh-2, kjer je določeno, da je povezana oseba
»družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec. Za družinskega člana se šteje zakonec
zavezanca, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega
zakonca, bratje in sestre oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji … Šteje se, da oseba nadzira drugo
osebo, kadar ima lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 % v obliki vrednosti vseh deležev ali v
obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi. Za namene določitve nadzora se šteje, da ima
določena oseba v lasti vse lastniške deleže, ki jih ima neposredno ali posredno v lasti katerakoli oseba, ki je povezana s to
določeno osebo«.
1712 Dolžnost ugotavlja primerljivih tržnih cen je določena:
za primere poslovanja med pravnimi osebami v ZDDPO-2, in sicer v členih 16 in 17 (transferne cene oziroma primerljive
tržne cene med povezanimi osebami) ter 74 (prikrito izplačilo dobička »osebi«, ki ima neposredno ali posredno v lasti
25 % deleža ali delnic) ter
za primere ravnanja med pravno osebo ter njenimi lastniki v ZDoh-2, in sicer v členih 15 (dohodek, prejet v naravi), 16
(splošno ter napotitev na ZDDPO-2), 43 (bonitete), 77 (oddajanje premoženja v najem), 91 (prikrito izplačilo dobička)
ter 98 in 99 (dobiček iz kapitala).
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 boniteto A-ja kot zaposlenca v družbi B (v skladu s prvim odstavkom 39. člena ZDoh-2 se
ugodnost, ki jo družinski član zaposlenega dobi v obliki proizvoda, storitve ali druge vrste
ugodnosti, šteje za boniteto zaposlenega) ali
 prikrito izplačilo dobička za A-ja kot lastnika družbe B (v skladu s četrtim odstavkom 90.
člena in drugim odstavkom 91. člena ZDoh-2) ali
 dohodek družbe B, ki bi ga morali ugotoviti na podlagi splošnega pravila (v skladu z drugim
odstavkom 12. člena ZDDPO-2 predstavlja davčno osnovo presežek prihodkov nad
odhodki) in bi posledično bil vključen v izkaz poslovnega izida družbe B (v povezavi z
določbami o preprečevanju davčnega zaobidenja iz četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2).
Davčno osnovo v opredeljenem primeru predstavlja znesek 60.000 EUR, in sicer kot razlika med na
trgu realizirano tržno vrednostjo pri končnem kupcu (tj. 150.000 EUR na posamezno enoto) ter
prodajno ceno, realizirano v prvem prometu (od sicer dveh) med povezanima osebama (tj. 120.000
EUR na posamezno enoto).
V okviru navedenega primera se je torej pojavilo vprašanje, kako opredeliti navedeno davčno shemo,
organizirano in izvedeno s strani direktorja in lastnika družbe B (tj. osebe A). Iz načina izvedbe
pravnega posla (tj. ko je v davčno shemo izgradnje in prodaje nepremičnin končnim kupcem
vključena direktorjeva tašča, katere očiten in edini namen vključitve je izvesti prodajo nepremičnin
končnim kupcem z minimalno davčno obveznostjo za vse v transakcijo vključene povezane osebe), se
je postavilo vprašanje, ali gre za primer navideznega posla ali zaobideni posel. Ali sta stranki fingirali
(simulirali) sklenitev gradbene pogodbe (v tem primeru se fokus nanaša zgolj na odnos direktor –
tašča), medtem ko v resnici posla sploh nista hoteli? Ali pa je bil – gledano iz širšega gledišča, ki pa se
nanaša na zgolj enega akterja, to je direktorja – kršen duh zakona (mišljeno prvenstveno ZDDPO-2, v
drugi vrsti pa tudi ZDoh-2) ter je bi posel resno mišljen?
Pri presoji tega vprašanja sem se ustavil na točki ugotovitve, kjer posel, sklenjen s taščo, zagotovo ni
bil iskreno želen, vendar je bila vključitev sorodnika v okviru I. dednega reda1713 (odločilni) pogoj za
»uspešno« zaobidenje davčne obveznosti ter tako zgolj »element« izvedbe kompleksnega posla.
Direktor gradbenega podjetja je tako kršil duh zakona, in sicer v prvi vrsti ZDDPO-2 (in tudi ZGD-1 ter
ZDDD), ki določa(jo) davčnopravni, statusnopravni in dednopravni okvir oblikovanja in izvajanja
gospodarske pobude posameznika v okviru pravnega posla, ki se imenuje prodaja (nove)
nepremičine.
Tako lahko ugotovimo, da je bil cilj (tj. prodaja nepremičnin končnemu kupcu) želen, pri čemer je
direktor družbe uporabil niz individualnih (navidezno nepovezanih) dogodkov, ki se – če jih ne
gledamo kot celoto – ne zdijo tako nenavadni.1714 V tem primeru tako ne gre zgolj za »(netipični)

1713

Pri tem je potrebno poudariti, da vključitev drugega bližnjega sorodnika v prestavljeno davčno shemo (npr. če bi
direktor A kot organizator sheme namesto tašče »vrinil« v dejanski posel med družbo B in končnim, nepovezanim kupcem
nepremičnine svojega sina, ki je bil prav tako zaposlenec družbe B ter njegov pomočnik), ne bi pripeljala do enakega učinka
(v tem primeru bi v primeru podaritve nepremičnine svoji materi, tj. ženi direktorja, nastala davčna obveznost iz naslova
davka na dediščine in darila za II. dedni red. Nasploh pa velja omeniti, da je v oblikovani davčni shemi le vključitev tašče kot
»vmesne osebe« omogočala prikritje (očitnih) sorodnih povezav, saj je njena hči s poroko z A-jem izgubila dekliški priimek. S
tem pa je sledljivost (neobdavčenega) gibanja nepremičnin izgubil sledljivost ob pavšalnem sledenju, ki ga opravljajo
referenti davčnih oddelkov za odmero davka na promet nepremičnin ter davka na dediščine in darila.
1714 V primeru, če davčni inšpekcijski organ ne bi prepoznal povezavo med direktorjem družbe in taščo (ki kot »kupec«
nastopa z drugim priimkom) ter ne bi prišel do podatkov o obdaritvah, ki se vodijo na drugem (ločenem) oddelku, bi kljub
temu ostajalo vprašanje, zakaj se družba B ukvarja s poslovno dejavnostjo, če ne pokriva svojih stroškov poslovanja
(poslovna izguba).
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primer navideznega posla«,1715 temveč za kršitev smisla in namena ustroja davčnopravnih,
statusnopravnih (korporacijskih) in dednopravnih predpisov ter posledično prepoznani zaobideni
posel.
Pri iskanju odgovora je bilo ugotovljeno, da gre za primer zaobidenega posla v obliki prodaje
nepremičnin končnemu kupcu z zlorabo pravil dednega prava. Z vključitvijo tašče (kot formalne
naročnice gradbene storitve) in njene hčerke / direktorjeve žene (kot prejemnice darila in nato
prodajalke nepremičnin končnim kupcem) v ta prodajni proces sta družba B in njen direktor ustvarila
situacijo, v kateri za vse vpletene strani ni bilo nobene davčne obveznosti (razen prometnega davka
ob prodaji, pa še to je bil namesto takrat veljavnega 8,5 % obračunan le 2 % davek). Davčni organ je
ugotovil obstoj fraus legisa v skladu s četrtim odstavkom 74. člena ZDavP-2 ter je zato družbi B naložil
plačilo davčnega odtegljaja za boniteto osebe A iz naslova ugodnosti, ki sta jo prejela njegova
družinska člana (kamor se v smislu tretjega odstavka 16. člena ZDoh-2 štejeta žena ter njen
neposredni prednik), in sicer v znesku, ki ustreza znesku dobička, ki ni bil prikazan v njenih poslovnih
knjigah družbe B (temveč je bil s premikom blaga, tj. prodajo vrstnih hiš, realiziran pri povezanih
osebah C in D). Davčni organ je tudi naložil obveznost za DDV za razliko med prodajno ceno,
doseženo s strani osebe D pri prodaji nepremičnin končnim kupcem, ter ceno, ki jo je realizirala
družba B pri prodaji blaga osebi C.
Hkrati pa je potrebno upoštevati, da četrti odstavek 74. člena ZDavP-2 ne opredeljuje zaobidene
posle za nične, temveč določa, da se z zaobidenim poslom ni mogoče izogniti davčnim predpisom.
Tako ostajajo gradbena pogodba in darilna pogodba (na eni strani) kot tudi prodajni pogodbi med
ženo direktorja in končnima kupcema (na drugi strani) civilnopravno veljavne. Je pa posledica na
področju davčnega prava, kjer se davek odmeri na način kot bi bil odmerjen, če bi bil posel (tj.
prodaja nepremičnin končnemu kupcu) izveden na običajen, neizkrivljen način.
Odgovor v primeru 2:
Drugi primer se nanaša na sklenitev najemne pogodbe med gospodarsko družbo (družba A), ki je
formalno registrirana za opravljanje dejavnosti rent-a-car ter ki poseduje zgolj eno (luksuzno) vozilo,
in najemnikom, ki je hkrati zaposlenec, direktor in izključni lastnik te družbe (fizična oseba B).
V poglavju III.1.3. sem predstavil obsežne predpostavke tega primera. Izhodišče je ugotovitev
davčnega inšpekcijskega organa o dvomljivi naravi predstavljene najemne pogodbe za najem
službenega luksuznega vozila, sklenjenega s povezano osebo B (zaposlencem/direktorjem/lastnikom
družbe A). Tako je bilo potrebno ugotoviti, ali podarjena ugodnost predstavlja:
 boniteto za B-ja kot zaposlenca v družbi A (v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 39.
člena ZDoh-2 se uporaba avtomobila podjetja za zasebne namene zaposlenega šteje kot
njegova boniteta) ali
 prikrito izplačilo dobička za B-ja kot lastnika družbe A (90. in 91. člen ZDoh-2).
Davčni organ je pri iskanju odgovora na to vprašanje izhajal iz aktivnega statusa oseba B, in sicer iz
statusa zaposlenca. Pri tem je tudi izkazal dvom glede predstavljene vsebine najemne pogodbe, še
zlasti v zvezi s pogodbeno mesečno najemnino. Ugotovljeno je bilo, da je bila najemna pogodba
sklenjena po ceni, ki ne izkazuje tržnega odnosa,1716 temveč razmerje, ko pravna oseba sklene
1715
1716

Tako sem se kot avtor članka nepopolno izrazil v opisovanju zaobidenega posla. Ravljen, Opredelitev2, str. 19.
ZDDPO-2 v 17. členu opredeljuje definicijo povezane osebe in primerljive tržne cene v prometu s povezanimi osebami.
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najemno pogodbo na način, ki zagotavlja fizični osebi B (kot zaposlencu/direktorju/lastniku) ugodnost
(boniteto), ki jo le-ta v razmerju do drugih ponudnikov na trgu ne bi mogla pridobiti. Ob
predpostavki, da gre za novo vozilo, da je meseča obremenitev vozila za privatne namene najemnika
nad 500 kilometrov ter da stroški goriva ne bremenijo poslovanje družbe A kot najemodajalca, se
ugotovi, da bi v primeru uporabe 39. člena ZDoh-2 mesečna boniteta znašala 1.800 EUR (oziroma 1,5
% od nabavne vrednosti v znesku 120.000 EUR). V skladu z zakonsko dikcijo, določeno v drugem
odstavku 43. člena ZDoh-2, se ugotovljena boniteta »zmanjša za plačila, ki jih delojemalec plača
delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem določene bonitete«. Plačila fizične osebe B kot najemnika v bruto
znesku 14.400 EUR (torej 1.200 EUR/mesec) predstavljajo povračilo uporabnika, ki zmanjšuje
boniteto po 39. in 43. členu ZDoh-2. V primeru knjiženja »plačil za zagotavljanje bonitete« (po
definiciji drugega odstavka 43. člena ZDoh-2) se navedena povračila pri dajalcu bonitete (družbi A)
izkazujejo izključno kot prihodek (v bruto vrednosti) oziroma kot storno stroškov v zvezi z
zagotavljanjem bonitete. Ob upoštevanju že obračunanih in plačanih stroškov znaša mesečna
boniteta 600 EUR, in sicer kot razlika med po drugem odstavku 43. člena ZDoh-2 izračunano postavko
(to je 1.800 EUR/mesec) ter zneskom terjatve do fizične osebe B kot najemnika (to je v bruto znesku
1.200 EUR/mesec). Iz navedenega naslova se ugotovi nova osnova za obračun davkov in prispevkov iz
naslova plače in bonitete.
Ker je davčni organ v davčnem postopku zavezan ravnati tako v breme kot korist stranke (v smislu 5.
člena ZDavP-2) ter ob dejstvu, da se stroški za zagotavljanje bonitet, ki so obdavčene po ZDoh-2,
štejejo za davčno priznane odhodke (v skladu z 2. točko drugega odstavka 30. člena ZDDPO-2), je
potrebno pri obračunu DDPO za leto 2009 ugotoviti stroške, ki zmanjšujejo osnovo za navedeni
davek, in sicer iz naslova dodatno obračunanih prispevkov delodajalca (t. i. prispevki »na« plačo) in
dodatno obračunanega zneska amortizacije (od povečanja nabavne vrednosti vozila za nepriznano
terjatev vstopnega DDV v znesku 20.000 EUR).1717
Za celovit prikaz davčnih aplikacij na opisanem primeru velja povzeti naslednje (vrednostne)
ugotovitve:
-

pri obračunu dohodnine in prispevkov za socialno varnost se poveča davčna osnova za
ugotovljene letne bonitete v znesku 7.200 EUR (oziroma 600 EUR mesečno). Ob
predpostavki, da je nova davčna osnova obremenjena z dohodnino (po lestvici), znaša davčna
obveznost za akontacijo dohodnine npr. 1.800 EUR, medtem ko znašata obveznost za
prispevke »iz« plače 1.591,20 EUR (22,1 %) ter »na« plačo v znesku 1.159,20 EUR (16,1 %).
Skupna obveznost družbe A iz naslova davčnega odtegljaja tako znaša 4.550,40 EUR;

-

pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb se zmanjša davčna osnova, in sicer iz naslova
dodatno priznanih stroškov obračunanih prispevkov delodajalca (v znesku 1.159,20 EUR iz
naslova povečanja stroškov konta 474) ter dodatno obračunanega zneska amortizacije (4.000
EUR po amortizacijski stopnji 20 % od povečane amortizacijske osnove za vozilo). Ob
upoštevanju davčne stopnje 21 % (za leto 2009) znaša zmanjšanje obveznosti za davek od
dohodkov pravnih oseb v znesku 1.083,43 EUR;

Tako se v skladu s četrtim odstavkom pri ugotavljanju prihodkov zavezanca upoštevajo cene s povezanimi osebami za
sredstva ter storitve, vendar prihodki najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen, določenih v
skladu s pogoji in na način iz 16. člena tega zakona.
1717 Kot zadnja postavka, potrebna opredelitve v definiranju davčnih posledic v predstavljenem primeru, je preveritev
zahtevka družbe A po vračilu izstopnega DDV za leto 2009 (v skupnem znesku 2.400 EUR), izkazanega po izdanih mesečnih
računih fizični osebi B kot najemniku službenega osebnega vozila. Pri presoji utemeljenosti podane zahteve po vrnitvi
preveč obračunanega DDV iz računa za neobstoječi posel dajanja vozila v najem, lahko davčni organ izhaja iz zakonskih
določb, opredeljenih v 8. točki prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 (obveznost plačila DDV, če je ta izkazan na računu) ter 54.
člena ZDavP-2, ki opredeljuje postopek popravljanja davčnega obračuna, če je davčna obveznost izkazana previsoko.
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pri obračunu DDV se ugotovi, da je družba A neupravičeno odbila vstopni DDV ob nabavi
službenega osebnega vozila v znesku 20.000 EUR.

Suhoparno podajanje navedenih ugotovitev glede posledic na povečanje davčne osnove je pri
sledenju namena zgolj sekundarnega pomena, prvenstveno se namreč pojavi vprašanje, ali gre tudi v
tem primeru za zaobideni posel ali pa za primer navideznega posla.
Zagotovo je v predstavljenem primeru na mestu ugotovitev, da je spregled pravnega posla, ki je
sklenjen kot rent-a-car pogodba med direktorjem in njegovo družbo, povzročil davčno obveznost na
raznolikih davčnih področjih. Pri tem pa se – izhajajoč iz zakonske dikcije po tretjem in četrtem
odstavku 74. člena ZDavP-2 – postavi vprašanje, ali gre za primer navideznega ali zaobidenega posla.
Torej vprašanje je, ali gre v primeru sklenjene rent-a-car pogodbe med direktorjem in njegovo družbo
za zaobideni ali za navidezni posel? Če sledimo namenu pogodbenih strank lahko ugotovimo, da tukaj
ne gre za z njihove strani želen (civilnopravni) posel, zgolj preko katerega veljavnosti bi lahko
pogodbeniki dosegli svoj cilj. Civilnopravno veljaven posel torej ni izključni pogoj za doseganje cilja,
temveč navedeni posel prikriva zgolj pravo vsebino, to je zagotavljanje brezplačne (oziroma v tem
primeru zgolj delno odplačane) ugodnosti v obliki uporabe službenega vozila za
direktorjevo/lastnikovo zasebno rabo. Tako navidezni posel v obliki rent-a-car najemne pogodbe
nima pomena za davčno obravnavo.
Odgovor v primeru 3:
Tretji primer se nanaša na celoviti pristop k presojanju problema missing traderja (oziroma
neplačujočega gospodarskega subjekta). Medtem ko se je dosedanja slovenska davčna praksa (tj.
odločanje davčnega organa v izvedenih postopkih inšpiciranja) zadovoljila z učinki na DDV področju,
ko se odbitek vstopnega davka ni priznal t. i. profiterju v prepoznanem izvedenem poslu, pa navedeni
primer predstavlja dodaten korak v smeri ugotavljanja davčnih učinkov tudi na področju neposrednih
davkov. Ker je fizična oseba (kot direktor in lastnik) zlorabila gospodarsko družbo (ki je sicer
davčnemu organu formalno predlagala davčne obračune, vendar brez oziroma z zgolj simbolično
izkazano in plačano davčno obveznostjo) ter je v določenem trenutku, ko se je za poslovanje te
družbe kot prepoznanega missing traderja začela zanimati davčna uprava, »zapustila« le-to, je zato
potrebno fizično osebo obravnavati kot prejemnika dohodka (ki ga je dajansko tudi prejela, saj je
opravil dvig denarja iz TRR njegove družbe za nepojasnjen in nedokumentiran namen).
Davčni organ se je tako pri presoji zakonskega temelja za obdavčitev gibal med uporabo tretjega
odstavka 74. člena ZDavP-2, ki določa primer navideznega posla, in četrtega odstavka istega člena, ki
določa primer zaobidenja plačevanja davkov. V konkretnem primeru je bilo ugotovljeno, da gre
dejansko za odkup surovin od fizične osebe BB, vendar navzven »oblečene« v družbo B, in sicer z
namenom izogniti se plačilu davka od dohodka fizične osebe.1718
V zvezi s predhodno opisanim opravljenim prometom je bilo ugotovljeno, da je bilo med strankama
(tj. družbo A kot kupcem surovin ter prodajalcem surovin, to je fizično osebo BB) opravljeno
zaobidenje davčnih zakonov, in sicer v formalno pravilni obliki poslovanja med dvema pravnima
osebama (ki izpolnjujeta vse formalne pogoje, to so pogoj registracijske poslovanja ter (sicer delno)
predlaganje davčnih obrazcev pri davčnemu organu), pri čemer pa obe stranki vesta, da ena izmed
njiju (tj. družba B) svojega davčnega bremena ne prijavi na ustrezen način (tj. bodisi davčne napovedi

1718

Ugotovljeno je bilo, da je družba B, ki je bila v marcu 2011 prevzeta (kupljena) s strani fizične osebe BB, že v izhodišču
predstavljala nedelujočo družbo (zadnji obračun s strani predhodnega lastnika družbe je bil vložen v juniju 2010), medtem
ko sta bila od dneva prevzema družbe s strani fizične osebe BB vložena le dva obračuna.
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formalno izpolni obveznost predlaganja davčnih obračunov, vendar brez izkazane obveznosti, bodisi
jih sploh ne odda). Tako delovanje družbe B v primeru prodaje surovin inšpicirani pravni osebi
predstavlja zaobideni posel po četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2. Gre torej za prepoznani obid
zakona (fraus legis), tj. ravnanje, ki ne krši besedila (črke) zakona, krši pa namen zakona.
Direktor BB je denar, ki so ga kupci surovin nakazali iz naslova sklenjenih nakupov, neutemeljeno in
brez pravne podlage dvignil iz TRR-ja in uporabil za neznane oziroma neposlovne namene. Posledično
je bilo v postopku ugotavljanja dejanskih dejstev ugotovljeno, da je bila družba B s strani njenega
direktorja in lastnika uporabljena za doseganje rezultata (tj. doseganje dohodkov fizične osebe), brez
da bi pri tem plačala davek (bodisi v obliki davka od dohodkov pravnih oseb bodisi v obliki akontacije
dohodnine v primeru izplačila dobička njenemu družbeniku bodisi akontacije dohodnine in
prispevkov za socialno varnost ob izplačilu dohodkov fizični osebi).
Pri tem je davčni organ izrazil utemeljen sum o zlorabi predpisov o ustanavljanju gospodarskih družb,
ko se je posameznik (tj. fizična oseba BB) ali neidentificirana skupina ljudi (katere pomemben del
predstavlja fizična oseba O) odločil za odkup mirujoče gospodarske družbe (v marcu 2011), primerne
(zgolj) za izbris v likvidacijskem ali celo stečajnem postopku (namreč navedeno dolžnost v primeru
kapitalske neustreznosti določa zakonodaja), vendar kljub temu izvajal poslovanje (tj. realiziral
prodajo odpadkov na trgu pri inšpiciranemu zavezancu za davek) ter dosegal davčno korist (v obliki
neplačila davčne obveznosti, ki bi jo sicer morala plačati prodajalec kot pravna oseba (DDPO) ali
fizična oseba (dohodnina). Vsled navedenega dejstva je bila oblikovana (in uporabljena) davčna
shema, kjer gre za vključitev (finančno) shirane, vendar delujoče družbe, ki navzven izraža poslovno
voljo ter sklepa posle, ki jih nato tudi realizira.
V dotičnem primeru je tako bilo ugotovljeno, da je bilo v predstavljeni davčni shemi (ko je bila
pogodba o prodaji odpadnega materiala, ki je bila – delno, in sicer do prekinitve s strani družbe A –
izpolnjena s strani družbe B) plačilo kupnine dejansko izvedeno fizični osebi BB. Predvsem pa je v tem
okviru pomembna ugotovitev, da je direktor družbe A navedeno (sumljivo) zaobidno ravnanje družbe
B prepoznal (tj. v trenutku, ko je bilo nekaj odpadnega materiala že pripeljano na odjemno mesto),
vendar se je odločil, da že izvedene prevzeme blaga odobri in plača, medtem ko je vsakršno
nadaljevanje poslovanja z družbo B ali drugimi družbami v lasti fizičnih oseb BB in O odklonil.
V skladu z navedenimi dejstvi je davčni organ v okviru prepoznanega zaobidenega posla, ki ga je
družba A (kljub sumom in pomislekom) izvedla z družbo A, ugotovil davčno obveznost družbe A iz
naslova dolžnosti obračuna in plačila davčnega odtegljaja za dohodek iz drugega pogodbenega
razmerja (38. člen ZDoh-2), ki ga je dosegel lastnik in direktor (»vmesne«) družbe B, to je fizična
oseba BB.
Odgovor v primeru 4:
Glede na prepoznani konkretni dejanski stan, opisan v točki 4. poglavja III.1.3., je davčni organ
ugotovil, da so bili posli nabave materiala družbe A preko komisijske trgovine ŽŽ s. p. le navidezni
posli, medtem ko so bili po navedbah obeh prič (tj. ŽŽ-ja in B-ja) dejanski dobavitelji (prikrite) fizične
osebe iz tujine. Ugotovljeno je bilo tudi, da je bil organizator poslovanja in izključni upravljavec z
gotovino, izročene s strani ŽŽ-ja še isti ali naslednji dan po nakazilu na ŽŽ-jev TRR, zaposlenec družbe
A, tj. oseba B.
V tretjem odstavku 74. člena ZDavP-2 je določeno, da navidezni pravni posli ne vplivajo na
obdavčenje, medtem ko je navidezni pravni posel, ki prikriva drug pravni posel, merodajen za
obdavčenje. Davčni organ je tako ugotovil, da je navidezni pravni posel (posredniški nakup rabljenega
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blaga) prikril dejanski pravni posel, tj. izplačilo dohodkov (gotovine) B-ju (tj. vodji servisne dejavnosti
v družbi A) z namenom prikriti vir blaga ter se hkrati izogniti predpisom o obdavčenju. Davčni organ
namreč v postopku DIN ni pridobil nobenih drugih dokumentov ali dokazil, ki bi dokazovali na kakšen
način so si te osebe, ki so bile vključene v navidezni posel (od tega so vsi dejanski dobavitelji ostali
neidentificirani), med seboj razdelile gotovino, sicer prejeto v roke B-ju (po njegovem naročilu
prejeto od ŽŽ-ja, ko je ta denar prejel na svoj TRR).
Tudi glede aktivne vloge ŽŽ-ja ni bilo nobenega dvoma. Po pravni teoriji je navidezni posel, sklenjen
med dvema akterjema, katerih namen (prevare) ni usmerjen k prejemniku navidezne izjave, temveč
zoper tretjo osebo, v dotičnem primeru zoper fiskus. ŽŽ je bil ob prvem stiku z B-jem seznanjen z
njegovim namenom, da želi z vključitvijo komisijske trgovine ŽŽ-ja zgolj pridobiti izdano fakturo ter se
hkrati sam izogniti registraciji za namene plačevanja davka.1719 Hkrati pa je navedeni način delovanja
tudi modus operandi ŽŽ-ja, kar je ugotovil davčni organ v predhodnem davčnem inšpekcijskem
nadzoru, izvedenem eno leto prej pri ŽŽ-ju.
Davčni organ je tako v izvedenem davčnem inšpekcijskem nadzoru ugotovil, da je B kot vodja oddelka
servisa medicinskih aparatov v preteklih 10 letih1720 oblikoval način nakupovanja rezervnih delov za
svojega delodajalca, ki se je s tako oblikovanimi navideznimi posli izognil plačilu davčne obveznosti iz
naslova davčnega odtegljaja od dohodkov fizičnih oseb. Prav tako je družba A vedela, da gre v tem
primeru za iskanje (nabavo) redkih rezervnih delov za specifične medicinske aparate, zato je
neobičajno, da se ti pojavijo v komisijski trgovini ponudnika rabljenih (pretežno) stvari za
gospodinjstva. Neobičajno je bilo, da je inšpicirana pravna oseba tolerirala aktivno vlogo B-ja v
navedenem procesu, ko je od zaposlencev v računovodstvu družbe zahteval podatke o datumu
nakazila na ŽŽ-jev TRR. Prav tako je davčno organ z gotovostjo presodil, da »v realnem življenju«
dragocenih rezervnih delov za medicinske aparate ne bi mogel zagotoviti niti samostojni podjetnik ŽŽ,
sicer po poklicu gostinski tehnik, ki ne obvladuje navedene stroke niti nima poslovnih stikov (izven
dosega svoje klientele, to je kupcev šibkejšega ekonomskega položaja, ki kupujejo rabljene stvari za
lastno gospodinjstvo), kar je vedel ali bi moral vedeti inšpicirani zavezanec za davek (tj. družba A). In
še najpomembnejše dejstvo: vodja servisa B je svoja dejanja izvajal ne samo za račun družbe A,
temveč tudi v imenu te družbe. Oseba B je bila namreč v skladu z obligacijskimi pravili t. i.
pooblaščenec po zaposlitvi (za naloge nabave rezervnih delov in servisiranje medicinskih aparatov),
tako da morebitno dejstvo, da poslovodstvo ni vedelo za obstoj navideznega posla, za odločitev v tej
davčnopravni zadevi sploh ni bilo odločilno (kar je kot bistveni argument potrdilo Upravno sodišče
RS, o čemer več v nadaljevanju).
Glede na navedeno bi morala družba A prepoznati pravo naravo ter presojati plačila po prejetih
računih (sicer izdanih s strani samostojnega podjetnika ŽŽ-ja) kot plačila fizičnim osebam. Na podlagi
izvedenega dokaznega postopka je bilo ugotovljeno, da je zavezanec za davek z navideznim odkupom
rezervnih delov od komisionarja prikril dejanski posel nakupa od fizične oseb. Posledično je davčni
organ plačila (na TRR ŽŽ-ja) tretiral kot plačila osebi B1721 ter izračunal davčni odtegljaj za drugi
dohodek (po 105. členu ZDoh-2), ki bi ga morala že obračunati in plačati družba A.
1719

Tako iz pisne izjave ŽŽ-ja, ki jo je podal pooblaščeni osebi davčnega organa po zaključku postopa zaslišanja, izhaja:
»Gospod B je izjavil tudi, da on sam kot fizična oseba ne more prodati svojemu podjetju, družbi A, blaga, ki ga ima v
skladišču, saj nima računov od nabave ter nima statusa za prodajo blaga (npr. status s. p.-ja), zato potrebuje nekoga, ki bi
družbi A izstavil račune, za kar bi komisijska trgovina za posredniško prodajo rabljenega blaga ŽŽ s. p. prejela dogovorjeno
provizijo. [...] Gospod B mi je obljubil, da bo s trgovino posloval dalj časa in da mi bo vedno predal naročilnico za blago.
Izjavil je, da to blago nabavlja sam in ga hrani v skladišču.«
1720 Vse do leta 2012, ko je družba A sama ugotovila rizično naravo poslovnega partnerja ŽŽ-ja (kot neustreznega in
spornega dobavitelja redkih rezervnih delov za dragocene specialne medicinske aparate) ter prenehala poslovati z njim.
1721 Davčni organ je tako ugotovil, da se posledično plačila po računih, prejetih od samostojnega podjetnika ŽŽ-ja, štejejo kot
izplačila fizični osebi B-ju (najprej plačano na TRR ŽŽ-ja, ta pa je dvignjeno gotovino predal B-ju), ki je z dobljenimi denarnimi
sredstvi ravnal samostojno (bodisi obdržal v celoti bodisi denar razdelil med udeleženci v »poslu« trgovanja z rezervnimi
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Odgovor v primeru 5:
Davčni organ je v zadnjem primeru ugotovil, da zavezanec (razen podaje pavšalnih trditev) ni
predstavil zunajdavčnih razlogov za obstoj povezane družbe, sicer locirane na odmaknjenem otoku
Jersey, ki razen dejstva, da gre za davčno ugodno okolje, ne predstavlja nobene »dodane vrednosti«
za lociranje pool managementa. Davčni organ je ugotovil, da zavezanec za davek ni dokazal, da se na
sedežu družbe AC sploh opravljala kakršnakoli poslovna dejavnost (ni administrativnega osebja, ni
poslovnega prostora) ter da družba AC ne izvaja nikakršne vsebine in da gre za »prazno družbo«.
Družba AA oziroma holding AB tako nista izkazala poslovnih in ekonomsko upravičenih razlogov za
(pre)zaposlitev 20 menedžerjev na družbo, ki se nahaja v davčni oazi.1722 Prezaposlitev 20
menedžerjev je bila zgolj formalna; dejansko so isto delo še naprej opravljali na istih osnovnih
sredstvih in v istih prostorih; delo se je izključno opravljalo v Sloveniji (razen ko so bili po delovnem
nalogu napoteni na službeno pot). Poslovni razlog (in ta je bistveni za upravičenje poslovnega
dogodka; zgolj davčni vzgib, da se prihrani na davkih,1723 ne predstavlja poslovnega razloga) tako ni bil
izkazan. Ugotovljen konkretni dejanski stan je ta, da se je inšpicirani zavezanec za davek AA (oziroma
celotna skupine AB z vključitvijo povezane družbe AC iz davčne oaze) izognil plačevanju davčnih
obveznosti iz naslova izplačanih dohodkov (formalno bivših) 20 zaposlencem.
Davčni organ je pri obravnavi problema neobračunavanja in neplačevanja davčnega odtegljaja iz
naslova izplačanih plač zaposlencev, ki so bili iz davčnih vzgibov zaposleni v družbi iz davčne oaze,
presodil, da predstavlja ustanovitev tuje »vmesne« z namenom pobega pred domačo obdavčitvijo
nelegitimno dejanje, zoper katero se bojujejo tako slovenska kot evropske in svetovne davčne
oblasti. Davčne uprave se zoper »vključitev« družb iz davčnih oaz v poslovne tokove inšpiciranih
zavezancev bojujejo na način, da ne priznajo obstoja navedene družbe iz davčne oaze.
Pravna podlaga za boj zoper zaobideni posel je podana v četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2, ki
določa, da se z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov se ni mogoče izogniti uporabi predpisov o
deli).
1722 Mednarodni organizaciji IMF (International Monetary Fund) in OECD (Organisation for economic cooperation and
development) ter nevladne organizacije TJN (Tax justice network), FATF (Financial action task force on money laundry) in
ICIJ (International consortium of investigative jurnalists) prepoznavajo Jersey kot davčno oazo in off-shore center. OECD je
sicer Jersey na podlagi zaveze vlade tega otoka izločil iz liste nesodelujočih davčnih oaz (un-cooperative tax havens). Danes
formalno na OECD-jevi listi ni več nobene države ali teritorija, ki bi bil opredeljen kot nesodelujoča davčna oaza; vendar to
ne pomeni, da Jersey ni davčna oaza ali da je (kot izhaja v nadaljevanju opisane prakse) sodelujoča davčna oaza. Izbris
večjega števila davčnih oaz je posledica OECD-jeve dejavnosti v letu 2009, ko je pritisnil na države in teritorije, da le-ti kot
davčne oaze sklenejo vsaj dvanajst t.i. TIEA sporazumov (Tax Information Exchange Agreement) ali KIDO sporazumov
(Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčenja; Double taxation agreement). Tako je bila prepoznana aktivnost Jerseya, da
sklene sporazume o prenosu informacij davčnega in finančnega značaja z zainteresiranimi državami in samostojnimi
teritoriji, ki vodijo svojo davčno politiko (tako je Jersey do sredine leta 2014 sklenil 17 TIEA sporazumov, od tega s sedmimi
članicami EU ter z Grenlandijo, Ferskimi otoki, Islandijo in Norveško). Posledica aktivnosti Jerseya je, da se (s strani OECD-ja)
ne uvršča med t.i. nekooperativne davčne oaze. Vendar kot kaže praksa – tako izjava francoske vlade z dne 12.9.2013, ko je
Jersey, Bermudo in Britanske Deviške otoke označila kot nesodelujoče davčne oaze – kaže, da tudi morebitni obstoj
sporazuma TIEA (ki npr. obstaja med Francijo in Jerseyem) ne zagotavlja kooperativnosti in izvajanja zavez iz teh
sporazumov.
1723 V okviru opisovanja davčnih ugodnosti velja navesti, da družbe s sedežem na Jerseyu, katerih končni upravičeni lastnik
družbe ni bil iz Jerseya (ultimate non-Jersey beneficial owner) ter so to dejstvo razkrile JFSC-ju (Jersey Financial Service
Commision), niso plačevale davka na dobiček, temveč zgolj letno dajatev za pravne osebe v znesku £600 (govori se o t.i.
status izvzete družbe; »exempt company status«). S spremembo zakonodaje s 1.1.2009 so pavšalno obdavčitev odpravili ter
uvedli 10 % stopnjo oz. 0 % stopnjo za tiste gospodarske družbe iz Jerseya, če je ta vodena in kontrolirana iz druge države
ter izpolnjujejo druge zakonske pogoje. Vendar iz naslova davčne nevtralnosti, družbe, ki so že imele status izvzete družbe
(»exempt company status«), niso podvržene novemu zakonu z veljavnostjo z letom 2009 ter se ohranja nulta stopnja pri
obdavčitvi dobička. Prav tako družbe, registrirane na Jerseyu, niso zavezana plačevanju davčnega odtegljaja za dohodnino
ter prispevke za socialno zavarovanje (87. člen jerseyskega zakona o dohodnini).
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obdavčenju. Davčni organ je brez dvoma presodil, da se je inšpicirani zavezanec (oziroma holdinška
družba AB, ki je narekovala vodenje kadrovske politike ter prezaposlovanja ljudi v okviru oblikovanja
t. i. pool managementa) skušal zaobiti prisilne predpise, ki določajo dolžnost obračunavanja in
plačevanja davčnega odtegljaja za dohodke njegovih zaposlencev, ki so (po formalni prezaposlitvi na
povezano družbo iz davčne oaze) še vedno opravljali isto delo na njegovih osnovnih sredstvih in v
njegovih poslovnih prostorih v Sloveniji (na istem delovno mestu in za isto bruto plačo).
V prepoznanem zaobidenem poslu (fraus legis) je en pogodbenik, to je družba AA, prekinil delovno
razmerje z zaposlenci, ki so še nadalje opravljali isto delo, ter zgolj formalno sklenili delovno razmerje
s povezano družbo iz davčne oaze, ki tako predstavlja drugega akterja v zaobidenem poslu. Sklenitev
zaobidenega posla med pogodbeniki je opravljena z namenom oškodovanja tretjega, to je davčne
uprave. Brez dvoma je s strani davčnega organa ugotovljena kršitev v prejšnjem odstavku
opredeljenih določb ZDoh-2, ZDavP-2 in ZPSV1724 s strani inšpicirane družbe. Formalni zaposlenci
povezane družbe iz Jerseyja so tudi v obdobju od 1.9.2013 do 31.1.2014 (tj. datum, ko je 20
menedžerjev prenehalo delovno razmerje v tej družbi ter se še pred formalnim zaključkom
inšpekcijskega nadzora ponovno zaposlilo v družbi AA) dejansko opravljali isto delo v istih pisarnah in
ob uporabi istih osnovnih sredstev (v sicer formalno najetih prostorih v Sloveniji) kot pred dnem
1.9.2013, ko so bili formalno zaposlenci slovenske družbe AA.
Zaobideni posel je s strani davčnega organa prepoznan z vključitvijo dejansko nefunkcijske družbe iz
davčne oaze Jersey. Funkcije so bile le formalno – kot je to običajno v primerih zaobidenih poslov –
pripisane na to družbo, ki razen formalnega naslova v davčni oazi ne predstavlja delujočega podjetja,
dejansko pa so se funkcije v celoti opravljale v Sloveniji.
Davčni organ je na podlagi vsega navedenega ugotovil, da je bila – kljub formalno prezaposlitvi na
povezano družbo iz davčne oaze – dejanski delodajalec in izplačevalec dohodkov ter s tem plačnik
davka iz 58. člena ZDavP-2 slovenska družba AA. Posledično ji je bila z odločbo naložila obveznost
plačilo davkov in prispevkov za plače (sicer izplačane preko povezane družbe iz Jerseyja, vendar so
plače stroškovno bremenile inšpicirano družbo preko obračunanega »management fee-ja«),
izplačane 20 menedžerjem v oktobru, novembru in decembru 2013 ter januarju in februarju 2014.
Povzetek:
Opisani primeri zagotovo ne predstavljajo preproste in pogoste primere v davčnopravni praksi,
temveč sofisticirane in težko prepoznavne primere navideznih in zaobidenih poslov, s katerimi sem se
srečal v dolgoletni delovni praksi. Pri tem opozarjam tudi pomisleke (nekaterih) kolegov iz davčne
stroke, ki so (predvsem iz vidika nepoznavanja pravnih institutov, tudi kot posledice pretežne
izobrazbe z ekonomskega področja) pogosto nerazumevajoče gledajo na moje podajanje razlag, zlasti
na področji utemeljevanja posledic v primeru zaobidenega posla. Je pa dobrodošlo spoznanje, da pa
je navedenim razlagam – seveda v primerih, kjer so zavezanci v vložili pritožbe na sodišče, – sledila
sodna praksa.
Do trenutka izdaje navedenega dela je stanje dokončnosti oziroma pravnomočnosti davčnih odločb,
ki se nanašajo na opisane primer, naslednje:
1. Zavezanec iz primera 1 se ni poslužil pravnih sredstev ter je odločba davčnega organa po
preteku pritožbenega roka postala dokončna in pravnomočna.

1724

Zakon o prispevkih za socialno varnost – ZPSV.
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2. V primeru 2 se je zavezanec sicer poslužil pravnega sredstva, vendar se pritožba ni nanašala
na opisano nepravilnost, temveč glede neke druge postavke iz davčne odločbe.1725
3. V primerih 3 je zavezanec podal pritožbo na odločbi davčnega organa prve stopnje. Dne
18.6.2015 je bila izdana drugostopenjska odločba, v kateri je Ministrstvo za finance RS del
odločbe odpravilo ter zadevo vrnilo davčnem organu v ponovni postopek.1726 V ponovnem
postopku je bila izdana odločba, v kateri je bilo opravljeno še dodatno dejanje (tj. ponovna
pridobitev podatkov o vplačilih in dvigih denarja na TRR družbe B). Hkrati pa je davčni organ
v ponovnem postopku na podlagi vseh dejstev presodil, da »bolj konkretnih (neposrednih)
dokazov kot trditev direktorja zavezanca za davek, da je posumil, da gre za zakonite
transakcije, v realnem življenju (praksi) ni mogoče pridobiti. Tako dejanska ugotovitev
konkretnega dejanskega stana ne temelji na posrednih dejstvih, dokazih in indicih, temveč
na izjavi (tako pisni kot ustni), da je sam prepoznal lažno naravo sodelujočih subjektov,
vendar izvedbe prvega posla ni preprečil (čeprav je preprečil vso nadaljnjo poslovanje s
temi družbami oziroma za njimi stoječimi fizičnimi osebami)«. Na novo odločbo davčnega
organa je zavezanec podal pritožbo, glede katere drugostopenjski organ še ni odločal.
4. V primeru 4 je Upravno sodišče RS v sodbi I U 812/2014 z dne 25.11.2014 razsodilo, da se
tožba zavezanca zavrne kot neupravičena. Navedena sodba po mnenju doktoranda
predstavlja zanimivo in pomembno sodbo v razvoju sodne prakse v R Sloveniji glede
navideznega oziroma zaobidenega posla (vendar zaradi preprečitve podvajanja sama sodba
ni ponovno navedena v točki IV.2. predloženega dela, kjer je sicer predstavljena slovenska
sodna praksa).
5. Tudi v primeru 5 je zavezanec podal pritožbo na odločbo davčnega organa prve stopnje.
Drugostopenjski organa je z odločbo z dne 10.7.2015 zavrnil pritožbene argumente
zavezanca.1727 Zavezanec ni sprožil upravnega spora ter je tako odločba postala dokončna in
pravnomočna.

1725

V tej zvezi je Vrhovno sodišče dne 14.11.2013 izdalo sodbo X Ips 386/2012, v kateri je sicer zavrnilo revizijski zahtevek
pritožnika.
1726 Iz obrazložitve izreka odločbe drugostopenjskega organa z dne 18.6.2015, ki se nanaša na primer 3, sledi naslednja
razlaga: »Glede dejstva, da je šlo pri plačilu računa družbe B d. o. o. za nakazilo fizični osebi (pod krinko nakazila pravni
osebi) iz naslova drugega pogodbenega razmerja, pa je pritožba utemeljena. Dejansko stanje, da je gotovino prejela fizična
oseba, direktor BB, predvsem pa, da naj bi pritožnik vedel, da pri takem poslu sodeluje, ostalo nepopolno ugotovljeno. Iz
obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja, da naj bi pritožnik posumil, da je C d. o. o. sumljiva družba in iz tega razloga v
sodelovanje z njo ni privolil. Prvostopenjski organ pa ne navaja dejstev, da je pritožnik vedel oziroma bi moral vedeti, da gre
za transakcije, katerih namen je pridobiti davčno ugodnost oziroma da je vedel oziroma bi moral vedeti, da je tudi družba
Pograjc d. o. o. take vrste družba, prav tako pa prvostopenjski organ dokazno ne oceni, da je gotovino prejel prav BB, na kar
se sklicuje tudi pritožnik.« Organ prve stopnje je ob prebiranju drugostopenjske sodbe takoj prepoznal, da je druga stopnja
zmotno spregledala dejstvo, da je davčni organ podatke o dvigih s TRR že pridobil (sicer v odločbi drugega davčnega urada,
na katero pa se je davčni organ v dotičnem primeru skliceval in jo prepisal v ustreznem delu glede ravnanja po TRR), hkrati
pa je prvostopenjski davčni organ že v postopku izdaje odločbe pridobil najbolj trdno dokazno sredstvo, tj. izjavo zavezanca
o sodelovanju v »sumljivih poslih«, ter s tem ni nastopal zgolj z dokazno stopnjo verjetnosti, temveč gotovosti, kar je
najvišje dokazno sredstvo v upravnih postopkih.
1727 Iz odločbe drugostopenjskega organa z dne 10.7.2015 izhajajo ugotovitve tega organa, da »[...] tako kot prvostopenjski,
tudi pritožbeni organ ocenjuje, da do dejanskih prezaposlitev ni prišlo« in da »vse izvedene formalnosti ne prepričajo v
zatrjevano, da so se imenovane osebe tudi dejansko zaposlile v podjetju AC in da je bil AC iz Jerseyja tudi njihov dejanski
delodajalec [...]« ter njegov zaključek, da »je po presoji pritožbenega organa pravilen zaključek, da je bila zaposlitev
menedžerjev v družbi AB iz Jerseyja, ki se šteje za davčno oazo, zgolj navidezna«. Tako je razvidno, da je Ministrstvo za
finance (kot drugostopenjski davčni organ) vključitev družbe iz davčne oaze (zmotno) opredelil kot navidezni in ne zaobideni
(realizirani) posel.
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5. ZLORABA PRAVIC IN NAVIDEZNI POSEL V SISTEMU DAVKA NA DODANO
VREDNOST
Navidezni in zaobideni posli imajo vpliv tudi na presojanje davčne obveznosti v sistemu davka na
dodano vrednost, ki ga je izvorno določala Šesta direktiva (z uradnim naslovom »Šesta direktiva sveta
z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka
na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS)«),1728 s katero je Evropska skupnost
leta 1977 uredila skupni sistem DDV, nasledila pa »Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra
2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost«. V nadaljevanju bom opisal rešitve sodb SES-a
oziroma sedaj SEU-ja1729 v primeru navideznih in njim podobnih poslov ter njihov vpliv na nemški
pravni red. Precedenčne sodbe SEU-ja (oziroma SES-a) predstavljajo zakonsko podlago za odločanje
davčnih administracij in sodišč držav članic v zadevah, ki se tičejo skupnostnega sistema davka na
dodano vrednost.
Kljub dejstvu, da sem pri podaji disertacije osrednji fokus glede davčnega prava namenil
navideznemu in zaobidenemu poslu pri neposrednih davkih, sem v okviru želje po vsestranski
opredelitvi navedenega problema zajel tudi sistem davka na dodano vrednost. Tako je podaji
ugotovitev glede goljufije in zaobidenja s področja DDV namenjena splošna opredelitev zakonskih
okvirov s poudarkom na ugotovitvah, navedenih v sodnih praksah nacionalnih sodišč ter nato v
instančnih praksah SES-a oziroma SEU-ja.
V uvodu velja omeniti sodbe SES-a s št. C-255/02 (z dne 21.2.2006)1730 ter združeni zadevi št. C439/04 in C-440/04 (z dne 6.7.2006),1731 katere predstavljajo pomemben mejnik v boju proti davčnim
shemam, s katerim želijo določeni subjekti dosegati davčne ugodnosti v sistemu DDV. Prva sodba je
znana tudi kot sodba Halifax, v kateri je opredeljen pojem zloraba prava/pravic1732 (abuse of rights,
abuse of law), ko subjekti izvajajo transakcije zgolj z izključnim ciljem pridobivanja davčnih ugodnosti.
Druga in tretja sodba pa predstavljata združeno zadevo SES-a, bolj znano pod nazivom (zgolj) Axel
Kittel,1733 in se nanašata na primer goljufije vrste davčni vrtiljak.

5.1. Evropska DDV direktiva in sodna praksa v primeru obstoja zaobidenega pravnega
posla
Bistveni del DDV zakonodaje EU-ja je od 1.1.2007 Direktiva 2006/112/ES. Ta t. i. DDV direktiva je
dejansko prenovljena Šesta direktiva o DDV iz leta 1977, kakor je bila spremenjena v preteklih letih.
Prenova združuje različne določbe v enem samem zakonodajnem aktu. Zagotavlja jasnejši pregled
glede trenutno veljavne EU zakonodaje o DDV.1734

1728

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/388/oj.
Sodišče Evropske unije (SEU) je nastalo 1.12.2009 z veljavnostjo Lizbonske pogodbe, na podlagi katere je Evropska unija
postala pravna oseba in je prevzela pristojnosti, ki jih je pred tem imela Evropska skupnost. Predhodnika Sodišča EU sta
Sodišče Evropske skupnosti za premog in jeklo (Sodišče ESPJ), ki je nastalo leta 1951 s Pogodbo o ustanovitvi ESPJ, ter
Sodišče Evropskih skupnosti (SES), ki je nastalo leta 1957 vzporedno s podpisom Pogodb o ustanovitvi EGS in Euratom.
1730 ECLI:EU:C:2006:121.
1731 ECLI:EU:C:2006:446.
1732 Koncept zlorabe je SES uporabil tudi v sodbah Part Service (C-425/06 z dne 21.2.2008; ECLI:EU:C:2008:108) in Cadbury
Schweppes (C-196/04 z dne 12.9.2006).
1733 Druga sodba (C-440/04) predstavlja primer Recolta Recycling, vendar se v strokovnih krogih ob sklicevanju na sheme
davčnega vrtiljaka uporablja zgolj poimenovanje Axel Kittel.
1734 Šesta direktiva Sveta (77/388/EGS) je bila objavljena v evropskem uradnem listu dne 17.5.1977. Dne 28.11.2006 je bila
nadomeščena z Direktivo 2006/112/ES, ki je začela veljati 1.1.2007.
1729
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Obstoječe določbe v DDV direktivi, ki predstavljajo protizaobidne ukrepe, so členi, ki se nanašajo na
specifične tipe transakcij (členi 11, 19, 80, 131, 158/2), medtem ko se člena 395 in 394 nanašata na
ureditev derogacij. Tako iz prvega odstavka 395. člena Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28.11.2006
glede skupnostnega sistema DDV izhaja: »Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission einstimmig
jeden Mitgliedstaat ermächtigen, von dieser Richtlinie abweichende Sondermaßnahmen einzuführen,
um die Steuererhebung zu vereinfachen oder Steuerhinterziehungen oder –umgehungen zu
verhindern.«1735 V drugem, tretjem in četrtem odstavku pa je naveden postopek priglasitve
navedenih posebnih ukrepov ter rok za njihov sprejem s strani Komisije.
Že izvorna Direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17.5.1977 je navedeni pristop k t. i. poenostavljenim
postopkom vsebovala v svojem 27. členu. Pri tem je peti odstavek tega člena vseboval prehodno
določbo, po kateri so lahko države, ki so že dne 1.1.1977 uporabljale posebne ukrepe, te ukrepe
obdržale v uporabi, in sicer pod pogojem, da so o njih do 1.1.1978 uradno obvestile Komisijo.
V omenjenem členu 395 nove DDV direktive gre tako za specifične ukrepe za preprečevanje
nekaterih vrst davčnih utaj ali zaobidenja davkov oziroma gre za ciljanje na določeno shemo. Pri tem
Evropska komisija ne odobri rada navedeno derogacijo, saj jih je nato težko odpraviti in trajajo v
nedogled. V primeru člena 395 gre za ukrepe, ki v osnovi odstopajo od načel DDV direktive, saj
razmejujejo notranji trg, onemogočajo izvrševanje splošnih pravil, povečujejo administrativno breme
in nimajo ocene samih učinkov ter zato vodilo v nadaljnje probleme.1736
Države članice se tako lahko za uspešen boj proti davčnemu zaobidenju poslužujejo ukrepov kot so
uporaba nacionalnih ukrepov proti zaobidenju, ki pa mora biti v skladu z DDV direktivo in sodbami
SES-a, pravilna interpretacija samih sodb in – ne nazadnje – uporaba principa zlorabe pravic (abuse of
rights). Slednji mora biti ozko interpretiran, da se zagotovi pravna varnost.1737
Koncept »zloraba pravic« je relativno nov fenomen v za države članice EU relevantni evropski sodni
praksi na področju DDV. Čeprav je bilo to načelo oblikovano že v primeru sodbe Emsland-Stärke (C110/99; december 2000), ki se nanaša na zlorabo izvoznih pravic v carinskem postopku, pa se je
navedeno načelo vneslo na področje sistema DDV s sodbo Halifax (C-255/02; februar 2006).1738 V
sklepnem predlogu za razsodbe v zadevah C-255/02 (Halifax), C-419/02 (BUPA) in C-223/03
(Huddersfield) je generalni pravobranilec Miguel Poiares Maduro že aprila 20051739 podal obširno
razlago principa zlorabe pravic, v katerem je v želji po njegovi integraciji v skupnostno pravo
podrobneje opredelil njegove okoliščine in omejitve. Generalni pravobranilec je pod točko 2.
podanega predloga za razsodbo navedel, da »gre v treh zadevah1740 za transakcije, izvedene zaradi
pridobitve davčne ugodnosti, in sicer pravice do odbitka vstopnega DDV«. Sodišče je bilo v bistvu
1735

Navedeno je preneseno direktno iz nemškega prevoda sodbe prav zaradi (po mojem mnenju) nepopolne (nepravilne)
terminologije glede davčnega zaobida, saj slovenski prevod neupravičeno in nepopolno uporablja besedo izogibanje, ki ni in
ne more biti sopomenka zaobidenju. Tako je slovenski prevod navedene direktive zapisan sledeče: »Na predlog Komisije
lahko Svet soglasno dovoli katerikoli državi članici, da uvede posebne ukrepe, ki odstopajo od določb te direktive, za
poenostavitev postopka obračunavanja davka ali za preprečevanje nekaterih vrst davčnih utaj ali izogibanja davkom.«
Angleška verzija prvega odstavka člena 395 pa se glasi: »The Council, acting unanimously on a proposal from the
Commission, may authorise any Member State to introduce special measures for derogation from the provisions of this
Directive, in order to simplify the procedure for collecting VAT or to prevent certain forms of tax evasion or avoidance.«
1736 Seminar »VAT anti-avoidance«, FISCALIS, 9.6.-11.6.2009, Helsinki.
1737 Prav tam.
1738 A. Blackwood, Abuse of law and VAT: the ECJ’s decision in Weald Leasing, str. 2; C. Böing, 2006, Steuerlicher
Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 260–265 in 299–300.
1739 Sklepni predlogi M. Poiaresa.
1740 Te tri zadeve so C-255/02 (Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments
Ltd proti Commissioners of Customs in Excise), C-419/02 (BUPA Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd proti
Commissioners of Customs in Excise; ECLI:EU:C:2006:122) in C-223/03 (University of Huddersfield Higher Education
Corporation proti Commissioners of Customs in Excise; ECLI:EU:C:2006:124).
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najprej naprošeno, naj odloči, ali so lahko transakcije, izvedene z edinim namenom, da se omogoči
povračilo vstopnega davka, opredeljene kot »gospodarska dejavnost« v smislu člena 4(2) Šeste
direktive. Sodišče je bilo naprošeno, naj preuči možnost uporabe doktrine o »zlorabi pravic« (abuse
of rights) na področju davka na dodano vrednost, zaradi česar zahteve za odbitek DDV, ki bremeni
subjekte, v okoliščinah, kakršne so v obravnavanih zadevah, ne bi bile dopustne.
V postopku primerjave prevoda uporabljenega izraza »abuse of rights« v jezik države članice
skupnosti, izhajajoč iz analize predloga generalnega pravobranilca z dne 7.4.2005, kakor tudi sodbe v
zadevah Halifax, BUPA in Huddersfield, lahko ugotovimo, da se v nemškem prevodu sodb uporablja
izraz »Rechtsmissbrauch«, ki predstavlja v davčnem pravu in mednarodnem zasebnem pravu
sopomenko zakonskega obida (Gesetzesumgehung).1741 Francoski izvod omenjene sodbe uporablja
pojem »abus de droit«,1742 nizozemski »rechtsmisbruik«, španski »abuso de Derecho«, portugalski
»abuso do direito«, medtem ko slovenski prevod uporablja izraz »zloraba« in »zloraba pravic« (v
zadevi BUPA tudi izraz »zlorabe pravic in/ali zlorabe prava«). Podobni dvojček izrazov iz slovaške
prevedbe sodbe BUPA (pod točko 39/3a) sta »zneužitia práv a/alebo zneužitia práva«.
Izraze v okviru evropske DDV direktive je potrebno razlagati kot avtonomni izraz skupnostnega prava,
neodvisno od razumevanja posamezne države članice glede njegovega smisla in namena, tako da
lahko splošno jezikovno razumevanje in uporaba izrazov v pravnih redih držav članic pripelje do
skupne točke. Slednje velja toliko bolj, če gre razumevanje v večini nacionalnih pravnih redov v isto
smer.1743 To velja tudi za »zlorabo pravic« v sistemu DDV.

5.1.1. Referenčna sodba Halifax
Do sodbe Halifax je § 42 AO (tudi) v sistemu DDV igral pomembno vlogo.1744 SES je s sodbo Halifax z
dne 21.2.2006 prvič zavzel stališče k vprašanju zlorabe v sistemu DDV. Odločba je prisilila pravno
teorijo in pravno prakso k novemu pristopu.1745
V izhodiščni postavitvi primera Halifax gre za naslednji konkretni dejanski stan: Halifax je banka s
sedežem v Veliki Britaniji. Njene storitve so pretežno oproščene DDV-ja; tako lahko uveljavlja pravico
do odbitka manj kot 5 % vstopnega davka. Halifax je hotel zgraditi lastne klicne centre na štirih
različnih lokacijah znotraj Velike Britanije, ki so bile v njeni lasti ali najete. Davčni svetovalci so banki
predstavili načrt, skozi katerega je z izvedbo vrste transakcij, ki so vključevale več družb skupine
Halifax, banka prišla do pravice do odbitka vstopnega DDV pri nepremičninski gradnji.1746
Evropsko sodišče je s sodbo C-255/02 z dne 21.2.2006 prvič zavzelo stališče glede pravne zlorabe v
davčnopravnem sistemu DDV in glede obstoja za to potrebnih predpostavk. S tem je postavilo
splošno načelo, da goljufivo ali zlorabno sklicevanje na zakonodajo Skupnosti ni dovoljeno na način,
da se na eni strani sklicuje na zahtevo po pravni varnosti (tj. predvidljivosti davčne obveznosti) ter se
na drugi strani utemeljuje zahteva na splošni svobodi gospodarske družbe pri oblikovanju svojih
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M. Benecke, 2004, Gesetzesumgehung im Zivilrecht, str. 47; podobno O. Heeder, 1998, Fraus legis, str. 110.
Francosko pravo uporablja pojem abus de droit, ko se sklicuje tako na zlorabo zasebnih pravic ali na izogibanje zakona.
Vendar je, ko se nanaša na izogibanje prava, pravilnejša uporaba pojma fraude à la loi. Kakorkoli že, doktrina fraus legis in s
strani francoskih sodišč uporabljen izraz fraude à la loi se nanašata na isti koncept. Tako Z. M. Prebble, J. Prebble,
Comparing the General Anti-Avoidance Rule of Income Tax Law with the Civil Law Doctrine of Abuse of Law, v: Bulletin for
International Taxation, april 2008, str. 158; podobno C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str 10,
96, 111 in 186.
1743 M. F. Schumann, 2008, Das Dispensverfahren im europäischen Mehrwertsteuerrecht, str. 63.
1744 H.-F. Lange, Rechtsmissbrauch im Mehrwertsteuerrecht, v: Der Betrieb, 59 (2006), št. 10, str. 519.
1745 Prav tam, str. 519.
1746 Prav tam, str. 519; B. Terra, J. Kajus, 2011, A Guide to the European VAT Directives, str. 55.
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odnosov (tudi z namenom zmanjševanja davčne obveznosti).1747 S sodbo Halifax je SES priznal boj
zoper zlorabo obličnosti kot opravičilo za posege v (nekatere) temeljne svoboščine iz PDEU (če
istočasni so kršene druge svoboščine).
Tako iz sodbe izhaja, da »uporabe prava Skupnosti namreč ni mogoče razširiti tako, da bi zajemala
zlorabe gospodarskih subjektov, to je transakcije, ki se ne izvedejo v okviru normalnih komercialnih
transakcij, ampak samo z namenom z zlorabo pridobiti ugodnosti, predvidene s pravom Skupnosti«
(točka 69); da »se to načelo prepovedi zlorabe uporablja tudi na področju DDV (Cremer C-125/76,
General Milk Products C-8/92, Emsland-Stärke C-110/99)« (točka 70) ter da »je dejansko boj proti
davčnim utajam, davčnemu zaobidenju1748 in možnim zlorabam cilj, ki ga Šesta direktiva priznava in
spodbuja« (točka 71).
Generalni pravobranilec M. Poiares Maduro je že v okviru podaje sklepnega predloga (z dne
7.4.2005)1749 za razsodbo v zadevah C-255/02 (Halifax), C-419/02 (BUPA) in C-223/03 (Huddersfield) v
uvodu poglavja B. z naslovom »Zloraba pravic« (točke od 60 do 101) navedel: »Nacionalna sodišča
postavljajo vprašanje, ali se pojem zloraba pravic, ki ga je Sodišče prej priznalo na drugih področjih
prava Skupnosti, lahko uporablja tudi na področju DDV. Ta doktrina bi davčnim zavezancem
preprečila, da pridobijo davčno ugodnost, ki je posledica transakcij, začetih in izvedenih zgolj z
namenom pridobiti to davčno ugodnost (točka 60). Sodišče je imelo v številnih zadevah priložnost
izraziti svoja stališča o vprašanju tako imenovane „zlorabe pravic“ ali (širše) preprosto „zlorabe“.
Vlada Združenega kraljestva, ki jo podpirajo vlade Irske, Nizozemske in Francije ter Komisija, se za
utemeljitev stališča, da se ta doktrina lahko uporablja tudi na področju DDV, sklicujejo na to sodno
prakso« (točka 61). V nadaljevanju je Maduro v točki 77 navedel, da »ne vidi razloga, da se predpisi o
DDV ne bi razlagali v skladu s splošnim načelom prepovedi zlorabe prava Skupnosti. V davčnem pravu
pogosto prevladuje upravičeno preudarek pravne gotovosti, ki izhaja zlasti iz potrebe po
zagotavljanju predvidljivosti finančnega bremena, ki se nalaga davkoplačevalcem, in načela, da ni
obdavčenja brez predstavništva. Vendar pa primerjalna analiza pravnih predpisov držav članic
zadostuje za razjasnitev, da zaradi tega zanimanja uporaba določenih splošnih določb in nedoločenih
pojmov na področju davčnega prava, da bi se preprečilo nezakonito izogibanje davkom, ni izključena.
Pravna varnost mora biti uravnotežena z drugimi vrednotami pravnega sistema. Davčno pravo ne bi
smelo postati vrsta pravnega „divjega zahoda“, v katerem se mora praktično vsaka vrsta oportunega
vedenja dopustiti, če je le v skladu s strogo formalistično razlago zadevnih davčnih predpisov in
zakonodajalec ni izrecno ukrepal, da se tako ravnanje prepreči« ter v opombi št. 72 opredelil širok
spekter pravnih »orodij«, ki se jih poslužujejo evropske države v boju zoper davčne zaobidenje.1750

5.1.2. Znaki obstoja zlorabe pravic iz sodbe Halifax
V skladu z uveljavljeno sodno prakso BFH-ja je zloraba obličnosti v smislu § 42 AO podana tedaj, če je
oblika neustrezna in nenavadna (neobičajna) v primerjavi z želenim ciljem in je namenjena znižanju
davčne obveznosti ter je ni moč opravičevati z ekonomskimi ali katerimi drugimi nedavčnimi razlogi.
Zato je lahko podana – čeprav je dokazano z objektivnimi opornimi točkami – možnost, da iz
ekonomskih ali kakšnih drugih razlogov upravičeno izbrana pravna oblika ne zadostuje za zanikanje
zlorabe.1751
1747

H.-F. Lange, Rechtsmissbrauch im Mehrwertsteuerrecht, v: Der Betrieb, 59 (2006), št. 10, str. 522; podobno P. M. Reuss,
2011, »Forum Shopping« in der Insolvenz, str. 221.
1748 Slovenski prevod sodbe uporablja izraz »davčno izogibanje«, medtem ko nemški prevod uporablja
»Steuerumgehungen« (množ.), angleški »avoidance« ter francoski »l'évasion fiscale«.
1749 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Poiaresa Madura, predstavljeni 7.42005, v zadevah C-255/02, C-419/02
in C-223/03.
1750 Pravna orodja, ki so na razpolago za boj proti davčnemu zaobidenju v Nemčiji, Avstriji, na Finskem in drugod po EU
(opomba 72 sklepnega predloga Madure), so že podrobneje navedena v poglavju II.2.1.5. predloženega dela.
1751 H.-F. Lange, Rechtsmissbrauch im Mehrwertsteuerrecht, v: Der Betrieb, 59 (2006), št. 10, str. 521.
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To pa vidi SES (oziroma sedaj SEU) drugače.1752 V skladu z (utečenimi) sodbami SES-a so za ugotovitev
pravne zlorabe razvidni številnih objektivni dejavniki, iz katerih je razvidno, da »je bistveni cilj spornih
transakcij pridobitev davčne ugodnosti. Dejanska prepoved zlorabe ni upoštevana, kadar bi sporne
transakcije lahko imele drug temelj kot le preprosto pridobitev davčnih ugodnosti«.1753 Evropsko
sodišče (sodba Halifax z dne 21.2.2006) tako zanika obstoj zlorabe pravic že tedaj, če bi obstajala
drugačna razlaga kot (zgolj) pridobitev davčnih ugodnosti.1754
Ugotovitev dejstva, ali dotična transakcija cilja predvsem na davčno ugodnost, pa je stvar nacionalnih
sodišč. Ta morajo »ugotoviti dejanske vsebine in pravi pomen spornih transakcij«.1755 Nacionalno
sodišče je pristojno za to, da v skladu s pravili nacionalnega dokaznega prava – dokler to ne ogroža
učinkovitosti prava Skupnosti – preveri, ali so dejavniki zlorabe podani v sporu o glavni stvari.1756 To
pomeni, da nacionalno sodišče ugotavlja morebitno umetno naravo teh transakcij in tudi pravne,
gospodarske in/ali osebne povezave med gospodarskimi subjekti, ki so vpleteni v načrt za zmanjšanje
davčnega bremena.1757
Iz sodbe Halifax je bilo po mnenju SES-a vsekakor razvidno, da naj bi imele sporne transakcije v
postopku v glavni stvari po mnenju britanskega sodišča (VAT and Duties Tribunal) za edini cilj
pridobiti davčno ugodnost.1758 Posledično je Lange1759 že leta 2006 opozoril, da je vprašljivo, ali se po
sodbi Halifax lahko v (nemškem) davčnem pravu na področju DDV še vedno uporablja § 42 AO (o
čemer več v nadaljevanju v točki III.5.1.3.).
SES je tako v sodbi Halifax sledil generalnemu pravobranilcu Maduru ter je prepoved zlorabe pravic
izrecno opredelil kot splošni temelj prava Skupnosti.1760 Medtem ko je SES še v sredini leta 2005
(Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas)1761 opredelil subjektivno namero
zlorabe kot obvezno sestavino za uspešno ugotavljanje zlorabe prava, pa generalni pravobranilec
Maduro v zadevi Halifax ni videl potrebe po preveritvi navedenega subjektivnega namena zaobidenja
zakona. Namera zlorabe s strani udeležencev v pravnem poslu je po njegovem mnenju razvidna iz
objektivnih okoliščin same situacije. Temu (novemu) pristopu sodišče ni osporavalo, tako da je
potreba po dokazovanju morebitnih subjektivnih namer zgolj problem pravil dokazovanja v
nacionalnih pravih držav članic.1762
Že v podaji sklepnega predloga (z dne 7.4.2005) za razsodbo v zadevah C-255/02 (Halifax), C-419/02
(BUPA) in C-223/03 (Huddersfield) je generalni pravobranilec Maduro tako izkazal dvom glede
potrebe po subjektivnem elementu (iz sodbe Emsland-Stärke; C-110/99) glede ugotavljanja zlorabe
pravic ter v predlogu navedel:

1752

Prav tam, str. 521.
Sodba SES C-255/02, RŠ 75.
1754 H.-F. Lange, Rechtsmissbrauch im Mehrwertsteuerrecht, v: Der Betrieb, 59 (2006), št. 10, str. 520.
1755 Prav tam, str. 520.
1756 Sodba SES C-255/02, RŠ 76.
1757 Sodba SES C-255/02, RŠ 81.
1758 Sodba SES C-255/02, RŠ 82.
1759 H.-F. Lange, Rechtsmissbrauch im Mehrwertsteuerrecht, v: Der Betrieb, 59 (2006), št. 10, str. 521.
1760 Vsekakor je uporabna pravna praksa SES-a v okviru primerov zlorab davkov tudi z drugih področij. Tako so bila v procesu
s področja Šeste direktive, ki se tiče sistema DDV, izvedena razmišljanja generalnega pravobranilca Madura iz sodne prakse
evropskega carinskega in agrarnega prava. A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 42.
1761 Sodba SES C-515/03, ECLI:EU:C:2005:491.
1762 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 45.
1753
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(točka 70): »S tega vidika sklicevanje na subjektivni element zlorabe v sodbi Emsland ne vpliva
na razlagalno naravo pojma zlorabe v pravu Skupnosti.1763 V sodbi Emsland je Sodišče ta
subjektivni element povezalo z ugotovitvijo, da je bil položaj, zaradi katerega se je uporabilo
določeno pravilo Skupnosti, popolnoma umeten. Menim, da ugotovitve, da gre za umetno
tvorbo, ni mogoče utemeljiti s presojo subjektivnih namenov tistih, ki zahtevajo pravico
Skupnosti. Umetna narava določenih dogodkov ali transakcij se mora zagotovo določiti na
podlagi vrste objektivnih okoliščin, ki se potrdijo za vsak posamezen primer. To je tudi v
skladu s sklicevanjem Sodišča, tudi v sodbi Emsland, na „goli namen“ dejavnosti ali ravnanja
kot osrednji element za utemeljitev sklepa, da obstoji zloraba prava Skupnosti.1764 Kadar
Sodišče zavzame stališče, da gre za zlorabo, ko sporna dejavnost nikakor ne more imeti
drugega cilja ali opravičila kot pa uporabiti predpise prava Skupnosti v nasprotju z njihovim
namenom, je to po mojem mnenju enako sprejetju objektivnih meril za ugotovitev zlorabe. Ti
objektivni elementi bodo res razkrili, da je bil namen udeleženca ali udeležencev te dejavnosti
po vsej verjetnosti zlorabiti pravo Skupnosti. Vendar ta namen ni odločilen za ugotovitev
zlorabe. Nasprotno, odločilna je sama dejavnost, ki se objektivno obravnava. S tega vidika
zadostuje, da si na primer predstavljamo primer, kjer se A omeji, da brez posebnega
razmišljanja sledi nasvetu B in izvede dejavnost, za katero ni druge razlage kot zagotavljanje
davčne ugodnosti A. Dejstvo, da A ni imel subjektivnega namena, da zlorabi pravo Skupnosti,
zagotovo ne bo bistveno za ugotovitev zlorabe. Pomembne niso sedanje namere A, pač pa
dejstvo, da za dejavnost ni druge razlage kot zagotavljanje davčne ugodnosti«;



(točka 71): »Menim torej, da se obstoj subjektivnega elementa, navedenega v sodbi Emsland,
ne bi smel določiti z iskanjem težko opredeljivih subjektivnih namenov udeležencev. Namesto
tega je namen udeležencev, da si na podlagi prava Skupnosti protipravno pridobijo ugodnost,
le izpeljan iz umetne narave položaja, ki se presoja s pomočjo vrste objektivnih okoliščin. Če se
ugotovi obstoj omenjenih objektivnih okoliščin, se mora skleniti, da si tisti, ki se sklicuje na
dobesedni pomen določbe prava Skupnosti zaradi uveljavitve pravice, ki je v nasprotju z
njenimi cilji, ne zasluži, da se mu ta pravica prizna. V teh okoliščinah se mora v nasprotju z
njenim dobesednim pomenom sporna pravna določba razlagati, kot da dejansko ne podeljuje
pravice. Po mojem mnenju je osrčje doktrine zlorabe v pravu Skupnosti presoja objektivnega
cilja predpisov Skupnosti in opravljenih dejavnosti, ne pa presoja subjektivnega namena
posameznikov. Menim torej, da je uporaba pojma „zloraba pravic“ za opis tega, kar je v
skladu s sodno prakso Sodišča v bistvu razlagalno načelo prava Skupnosti, lahko dejansko
zavajajoča.1765 Zato raje uporabljam pojem „prepoved zlorabe prava Skupnosti“ in bom

1763

Maduro je podal opombo: »Sklicevanje na subjektivni element v sodbi Emsland je tudi popolnoma razumljivo z vidika
okoliščin te zadeve, kjer je bil namen udeležencev transakcije od vsega začetka, da blago ponovno vstopi na ozemlje
Skupnosti, ne pa izvoz blaga v Švico za vedno. Uporabljeni povratni postopek je bil le fasada (čeprav resnična fasada), ki je
prikrila drugačno resničnost, namreč da udeleženci nikoli niso imeli namena, da blago za vedno zapusti ozemlje Skupnosti.
Poslovanje, obravnavano v sodbi Emsland, bi lahko obravnavali kot prevaro, ker so imeli vsi udeleženci skupni namen, da se
dokumenti ne uporabijo in dejanja ne opravijo dejansko za to, da bi povzročili pravne posledice (pravice in obveznosti),
kakršne naj bi na videz povzročili navzven.«
1764 Maduro je podal opombo: »Glej sodbo Emsland, točka 50, ki opisuje v tej zadevi sporno zlorabo kot „čisto uradno
odpošiljanje z ozemlja Skupnosti z edinim namenom pridobiti izvozna nadomestila“. Sodišče je v drugih primerih „edini
namen“ določene dejavnosti ali ravnanja upoštevalo objektivno kot merilo za ugotovitev obstoja zlorabe. Glej na primer
sodbo Leclerc, točka 27, kjer je navedeno, da se ni mogoče sklicevati na pravo Skupnosti, če je blago „izvoženo z edinim
namenom ponovnega uvoza, da bi se obšla zakonodaja, kakršna je sporna v tej zadevi“, kot tudi sodbo Lair, točka 43, v
skladu s katero bi se moralo, „če se na podlagi objektivnih dokazov lahko ugotovi, da je delavec prišel v državo članico z
edinim namenom, da po zelo kratki zaposlitvi uživa ugodnosti sistema študentskih pomoči v tej državi, [...] pripomniti, da
zadevne določbe Skupnosti takih zlorab ne pokrivajo“.«
1765 Maduro je podal opombo: »V zvezi s tem ugotavljam, da Sodišče na primer v presoji v sodbi Emsland ne uporablja izraza
„zloraba pravic“. Namesto tega je uporabilo izraz „zloraba“. Sodišče je podobno, in zopet le s sklicevanjem na zlorabo, pred
kratkim, v sodbi z dne 23. septembra 2003 v zadevi Hacene Akrich (C-109/01, Recueil, str. I-9607, točka 57) ugotovilo, da bo
šlo za „zlorabo“ in zato „člen 10 Uredbe št. 1612/68 ne velja, če sta državljan države članice in državljan tretje države

258

govoril o „zlorabi pravic“ le, kadar bo treba zaradi poenostavitve«.
V okviru opredelitve evropskopravnega pojma zlorabe sta z vidika podane sodbe SES-a v zadevi
Halifax konkretizirana dva elementa, ki morata biti kumulativno izpolnjena. Iz preverbe namena
oblikovanja posla mora izhajati, da je izključni gospodarski namen doseganje davčnih prednosti
oziroma ugodnosti. Iz namena in cilja pravnih pravil Evropske skupnosti pa mora izhajati, da z izbrano
obliko posla zavezanec ne more doseči davčne prednosti, za katero stremi, ob upoštevanju pravilno
razumljenih zakonskih predpisov Skupnosti.1766 Transakcije, ki so vpletene v zlorabo, je potrebno
ponovno opredeliti, tako da se vzpostavi položaj, kot bi obstajal, če ne bi bilo transakcij, ki pomenijo
navedeno zlorabo. V tem pogledu je davčna uprava pooblaščena, da z učinkom za nazaj zahteva
povračilo zneskov, odbitih za vsako transakcijo, za katero je ugotovila, da je bila pravica izvedena z
zlorabo.1767
Rezultat sodbe SES-a v zadevi Halifax je test dveh korakov (predpostavk), ko »se na področju DDV za
ugotovitev obstoja zlorabe na eni strani zahteva, da je rezultat spornih transakcij pridobitev davčne
ugodnosti, katere dodelitev bi nasprotovala cilju, ki mu sledijo zadevne določbe, čeprav so bili pogoji,
predvideni s temi določbami Šeste direktive in nacionalne zakonodaje, ki prenaša to direktivo,
formalno izpolnjeni« (točka 74) ter da »bi moralo po drugi strani tudi iz več objektivnih dejavnikov biti
razvidno, da je bistveni cilj spornih transakcij pridobitev davčne ugodnosti […] prepoved zlorabe ni
upoštevana, kadar bi sporne transakcije lahko imele drug temelj kot le preprosto pridobitev davčnih
ugodnosti« (točka 75). Navedeni predpostavki sta tudi povzeti v točki 86.1768
Sicer pa pojem »prepoved zlorabe pravic« (na katerem je generalni pravobranilec Maduro gradil
uradno mnenje v zadevi Halifax) ne predstavlja nobenega izvirnega pristopa. Velja opozoriti, da
»prepoved zlorabe pravic«1769 (prohibition of abuse of rights; Verbot des Missbrauchs der Rechte)
določa tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP; European
Convention on Human Rights - ECHR) kot eno izmed 16-ih temeljnih pravic oziroma svoboščin ter jo
pri svojem delu zasleduje Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).1770 Vendar je potrebno še
upoštevati dejstvo, da je pot do ESČP ter tako do sklicevanja na 17. člen EKČP zelo dolga, saj procesna
pravila konvencije določajo, da mora pritožnik predhodno izčrpati vsa domača pravna sredstva (35.
člen ESČP).

sklenila navidezno zakonsko zvezo, da bi obšla predpise glede prihoda in bivanja državljanov tretjih držav“ (točka 2 izreka
sodbe). V tej zadevi gre očitno za razlagalno načelo zlorabe. Zaradi uporabe doktrine zlorabe se določba prava Skupnosti ne
uporabi in se zato lahko sklepa, da pravica ni podeljena – vprašanja o omejitvi uveljavljanja pravice, ki jo določba prava
Skupnosti dejansko podeljuje, ni bilo.«
1766 A. Linn, 2007, Missbrauchverhinderungsnormen und Standortwahl, str. 46.
1767 SES št. C-515/03 z dne 21.7.2005, RŠ 94 in 95.
1768 Tako iz točke 86 navedene sodbe izhaja: »Za ugotovitev obstoja zlorabe na področju DDV se zahteva, na eni strani, da je
rezultat spornih transakcij pridobitev davčne ugodnosti, katere dodelitev bi nasprotovala cilju, ki mu sledijo zadevne
določbe, čeprav so bili pogoji, predvideni s temi določbami Šeste direktive in nacionalne zakonodaje, ki prenaša to direktivo,
formalno izpolnjeni. Po drugi strani bi tudi iz več objektivnih dejavnikov moralo biti razvidno, da je bistveni cilj spornih
transakcij pridobitev davčne ugodnosti.«
1769 17. člen EKŠP: Nobene določbe v tej Konvenciji ni mogoče razlagati tako, kot da vsebuje za katerokoli državo, skupino ali
posameznika pravico do kakršnekoli dejavnosti ali dejanja, ki je usmerjeno h kršenju katerihkoli pravic ali svoboščin, ki so tu
določene, ali k njihovemu omejevanju v večjem obsegu, kot je določeno v tej Konvenciji.
1770 ESČP (European Court of Human Rights - ECtHR), katerega sedež je v Strasbourgu, odloča o individualnih in državnih
pritožbah glede domnevnih kršitev državljanskih in političnih pravic, določenih z EKČP.
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5.1.3. Konkurenčnost nemške splošne protizaobidne norme ter pojma zloraba pravic iz
evropske sodne prakse
V skladu s členom 395(1) Direktive 2006/112/ES z dne 28.11.2006 o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost (ta določba je bila – kot predhodno že navedeno – povzeta iz 27. člena Šeste
direktive iz leta 1977) lahko Svet soglasno na predlog Komisije dovoli kateri koli državi članici uporabo
posebnih ukrepov odstopanja od določb navedene direktive zaradi poenostavitve postopka pobiranja
DDV ali za preprečitev nekaterih vrst davčne utaje ali izogibanja plačilu davkov. V nemški strokovni
literaturi se je v času po nastanku sodbe Halifax pojavilo temeljno vprašanje glede ustreznosti
uporabe splošne protizaobidne določbe iz nemškega davčnega zakonika tudi v pravu DDV.
Ali se lahko prav tako obid neposredno uporabnega prava EU (tj. pravil o DDV) ali na pravu EU
slonečega nacionalnega prava meri po določbi § 42 AO, je še vedno nejasno in sporno.1771 Uporaba §
42 AO na področju DDV lahko spodleti že iz naslova dejstva, da ni bil izveden postopek v skladu s
(tedaj veljavnim) 27. členom Šeste direktive. V skladu s prvim odstavkom 27. člena Šeste direktive ES
je lahko Svet na predlog Komisije soglasno odobril, da je vsaka država članica uvedla (odstopajoče)
posebne ukrepe, kot za npr. preprečevanje davčnih utaj ali davčnega zaobida. Države članice, katere
so že uporabljale takšne posebne ukrepe dne 1.1.1977, so jih lahko obdržale, v kolikor so to sporočile
Komisiji pred 1.1.1978 (v skladu s petim odstavkom 27. člena Šeste direktive). Je pa vprašljivo, ali je
ZRN podala Komisiji navedeno sporočilo glede § 42 AO.1772
Vendar BFH kljub morebitni omejitvi iz 27. člena Šeste direktive ni sledil tem omejitvam uporabe
potenciala določbe § 42 AO. Tako je BFH v sodbi V R 43/04 z dne 9.11.20061773 podal ugotovitev, da
»se § 42 AO (1977) uporablja v zakonodaji DDV tudi tedaj, če se ni izvedel postopek v skladu s 27.
členom Direktive 77/388/EGS«. Pri tem je BFH utemeljil svojo odločitev na tem, da § 42 AO ne
predstavlja poseben ukrep v smislu 27. člena direktive 77/388/EGS ter da določilo § 42 AO nasprotno
normira splošno pravno normo, ki v skladu s evropsko sodno prakso velja tudi na področju DDV.
Dejstva in konkretni dejanski stan, na katerih temelji ta sodba BFH-ja,1774 so relativno enostavna.1775
Odločbo davčnega organa je sodišče presojalo ob (sočasnem) sklicevanju na § 42 AO ter sodbo
Halifax. Vpogled v čas pred Halifaxom nam pokaže, da se je BFH pogosto skliceval na § 42 AO v
primeru zlorabe obličnosti v DDV praksi. Tako je zanimiva sodna praksa tega sodišča iz leta 1998,1776
1771

E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 32, str. 274.
1772 H.-F. Lange, Rechtsmissbrauch im Mehrwertsteuerrecht, v: Der Betrieb, 59 (2006), št. 10, str. 521; M. F. Schumann,
2008, Das Dispensverfahren im europäischen Mehrwertsteuerrecht, str. 69; H. List, Der Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts aus der Sicht des § 42 AO und des Gemeinschaftsrechts, v: Der Betrieb, 6 (2007), št. 3, str.
132.
1773 BFH z dne 9.11.2006 - V R 43/04, BStBl. II 2007, 344.
1774 BFH z dne 9.11.2006 - V R 43/04, BStBl. II 2007, 344.
1775 Kreditna institucija ustanovi družbo z namenom, da le-ta nakupi zemljišča, gradbeno dovoljenje in druge pravice na
zemljišču ter nato zgrajeno nepremičnino uporablja. Pri tem je banka prenesla lastno zemljišče na novoustanovljeno
družbo, ki je zgradila večnadstropno poslovno stavbo, ki jo je nato v obdobju od 1.1.1995 do 31.12.2005 obdavčljivo
oddajala v najem banki kot edinemu najemniku. Stavba je bila posebej prilagojena potrebam banke. V predloženih
obračunih DDV je družba izkazala odbitek vstopnega DDV od storitev v zvezi z gradnjo objekta. V okviru izvedenega
revizijskega postopka davčni urad ni priznal vstopnega DDV. H. List, Der Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des
Rechts aus der Sicht des § 42 AO und des Gemeinschaftsrechts, v: Der Betrieb, 6 (2007), št. 3, str. 132.
1776 Trgovec z živino (oče) je prodal živino kmetu s 7 % DDV ter jo kupil nato nazaj po tedaj veljavni davčni stopnji 11 %. V
prometu je bila podana le majhna cenovna razlika. Trgovec z živino je nato hotel odbiti vstopni DDV (11 %), kar je precej
presegalo izstopno stopnjo (7 %). V sodbi BFH-ja z dne 9.7.1998 (V R 68/96, BStBl. 1998, 637) je zapisano navedeno
temeljno načelo: »Gre za zlorabno ravnanje, če trgovec in kmet s prodajo in ponovnim nakupom živali ali drugih kmetijskih
izdelkov, ne glede na gospodarsko vsebino storitev, umetno povečujeta prihodke ter želi trgovec pridobiti pravico do odbitka
vstopnega davka.« Pri tem je sodišče navedlo, da motiv »prihraniti pri davkih« sam po sebi še ne določa nastanka
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ki se nanaša na primer, ko sta si trgovec z živino (oče) in kmet (sin) v letu 1989 izbrala (po njunem
mnenju) zelo »pametno« obliko posla, katerega namen je bila neupravičena korist v obliki odbitka
vstopnega DDV; takšno ravnanje je sodišče v smislu § 42 AO prepoznalo kot nedopustno in
neprimerno.
Tudi bivši predsednik BFH-ja (1987-1993) Heinrich List1777 je v svoji analizi glede (ne)ustreznosti
uporabe nemške splošne protizaobidne norme v sistemu DDV opozoril na dve zadevi: razen
ugotovitve, da Nemčija ni priglasila § 42 AO kot posebne določbe na področju DDV v smislu določbe
27. člena Šeste direktive, je opozoril še na temeljno načelo uporabe odnosa med splošnim in
posebnim pravilom. List je podal ugotovitev, da v skladu s podanim pogledom BFH-ja (sodba V R
43/04 z dne 9.11.2006) predstavlja § 42 AO splošno pravno načelo, ki (naj) po sodni praksi SES-a velja
tudi za področje DDV. Tako je Šesto direktivo potrebno razumeti tako, da se davčnemu zavezancu
pravica do odbitka DDV ne prizna, če promet, iz katerega izhaja ta pravica, predstavlja zlorabo.
Pri tem se BFH v sodbi V R 43/04 z dne 9.11.2006 sklicuje na sodbo SES-a v zadevi Halifax z dne
21.2.2006, ki se je v točki 61 spraševal, »ali bi bilo treba Šesto direktivo razlagati tako, da nasprotuje
pravici davčnega zavezanca, da odbije plačan vstopni DDV, kadar transakcije, ki utemeljujejo to
pravico, pomenijo zlorabo«. Sama odločitev SES-a glede postavljenega vprašanja je razvidna v točkah
68 do 74. Tukaj je evropsko sodišče najprej poudarilo, da uporaba skupnostnega prava ne more iti
tako daleč, da bi dovoljevala zlorabno prakso gospodarskih družb. To pomeni, da je potrebno ta
promet, ki ni opravljen v okviru normalnih trgovskih transakcij, ampak samo za namen pridobitve
prednosti iz zakonodaje Skupnosti, šteti za zlorabo. In te splošne prepovedi nepoštene prakse je SES
prenesel v zakonodajo DDV z ugotovitvijo, da navedena splošna prepoved velja tudi za sistem
DDV.1778
Ostala je samo še potreba po pojasnitvi, kaj EU razume pod zlorabo. To nalogo je opravila sodba
Halifax v točki 86,1779 kjer je SES izvedel definicijo zlorab na področju DDV. List1780 je poudaril, da se za
ugotovitev zlorabne prakse – kar je že navedeno v predhodnem poglavju – na tem področju zahteva
na eni strani, da izvedba zadevnega prometa kljub formalnemu izpolnjevanju določb Šeste direktive,
ki vodijo k davčni ugodnosti, nasprotuje ciljem te določbe, na drugi strani pa mora biti iz številnih
objektivnih dejstev razvidno, da je bistveni cilj opravljenega prometa davčna korist. Ta opredelitev je
nato dopolnjena s komentarjem v točki 75, da »prepoved zlorabe ni upoštevna, kadar bi sporne
transakcije lahko imele drug temelj kot le preprosto pridobitev davčnih ugodnosti«.
List1781 je ugotovil, da je zato dedevejevska definicija zlorabne prakse predstavljena kot specialna
določba v odnosu do § 42 AO. Postavlja zelo ozke predpostavke za prepoznavo zlorabnih praks in tudi
neprimerne pravne oblike. Toda kdor poskuša doseči uspeh na nenavaden način, ki ga po vrednotah zakonodajalca ni
mogoče doseči na tak način, ravna neprimerno in izpolnjuje predpostavke za uporabo § 42 AO. Odbitek vstopnega DDV
skozi zunajdavčne razloge ni mogoče upravičevati, zato se (iz naslova povratnih preprodaj) vračilo vstopnega DDV ne dovoli.
Sodišče nižje stopnje (FG) je sicer v svoji sodbi pustilo odprto vprašanje zlorabe ter si pri tem pomagajo s pojasnilom, da so
pogodbe med bližnjimi sorodniki podvržene obdavčitvi samo pod določenimi pogoji, da so civilnopravno veljavne in
podlegajo primerjavi s pogodbami, ki so sklenjene z nepovezanimi osebami. Vendar – tako BFH – ta izvajanja sodišča nižje
stopnje ne sovpadajo s sodno prakso V. senata BGH-ja, po kateri za namene DDV ni mogoče zanikati obojestransko
opravljenih storitev, ker dogovorjeno ne ustreza kriteriju tuje primerjave, tukaj veljajo druga načela kot v primeru davkov na
donos (točka 2a. obrazložitve izreka odločbe). Tako G. Rose, C. Glorius-Rose, Missbrauchsrechtsprechung des BFH in
Bewegung, v: Der Betrieb, 53 (2000), št. 33, str. 1634.
1777 H. List, Der Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts aus der Sicht des § 42 AO und des
Gemeinschaftsrechts, v: Der Betrieb, 6 (2007), št. 3, str. 132.
1778 Prav tam, str. 132.
1779 Točka 86 iz sodbe Halifax je sicer že opredeljena v zadnjem odstavku poglavja III.5.1.2.
1780 H. List, Der Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts aus der Sicht des § 42 AO und des
Gemeinschaftsrechts, v: Der Betrieb, 6 (2007), št. 3, str. 132.
1781 Prav tam, str. 132–133.
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jasen cilj, in sicer pridobitev davčnih ugodnosti in to le kot izključen cilj. Nasproti § 42 AO predstavlja
definicija zlorabne prakse v smislu Šeste direktive v skladu s sodbo Halifax specialno pravilo, ki v
skladu s splošnimi načeli v primeru zlorab izključuje uporabo § 42 AO.1782 Drugače pa podana dejstva
zaključuje Ratchow,1783 ko ugotavlja, da BFH pojmuje določilo § 42 AO kljub vsemu za uporabno na
področju prometnega davka, saj vsebuje predpis splošna načela prava, ki v skladu s sodno prakso
SES-a veljajo tudi v pravu Evropske skupnosti. Svoj prispevek v tej diskusiji je podal tudi Lange1784 s
trditvijo, da pa se v vsakem primeru § 42 AO v davčnopravnem sistemu DDV ne sme vsebinsko
drugače (strožje) razlagati in uporabljati kot to izhaja po načelih, s strani SES-a postavljenih v sodbi
Halifax, za ugotavljanje obstoja pravne zlorabe; to izhaja iz razlagalnih pravil glede uporabe evropskih
direktiv.
Sicer pa SEU vedno bolj razvija lastni pristop k svoji lastni dogmatiki o zaobidu (zlorabi pravic) in ta
pristop je tudi v okviru nacionalnih sodišč držav članic dobil priznanje. Danes se na področju DDV-ja
vodi boj proti davčnim utajam, ko se zavezanci poslužujejo kompleksnih zaobidenih poslov, na način,
da se sodišča odzivajo na navedeno grožnjo z rigorozno interpretacijo DDV direktive bodisi s
prepoznavo obstoja zlorabe pravic/prava v okviru izvajanja sodne prakse.
Ne glede na negotov rezultat predstavljene pravnoteoretske debate glede vloge določbe § 42 AO v
nemškem pristopu k zaobidenju v sistemu DDV, pa že vpogled v novejše sodbe nemških sodišč
nakazuje, da sodna praksa v sodobnih sodbah v celoti temelji na precedenčni praksi SES-a oziroma
SEU-ja.1785 Tako je danes teoretična diskusija glede razmerja med nemško splošno davčno
protizaobidno normo, določeno v § 42 AO, ter definicijo zlorabe pravic iz sodbe Halifax s tem (tj. s
prakso) presežena.

5.2. Navidezni posel in goljufivo ravnanje v evropski in nemški sodni praksi izvajanja DDV
Glede priznanja odbitka vstopnega DDV v primeru goljufije (tj. navideznosti posla) je SES v sodbi Axel
Kittel1786 odločil, da se zavezancu ne prizna pravica do odbitka vstopnega DDV, če se glede na
objektivne elemente posla ugotovi, da je zavezanec vedel ali moral vedeti, da z nakupom sodeluje v
transakciji, ki je del utaje davka na dodano vrednost.1787 Sodišče je v obrazložitvi izreka sodbe
poudarilo, da se pravica do odbitka vstopnega DDV zavrne tudi v primeru, če sicer sporna transakcija
ustreza objektivnim merilom, na katerih temelji pojem dobave blaga, ki jih opravi zavezanec, ter
ustreza objektivnim merilom gospodarske dejavnosti, vendar se glede na objektivne elemente
ugotovi njegovo sodelovanje v davčni goljufiji (tj. da »je vedel ali bi moral vedeti, da z nakupom
sodeluje pri transakciji, ki je del utaje DDV«).1788 Pri tem sodišče takšnega davčnega zavezanca
opredeli kot sostorilca goljufije DDV.1789 Pri tem se ta ne more sklicevati na pravice iz prava

1782

Prav tam, str. 133.
E. Ratschow, v: F. Klein, H. B. Brockmeyer, E.-M. Gersch, M. Jäger, B. Rätke, E. Ratschow, R. Rüskin, 2009,
Abgabenordnung Kommentar, RŠ 32, str. 274.
1784 H.-F. Lange, Rechtsmissbrauch im Mehrwertsteuerrecht, v: Der Betrieb, 59 (2006), št. 10, str. 521.
1785 Pri tem se sodbe ne sklicujejo na določbe § 42 AO (ali § 41 AO), temveč na sodbe SES-a in določila nemškega zakona o
prometnem davku (Umsatzsteuergesetz - UStG). Tako iz sodbe BGH 1 StR 342/08 (z dne 30.4.2009), ki se nanaša na promet
znotraj države Nemčije, izhaja, da se sodišče v obrazložitvi izreka sklicuje na sodbo Alex Kittel. Z vpogledom v druge novejše
sodbe BGH-ja, ki se nanašajo na presojo kaznivega dejanja v prometu med članicami skupnosti (BGH 1 StR 354/08 z dne
20.11.2008, BGH 1 StR 633/08 z dne 19.2.2009 in BGH 1 StR 41/09 z dne 7.7.2009), pa je razvidno navezovanje sodišča na
precedenčni primer Halifax.
1786 Sodba SES v združeni zadevi Axel Kittel v. Belgian State (C-439/04) in Belgian State v. Recolta Recycling SPRL (C-440/04)
z dne 6.7.2006.
1787 Sodba SES št. C-439/04 in C-440/04 z dne 6.7.2006, RŠ 56, 59, 61.
1788 Sodba SES št. C-439/04 in C-440/04 z dne 6.7.2006, RŠ 44, 53, v povezavi z RŠ 56.
1789 Sodba SES št. C-439/04 in C-440/04 z dne 6.7.2006, RŠ 57.
1783
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Skupnosti, ko želi izvršiti goljufijo ali zlorabo.1790 Podana je pravica davčnega organa države članice,
da v primeru, če ugotovi, da je pravica do odbitka izvedena z goljufijo, z učinkom za nazaj zahteva
povračilo odbitih zneskov.1791
V sodbi Kittel opredeljen pojem »neplačujoči gospodarski subjekt« (missing trader; tudi v nemškem
davčnem pravu se – poleg izraza Scheinfirma – pogosto uporablja navedeni angleški izraz) je sicer bil
uveden z Uredbo Komisije (ES) št. 1925/2004 z dne 29.10.2004,1792 ki v prvi točki 2. člena določa, da
ta pojem pomeni »gospodarski subjekt, registriran kot davčni zavezanec za DDV, ki morebiti z
goljufivim namenom pridobi blago ali storitve ali to simulira, brez plačila DDV in dobavlja to blago ali
storitve z DDV, vendar ne plača dolgovanega DDV ustreznemu državnemu organu«.
Sicer pa analiza sodne prakse nemških sodišč (ter tudi SES-a oziroma SEU-ja) poda širok spekter
uporabljenih izrazov, ki opredeljujejo sodelovanje gospodarskih subjektov v davčni goljufiji na
področju DDV. Tako se v navezi na pridevnik navidezni (Schein-) uporabljajo naslednje besedne zveze:
navidezni posel (Scheingeschäft), navidezna družba/neplačujoči gospodarski subjekt (Scheinfirma
oziroma Scheinunternehmen), navidezni račun (Scheinrechnung), posli davčnega vrtiljaka
(Umsatzsteuer-Karussellgeschäfte), izdajatelj navideznih računov (Scheinrechnungsaussteller), sistem
navideznih družb (System von Scheinfirmen), veriga navideznih poslov (Kette von Scheingeschäften)
ter navidezno pravno razmerje (Scheinrechnungsverhältnis). V nadaljevanju sledi opredelitev prvih
štirih pojmov, medtem ko so ostali trije omenjeni pojmi zgolj njihove izpeljanke oziroma variacije.
a) V zvezi s prvo omenjenim navideznim poslom (Scheingeschäft) je potrebno opredeliti
predpostavke nastanka navideznega posla pri intrakomunitarnih dobavah blaga med
državami članicami; če resnično preteka blago med državami, ne moremo govoriti o
navideznem, temveč realnem prometu. V tem primeru lahko govorimo zgolj o navideznih
računih in navideznih družbah,1793 ko »missing trader« nastopa kot eden izmed udeležencev v
davčni shemi z namenom doseganja davčnih ugodnosti za organizatorje davčne sheme. O
navideznem poslu lahko govorimo zgolj tedaj, ko listine ne odsevajo dejansko stanje. Račun,
ki pri prejemniku predstavlja podlago za izkazovanje terjatve iz naslova vstopnega DDV, pri
navideznem poslu ne temelji na realni osnovi, saj prometa, sicer izkazanega na računu, ni
bilo. Kot tretji primer variacije navideznih poslov pa velja navesti intrakomunitarne nabave
(predvsem malih predmetov velike vrednost kot npr. mobilne telefone ali čipe), ki pa so
oblikovane tako, da se blago ob končani poti proda izvirnemu dobavitelju. V tem primeru o
realnem prometu ne moremo govoriti, temveč o navidezno opravljenem prometu.
b) Izraz navidezna družba/neplačujoči gospodarski subjekt (Scheinfirma oziroma
Scheinunternehmen) predstavlja dobavitelja v verigi, ki je sicer izdal račun, vendar obračunani
davek na njem ni plačal davčnemu organu. Gre za v pravni promet vključeno navidezno
aktivno osebo, ki je brez premoženja oziroma ki po prvih dejanjih davčnega organa glede
odkrivanja davčne goljufije začne insolvenčni postopek oziroma celo brez sledi izgine
(preneha poslovati). Pri tem lahko davčnemu organu prijavi davčno obveznost ali ne,
vsekakor pa DDV ne odvede.1794

1790

Sodba SES št. C-439/04 in C-440/04 z dne 6.7.2006, RŠ 54.
Sodba SES št. C-439/04 in C-440/04 z dne 6.7.2006, RŠ 55.
1792 Uredbo Komisije (ES) št. 1925/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb
Uredbe Sveta (ES) št. 1798/2003 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost.
1793 Tukaj je pomembna ugotovitev, da pa SES (oziroma SEU) nikoli ni uporabil pridevnik »navidezni« (ko je opisoval
navidezne družbe in navidezne račune), temveč zmeraj uporablja pojem »davčni vrtiljak«, ki je sicer opisan v nadaljevanju.
1794 H. E. Simon, C.-A. Vogelberg, 2007, Steuerstrafrecht, str. 13.
1791
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c) Nasprotno pa navidezni račun (Scheinrechnung) sproži – kot vsak račun oziroma dokument o
opravljenem prometu – pri izdajatelju računa obveznost obračuna in plačila davčne
obveznosti. Neizpolnitev te obveznosti s strani navidezne družbe povzroči ob izpolnitvi
objektivnih okoliščin (v smislu sodb SES-a) odvzem pravice prejemniku računa, da si odbije
vstopni davek.
d) Pri opisovanju poslov davčnega vrtiljaka (Umsatzsteuer-Karussellgeschäfte) se v praksi
preprosteje uporablja izraz davčni vrtiljak (Umsatzsteuer-Karussell). Davčni vrtiljak je
sistemska utaja davka na dodano vrednost. Predstavlja organizacijsko konstrukcijo, katere
namen je pridobiti davčno korist iz naslova utaje davka, in sicer z vključitvijo oseb z različnimi
funkcijami. Te osebe so predhodno navedeni »missing trader« (tudi Scheinfirma), t. i.
»buffer«, katerega namen je s svojim pravilnim delovanjem prikrivati sledi obstoja davčnega
vrtiljaka, ter t. i. »conduit company« oziroma dobavitelj, ki nabavlja blago od bufferja ter ga
prodaja v drugo državo članico z davčno oprostitvijo. V primeru, da je v tem
intrakomunitarnem prometu poslednji kupec ob zaključku verige tista oseba, ki je bila tudi
začetnica tega prometa, lahko govorimo o goljufiji davčnega vrtiljaka (Karussellbetrug).
Vendar navedena ugotovitev, da se blago v davčnem vrtiljaku običajno vrne v državo izvora
(začetka vrtiljaka) ter se nato blago po isti ali spremenjeni prodajni verigi ponovno prodaja, ni
popolna. Poti davčnih vrtiljakov se nenehno spreminjajo. Za kamuflažo so pogosto kot končni
kupci vključene resne oziroma velike družbe,1795 in sicer brez njihove vednosti.1796
Sicer pa je v odnosu do sodbe Axel Kittel, ki zagotovo predstavlja osrednji pristop k boju zoper
navidezne račune in navidezne družbe, potrebno (zgolj) omeniti še druge pomembne sodbe, ki so
pomembno oblikovale današnji pristop v boju zoper davčne vrtiljake. Tako je SES v sodbi Teleos (C409/04 z dne 27.9.2007)1797 v zvezi z vprašanjem predlaganja zadostnih dokazov v zvezi z
»odpošiljanjem« blaga v drugo državo članico presodil, da je za priznanje oproščenega prometa
dovolj, da »je deloval v dobri veri in je predložil dokaze, ki na prvi pogled utemeljujejo njegovo pravico
[...]« ter da »dobavitelj ni sodeloval pri davčni utaji, če je ravnal razumno, kolikor je bilo v njegovi
moči, da se je prepričal, da dobava znotraj Skupnosti, ki jo je opravil, ni del take utaje«. Sodba Twoh
International (C-184/05 z dne 27.9.2007)1798 pa nasprotno predstavlja odločitev tega sodišča glede
vprašanja, kdo nosi dokazno breme v postopku prenosa blaga čez mejo ter posledično uveljavljene
davčne oprostitve. Kot je sodišče že v sodbi Teleos ugotovilo, da od odprave mejnih kontrol med
državami članicami davčni organi preverjajo, ali je blago fizično zapustilo ozemlje države članice
dobave ali ne, zlasti na podlagi dokazil, ki jih posredujejo davčni zavezanci, in na podlagi njihovih
obračunov, se je sodišče v sodbi Twoh International naslonilo na temeljno načelo, da so davčni
zavezanci odgovorni za predložitev dokumentacije o svoji poslovni dejavnosti ter da lahko davčni
organ zahteva od davčnega zavezanca dokazila, za katera meni, da so nujna za presojo, ali je treba
priznati zahtevan odbitek. Tako dokaznega bremena v dvomljivih primerih ni mogoče prevaliti na
davčni organ. Podobno zaostritveni sta sodbi Planzer (C-73/06 z dne 28.7.2007)1799 in Facet (C-539/08
z dne 22.4.2010).1800 Medtem ko prva pritrjuje pravici davčnega organa, da zavrne pravico registracije
družbe, ki nima sredstev za opravljanje dejavnosti (tj. domnevni missing trader), pa druga sodba za
tristranske dobave določa, da obračunanega DDV ni mogoče odbiti z navadnim obračunom DDV,
1795

SES je v združeni zadevi v sodbah C-354/03, C-355/03 in C-484/03 (Optigen Ltd; Fulcrum Electronics Ltd; Bond House
Systems Ltd) z dne 12.1.2006 razsodilo, da je potrebno vsak promet v prodajni verigi obravnavati posamično. S tem je
podano varstvo dobrovernih končnih kupcev, ki za obstoj davčnega vrtiljaka niso vedeli.
1796 P. Korts, S. Korts, EuGH, Vorsteuerabzug bei unwissentlicher Verwicklung in ein Umsatzsteuer-Karussell, v:
Steueranwaltsmagazin, 8 (2006), št. 3, str. 84-85.
1797 ECLI:EU:C:2007:548.
1798 ECLI:EU:C:2007:550.
1799 ECLI:EU:C:2007:397.
1800 ECLI:EU:C:2010:217.
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temveč določa dolžnost registracije v državi nabave oziroma plačilo davka ob nabavi.
Še posebnega pomena pa je najnovejša sodna praksa SEU-ja (od 2012 leta dalje), ki je povzročila
premik v razumevanju objektivne odgovornosti tiste osebe, ki posluje z drugim subjektom, ki je
aktivni udeleženec goljufije tipa davčni vrtiljak. Že opredeljene predpostavke sodbe Axel Kittel so bile
predmet ponovne presoje SEU-ja v sodbi z dne 21.6.2012 v združenih zadevah C-80/11
(Mahagében)1801 in C-142/11 (Peter Dávid).1802 Sodba je bila sprejeta na predlog dveh madžarskih
okrajnih sodišč, ki sta v danih okoliščinah prekinili odločanje in SEU-ju v predhodno odločanje
predložili iz navedenih primerov izhajajoča vprašanja glede (objektivne) odgovornosti prejemnika
računa za ravnanja izdajatelja računov.
Iz v sodbi podanih razlogov je SEU v zadevi Mahagében razsodil, da lahko »davčni organ zavrne
pravico davčnemu zavezancu, da od DDV-ja, ki ga mora plačati, odbije znesek davka [...], ker je
izdajatelj računa [...] ravnal nezakonito, ne da bi ta davčni organ na podlagi objektivnih dejavnikov
dokazal, da je zadevni davčni zavezanec vedel oziroma bi moral vedeti, da je bila transakcija, na
katero se sklicuje pri utemeljitvi pravice do odbitka, povezana z goljufijo, ki jo je storil navedeni
izdajatelj ali drug trgovec v dobavni verigi«.1803 V drugem primeru (primer Peter Dávid) pa je SEU
razsodil, da davčni organ ne sme zavrniti pravico do odbitka zgolj zato, ker se davčni zavezanec ni
prepričal, »ali je imel izdajatelj računa za blago [...] status davčnega zavezanca, ali je imel blago na
voljo in ali ga je lahko dobavil ter ali je izpolnil obveznosti glede napovedi in plačila DDV-ja, oziroma
ker navedeni davčni zavezanec razen tega računa nima drugih dokumentov, na podlagi katerih bi bilo
mogoče dokazati, da so navedene okoliščine podane, čeprav so izpolnjeni vsebinski in formalni pogoji,
ki so v Direktivi 2006/112 določeni za uveljavljanje pravice do odbitka, in davčni zavezanec nima
indicev, ki bi upravičeno kazali na nepravilnost ali goljufijo na področju dejavnosti izdajatelja

1801

Zadeva C-80/11 (ECLI:EU:C:2012:373): družba Mahagében je dne 1.6.2007 z družbo RK sklenila prevozno pogodbo za
prevoz neobdelanih akacijevih debel za obdobje zadnjih sedem mesecev leta 2007. V tem obdobju je družba RK družbi
Mahagében za prevoz in prodajo različnih količin akacijevih debel izstavila 16 računov. Družba RK je v davčni napovedi
navedla 6 računov in plačala DDV. Prav tako je družba Mahagében izkazala poslovanje z družbo RK in v davčnem obrazcu
uveljavljala pravico do odbitka po vseh 16 računih. Ob izvajanju davčnega postopka v družbi RK je davčni organ tudi pri
družbi Mahagében preveril obstoj prevoznih listin, ki so bile popolno predložene šele pri reviziji. Davčni organ je z odločbo
ugotovil davčni dolg družbe Mahagében, ker je menil, da družba Mahagében na podlagi navedenih računov družbe RK ni
upravičena do odbitka. Na navedeno ugotovitev davčnega organa se je družba Mahagében pritožila na okrajno sodišče v
Baranyi, ki je podvomilo v to, da se pravica do odbitka lahko zavrne samo zato, ker izdajatelj računa nakupa izdelkov ni
knjižil in ker brez ustreznega vozila ni imel možnosti opraviti prevoza, čeprav je prodajo priznal in svojo obveznost glede
davčne napovedi in plačila davka tudi izpolnil. Ker je madžarsko sodišče menilo, da je rešitev spora o glavni stvari odvisna od
razlage prava Unije, je prekinilo odločanje in SEU-ju v predhodno odločanje predložilo vprašanja v zvezi z ustrezno razlago
Direktive 2006/112/ES.
1802 Zadeva C-142/11 (ECLI:EU:C:2012:373): Peter Dávid se je s podjetniško pogodbo zavezal, da bo opravil različna gradbena
dela. Po končanju del leta 2006 je pooblaščenec naročnika izdal potrdilo o izvedbi del. Med davčnim nadzorom tega posla je
Dávid izjavil, da nima zaposlenih in da je dela izvedel s podizvajalcem (tj. z Zoltánom Mátéjem). Ni pa mogel natančneje
navesti nobenih osebnih podatkov delavcev, ki so bili zaposleni pri tem podizvajalcu. Na podlagi davčnega nadzora je bilo
ugotovljeno, da Máté ni imel niti delavcev niti materiala, potrebnega za izvedbo del, ki jih je zaračunal, in da je predložil le
račune drugega podizvajalca. Ta je bil tast Mátéja, pri katerem v spornem obdobju ni bil zaposlen noben delavec in ki v
zadevnem davčnem letu ni vložil davčne napovedi. Ob upoštevanju teh dejavnikov je madžarski davčni organ ugotovil, da z
računi, ki jih je izstavljal podizvajalec, ni bilo mogoče verodostojno potrditi na njih navedenega gospodarskega posla in da
Máté dejansko ni izvedel nobene dejavnosti kot podizvajalec. V teh okoliščinah naj računi, ki jih je prejel Dávid, ne bi
odražali dejanskega gospodarskega posla in naj bi bili torej fiktivni. Podobna ugotovitev davčnega organa je izhajala iz v letu
2006 opravljenega dela, ki ga je sodeč po predloženih listinah opravil podizvajalec, ki pa je bil v času davčnega nadzora že v
likvidaciji. Z njegovim prejšnjim direktorjem ni bilo mogoče stopiti v stik, navedeno podjetje pa likvidacijskemu upravitelju ni
predložilo nobenega dokumenta. Po mnenju davčnega organa z ničemer ni bilo dokazano, da so cena in osebe, navedene na
računu, ki ga je izdal podizvajalec, resnične. V teh okoliščinah je davčni organ zavrnil pravico do odbitka, ki izhaja iz dveh
zadevnih poslov, ugotovil davčni dolg Dávida v zvezi z DDV-jem. Dávid je pri okrajnem sodišču v mestu Jász-NagykunSzolnoku vložil tožbo zoper odločbo davčnega organa in med drugim trdil, da je ravnal z vso skrbnostjo.
1803 Sodba SEU št. C-80/11 in C-142/11 (Mahagében in Peter Dávid) z dne 21.6.2012, RŠ 50.
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računov«.1804
V obeh primerih je šlo za situacije, kjer dobavitelji niso razpolagali z zadostnimi sredstvi ali
zaposlenimi, da bi lahko opravili zaračunane dobave. Madžarski davčni organ zaradi tega kupcema ni
dovolil odbitka vstopnega DDV. Razlogi naj bi bili, da naj kupca ne bi ravnala s potrebno skrbnostjo in
zadostno preverila dobavitelja, prav tako pa dobavitelji niso bili sposobni dokazati, da so dobave
izvedli, oziroma so bili že v likvidacijskem postopku in tako davčni organ od njih ni mogel pridobiti
nikakršnih podatkov.1805
Sodišče je v sodbi poudarilo, da je pravica do odbitka DDV-ja sestavni del sistema DDV in načeloma
ne sme biti omejena. Vprašanje, ali je bil DDV dolgovan za transakcije predhodnih ali naknadnih
prodaj, ki se nanašajo na zadevno blago, nakazan javni blagajni, ne vpliva na pravico davčnega
zavezanca do odbitka vhodnega DDV-ja. Vendar pa je sodišče hkrati tudi poudarilo, da zavezanci
nimajo pravice do odbitka DDV-ja, če je na podlagi objektivnih dejavnikov dokazano, da je bil edini cilj
transakcije davčna utaja ali zloraba.1806
Čeprav mnogi analitiki pravijo, da bo (oziroma je) sodba bistveno spremenila pristop davčnega
organa, ko posplošujejo, da po navedeni sodbi SEU-ja davčni organ ne sme zavrniti pravice do odbitka
vstopnega DDV, plačanega na transakcije, ki naj bi bile sumljive, temu ne gre povsem slediti. Bistvena
je tudi razlaga SEU-ja, ko govori o okoliščinah, ko pa davčni organi držav članic lahko s ciljem
preprečevanja zlorabe prava/pravic prepovejo odbitek vstopnega davka, seveda ob (strožjem)
dokazovanju objektivnih okoliščin sodelovanja (védenja) inšpicirane družbe v davčnem vrtiljaku.
Davčnemu zavezancu je mogoče zavrniti pravico do odbitka vstopnega DDV-ja samo tedaj, če je ta
vedel ali bi moral vedeti, da je transakcija povezana z goljufijo, ali je zavezanec sam storil tako
goljufijo. V postopku dokazovanja pa davčni organ od davčnega zavezanca po mnenju SEU-ja ne more
na splošno zahtevati, da preveri, ali je imel dobavitelj na voljo blago, ali ga je lahko dobavil, in ali je
izpolnil obveznost v zvezi z napovedjo in plačilom DDV-ja, ter da bi se prepričal, ali ni bilo v eni od
prejšnjih faz nepravilnosti in goljufij, in to dokazati z ustreznimi dokumenti.1807
Če davčni organ to zahteva, po mnenju sodišča svoje naloge nadzora prenaša na davčne zavezance.
Ker je zavrnitev pravice do odbitka DDV-ja izjema od temeljnega načela DDV, bi moral davčni organ
pravno zadostno dokazati objektivne dejavnike, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da bi
zavezanec moral vedeti ali je vedel, da sodeluje v transakciji, povezani z goljufijo, ki jo je storil
dobavitelj ali drug trgovec v verigi.1808 Če davčni organ ne dokaže pravno zadostno, da je zavezanec
vedel ali bi moral vedeti, da sodeluje v transakciji, ki je del davčne utaje, zavezanec pa ima račun, ki
vsebuje vse ustrezne sestavne dele v skladu z 82. členom ZDDV-1, ter je bil posel izveden, kot to
izhaja iz tega računa, mora zavezancu dovoliti uveljavitev pravice do odbitka vstopnega DDV-ja, ki mu
je bil zaračunan. Tudi če davčni organ meni, da dobavitelj predmetne dobave ni bil sposoben
izvesti.1809 Posledično vsemu navedenemu davčni organ ne more prisiliti davčnega zavezanca k
izvajanju nalog, ki so sicer nujna za ugotavljanje nepravilnosti v zvezi z DDV goljufijami ter so izvirna
naloga davčnega organa.
Pomen sodbe SEU-ja v zadevi Mahagében na splošno razumevanje objektivne odgovornosti v
davčnem vrtiljaku bi posledično povzel v naslednjih alinejah:
1804

Sodba SEU št. C-80/11 in C-142/11 (Mahagében in Peter Dávid) z dne 21.6.2012, RŠ 66.
R. Dražnik, Evropsko sodišče: pravica do odbitka DDV ostaja, goljufije dokazuje davčni organ, 10.7.2012, str. 22.
1806 Prav tam, str. 22.
1807 Prav tam, str. 22.
1808 Prav tam, str. 22.
1809 Prav tam, str. 22.
1805
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 Vse do druge polovice leta 2012 je v okviri presojanja davčni organ svojo presojo na področju
DDV utemeljeval na dokazovanju verodostojnosti listine. S sodbo Mahagében pa se je SEU
jasno postavil na stališče, da ni naloga davčnega zavezanca, da preganja zlorabe, ki so storjene
s strani druge osebe (dobavitelja), temveč je to naloga davčnega organa; davčni organ se lahko
v to spušča (le), če ima objektivne dokaze, da je davčni zavezanec vedel ali bi moral vedeti, da
gre za zlorabo sistema DDV.
 Bistveni preskok je v kvaliteti razmišljanja davčnega organa, ki ne sme vnaprej pričakovati, da
bo davčni zavezanec preverjal svoje poslovne partnerje, vendar pa lahko objektivne okoliščine
(glede zavezančevega védenja, da sodeluje v davčnem vrtiljaku) utemeljuje na indicih, ki
(vsakemu razumnemu človeku) povedo, da nekaj ni v redu.1810 Tako iz druge točke sodbe v
združenih zadevah C-80/11 in C-142/11 izhaja, da davčni zavezanec ne deluje v nasprotju z
DDV zakonodajo, če (med drugim) »nima indicev, ki bi upravičeno kazali na nepravilnost ali
goljufijo na področju dejavnosti izdajatelja računov«. Kadar pa obstajajo indici, ki kažejo na
nepravilnost ali goljufijo, ter se davčni zavezanec ni prepričal o zanesljivosti trgovca, od
katerega namerava kupiti blago in storitve, tedaj pa govorimo o obstoju objektivnih okoliščin.
 Pri analizi sodb ostaja odprta dilema glede »računa«, o katerem govorijo sodbe (češ da prejeti
račun zadostuje za priznanje vstopnega DDV-ja). Tako iz druge točke sodbe Mahagében izhaja,
da davčni zavezanec ne deluje v nasprotju z DDV zakonodajo, če (razen predhodno
omenjenega manjkajočega indica o obstoju nepravilnosti ali goljufijo s strani njegovega
dobavitelja) odbitek vstopnega DDV temelji na (zgolj) prejetem računu. Na navedenem
področju se po mojem mnenju pričakuje sprememba (tj. popravek) sodne prakse. Sedanja
sodba po mojem prepričanju zmotno temelji »davčni tretma« na prejemu računa, čeprav je
bistveno vprašanje, ali je transakcija bila opravljena. Računi so v navideznem poslu (lahko)
vedno izdani, transakcija pa dejansko ni izvedena.
 SEU govori tudi o indicih v »dobavni verigi«, ko skuša davčno breme prevaliti na enega izmed
členov v dobavni verigi. Tako iz prve točke sodbe v sodbi Mahagében izhaja, da je v nasprotju z
DDV direktivo, ko davčni organ zavrne davčnemu zavezancu pravico, da od davka na dodano
vrednost, ki ga mora plačati, odbije ta znesek davka iz prejetega računa za opravljeno mu
storitev, in sicer ker je izdajatelj računa za te storitve ali kateri od njegovih ponudnikov ravnal
nezakonito. Davčni organ lahko zavrne pravico do odbitka DDV le, če je na podlagi objektivnih
dejavnikov dokazal, da je davčni zavezanec vedel oziroma bi moral vedeti, da je transakcija
povezana z goljufijo, ki jo je storil navedeni izdajatelj računa ali drug trgovec v dobavni verigi.
Navedenemu teoretičnemu izhodišču iz sodbe SEU-ja velja načeloma pritrditi. Navedeno bi
lahko izhajalo iz predpostavke, da davčni organ lahko (teoretično) ve več o poslovnem
partnerju davčnega zavezanca kot zavezanec sam; čeprav načeloma to ni tako, saj je običajno
tisti davčni zavezanec (lahko) del davčne sheme.
V obdobju po sodbi Mahagében so pomembne še sodbe Gabor Tóth (C-324/11 z dne 6.9.2012),1811
Mecsek-Gabona (C-273/11 z dne 6.9.2012)1812 in Bonik EOOD (C-285/11 z dne 6.12.2012),1813 ki
davčnemu organu še trdneje opredeljujejo dokazne standarde pri prepoznavanju udeležencev v

1810

SEU v sodbi v združeni zadevi Mahagében in Peter Dávid ni zavrnil veljavnost »testa védenja« (t. i. Kittlov test), ki se
nanaša na to, da se davčne posledice presojalo glede na dejstvo, da je zavezanec vedel ali moral vedeti, da so transakcije
povezane z utajo DDV, temveč je zaostril pogoje njegove uporabe.
1811 ECLI:EU:C:2012:549.
1812 ECLI:EU:C:2012:547.
1813 ECLI:EU:C:2012:774.
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davčnem vrtiljaku ter hkrati pritrjujejo podanim pogledom iz prvo omenjene sodbe. Tako MecsekGabona opredeljuje pravico davčnega organa države članice, da razveljavi pravico do DDV oprostitve
za dobave v druge države članice, kadar je prodajalec vedel ali bi moral vedeti, da so dobave
povezane z DDV goljufijo, in ni primerno ukrepal, da bi goljufijo preprečil. Medtem ko je SEU v sodbi
Gabor Tóth opredelil, da davčni organ v primeru, če podizvajalec, ki opravi dobavo blaga ali storitve,
izda račun, ki izpolnjuje vse formalne zahteve, ne sme zahtevati od kupca, da preverja veljavnost
vpisane identifikacijske DDV številke. Tako ta sodba pritrjuje Mahagébenu, kjer je SEU že predhodno
določil, da davčni organ ne sme prisiliti davčnega zavezanca, da izvaja inšpekcijske nadzore. Sodba
Bonik EOOD pa opredeljuje (zgolj) tri pogoje za uveljavljanje pravice do odbitka DDV, in sicer mora
biti posel izveden z registriranim davčni zavezancem, blago mora biti dejansko dobavljeno oziroma
storitve dejansko opravljene ter dobava mora biti obdavčljiva transakcija. Če so vsi trije pogoji
izpolnjeni, se lahko davčnemu zavezancu zavrne pravica do odbitka DDV le, če je vedel ali bi moral
vedeti, da je bila storjena goljufija v drugih delih celotne dobavne verige.

5.3. Posledice slamnatega posla v sistemu DDV
V okviru opredelitve gabaritov slamnatega posla velja omeniti dognanje nemške pravne prakse BFHja v zadevi V R 5/00 z dne 5.4.2001,1814 ki opredeljuje, da je smoter izdaje računa ta, da nedvoumno
razkrije izvajalca storitve; logična razlaga, ki sledi, je, da mora biti med izdajalcem računa in
izvajalcem storitve enačaj (tj. ista oseba). Pri slamnatem poslu se lahko slamnati mož – kljub svoji
vključitvi zgolj kot fasada s funkcijo izdajalca računa – prepozna kot izvajalec storitve, in sicer v
primeru, ko mož v ozadju kot podizvajalec v imenu slamnatega moža dejansko izvede storitev.
Če torej nekdo nastopi v svojem imenu, toda za tuj račun, je načeloma ta slamnati mož opredeljen
tudi kot izvajalec. Drugače pa velja samo tedaj, ko prejemnik npr. v okviru izvajanja goljufije davčnega
vrtiljaka vedoma (sporazumno) sklene navidezni posel s slamnatim možem. V tem primeru nastopijo
pravni učinki pravnega posla med prejemnikom in možem v ozadju. To pa vodi k razcepu identitet
izvajalca in izdajalca računa, tako da odbitek vstopnega DDV ni dovoljen.1815
Tako je slamnati posel nepripoznan takrat, če je posel med tretjo osebo in slamnatim možem
sklenjen samo navidezno ter je tretji kot prejemnik storitve vedel ali moral vedeti, da slamnati mož
ne želi prevzeti (tudi preko podizvajalca) nikakršne obveznosti iz pravnega posla, tudi plačati davka iz
te (v skladu s predhodno navedenim »lastne«) storitve.1816

1814

BFH z dne 5.4.2001 - V R 5/00, BFH/NV 2001, 1307. BFH je v sodbi iz leta 2001 opredelil smoter izdaje računa s tem, da
je iz njega mogoče nedvoumno razvideti izvajalca storitve; to podaja logično razlago, da mora biti med izdajalcem računa in
izvajalcem storitve enačaj (torej ista oseba). Čeprav je slamnati mož načeloma vključen v sistem DDV zgolj kot formalni
izdajalec računa (kjer v okviru DDV vrtiljaka kasneje obračunski obrazec davčnemu organu ne predloži, medtem ko
prejemnik računa uveljavlja odbitek vstopnega DDV po prejetem računu) ter ga je potrebno prepoznati tudi kot akterja
navideznega posla, pa se lahko v skladu s kasnejšo prakso BFH-ja (BFH z dne 31.1.2002 - V B 108/01, BStBl. II 2004, 622)
slamnati mož prepozna kot (dejanski) izvajalec storitve, četudi v imenu slamnatega moža dejansko izvede storitev mož v
ozadju kot njegov podizvajalec. Po drugi strani pa BFH slamnatega posla ne prepozna takrat, če je posel med tretjo osebo in
slamnatim možem sklenjen samo navidezno ter je tretji kot prejemnik storitve vedel ali moral vedeti, da slamnati mož ne
želi prevzeti (tudi preko podizvajalca) nikakršne obveznosti iz pravnega posla, tudi plačati davka iz te (v skladu s predhodno
navedenim »lastne«) storitve.
1815 R. Spatscheck, Der Vorsteuerabzug im Umsatzsteuerkarussell vor dem EuGH, Steueranwalts magazin, 2/2005, Richard
Boorberg Verlag, Stuttgart, str. 56.
1816 BFH z dne 31.1.2002 - V B 108/01, BStBl. II 2004, 622.
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6. NAJNOVEJŠE AKTIVNOSTI SVETA EU IN KOMISIJE V BOJU ZOPER DAVČNO
ZAOBIDENJE
6.1. Splošna izhodišča glede splošne protizlorabne določbe v skupnostnem pravu ter njihov
vpliv na področju neposrednih in posrednih davkov
Pravilna je ugotovitev, da skupnostno pravo goji kot avtonomni delni pravni red svojo lastno, pristno
doktrino davčne zlorabe obličnosti.1817 In obstoj te skupnostne doktrine ni izključena z dejstvom, da
vsebuje problem davčne zlorabe obličnosti tudi procesnopravno komponento, po kateri je
kompetenca za oblikovanje splošnega pravila glede zlorabe dodeljena zgolj na nacionalni ravni, tj. na
ravni posamezne države članice EU. Namreč razmejitev med zlorabno in nezlorabno obliko posla je
pri neposrednih davkih prvenstveno vprašanje vrednotenja (nacionalnega) materialnega davčnega
prava.1818
Enako kot nacionalno pravo tudi skupnostno pravo upošteva načelo svobodnega oblikovanja
pravnega posla, ki predstavlja temeljno svoboščino, zapisano v primarnem pravu.1819 Tako je SEU
izrecno navedel, da skupnostno pravo izhaja iz tega, da mora biti evropskemu davčnemu zavezancu
prepuščeno, da svojo gospodarsko dejavnost oblikuje tako, da plača najnižji možni znesek davka. In
meje s strani skupnosti zajamčene svobode so tam, kjer skupnostno pravo določi meje, od koder
dalje se določena oblika z vidika skupnostnega prava šteje za zlorabo obličnosti.1820
Države članice Evropske unije so sicer izoblikovale lastne metode zoper zlorabo obličnosti v davčnem
pravu (oziroma zoper davčno zaobidenje), vendar je potreben tudi odgovor na vprašanje, ali so
navedene (skupne) rešitve podane tudi v pravnem redu EU. Dejansko načela glede boja zoper davčno
zaobidenje oz. zlorabo davčnega sistema niso prisotna v primarnem evropskem pravu, so pa prisotna
v sekundarnem pravu (predvsem v uredbah in direktivah EU ter izoblikovani sodni praksi SEU-ja), in
sicer:
1. Direktiva o matičnih in odvisnih družbah (Parent-Subsidiary Directive; 90/435/EGS/96),1821 ki
je bila nekajkrat bistveno spremenjena (tj. amandmaji 2003/123/ES, 2011/96/EU,
2014/86/EU in (EU) 2015/121), skuša odpraviti davčne pomanjkljivosti, ki jih morajo, za
razliko od družb v isti državi članici, trpeti družbe iz različnih držav članic, kadar si prizadevajo
sodelovati tako, da oblikujejo skupine matičnih družb in odvisnih družb. To doseže na dva
načina, in sicer z oprostitvijo plačila davka v državi vira ali da se obračunani davek upošteva v
državi matične družbe po metodi oprostitve ali metodi odbitka. Za boj proti zaobidom pa
direktiva v drugem odstavku 1.člena dopušča državi članici sprejem domačih ali na pogodbi
temelječih ukrepov, potrebnih za preprečevanje utaje (fraud) ali izogibanja, zaobidenja
(abuse). Več o konkretizaciji splošne protizaobidne določbe v Direktivi o matičnih in odvisnih
družbah skledi v nadaljevanju v poglavju III.6.3.;

1817

Tako C. Böing, 2006, Steuerlicher Gestaltungsmissbrauch in Europa, str. 323. Sicer pa ima navedena doktrina, ki je bila
prvič v DDV praksi izkazana v sodbi Halifax, različna poimenovanja v nacionalnih pravih: (ang.) abuse of rights, (nem.)
Rechtsmissbrauch, (fr.) abus de droit, (niz.) rechtsmisbruik, (šp.) abuso de derecho, (slov.) zloraba pravic (oziroma zlorabe
pravic in/ali zlorabe prava iz sodbe BUPA) itd.
1818 Prav tam, str. 323 in 325.
1819 Prav tam, str. 323 in 325.
1820 Prav tam, str. 323–324.
1821 Uradno ime direktive je »Direktiva Sveta z dne 23. julij 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih
družb iz različnih držav članic (90/435/EGS/96)«. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/435/oj.
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2. DDV direktiva (VAT Directive; 2006/112/ES)1822 navaja pojme »goljufija«, »izogibanje« in
»zloraba« v uvodu v točkah 27, 42 in 59 ter v členih 11, 19, 80, 131, 158/2, 163, 343/1, 394 in
395/1. Država članica lahko sprejme potrebne ukrepe za preprečevanje davčnih utaj,
izogibanja plačilu davka in zlorab v primerih izvedbe presumcije (domneve) obstoja enega
podjetja ali preprečevanja izkrivljanja konkurence ali skladiščenja, ki ni carinsko skladiščenje,
ali izogiba dvojnemu obdavčevanju;
3. Direktiva o združitvah (Merger Directive; 90/434/EGS in amandma 2005/19/ES) 1823
opredeljuje »izogibanje« v uvodu v točki 17 ter v členu 10d. Namen direktive je preprečiti
obdavčevanje v zvezi s temi operacijami ob hkratni zaščiti finančnih interesov držav članic, v
kateri nastane obveznost davka. Kot osnovo za protizaobidni ukrep je direktiva o združitvah
uvedla v členu 11.1a kriterij »veljavnih ekonomskih razlogov« (valid commercial reasons);
4. Obrestna direktiva (Interest and Royalties Directive; 2003/49/ES)1824 opredeljuje »zlorabo«,
»goljufijo« in »izogibanje« v uvodu v točkah 6 in 9 ter v členih 3 in 5. Tako v slednjem
vsebuje posebno klavzulo glede utaje, izogibanja (zaobidenja) ali davčne zlorabe, ki dovoljuje
sprejem domačih protizlorabnih ukrepov s strani države članice;
5. »Uredba Sveta (ES) št. 1798/2003 z dne 7.10.2003 o upravnem sodelovanju na področju
davka na dodano vrednost in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 218/92«, ki opredeljuje načine
boja proti »goljufijam« in »izogibanju« (uvodne točke 1, 12, 13 in 15 ter člen 35).

6.2. Temelj za dobro davčno upravljanje, agresivno davčno načrtovanje in dvojno
obdavčevanje
V preteklih dveh letih se na področju kreiranja evropske davčne politike dogajajo velike spremembe,
ki s svojimi predlogi posegajo tako na področje posrednih kot neposrednih davkov. Tako so države
članice v sklepih Sveta Evropska unija iz marca 2012 pozvale Evropsko komisijo, da »naj hitro razvije
konkretne načine za izboljšanje boja proti davčnim goljufijam in davčnim utajam, vključno v odnosu
do tretjih držav«. Komisija je sporočilo o tem vprašanju predstavila že julija 2012, čemur je novembra
2012 sledil sestanek Sveta ECOFIN-a (Economic and Financial Affairs Council), ki je med drugim
odgovoren za EU ekonomsko politiko, davčne zadeve in reguliranje finančnih storitev.1825
Predlog za uvedbo bolj podrobnega in harmoniziranega GAAR-a tako izhaja iz sklepa Sveta ECOFIN-a
iz novembra 2012 ter kasnejšega sklepa Sveta Evropske unije (iz decembra 2012). V »Akcijskem
načrtu za okrepitev boja zoper davčno utajo in davčno zaobidenje« (»An Action Plan to strengthen
the fight against tax fraud and tax evasion«), ki je bil objavljen 6.12.2012, je Evropska komisija
predlagala 34 (kratkoročnih in srednjeročnih) ukrepov na področju neposrednega in posrednega
obdavčevanja ter predlagala priporočila glede agresivnega davčnega načrtovanja in dobrega
upravljanja v davčnih zadevah v tretjih državah. Vredni posebne omembe sta posebni priporočili
Komisije glede davčnih oaz (tako predlagani ukrep 7 opredeljuje ukrepe, s katerimi bi tretje države
»spodbudili k sprejemu minimalnih standardov dobrega upravljanja v davčnih zadevah«) ter
agresivnega davčnega načrtovanja. Glede slednjega je Komisija predlagala vključitev preventivne
1822

Uradno ime direktive je »Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano
vrednost«. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.
1823 Uradno ime direktive je »Direktiva Sveta 90/434/EGS o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose
sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav člani«. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/19/oj.
1824 Uradno ime direktive je »Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti
ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic«. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/49/oj.
1825 Ravljen, GAAR, str. 12.
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klavzule v mednarodne davčne pogodbe (KIDO) in sprejetje splošnega protizlorabnega
(protizaobidnega) pravila (GAAR) v nacionalne zakonodaje držav članic (predlagani ukrep št. 8).1826
Evropska komisija je dne 23.4.2013 uvedla »Platformo (podlago) za dobro davčno upravljanje,
agresivno davčno načrtovanje in dvojno obdavčevanje« (»Platform for Tax Good Governance,
Aggressive Tax Planning and Double Taxation«),1827 ki je bila zamišljena v predlaganem ukrepu št. 9 iz
akcijskega načrta Komisije z dne 6.12.2012. Namen te platforme je zagotoviti sprejemanje resnično in
učinkovito usklajenih ukrepov držav v odnosih do tretjih držav, ki niso sprejele minimalnih
standardov dobrega upravljanja v davčnih zadevah oziroma glede agresivnega davčnega
planiranja.1828
Še zlasti se v praksi problem kaže v tem, da se seznami držav in teritorijev, ki ne izpolnjujejo
»mednarodnih standardov davčne transparentnosti, izmenjave podatkov in poštene davčne
konkurence« ter jih države članice EU objavljajo za namene obdavčevanja opravljenih plačil v te
države in teritorije (t. i. črne davčne liste), razlikujejo po posameznih državah članicah. To pa
omogoča evropskim davkoplačevalcem, ki si želijo izogniti plačilu davka v matični državi, da
vzpostavijo poslovanje s posamezno davčno oazo iz tiste države članice EU, ki te davčne oaze nima na
svojem seznamu.1829 Zato je Evropska komisija že dne 17.6.2015 objavila »akcijski plan za
korporacijski davek«,1830 kjer je opredelila 5 ključnih področij ravnanja,1831 ter hkrati objavila seznam
30 nesodelujočih davčnih jurisdikcij, katerega je kasneje umaknila. Svet EU je nato šele dve leti
kasneje objavil celovit seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij, ki ima učinek za vse države članice
EU (več o tem že v poglavju III.2.3.4.).

6.3. Konkretizacija splošne protizlorabne določbe v Direktivi o matičnih in odvisnih
družbah
Dne 25.11.2013 je Evropska komisija objavila predlog1832 za dopolnitev Direktive o matičnih in
odvisnih družbah 2011/96/EU (kot nadaljevanje izvajanja ukrepov št. 14 in 15 iz akcijskega načrta z
dne 6.12.2012), katerega bistvena elementa sta bila (1) določiti pravilo v primeru neusklajenega
ravnanja držav članic pri poslih povezanih oseb s hibridnimi posojili,1833 in (2) opredeliti podrobnejšo
1826

Evropska komisija, An Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion, COM(2012) 722 final,
Bruselj, 6.12.2012; Ravljen, GAAR, str. 13.
1827 Evropska komisija, Members of the platform for Tax Good Governance, Bruselj, 4.6.2013 (Evropska komisija, Members
of the platform).
1828 Ravljen, GAAR, str. 13.
1829 Iz spletne strani Evropske komisije je s klikom na posamezno državo ali teritorij na internetnem globusu sveta možen
izpis držav članic EU, ki so na dan 31.12.2015 te posamezne države ali teritorije uvrščali na svoje davčne sezname. Tako je
bilo s klikom na ozemlje otoka Jersey ugotovljeno, da so dan 31.12.2015 na svoje davčne sezname med vsemi državi
članicami EU uvrstile le Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Grčija, Litva, Portugalska ter Španija. Npr. otok Angvilo so uvrstile le
Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Grčija, Litva, Poljska, Portugalska in Španija, medtem ko so npr. državo Panamo na seznam
uvrstile le Bolgarija, Hrvaška, Grčija, Litva, Latvija, Poljska, Portugalska ter Slovenija. Evropska komisija, Tax good
governance in the world as seen by EU countries – situation on 31 December 2015.
1830 »Akcijski plan« je bil objavljen v obliki dopisa Evropskemu parlament in Svetu EU z dne 17.6.2015 ter z uradnim
naslovom »A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action - SWD(2015) 121 final« .
1831 Ta so: 1) ponovni zagonu skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe (CCCTB); 2) zagotavljanje poštene
obdavčite tam, kjer so dobički ustvarjeni; 3) ustvarjanje boljšega poslovnega okolja; 4) večja preglednost; 5) izboljšanje
usklajevanja v EU.
1832 Evropska komisija, Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/96/EU on the common system of taxation
applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States z označbo COM(2013)814 final,
Bruselj, 25.11.2013.
1833 Hibridna posojila so finančni instrumenti, ki se v eni državi obravnavajo kot dolg in v drugi državi kot lastniški kapital.
Posledično lahko plačniki obresti pridobijo davčno ugodnost (odbitek), medtem ko se dohodek prejemnika v drugi državi
šteje za dividendo, ki je oproščena plačila davka. Tako je v praksi (iz naslova upoštevanja stare Direktive 2011/96/EU o
skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb) prihajalo do dvojne neobdavčitve dohodkov, doseženih iz
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določbo glede splošnega protizlorabnega (protizaobidnega) pravila (GAAR). Evropski parlament je
glede omenjenega predloga Komisije v »posebni zakonodajni proceduri – posvetovanju« dne
2.4.2014 sprejel poročilo,1834 v katerem je podal predloge za spremembo nekaterih delov besedila.1835
Svet Evropske unije pa se je maja 2014 odločil, da je potrebno problem hibridnih posojil ter
vzpostavitve vseevropske splošne protizaobidne določbe reševati ločeno. Tako je dne 8.7.2014
sprejel Direktivo o spremembi direktive o matičnih in odvisnih družbah,1836 ki zapira (le) davčno
luknjo iz naslova hibridnih posojil,1837 medtem ko so se aktivnosti k drugemu koraku, ki naj bi v
Direktivo o matičnih in odvisnih družbah uvedel splošno protizaobidno določbo, nadaljevale skozi
celotno leto 2014.1838
Sicer je že izvirna Direktiva o matičnih in odvisnih družbah vsebovala ozko protizlorabno klavzulo, ki
je državam članicam omogočala, da uporabijo bodisi svoje domače protizaobidne določbe bodisi
takšne določbe, ki je opredeljena v meddržavni davčni pogodbi (KIDO). Vendar bi to lahko privedlo do
nejasnosti in zmede, zato je Komisija v potrebi po bolj učinkoviti in bolj transparentni uporabi
protizaobidnih ukrepov podala iniciativo za uskladitev GAAR-ov na nacionalni ravni. Tako je iz
predloga Komisije z dne 25.11.2013 izhajalo, da se ugodnosti iz direktive ne bi priznale v primeru
obstoja (predlog novega 1a. člena direktive) »umetne ureditve ali niza umetnih ureditev, ki je bil
vzpostavljen zaradi ključnega namena pridobitve neprimerne davčne prednosti na podlagi te direktive
in ni skladen s ciljem, duhom in namenom ustreznih davčnih določb« (»… an artificial arrangement or
an artificial series of arrangements which has been put into place for the essential purpose of
obtaining an improper tax advantage under this directive and which defeats the object, spirit and
purpose of the tax provisions invoked«).1839 V nadaljevanju (v drugem odstavku) je Komisija
predlagala definicijo zlorabnega/zaobidnega posla kot »transakcijo, shemo, dejanje, operacijo,
sporazum, razumevanje, obljubo ali podjem, ki je umetna ali del niza umetnih nizov dogovorov, ko ne
odraža gospodarske realnosti« (»a transaction, scheme, action, operation, agreement,
understanding, promise, or undertaking is an artificial arrangement or a part of an artificial series of
arrangements where it does not reflect economic reality«). Tako je iz predloga izhajalo, da bi takšna
ureditev veljala za umetno, če vključuje eno ali več naslednjih situacij: »(a) pravna opredelitev
posameznih korakov, iz katerih je sestavljena ureditev (dogovor), je v neskladju s pravno vsebino
dogovora kot celote; (b) ureditev je izvedena na način, ki se običajno ne uporablja v razumno
vodenem poslovanju; (c) dogovor vključuje elemente, ki imajo učinek izravnave ali odpovedi drug
drugega; (d) sklenjene transakcije so krožne narave; (e) dogovori rezultirajo v doseganju pomembne
davčne ugodnosti, ki se ne odraža v poslovnih tveganjih, ki jih zavezanec sprejema, ali denarnih
tokovih« (»(a) the legal characterization of the individual steps which an arrangement consists of is
inconsistent with the legal substance of the arrangement as a whole; (b) the arrangement is carried
hibridnih posojil, saj je država izplačevalca obresti (ki je običajno odvisna družba) štela obresti za priznan (odbitni) odhodek,
medtem ko je druga država (tj. država prejemnika dividende, ki je običajno matična družba) priznala izvzetje dividend.
1834 Evropski parlament, Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2014 o predlogu direktive Sveta o
spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic
(COM(2013)0814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(CNS)) (Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje, 2.4.2014).
1835 Ernst&Young, European Commission proposes amendments to Parent-Subsidiary Directive by introducing anti-hybrid
clause and general anti-abuse provision, november 2013; Ravljen, GAAR, Maribor, str. 13.
1836 Direktiva Sveta 2014/86/EU z dne 8. julija 2014 o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve
matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic.
1837 V direktivi vsebovano določbo o hibridnih posojilih morajo države članice vnesti v nacionalno zakonodajo do
31.12.2015.
1838 Svet Evropske unije, Council adopts amendment closing tax loophole for corporate groups, 8.7.2014; Svet Evropske
unije, Parent-Subsidiary Directive: Council agrees to add anti-abuse clause against corporate tax avoidance, 9.12.2014; Svet
Evropske unije, Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb
in odvisnih družb iz različnih držav članic, 4.11.2014; Svet Evropske unije, Clamping down on corporate tax avoidance:
Council adopts anti-abuse clause, 27.1.2015.
1839 Evropski parlament je v poročilu z dne 2.4.2014 glede te definicije, podane v členu 1 a, odstavku 1 predloga Komisije,
podal predlog za izbris besede »ključnega« (essential).

272

out in a manner not ordinarily used in a reasonable business conduct; (c) the arrangement includes
elements having the effect of offsetting or cancelling each other; (d) the transactions concluded are
circular in nature; (e) the arrangement results in a significant tax benefit which is not reflected in the
business risks undertaken by the taxpayer or its cash flows).1840
Od predloga Komisije (november 2013) do sprejetja spremembe direktive ni minilo veliko časa.
Usklajevanje glede uvedbe splošne protizaobidne (protizlorabne) določbe v Direktivo o matičnih in
odvisnih družbah je na ravni Sveta Evropske unije potekalo do decembra 2014. Formalno je bil ta
korak sprejet dne 27.1.2015.1841
Tako iz spremenjene Direktive o matičnih in odvisnih družbah izhaja naslednja sprememba člena
1(2):1842
»2. Države članice ne priznajo nobenih ugodnosti iz te direktive za sheme ali nize shem, ki
glede na to, da je bil pri njihovem uresničevanju poglavitni namen ali eden od poglavitnih
namenov pridobitev davčne prednosti, ki izničuje cilj ali namen te direktive, niso pristni, če se
upoštevajo vsa pomembna dejstva in okoliščine. Shema lahko obsega več kakor en korak ali
del. (Member States shall not grant the benefits of this Directive to an arrangement or a
series of arrangements which, having been put into place for the main purpose or one of the
main purposes of obtaining a tax advantage that defeats the object or purpose of this
Directive, are not genuine having regard to all relevant facts and circumstances. An
arrangement may comprise more than one step or part.).
3. Za namene odstavka 2 se shema ali niz shem šteje za nepristnega, kolikor se ne uresničuje
iz tehtnih komercialnih razlogov, ki odražajo ekonomsko stvarnost. (For the purposes of
paragraph 2, an arrangement or a series of arrangements shall be regarded as not genuine to
the extent that they are not put into place for valid commercial reasons which reflect
economic reality.).
4. Ta direktiva ne preprečuje uporabe notranjih ali na sporazumih temelječih določb, ki so
potrebne za preprečevanje davčnih utaj, davčnih goljufij ali zlorab. (This Directive shall not
preclude the application of domestic or agreement-based provisions required for the
prevention of tax evasion, tax fraud or abuse.).«
Uvedena splošna protizaobidna (protizlorabna) določba je oblikovana kot de minimis določba1843 na
nivoju EU ter z omejeno uporabo, vezano na Direktivo o matičnih in odvisnih družbah. Cilj uvedbe
1840

Ernst&Young, European Commission; Ravljen, GAAR, str. 13; Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2.
aprila 2014 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in
odvisnih družb iz različnih držav članic (COM(2013)0814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(CNS)) (Posebni zakonodajni postopek
– posvetovanje), 2.4.2014, Evropski parlament).
1841 Council Directive amending Directive 2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the cas of parent
companies and the subsidiaries of different Member State, 17.12.2014, Council of the European Union); Deloitte, ECOFIN
reaches political agreement on amendment Parent-Subsidiary Directive, december 2014; Ernst&Young, European Council
formally adopts binding general anti-abuse rule in Parent-Subsidiary Directive, 27.1.2015, str. 1–2; M. Ravljen, Uvedba
splošne pritizaobidne (protizlorabne) klavzule v EU direktivo o matičnih in odvisnih družbah, v: Davčno-finančna praksa, 16
(2015), št. 2, str. 19.
1842 Direktiva Sveta (EU) 2015/211 z dne 27. januarja 2015 o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu
obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic; Direktiva Sveta (EU) 2015/211 z dne 27. januarja 2015
o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic,
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2060/oj.
1843 Tako naj bi direktiva dovoljevala tudi strožje nacionalne protizaobidne določbe, če le-te izpolnjujejo minimalne
zakonodajne zahteve EU. Amandma naj bi tako zavezal države članice naj zagotovijo vsaj minimalno raven zaščite zoper
davčno zlorabo (zaobidenje).
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splošne protizaobidne (protizlorabne) določbe v Direktivo o matičnih in odvisnih družbah je bil
preprečiti zlorabo te direktive za namene izogibanja plačilu davka v poslovanju med povezanimi
družbami, ki se nahajajo v različnih državah članicah. Ta protizlorabna klavzula državam članicam
preprečuje dodeljevanja ugodnosti iz direktive za dogovore in posle, ki niso »pristni« (tj. da so bili
oblikovani zgolj z namenom pridobiti davčno ugodnost, brez da bi odražali gospodarsko realnost).
Podobno kot velja za določbo o hibridnih posojilih so morale države članice splošno protizaobidno
(protizlorabna) določbo vnesti v nacionalno zakonodajo do konca leta 2015.1844

6.4. Sprememba na področju Direktive o avtomatični izmenjavi podatkov na področju
obdavčevanja
Komisija EU v bila od leta 2015 dalje aktivna na področju oblikovanja ukrepov iz t. i.
»protidavčnozaobidnega svežnja« (»Anti tax avoidance package«),1845 ki je – med drugim –
predvideval oblikovanje t. i. »Direktive proti davčnemu zaobidenju« (o čemer več v naslednjem
poglavju) ter spremembo »Direktive Sveta 2011/16/EU z dne 15.2.2011 o upravnem sodelovanju na
področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS«1846 (o čemer prav tako več v
nadaljevanju v tem poglavju). Prav tako je Komisija dne 28.1.2016 izdala »Sporočilo Komisije
Evropskemu parlamentu in Svetu - Sveženj proti izogibanju davkom: naslednji koraki za učinkovito
obdavčenje in večjo davčno preglednost v EU«,1847 ki predstavlja uvodno sporočilo glede poudarkov
političnega, gospodarskega in mednarodnega konteksta t. i. protidavčnozaobidnega svežnja, ter
»Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o zunanji strategiji za učinkovito
obdavčenje«,1848 ki predstavlja zunanjo strategijo za močnejši in bolj usklajen pristop EU pri
sodelovanju s tretjimi državami v zadevah »dobrega davčnega upravljanja« (tax good governance
matters).
Do pomembne spremembe na področju »Direktive Sveta 2011/16/EU«, ki se nanaša na avtomatično
izmenjavo podatkov na področju obdavčevanja, je tako prišlo v letih 2014 (z Direktivo Sveta
2014/107/EU1849) in 2015 (z Direktivo Sveta 2015/23761850). Namen prvo omenjene direktive je bil
uvedba »OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene
obdavčevanja« (OECD standard - Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information
in Tax Matters) v nacionalne zakonodaje držav članic. Navedeni OECD standard, opredeljen v obeh
novelah direktive, predstavlja potrebo po uniformiranem poročanju v postopkih avtomatične
izmenjave podatkov, in sicer (tudi) kot posledica izvajanja ameriškega Zakona o spoštovanju davčnih
predpisov v zvezi z računi v tujini (t. i. FATCA), na podlagi katerega so ZDA z drugimi državami, med
drugim tudi z vsemi državami članicami EU, v preteklih letih sklepale dvostranske sporazume o
1844

Ashurst Madrid, Developments in relation to the Parent-Subsidiary Directive: proposal for a new anti-abuse clause,
november 2014; Svet Evropske unije, Parent-Subsidiary Directive, Council of the European Union; Clamping down on
corporate tax avoidance: Council adopts anti-abuse clause, 27.1.2015, Council of the European Union; Deloitte, ECOFIN
reaches; Ernst&Young, European Council formally adopts, str. 1–2; Ernst&Young, GAAR rising – Streightening the European
Union Parent-Subsidary Directive with a new general anti-abuse rule, 2015, str. 1–4; M. Ravljen Marko, Uvedba splošne
pritizaobidne (protizlorabne) klavzule v EU direktivo o matičnih in odvisnih družbah, v: Davčno-finančna praksa, 16 (2015),
št. 2, str. 20.
1845 Evropska komisija, Anti Tax Avoidance Package, januar 2016.
1846 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj.
1847 Evropska komisija, Communication from the Commission to the European parliament and the Council - Anti-Tax
Avoidance Package: Next steps towards delivering effective taxation and greater tax transparency in the EU, COM(2016) 23
final, Bruselj, 28.1.2016.
1848 Evropska komisija, Communication - Next steps towards.
1849 Direktiva Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične
izmenjave podatkov na področju obdavčenja, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/107/oj.
1850 Direktiva Sveta (EU) 2015/2376 z dne 8. decembra 2015 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične
izmenjave podatkov na področju obdavčenja, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2376/oj.

274

avtomatični izmenjavi podatkov zaradi izvajanja davčnih zakonov.
Hkrati pa je Komisija nadaljevala dela na predlogu spremembe direktive,1851 ki bi sledila že sprejetim
mednarodnim rešitvam na področju preprečevanja zniževanja davčne osnove in preusmerjanja
dobička v delu, ki se nanašajo na implementacijo standarda glede izmenjave poročil po državah (t. i.
CbC poročilo oziroma CbCR; Country-by-Country Report). Dne 25.5.2016 je bila sprejeta Direktiva
2016/881/EU,1852 ki dejansko sledi rešitvam o poročanju po posameznih državah, zapisanim v OECDjevem večstranskem sporazumu (t. i. CbC MCAA; Multilateral Competent Authority Agreement on the
Exchange of CbC Reports), ki ga je Slovenija podpisala 27.1.2016 v Parizu. Sicer pa uvajanje CbC
poročil predstavlja implementacijo ukrepa št. 13, objavljenega v letu 2015,1853 ki izhaja tudi iz OECDjevega »akcijskega načrta BEPS« iz leta 2013.1854 Slovenija je sicer z novelo ZDavP-2J (Uradni list RS,
št. 63/16 z dne 27.10.2016; z uporabo od 1.1.2017) vnesla v davčno zakonodajo nova člena 248.a in
248.b, ki se nanašata na avtomatično izmenjavo podatkov med državami ter avtomatično izmenjavo
CbC poročil.
V potrebi po povečanju preglednosti je namen novele direktive predvsem spodbuditi multinacionalne
družbe k plačevanju davkov v državi, kjer se dobički ustvarjajo. Informacije, ki se morajo navajati v
CbB poročilih, so podatki o prihodkih, dobičku, plačanem davku, kapitalu, opredmetenih osnovnih
sredstev in številu zaposlenih.1855

6.5. Uvedba Direktive proti davčnemu zaobidenju
V januarju 2016 je bilo objavljeno tudi končno poročilo z naslovom »Študija o strukturah agresivnega
davčnega načrtovanja in kazalniki« (»Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators –
final report«),1856 v katerem so avtorji opravili analizo 33 indikatorjev agresivnega davčnega
planiranja oziroma ATP-jev (aggressive tax planning) po posameznih državah EU.1857 Tudi na podlagi
tega poročila je tako Komisija dne 28.1.2016 (v okviru aktivnosti iz t. i. protidavčnozaobidnega
svežnja) objavila predlog za »Direktivo proti davčnemu zaobidenju« (Anti-Tax-Avoidance Directive1858
oziroma ATAD; o čemer več v naslednjem odstavku) ter podala »Priporočilo o izvajanju ukrepov proti
zlorabi davčne pogodbe«,1859 v katerem Komisija svetuje državam članicam kako okrepiti svoje
davčne pogodbe pred zlorabo s strani agresivnih davčnih načrtovalcev, in sicer na način, ki je skladen
s pravom EU. Priporočilo je tako zajelo uvedbo splošnih protizlorabnih pravil v same bilateralne
davčne pogodbe ter revizijo opredelitve stalne poslovne enote.

1851

Evropska komisija, Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave
podatkov na področju obdavčevanja, COM(2016) 25 final, 2016/0010(CNS), Bruselj, 28.1.2016.
1852 Direktiva Sveta (EU) 2016/881 z dne 15. maja 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične
izmenjave podatkov na področju obdavčenja, ELI: http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/881/oj.
1853 OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project – County – by – Country Reporting Impementation Package,
Action 13 - 2015 Final Report, OECD publishing, 2015.
1854 »Akcijski načrt glede erozije davčne osnove in premikov dobička« (»Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting«).
Glej več o tem v poglavju III.2.3.5.
1855 Svet Evropske unije, Clamping down.
1856 Evropska komisija, Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – final report, working paper n. 61 –
2015, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2016.
1857 V poročilu, datirano z dne 23.12.2015, so avtorji zmotno zapisali, da Slovenija - kot edina poleg Poljske - nima GAAR-a
(torej ne izpolnjuje indikatorja ATP št. 32).
1858 Z uradnim naslovom »Council Directive laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the
functioning of the internal market«.
1859 Evropska komisija, Commission Recommendation of 28.1.2016 on the implementation of measures against tax treaty
abuse, C(2016) 271 final, Bruselj, 28.1.2016.
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V »Predlogu Direktive Sveta o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno
vplivajo na delovanje notranjega trga«1860 (kot je bilo uradno ime predloga za navedeno direktivo) pa
je bilo predlaganih 6 pravno zavezujočih ukrepov za preprečevanje zlorab, ki naj bi jih vse države
članice uporabljale proti splošnim oblikam agresivnega davčnega načrtovanja.1861
Ta močno želeni in pričakovani politični dogovor glede sprejetja t. i. Direktive proti davčnemu
zaobidenju se je zgodil dne 21.6.2016, tj. 4 dni po sestanku ECOFIN-a.1862 Direktiva z uradnim imenom
»Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja
davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga«1863 je bila s strani Sveta EU sprejeta
dne 12.7.2016 in nato objavljena 19.7.2016. Namen Direktive o davčnem zaobidenju je zagotoviti
minimalno raven zaščite proti korporacijskemu zaobidenju davkov po vsej EU, hkrati pa zagotoviti
pravičnejšo in bolj stabilno okolje za podjetja.1864
Direktiva vsebuje pet zavezujočih protizlorabnih ukrepov, ki jih bodo morale države članice sprejeti
»za okrepitev povprečne ravni zaščite pred agresivnim davčnim načrtovanjem na notranjem trgu«
(tako 3. točka Direktive).
Direktiva določa sprejem naslednjih predpisanih ukrepov (členi 4 do 9), ki jih morajo države članice v
prehodnem obdobju uvrstiti v svojo nacionalno zakonodajo (do 31.12.2018):
- pravilo o omejitvi priznavanja odhodkov za obresti (Interest limitation rule),
- izstopna obdavčitev (Exit taxation),
- splošno protizlorabno pravilo (General anti-abuse rule),
- zakonodaja o nadzorovanih tujih družbah (Controlled foreign company rule) in
- pravila glede hibridnih neskladij (Hybrid mismatches).
V uvodu v Direktivo proti davčnemu zaobidenju je zapisano:
-

Točka 11: »Splošna pravila o preprečevanju zlorab1865 so vključena v davčne sisteme za boj
proti praksam davčne zlorabe, ki še niso bile urejene s posebnimi določbami. Vloga splošnih
pravil o preprečevanju zlorab je torej odpraviti vrzeli, ki ne bi smele vplivati na uporabo
posebnih pravil proti zlorabi. V Uniji bi bilo treba splošna pravila o preprečevanju zlorab
uporabljati za ureditve, ki niso pristne, sicer pa bi moral imeti davčni zavezanec pravico, da za
svoje poslovne dejavnosti izbere davčno najbolj učinkovito strukturo. Poleg tega je
pomembno zagotoviti, da se splošna pravila o preprečevanju zlorab v domačih primerih
znotraj Unije in v razmerju do tretjih držav uporabljajo na enoten način, tako da se področje

1860

Evropska komisija, COM(2016) 26 final, 2016/0011 (CNS), Bruselj, 28.1.2016.
Predlagani so bili 6 skupni evropski ukrepi, in sicer pravilo o omejitvi priznavanja odhodkov za obresti (Interest limitation
rule), izstopna obdavčitev (Exit taxation), preklopno pravilo (Switch-over rule), splošno protizlorabno pravilo (General antiabuse rule), zakonodaja o nadzorovanih tujih družbah (Controlled foreign company rule) in pravila glede hibridnih neskladij
(Hybrid mismatches).
1862 Sestanek ministrov držav članic EU je potekal dne 17.6.2016, ob zaključku katerega je predsednik sveta ECOFIN-a določil
rok do 20.6.2016, do katerega lahko države članice vložijo ugovore zoper sprejet predlog direktive. Ker do roka ni bilo
ugovorov, je po poteku t. i. tihe procedure začela direktiva veljati dne 21.6.2016. Evropska komisija, The Anti Tax Avoidance
Directive, oktober 2016; Ernst&Young, ECOFIN reaches political agreement on Anti-Tax Avoidance Directive, 21.6.2016, str.
1–2.
1863 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect
the functioning of the internal market. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1164/oj.
1864 Evropska komisija, The Anti Tax Avoidance Directive, oktober 2016; Ernst&Young, ECOFIN reaches political agreement
on Anti-Tax Avoidance Directive, 21.6.2016, str. 1–2; Deloitte, EU Developments: Anti-Tax Avoidance Directive, str. 1–4.
1865 Pri tem angleška verzija Direktive uporablja izraz »General anti-abuse rules (GAARs)«, nemška »Allgemeine Vorschriften
zur Verhinderung von Missbrauch«, francoska »des clauses anti-abus générales«, španska »las normas generales contra las
prácticas abusivas« ter hrvaška »opća pravila o suzbijanju zlouporabe (GAAR-ovi)«.
1861
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in rezultati njihove uporabe v domačih in čezmejnih primerih ne razlikujejo. Državam
članicam ne bi smeli preprečiti uporabe kazni, kadar velja splošno pravilo o preprečevanju
zlorab. Pri presoji, ali bi bilo treba ureditev šteti za nepristno, bi lahko državam članicam
omogočili upoštevanje vseh tehtnih gospodarskih razlogov, vključno s finančnimi
dejavnostmi.«
-

Točka 14: »Pojasniti je treba, da izvajanje pravil proti izogibanju davkom iz te direktive ne bi
smelo vplivati na obveznost davčnih zavezancev, da spoštujejo neodvisno tržno načelo, ali
pravico države članice, da davčno obveznost prilagodi navzgor v skladu z neodvisnim tržnim
načelom, kjer je to ustrezno.«

-

Točka 16: »Glede na to, da je glavni cilj te direktive izboljšati odpornost notranjega trga kot
celote proti praksam čezmejnega izogibanja davkom, države članice tega ne morejo same
zadovoljivo doseči. Nacionalni sistemi obdavčitve dohodkov pravnih oseb so različni in
nepovezani ukrepi držav članic bi le ohranili obstoječo razdrobljenost notranjega trga na
področju neposredne obdavčitve. Tak pristop bi omogočil nadaljevanje neučinkovitosti in
izkrivljanja zaradi vzajemnega delovanja različnih nacionalnih ukrepov. Posledica tega bi bilo
pomanjkanje usklajenosti. Ker precejšnja neučinkovitost na notranjem trgu povzroča
predvsem težave, ki so čezmejne narave, bi bilo popravne ukrepe treba sprejeti na ravni Unije.
Zato je ključno sprejeti rešitve, ki delujejo za notranji trg kot celoto, kar pa se lažje doseže na
ravni Unije. Unija lahko zato sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva
ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja. Cilj te direktive je z
določitvijo minimalne ravni zaščite za notranji trg zgolj doseči potrebno minimalno stopnjo
usklajenosti v Uniji za uresničevanje njenih ciljev.«

V samem jedru Direktive proti davčnemu zaobidenju pa je podana naslednja definicija vseevropskega
GAAR-a:
Člen 6 - Splošno pravilo o preprečevanju zlorab:1866
1. Država članica za namene izračuna obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb ne
upošteva sheme ali niza shem, ki so ob upoštevanju vseh pomembnih dejstev in okoliščin
nepristne, če je njihov glavni namen ali eden od glavnih namenov pridobiti davčno ugodnost,
ki izničuje cilj ali namen veljavnega davčnega prava. Shema lahko obsega več kot en korak ali
del.
2. Za namene odstavka 1 se shema ali niz shem šteje za nepristnega, kolikor se ne uresničuje iz
tehtnih komercialnih razlogov, ki odražajo ekonomsko realnost.
3. Kadar se shema ali niz shem ne upošteva v skladu z odstavkom 1, se davčna obveznost
izračuna v skladu z nacionalnim pravom.
Ugotavljam, da je Komisije EU tako sledila zahtevam držav članic, da se pri boju zoper zlorabne oblike
poslovanja z namenom zaobidenja davčnih obveznosti v sodobnem mednarodnem globaliziranem
okolju vzpostavijo enotna pravila, ki bodo učinkovito sredstvo boja zoper davčne zavezance, ki se
poslužujejo takšnih poslovnih praks. S tem je Komisija izjemoma posegla tudi na področje
korporacijskega davka, kateri sicer še nadalje ostaja v domeni zakonodajalcev držav članic.

1866

V jezikovnih verzijah Direktive so podani naslednji izrazi: ang. General anti-abuse rule, nem. Allgemeine Vorschriften zur
Verhinderung von Missbrauch, fran. Clause anti-abus générale, špan. norma generales contra las prácticas abusivas ter hrv.
opće pravilo o suzbijanju zlouporabe.
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IV. PRIMERJALNOPRAVNA ANALIZA OBLIKOVANE SODNE PRAKSE
1. SODNA PRAKSA V ZR NEMČIJI
1.1. Ustroj sodne oblasti na davčnem področju v ZR Nemčiji
V skladu s § 95/1 GG, ki predstavlja legitimno ustavo iz leta 1949, ima Nemčija kot federativna država
pet s strani države postavljenih najvišjih sodišč. To so Zvezno sodišče (Bundesgerichtshof – BGH;
sedež v Karlsruhe-ju), Zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht – BVerwG; sedež v
Leipzigu), Zvezno finančno sodišče (Bundesfinanzhof – BFH; sedež v Münchnu), Zvezno delovno
sodišče (Bundesarbeitsgericht – BAG; sedež v Erfurtu) in Zvezno socialno sodišče (Bundessozialgericht
– BSG; sedež v Kasslu). Navedena sodišča so zadnje instance za razlago in uporabo prava s svojega
specialnega področja, medtem ko v nasprotju z njimi Zvezno ustavno sodišče
(Bundesverfassungsgericht – BVerfG) s sedežem v Karlsruheju odloča o ustavnopravnih vprašanjih.
Merodajna za presojanje navideznih in zaobidenih ter njim sorodnih pravnih poslov sta BFH in BGH,
ki sta najvišji sodišči s področja fiskalnih dajatev oziroma civilnega in kazenskega prava v ZR Nemčiji.
V sodbah BFH-ja in BGH-ja navedene pravne formulacije predstavljajo pravne usmeritve za sodišča
ter upravne organe, ki se pri svojem delu zgledujejo na s strani sodišč najvišjega ranga oblikovano
sodno prakso.

1.1.1. Bundesfinanzhof (BFH)
Zvezno finančno sodišče (BFH) je najvišje sodišče za carinske in davčne zadeve.1867 BFH je bil
ustanovljen leta 1950 v tradiciji Finančnega sodišča rajha (Reichsfinanzhof - RFH), ki je bilo med
letoma 1918 in 1945 najvišji nemški organ za sklepanje in odločanje na davčnem področju.1868
BFH je v prvi vrsti revizijsko sodišče s funkcijo odločanja o sodbah finančnih sodišč (Finanzgericht FG). Poleg tega BFH odloča kot pritožbeno sodišče glede dopustnosti pritožb na določene odločitve
finančnih sodišč. BFH je kot revizijskemu sodišču položena posebna odgovornost za izgradnjo prava in
varovanje enotnosti sodne prakse. Strukturno je BFH od leta 1970 podrejen ministrstvu za
pravosodje.1869 Posebnost organizacije finančne sodne oblaste je ta, da obstajata le 2 sodni
instanci,1870 in sicer FG in BFH. Strukturno se mednje ne šteje finančni urad (Finanzamt - FA), ki kot
upravni organ najprej sam odloča o pritožbi zoper njegove odločitve. Vendar znotraj navedenega
upravnega postopka o pritožbi odloča drugi finančni uradnik iz oddelka za pritožbe.
Sodna praksa BFH-ja ima pogosto pomemben vpliv na upravno prakso davčnega organa in s tem
pomemben vpliv na državni proračun. BFH odloča sicer dejansko samo o uporabi zakonodaje,
veljavne v konkretnih sporih, med davčnimi zavezanci in davčno oblastjo. Čeprav njihove odločitve
vežejo zgolj v spor udeležene stranke, so pomembne tudi za obdavčitev ostalih davčnih zavezancev,
ki se nahajajo v enakih ali podobnih pravnih situacijah. Odločanje na BFH-ju poteka v senatih. Primeri
so razdeljeni po posameznih kriterijih senatih predmetnega področja in deloma po abecednem redu.
1867

Vendar pa temu ni tako v z davki in carinami povezanimi kazenskimi postopki. Za celotno kazenskopravno področje je
kot poslednja instanca pristojen BGH.
1868 Vendar je ta tradicija bolj formalne in kot vsebinske narave. Že večkrat so se sodniki BFH-ja distancirali od sodb RFH-ja,
zlasti tistih iz časa tretjega nemškega rajha, kjer je BFH svoje odločitve utemeljeval v skladu z nacionalsocialističnim
svetovnim nazorom.
1869 Do prenosa pristojnosti, ki je bilo predtem pod okriljem zveznega ministrstva za finance, je prišlo zaradi očitkov
domačnosti ter povezanosti tožene stranke in sodišča v sodnem postopku.
1870 Medtem ko BVerwG, BAG in BSG predstavljajo tretjo sodno instanco, pa BGH predstavlja četrto sodno instanco.
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BFH organizacijsko deluje v 11 senatih.1871
Vir navedenega znanja in informacij za zavezance je Zvezni davčni list del II (Bundessteuerblatt Teil II
oziroma skrajšano BStBl. II), ki ga izdaja nemško zvezno ministrstvo za finance in v katerem so
objavljene s strani zveznega finančnega ministra izbrane sodbe BFH-ja, na katere so davčni uradniki
vezani pri svojem delu.1872 Razen sodb, ki so objavljene v BStBl. II, pozna in uporablja nemška davčna
praksa tudi sodbe z označbo BFH/NV,1873 kar je okrajšava za zbirko odločitev BFH-ja, ki ni objavljena v
uradni zbirke s skrajšanim nazivom BFHE.1874

1.1.2. Bundesgerichtshof (BGH)
Zvezno sodišče (BGH) je najvišje redno sodišče v ZRN in zadnja instanca v civilnih in kazenskih
postopkih. BGH je bil ustanovljen leta 1950 kot neuradno nadaljevanje Sodišča rajha (Reichsgericht RG).1875 RG je v času drugega in tretjega nemškega rajha predstavljal najvišjo instanco proti kazenskih
in civilnih zadevah.1876
BGH je – razen nekaj izjem – revizijsko sodišče. Ima predvsem nalogo zagotavljanja enotnega
izvajanja prava z razjasnjevanjem načelnih pravnih vprašanj in razvoja prava. Načeloma ne sprejema
posebnih ugotovitev o glede konkretnih dejanskih stanov, temveč je omejen na preveritev sodnih
odločb predhodnih instanc, na katerih ugotovitve je vezan, razen v primerih, če so ti bili zmotno
ugotovljen zaradi napačno uporabljenih postopkovnih pravil.
Pristojnost BGH-ja tako sicer ne posega (neposredno) na davčno področje, vendar pa s sodbami na
področju civilnega prava ter kazenskega prava (s podpodročja: davčni delikti) vpliva tudi na področje,
sicer v pristojnosti BFH-ja. S sodbami s področja civilnega prava tako BGH tlakuje razumevanje in
definiranje nastanka na eni strani pravnega posla ter na drugi strani (kot njegovega antipoda)
navideznega posla in njemu primerljivih poslov. Zato je podana potreba po analizi sodb BFH-ja ter
njihovega vpliva na razvoj davčnega prava.
BGH objavlja svoje odločitve od leta 2000 v elektronski obliki na svoji spletni strani na internetu.
Sodniki BGH-ja (in člani državnega tožilstva) objavljajo sodne odločitve v zbirkah BGHZ,1877 BGHSt,1878
BGHR1879 in reviji BGH-Report.1880
1871

I. senat: korporacijski davek, zunanje davčno pravo, dvojna obdavčitev; II. senat: davek na dediščino, davek na promet
nepremičnin, davek na nepremičnine, davek na motorna vozila; III. senat: samostojna obrtna dejavnost, otroški dodatki,
dodatki na investicije; IV. senat: osebne družbe, poljedelstvo in gozdarstvo; V. senat: prometni davek; VI. senat: davek na
plače, nenavadne obremenitve; VII. senat: carinske dajatve, davek na potrošnjo, pravo trga, pravo davčnih svetovalcev,
splošno davčno pravo; VIII. senat: dohodki iz svobodnih poklicev, dohodki iz kapitala; IX. senat: najemnine in zakupnine,
prodajne pogodbe; X. senat: samostojna obrtna dejavnost, posebni izdatki, starostni prejemki in preskrbnine; XI. senat:
prometni davek, otroški dodatki.
1872 Razen II. dela pozna Zvezni davčni list še I. del, ki vsebuje davčno zakonodajo in upravna navodila, izdana s strani
zveznega finančnega ministrstva in najvišjih finančnih organov.
1873 NV pomeni »ni (javno) objavljeno« (»nicht (amtlich) veröffentlicht)«.
1874 Uradni naziv za BFHE je »Die Entscheidungen des Bundesfinanzhofs«. O tem, ali bo sodba objavljena v uradni zbirki
(BFHE), odloča posamezni senat BFH-ja sam. Za nemško finančno upravo vprašanje glede javne objave sodb nima pomena.
Vezana je samo na sodbe, ki jih zvezno ministrstvo za finance objavi v drugem delu davčnega uradnega lista (t. i. BStBl. II).
1875 Sedež ima v Karlsruhe-u, medtem ko je sedež 5. kazenskega senata v Leipzigu.
1876 Reichsgericht (RG) je bil ustanovljen leta 1879 s sedežem v Leipzigu. Ob padcu Tretjega rajha leta 1945 so zavezniki
odpravili RG. Z ustanovitvijo Zvezne republike Nemčije je leta 1950 ustanovljeno Zvezno sodišče (Bundesgerichtshof)
prevzelo naloge ukinjenega RG-ja.
1877 BGHZ je okrajšava za Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen.
1878 BGHSt je okrajšava za Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen.
1879 BGHR je sistematična zbirka odločitev BGH v civilnih zadevah (s procesnimi pravili in stranskimi predpisi) ter v kazenskih
zadevah (s kazenskim procesnim pravom).
1880 Na voljo je tudi plačljiva podatkovna baza Juris (Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland).
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1.2. Sodna praksa BFH
Sledi uvodni opis sodb BFH-ja, katerih podrobnejša analiza je podana v nadaljevanju z namenom
predstavitve konkretnih dejanskih stanov, ugotovljenih pred navedenim sodiščem v postopku
izrekanja sodb v davčnih zadevah. V sodbah so podana dejstva za opredelitev pravnega posla kot
navideznega posla v smislu § 41 AO, zaobidenega posla v smislu § 42 AO ter slamnatega posla.
Analiza je zajela sledeče sodbe:
1. BFH je v sodbi s št. IX R 134/86 (z dne 19.6.1991) opredelil medsebojno izmenjavo lastniških
stanovanj (sicer sorodstveno nepovezanih oseb) s sklenitvijo najemnih pogodb za zlorabo
pravne oblike po § 42 AO ter ugotovilo davčni nagib kot izključni razlog sklenitve navedenih
vzajemnih pogodb;
2. sodba BFH-ja s št. III R 47/88 (z dne 12.7.1991) predstavlja pomemben primer za opredelitev
pogojev, kdaj posameznik (brez statusa podjetnika) s prodajo stanovanj izpolnjuje pogoje za
opredelitev njegovega delovanja kot poslovnega ter posledično podvrženega obdavčenju. Pri
obrazložitvi izreka sodbe je BFH obsežno opredelil pogoje, ki jih mora sodišče nižje stopnje
upoštevati v ponovnem postopku glede ugotavljanja obstoja slamnatega posla v povezavi z
navideznim ali zaobidenim poslom v smislu § 41/2 in § 42 AO. Nadgradnjo omenjene sodbe
glede ugotavljanja pridobitnega delovanja posameznika predstavlja sodba s št. X R 68/95 (z
dne 17.6.1998), kjer je BFH napotil sodišče nižje stopnje – ob sklicevanju na primere iz
medtem obogatene sodne prakse – na uporabo določbe § 42 AO;
3. sodbe BFH-ja s št. IX R 39/99 (19.10.1999), IX R 12/01 (z dne 10.12.2003), IX R 60/98 (z dne
17.12.2003) in IX R 56/03 (z dne 17.12.2003) se nanašajo na razsodbe BFH-ja glede obstoja
zlorabe oblikovnih možnosti prava v smislu § 42 AO v primeru sklepanja najemnih pogodb za
nepremičnine med sorodniki;
4. obrazložitev izreka sodbe BFH-ja s št. I R 38/00 (20.3.2002) predstavlja analitični vpogled pri
vrednotenju (tehtanju) določb materialnega (§ 50d/1 EStG) in procesnega prava (§ 42 AO) pri
ugotavljanju upravičenosti vključitve bazne družbe iz države, s katero je podpisan sporazum o
izogibanju dvojnega obdavčevanja, ter posledično ugotavljanje upravičenosti lastnika do
opustitve ali znižanja davčnega odtegljaja pri izplačilu dividend;
5. zanimiva je tudi sodba BFH-ja s št. VIII R 28/02 (z dne 17.2.2004), v katerih je sodišče
civilnopravno neučinkovitost pravnega posla (iz naslova kupoprodaje kapitalskih deležev v
gospodarski družbi) opredelilo kot brezpredmetno za davčne namene, ki daje pomen
ekonomski lastnini v smislu § 41/1 AO;
6. v okviru analize poslov med povezani osebami (sorodniki) so zagotovo zanimive sodbe BFH s
št. IX R 76/03 (z dne 27.10.2005), IX R 4/06 (z dne 7.11.2006) in IX R 142/90 (z dne
3.12.1991), v katerih je sodišče navedlo razloge za opredelitev prodaje nepremičnin bodisi
kot zlorabo pravne oblike po § 42 AO bodisi kot navidezni posel po § 41/2 AO.
V nadaljevanju sledi podrobnejši vpogled v analizo ugotovljenega konkretnega dejanskega stana
posameznih sodb ter razlogov, ki so sodišče vodili pri izreku sodbe.
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1.2.1. Sodba BFH IX R 134/86
V sodbi s št. IX R 134/86 z dne 19.6.1991 (BStBl. II 1991, 904) je BFH ugotovil, da »je lahko vzajemno
oddajanje nepremičnine v najem zloraba oblikovnih možnosti prava po § 42 AO«.
Iz presojanega primera je razvidno, da je tožnik na podlagi prodajne pogodbe z dne 4.2.1882 kupil
trosobno stanovanje v kraju L. S svojim službenim kolegom H, ki je isti dan kupil enako veliko
stanovanje v istem stanovanjskem kompleksu, je sklenil vzajemni najemni pogodbi: po najemni
pogodbi z dne 2.6.1982 mu je dal v najem njegovo stanovanju za obdobje od 1.7.1982 do 30.4.1986
za plačilo mesečne najemnine 516 DEM ter obratovalne stroške v znesku 150 DEM. H je plačeval
dogovorjeno najemnino. Pri tem pa se je le občasno zadržal v stanovanju tožnika, ki sploh ni imelo
kuhinje in je tam hranil le osebne stvari. Na drugi strani pa je H, ki je živel v (spornem) letu 1982 v
kraju B, dal z najemno pogodbo z dne 16.6.1982 dve sobi njegovega lastniškega trosobnega
stanovanja v najem tožniku, prav tako za obdobje od 1.7.1982 do 30.4.1986 za dogovorjeno mesečno
najemnino v znesku 408 DEM ter ločeno stroške obratovanja v znesku 150 DEM. Tretjo sobo pa je z
najemno pogodba z istim datumom dal v najem skupnemu službenemu kolegu M za dogovorjeno
najemnino v znesku 108 DEM. Tožnik je najeti dve sobi uporabljal le občasno (pretežno kot delovni
sobi), saj je v spornem letu 1982 živel v kraju B v stanovanju, ki je bila last M-ja.
Tožnik je v svoji napovedi za odmero dohodnine za sporno leto 1982 navedel davčno osnovo iz
naslova preseganja dohodkov nad stroški iz dajanja stanovanja v najem v znesku 30.653 DEM. Tožena
stranka (finančni urad – FA) je v davčnem postopku izračunala vrednost uporabe njegovega
stanovanja od 1.8.1982 dalje v skladu s tedaj veljavnim zakonom, in sicer ugotovila vrednost 0 (nič)
ter posledično ni priznala stroške obratovanja v znesku 21.058 DEM.
Finančno sodišče (FG) je v svojem postopku priznalo s strani tožnika izkazane stroške. Najemna
pogodba tožnika z osebo H je bila učinkovito sklenjena in dejansko tudi izvedena. Pri tem po mnenju
FG-ja ni šlo niti za navidezni posel v smislu § 117/1 BGB niti za zaobideni posel v smislu § 42 AO.
Potrebno je tožniku prepustiti odločitev, ali bo lastno stanovanje uporabljal on sam ali oddajal v
najem, četudi je to izbiro naredil zgolj zaradi davčnih razlogov. FA je v pritožbi na sodbo FG-ja
osporaval kršitev zakonskih določb § 42 AO ter § 21 in § 21a EStG ter zahteval razveljavitev sodbe,
medtem ko je tožeča stranka zahtevala, da se revizija FA-ja zavrne kot neutemeljena.
V revizijskem postopku je BFH presodil, da so s strani pritožnika (FA) podani argumenti utemeljeni.
Revizija je vodila k razveljavitvi izpodbijane sodbe in k odločitvi o predmetu spora. Izpodbijana sodba
je bila s strani BGH-ja razveljavljena, ker je kršila § 42 AO; tako pogled FG-ja, da dajanje v najem
stanovanja s strani tožnika službenemu kolegu H-ju ni mogoče obravnavati kot zlorabo obličnosti, ni
vzdržal revizijskega preizkusa.
BFH je v obrazložitvi sodbe navedel, da v skladu z določbo § 42 AO ni mogoče zaobiti davčnega
zakona z zlorabo oblikovnih možnosti prava. Takšna zloraba se pojavi na temelju sodne prakse BGH-ja
tedaj, ko je oblika izbrana, ki je neprimerna v odnosu do svojega cilja, ki naj bi služila znižanju davka
in je ni mogoče utemeljevati z ekonomskimi ali drugimi pomembnimi nedavčnih razlogov.1881 Če je
podan primer zlorabe, nastane v skladu s tedanjim § 42/2 AO davčni zahtevek, kot bi nastal pri
uporabi ustrezne pravne oblike gospodarskih procesov.
BFH je sicer dodal, da se lahko strinja z videnjem FG-ja, da mora biti načeloma davčnemu zavezancu
vedno prepuščena odločitev, ali bo svojo stanovanje uporabljal kot lastno stanovanje ali ga dal v
1881

BFH z dne 31.7.1984 - IX R 3/79, BFHE 142, 347, BStBl. II 1985, 33; BFH z dne 23.2.1988 - IX R 157/84, BStBl. II 1988, 604.
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zakup. Vendar pa s strani tožnika izbrani vzajemni najem ne ustreza gospodarskemu (ekonomskemu)
ravnanju. Civilnopravno pogodbeno razmerje tožnika s H-jem ni utemeljena z gospodarskimi ali
drugimi pomembnimi nedavčnimi razlogi. Ti so bili zgolj formalno povezani z namenom zmanjšanje
bremena dohodnine tako za tožnika kot za osebo H.
Preudaren lastnik ne bi v najem svoje stanovanje v najemu in hkrati najel od svojega najemnika
stanovanje iste vrste, v katerem pa bi se le redko zadrževal (ugotovljeno je bilo, da je tožnik živel v
kraju B; prav tako H ni živel v najetem stanovanju, saj sploh ni bilo opremljeno s kuhinjo). Zaradi
hkratnega najema je tožnik tudi plačal prejeto najemnino od osebe H temu v pretežni meri nazaj kot
njegov najemnik, brez da bi najeto stanovanje uporabljal za običajno rabo. Vse to pa je po mnenju
BFH-ja treba presojati kot ozadje s strani tožnika izkazanega špekulacijskega namena.
Edini namen vzajemnega najema stanovanj tožnika in njegovega kolega H-ja je tako temeljil na tem,
da se v razmerju do FA-ja izkaže konkretni dejanski stan najemnega razmerja v skladu z § 21/1 EStG
ter da se iz naslova najema in zakupa izkažejo prihodki in odhodki, z namenom da se na ta način
uveljavijo visoki stroški obresti od nakupa stanovanja ter drugi stroški. Prav tako BFH v okviru presoje
celotnih okoliščin spora – v nasprotju z vidikom tožnika – okoliščini, da je tožnik vzel v najem le dve
sobi, ni pripisal izpodbojnega pomena.
Prehodno opisana sodba BFH IX R 134/86 tako predstavlja poučen primer zlorabe obličnosti, ko dve
osebi (sicer službena kolega) kupita vsak svoje stanovanje ter ga oddajata drug drugemu za isto
pogodbo najemnino. Pri tem pri letni dohodninski napovedi izkažeta prihodke iz dajanja v najem,
hkrati pa (mnogo večje) odhodke iz naslova stroškov, povezanih z najemom drugega stanovanja ter
nakupom lastnega stanovanja (Werbungskosten1882).
To po eni strani vodi k negativnim davčnim posledicam v obliki doseženih dohodkov iz najemnin. Po
drugi strani pa se lahko stroški nakupa (ali izgradnje) štejejo kot odbitna postavka pri oblikovanju
davčne osnove.1883 Navedeni stroški namreč predstavljajo izdatke pri oblikovanju »dohodninskega
vira«. Pri vsem je bistvo v stroških, ki izhajajo iz tega dohodninskega vira. Ker so stroški višji od
prihodkov iz naslova najemnin, le-ti znižujejo tudi prihodke iz drugih davčnih virov (npr. iz zaposlitve,
kapitalske dobičke).1884
BFH je potrdil odločbo davčnega organa, v kateri ta ni priznal navedenih stroškov kot postavko
zmanjševanja davčne osnove iz naslova zlorabe oblike po § 42 AO. To je bilo utemeljeno z: 1) izvedbo
neprimerne oblike; 2) zakonsko nepredvideno davčno prednostjo ter 3) neobstojem zunajdavčnih ali
drugih posebnih razlogov.1885 Obličnost je neprimerna, če se uporabi neobičajna, izumetničena,
nenaravna pot. Vsak razumni najemnik ne bi dajal svojega stanovanja v najem ter hkrati isti trenutek
enako stanovanje vzel v najem od svojega najemnika. Oblika je tako neprimerna. Ni razvidnega smisla
za navedeno obliko, zato gre za primer zlorabe po § 42 AO.1886

1882

Stroški, ki jih nemški dohodninski zakon označuje z »Werbungkosten«, so stroški, potrebni za pridobivanje in ohranjanje
prihodkov.
1883 Stroški nakupa ali izgradnje nepremičnine ne predstavljajo takojšnje stroške posameznega leta, temveč so časovno
razporejeni na čas uporabnosti nepremičnine (Absetzung für Abnutzung).
1884 I. Dörr, D. Fehling, Missbrauchsbekämpfung im Steuerrecht - § 42 AO unter der Lupe, v: Bucerius Law Journal, Let. 2
(2008), št. 1, str. 20.
1885 Več o tem D. Birk, 2009, Steuerrecht, str. 104–105.
1886 Prav tam, str. 105.
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1.2.2. Sodbi BFH III R 47/88 in BFH X R 68/95
Za presojanje vprašanja o davčni obravnavi vključitve fizične osebe v (množične) nepremičninske
transakcije sta zanimiva judikata BFH III R 47/88 z dne 7.12.1991 (BStBl. II 1992, 143) in BFH X R 68/95
z dne 17.6.1998 (BStBl. II 1998, 667). V obeh sodbah se je sodišče opredelilo glede vprašanja o
pogojih, pod katerimi pride do opredelitve poslovnih (pridobitnih) dohodkov (gewerbliche Einkünfte)
iz trgovanja z nepremičninami s strani fizične osebe, ko le-ta proda več nepremičnin z enim samim
pravnim poslom svoji povezani pravni osebi, ki nato ta zemljišča proda posamično.
V nadaljevanju sledi podroben opis dejanskega stanja in obrazložitve izreka sodbe BFH III R 47/88 z
dne 7.12.1991, medtem ko bom v primeru sodbe z dne 17.6.1998 v nadaljevanju opisal le o
dopolnjenih pogojih, ki jih je BFH v primeru podobnega konkretnega dejanskega stana izrekel v
obrazložitvi te kasnejše sodbe.
Konkretni dejanski stan prvo omenjene sodbe je naslednji: tožnik v postopku pred FG-jem (ter
kasneje v postopku pred BFH-jem v položaju tožene stranke v reviziji) je fizična oseba A. Potem ko je
že leta 1971 prodal v letu 1970 pridobljeno zemljišče in leta 1974 v letu 1972 pridobljeno stanovanje,
ki je ga je v tem vmesnem času dajal v najem, je v letih 1974-1978 kupil skupaj 19 stanovanjskih
objektov (z več stanovanji v vsakem objektu), od tega 2 v letu 1974, 2 v letu 1975, 3 v letu 1976, 10 v
letu 1977 ter 2 v letu 1979. Skupna nabavna cena za nepremičnine, vključno s stranskimi stroški, je
znašala 6.241.956 DEM.
Tožnik (oseba A) je vse stanovanjske enote najprej dajal v najem. Poleg stroškov vzdrževanja se je
lotil še modernizacije stanovanj v višini 6.032.876 DEM. S pogodbo z dne 6.10.1979 je tožnik prodal
vse nepremičnine za 40 milijonov DEM v istem letu ustanovljeni komanditni družbi A k. d., ki je nato
posamezna stanovanja prodajala v naslednjih letih. Edini komanditist družbe A k. d. je bila mati
tožnika (z vložkom 40.500 DEM), medtem ko pa je bil komplementar prav tako leta 1979
ustanovljena kapitalska družba A d. o. o. (z vložkom v znesku 500 DEM).
Tožnik je v svojih davčnih napovedih za sporna leta izkazal prihodke od najema in zakupa stanovanj,
pri čemer je ob sklicevanju na davčne ugodnosti in olajšave na podlagi § 82a in § 82b Odredbe o
izvajanju zakona o dohodnini1887 vedno izkazoval izgube. Prihodek od prodaje v letu 1979 pa po
njegovem mnenju ni predstavljal davčnih prihodkov iz zasebnega upravljanja premoženja. Le v
primeru nakupa zadnjih štirih nakupljenih stanovanjskih objektov je izkazal špekulativni dobiček v
znesku 2.124.000 DEM.
Finančni urad (FA) je bil zaradi inšpekcijskega nadzora mnenja, da gre v primeru nakupa, posodobitve
in prodaje nepremičnin za pridobitni promet z nepremičninami ter je zato izdal odmerne odločbe
zoper tožnika za leta 1977, 1978 in 1979.
Spor je prišel pred finančno sodišče (FG), ki je ugodilo pritožbenemu zahtevku podjetnika A.
Zastopalo je vidik, da tožnik z nepremičninskimi transakcijami ni izpolnil znake pridobitnega trgovanja
z nepremičninami. Po mnenju FG-ja ni odločilno, ali je tožnik ravnal v svojih nepremičninskimi
transakcijam v smislu doseganja dobička in ali je s svojim ravnanjem trajno sodeloval v splošnem
gospodarskem prometu. Pomembno pa je, da okviri zasebnega upravljanja premoženja niso bile
preseženi. Nakupu nepremičnin tožnika po mnenju FG-ja ne ustreza podobi gospodarskega podjetja.
Vlagatelj je po mnenju FG-ja zadovoljivo in prepričljivo dokazal, zakaj je moral prodati hiše v enem
poslu in da je bil njegov pravi interes usmerjen v doseganje najemnin.
1887
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FA je v postopku pred BFH-jem podal zahtevek za revizijo postopka iz razloga kršitve materialnega in
formalnega prava. Po mnenju FA-ja je odločilno, da je tožnik po nakupu ter pred prodajo
stanovanjskih nepremičnin vložil denarna sredstva za modernizacijo, ki približno ustrezajo nakupni
ceno za nepremičnine. Iz tega pa je razvidno, da je tožnik svoj namen doseganja trajnih dohodkov iz
dajanja nepremičnin v najem bistveno presegel. Da je bil dejanski interes tožnika načrtovano
povečevanje premoženja in ne doseganje najemnin, bi moralo po mnenju BFH-ja izhajati tudi iz
zaslišanja priče (inšpektorja), kateremu sta tako tožnik kot njegov davčni svetovalec povedala, da je
bila prodaja premoženja pravi cilj tožnika; to dokazno trditev pa je FG neupravičeno spregledal.
Po mnenju tožnika v reviziji (FA) bi prav tako FG moral vsaj preveriti, ali ni mogoče šteti prodaje
nepremičnin povezani družbi A k. d. za zlorabo oblikovnih možnosti prava. Pri A k. d. gre za družbo, ki
jo je ustanovila posla nevešča povezana oseba, ter je bila »vpoklicana v življenje« s strani tožnika
(podjetnika A), ki jo je dejansko tudi vodil. Tožnik je to družbo vključil z namenom, da je – kot
planirano – izvedel prodajo nepremičnin brez plačila davka. Družba A k. d. je v prometu z osebo A
plačala tako visoko kupnino, da je bil dobiček, ki bi ga kasneje dosegla pri prodaji stanovanj končnim
kupcem, že od samega začetka nizek.
Nasprotno pa je A (kot tožena stranka v reviziji) zahteval, da se pritožba zavrne kot neutemeljena.
Trdil je, da ne gre za pridobitno trgovino z nepremičninami, saj v nepremičninskih poslih ni deloval
trajnostno in ni sodeloval pri splošnim gospodarskem prometu. Tudi prodajo nepremičnin družbi A k.
d. po mnenju A-ja ni mogoče šteti za zlorabo oblikovnih možnosti prava. Sicer pa ni nikoli negiral, da
so na strani A k. d. vključene povezane stranke. Navedeno dejstvo pa v predhodnih postopkih ni bilo
ocenjeno v okviru določbe § 42 AO, temveč z namenom preveritve ustreznosti pogodbe.
Odločitev BFH-ja je bila naslednja: revizija je vodila k razveljavitvi sodbe in vrnitvi zadeve v ponovno
odločanje k FG-ju. Pri tem je BFH – v nasprotju z mnenjem FG-ja – ugotovil, da je bila meja zasebnega
upravljanja premoženja presežena. Ta meja, po kateri lahko govorimo o pridobitnem prometu z
nepremičninami, je v skladu s sodno prakso podana pri prodaji štirih stanovanj.1888 Pri tem je BFH (ob
sklicevanju na že oblikovano sodno prakso) navedel, da pa vendar sama prodaja več kot treh
stanovanja samo po sebi ne zadošča za ugotovitev, da je bilo opravljeno prečkanje meje zasebnega
upravljanja premoženja. Trgovina s stanovanji pride v poštev, če je prodajalec stanovanja že kupili ali
zgradil oziroma uredil sam in jih prodal v tesnem časovnem okviru. Za tesen časovni okvir se
predpostavlja, če je čas med nakupom ali gradnjo in prodajo stanovanj krajši od petih let.1889 Po
mnenju BFH-ja pa so znaki prečkanja meje zasebnega upravljanja premoženja v spornem primeru
izpolnjeni. Tožnik je prodal več kot tri objekte. Pri prodaji 19 stavb, vsake od teh z več stanovanji, je
oseba A v vsakem primeru presegla to mejo.
BGH je podal naslednjo izhodišče: ker je tožeča stranka presegla mejo zasebnega upravljanja
premoženja, FG ne more pustiti neopredeljeno, ali so v spornem primeru izpolnjeni posebni znaki
pridobitne gospodarske aktivnosti. Namen doseganja dobička pri prodaji nepremičnine je enako kot
namen prodaje notranja predstava, ki pa se lahko kot vsi v predstavah ljudi odviti dogodki presoja po
zunanjih znakih.1890 Da je tožnik stanovanjske stavbe prodal v ozki časovni povezavi in pri tem dosegel
velik dobiček, privede v skladu s pravili življenjskih izkušenj zaradi očitnega pomanjkanje jasnih
opornih točk do sklepanja o obstoju takšnega notranjega odnosa tožnika (osebe A).
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BFH z dne 23.10.1987 - III R 275/83, BStBl. II 1988, 293; BFH z dne 26.2.1988 - III R 321/84, BFH/NV 1988, 561; BFH z dne
6.4.1990 - III R 28/87, BStBl. II 1990, 1057.
1889 BFHE 151, 399, BStBl. II, 1988, 293; BFH/NV 1988, 561, BFHE 160, 494, BStBl. II 1990, 1057; BFH/NV 1991, 381; BFH z
dne 22.3.1990 - IV R 23/88, BStBl. II 1990, 637; BFH z dne 5.9.1990 - XR 107-108/89, BStBl. II 1990, 1060.
1890 BFHE 125, 516; BFHE 141, 405; BFHE 151, 399.
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Vendar je BFH ugotovil, da sam ne more presoditi, ali je tožnik pri nepremičninskih transakcijah
ravnal trajnostno. Stalna (redna) dejavnost je dejavnost, ki je podprta z namenom, da se ponavlja in
se spremeni v stalni vir dohodka ter jo je mogoče objektivno presojati kot trajnostno.1891 Ker pa je
namen doseganja dobička kot tudi namen prodaje notranje dejstvo, ga je mogoče oceniti le na
podlagi zunanjih značilnosti, zato je ugotovitev dejanske okoliščine za presojo še posebej pomembno.
Merilo trajnosti je zato na splošno mogoče pritrdili že v primeru večjega števila ravnanj – kot
nasprotje edinstvenemu ravnanju.1892
V nadaljevanju je BFH podal napotilo, da bo potrebno v primeru, če bo FG v ponovnem postopku
ugotovil zanikanja trajnostnega delovanja tožnika ali njegove udeležbe v splošnem gospodarskem
prometu, prav tako preveriti, ali gre pri vključitvi A k. d. za navidezni posel (§ 41 AO) ali zlorabo
oblikovnih možnosti prava (§ 42 AO). Zloraba oblikovnih možnosti prava je v skladu z ustaljeno sodno
prakso BFH-ja podana tedaj, če je bila izbrana oblika, ki je – merjeno na želeni cilj – neprimerna, ki
služi znižanju davčne obveznosti in ki ni utemeljena z gospodarskimi in drugimi pomembnimi
nedavčnimi razlogi.1893 FG je bil napoten tudi, da mora preveriti, ali ni A k. d. zaradi pravnih ali
dejanskih povezav s tožnikom nastopal za njega le kot slamnati mož.1894 BFH je zaključil z domnevo,
da je zaradi dejstva, ker je A k. d. izključno sestavljen iz oseb, ki so blizu tožnika, v tem primeru
podana domneva, da so nepremičninski posli sklenjeni izključno za namene davčnih prihrankov za
tožnika in da drugi utemeljeni razlogi za to ravnanje manjkajo.
Zaradi bogatega besedila in izčrpnosti same sodbe, tako z vidika opisnosti dejanskega stana kot
razmišljanj sodišča v okviru pravnih napotitev organa nižje stopnje pri ponovnem ugotavljanju
dejstev, sem se – kot navedeno že v začetku te točke – odpovedal izčrpnemu opisovanju sodbe BFH X
R 68/95 (z dne 17.6.1998), temveč bom opredelil le dopolnjene pogoje, ki jih je BFH izrekel v
obrazložitvi te sodbe.
V sodbi z dne 17.6.1998 gre (prav tako) za vprašanje, pod katerimi predpostavkama se lahko
davčnemu zavezancu pripišejo poslovni prihodki od trgovanja z nepremičninami, če je kupil več
nepremičnin in jih prodal v enem poslu povezani družbi, ki je nato posamično prodajala
nepremičnine. Tako gre pri tem – podobno kot v sodbi BFH III R 47/88 z dne 12.7.1991 – za
presojanje izpolnjevanja predpostavke »trajnosti« prodaj nepremičnin, kot predpostavke, ki izhaja iz
§ 15/2 EStG.1895
BFH je v tej novejši sodbi v ospredje postavil »celoviti načrt« (Gesamtplan) in »oblikovanje celovitega
načrta« (gesamtplanmäßige Gestaltung) z namenom usmeriti dobičke v neobdavčljivo sfero
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BFHE 145, 33; BFH/NV 1987, 92; BFHE 151, 399; BFH/NV 1988, 561.
BFHE 129, 177; BFHE 148, 480; BFHE 151, 399; BFH/NV 1988, 561.
1893 BStBl 1988, 942.
1894 Pri tem BFH nadalje navaja, da lahko ostane odprto (neopredeljeno), ali ne gre tožnik v poslih z A k. d. – v okviru takšne
oblike izvedbe posla – pripisati ravnanje po § 41 ali § 42 AO. Rezultat bi bil enak. Ne glede na to, ali A k. d. deluje kot
slamnati mož za račun tožnika, je zlorabna oblika podana tudi tedaj, ko denarna sredstva za kupnino, plačano s strani A k. d.
kot kupca, v celoti ali v pretežni meri izvirajo od tožnika, ali ko v bistvu pride do denarja za plačilo kupnine šele ob končni
(nadaljnji) prodaji nepremičnin. Zato mora FG poiskati manjkajoče ugotovitve, kako je A k. d. glede na omejeno kapitalska
osnova družbe zbral denar za plačilo kupnine v znesku 40 milijonov DEM.
1895 § 15/2 EStG - Einkünfte aus Gewerbebetrieb:
(2) Eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb, wenn die Betätigung weder als
Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch als eine andere selbständige Arbeit
anzusehen ist. Eine durch die Betätigung verursachte Minderung der Steuern vom Einkommen ist kein Gewinn im Sinne des
Satzes 1. Ein Gewerbebetrieb liegt, wenn seine Voraussetzungen im Übrigen gegeben sind, auch dann vor, wenn die
Gewinnerzielungsabsicht nur ein Nebenzweck ist.
1892
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zakonodaje. Prelaganje na zunanjega izvajalca predstavlja ovinek, ki je bil »neprimeren« glede na
uporabljeni obremenilni § 15 EStG; s strani davčnega zavezanca organiziran in nadzorovan posel je bil
označen kot »umeten« in brez utemeljenih zunajdavčnih razlogov razdeljen na različne subjekte.
Osnova za davčno obremenitev po § 15 EStG pa temelji na zajetju vseh dohodkov davčnega
zavezanca, ki se mu – na osnovi v abstraktnem dejanskem stanu davčnega zakona navedeni
dejavnosti – lahko pripišejo.1896
BFH je v obravnavanem primeru nakazal na prepoznanje »celovitega plana« tožnika, ko je ta na zunaj
izvajal posamezne elemente sprejetega načrta in jih prikazal kot samostojne. Prav tako so bile
»posredno« z vključitvijo drugega nosilca pravic (tj. pravne osebe) izpolnjene zakonske predpostavke
(tj. trajnostna udeležba v splošnem gospodarskem prometu), kar je pripeljalo do ugotovitve, da je
prodajalec izpolnjeval abstraktni dejanski stan davčnega zakona (§ 15/2 EStG). Ta pravni pogled je po
mnenju BFH-ja v vsakem primeru podprt z uporabo § 42 AO.
BFH je v sodbi X R 68/95 (z dne 17.6.1998) zaključil z napotkom, da bo FG moral v ponovnem
postopku presoditi, ali so izpolnjene predpostavke § 15 EStG - v povezavi z § 42 AO. Nasprotno pa –
če se obstoj zaobidenega posla v ponovnem postopku ne bo ugotovil – bo moral FG nadalje preučiti,
ali je d. o. o. plačala nesorazmerno visoko ceno za zemljišča in ali ne pride iz tega naslova v poštev
ugotovitev prikritega izplačila dobička.

1.2.3. Sodbe BFH IX R 39/99, BFH IX R 12/01, IX R 60/98 in IX R 56/03
V primeru sodbe s št. IX R 39/99 z dne 19.10.1999 (BStBl. II 2000, 242) je BFH akceptiral sklenitev
najemne pogodbe, sklenjene med starši kot najemodajalci in njihovim vzdrževanja potrebnim
otrokom, ki kot najemnik živi v enem od stanovanj v lasti staršev ter plačuje najemnino (v celoti ali
deloma) iz sredstev od staršev mu dodeljene žepnine, kot civilnopravno pravilne ter tržno primerljive
in ustrezne. Navedena sodba je ena izmed niza sodb, ki je na splošno potrdila pravno varnost v
pogodbena razmerja vpetih sorodnikov, če so ta pogodbena razmerja primerljiva s poslovno prakso
poslovanja s tretjimi (nepovezanimi) osebami. S tem jim je bila dana možnost, da lahko tudi oni – ob
izpolnjevanju vseh tržnih predpostavk – davčno optimirajo svoje obveznosti do države, brez da bi jim
bila že od vsega začetka podana senca dvoma o ustreznosti poslovnih razmerij iz naslova obstoja
poslovanja med povezanimi osebami. Analizirana sodba IX R 39/99 z dne 19.10.1999 predstavlja
odklon od dotedanje sodne prakse, ki je v podobnih primerih opredelila navedena pogodbena
razmerja za zlorabo obličnosti prava v smislu § 42 AO.1897
Konkretni dejanski stan, na podlagi katerega temelji odločitev, je sledeči: v kraju X stanujoča tožnika
in revizijska tožnika (v nadaljevanju: tožnika) sta od leta 1983 lastnika stanovanja v kraju Y, ki sta ga
od nakupa dalje dajala v najem tretjim osebam (študentom). V letu 1993 pa sta zakonca stanovanje –
pod nespremenjenimi pogoji – oddala v najem svoji v kraju Y študirajoči hčerki. V skladu z najemno
pogodbo je mesečna najemnina (vključno s stroški) znašala 500 DEM in jo je bilo potrebno plačevati
na bančni račun tožnika. Tožnika sta istočasno hčerki – kot vsem svojim otrokom – v spornih letih
(1993 in 1994) plačevala mesečno žepnino v znesku 1.200 DEM. Lastni dohodki hčerke so v spornih
letih znašali 1.152 DEM (1993) in 4.142 DEM (1994).
V svoji napovedi za odmero davka za sporni leti sta tožnika v okviru izkazanih dohodkov iz najemnin
in zakupnin od oddajanja v najem stanovanje v kraju Y v skladu s § 21/1 EStG uveljavljala stroške
obratovanja (leta 1993: 4.575 DEM; leta 1994: 7.152 DEM), katerega odbitka pa finančni urad (FA)
kot tožena stranka in tožena stranka v reviziji (v nadaljevanju: tožena stranka) s trenutkom dajanja
1896
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stanovanja v najem lastni hčeri ni več dovolil.
Tožnika sta vložila pritožbo na FG, ki pa jo je zavrnil. Tožnika sta nato vložila revizijski zahtevek na
BFH, v katerem sta izpodbijala odločbo FG-ja iz naslova kršitve določbe § 42 AO ter popravek
napovedi davka od dohodka za letih 1993 in 1994, v katerih FA ni upošteval stanovanjskih stroškov v
zvezi doseganjem dohodkov od oddajanja stanovanja v najem svoji hčeri. Nasprotno pa je FA
zahteval, da se revizija zavrne kot neutemeljena.
BFH je presodil pritožbo kot utemeljeno, kar je vodilo k odpravi predhodne odločitve ter odločitve o
zadevi (§ 126/3/št.1 FGO). BFH je navedel, da je FG sporno najemno razmerje neupravičeno razglasil
za neprimerno za obdavčitev. V nasprotju z mnenjem FG-ja prepustitev stanovanja v najem hčerki, ki
je upravičena do vzdrževanja, ne predstavlja izvajanja storitve preživljanja »v naravi«.
Prav tako je BFH navedel, da iz sodbe FG-ja ni mogoče razbrati opornih točk, iz katerih bi potrjevalo,
da je bil sporazum med tožniki in hčerko sklenjen le na videz (§ 117 BGB) in je zato najemno razmerje
kot navidezna pogodba v skladu z § 41/2 AO davčnopravno neupoštevajoča.
Nadalje je BFH ugotovil, da najemna pogodba vzdrži tudi primerjavo s posli, sklenjenimi z
nepovezanimi tretjimi osebami. V skladu z ustaljeno sodno prakso BFH-ja so pogodbe med člani
družin podvržene obdavčitvi le tedaj, če so civilnopravno učinkovito sklenjene in če tako oblikovanje
kot tudi izvedba dogovorjenega ustreza primerjavi s tem, kar se običajno sklepa s tretjimi. BFH je
navedel, da tudi njegove novejše sodbe utemeljujejo zahtevek na tem, da so glavne obveznosti
poslovnih strank – kot je prepustitev določenega predmeta najema in znesek mesečne najemnine –
dogovorjene na jasen in nedvoumen način in se izvajajo v skladu z dogovorjenimi pogoji.1898 Po
zavezujočih ugotovitvah FG-ja je bilo to storjeno tudi v tem primeru. Tožnika sta dala v najem
stanovanje pod nespremenjenimi pogoji, kot ga je dajal v najem nepovezani tretji osebi. In
dogovorjeni sporazum so stranke dejansko izvajale.
V nasprotju z mnenjem FG-ja tako v primeru dajanja v najem stanovanja, ki je v lasti tožečih strank,
svoji hčerki, ki je upravičena do vzdrževanja, ne gre za zlorabo oblikovnih možnosti prava v smislu §
42 AO. Ta je podana, če je izbrana pravna oblika, ki – merjeno glede želenega cilja – ni primerna; ki
služi znižanju davka in ki ne upravičuje gospodarskih ali drugih pomembnih nedavčnih razlogov.1899
Tožnika sta se v spornem primeru odločila za vzdrževanje v obliki denarne rente.1900 Po mnenju BFHja s tem nista kršili ocene zakonodajalca, temveč sta zgolj uveljavila v zakonu podano možnost. Prav
tako po mnenju BFH-ja s strani tožnikov izbrana oblika posla ni že zato zlorabljena, ker hči najemnino
– vsaj v bistvenem delu – plačuje iz zneska njej odobrene gotovinske žepnine. Tudi vidik, da bi moral
biti najem stanovanja lastnemu vzdrževanja potrebnemu otroku presojan kot neodplačen prenos, po
mnenju BFH ni utemeljen. Po mnenju BFH-ja se lahko družinski člani načeloma svobodno odločijo, ali
bodo storitev zagotavljali na podlagi družinskih ali na podlagi pogodbenih razmerij.1901
Nasprotno pa je BFH pojasnil, da pa je potrebno najemno pogodbo, sklenjena med starši in njihovim
vzdrževanja potrebnim otrokom, z davčnega vidika zavreči, če starši in otroci še vedno oblikujejo
skupno gospodinjstvo. Dajanje v najem dela stanovanja osebi, ki biva v skupnem gospodinjstvu, BFH
1898

Npr. BFH z dne 20.10.1997 - IX R 38/97, BStB. II 1998, 106; BFH z dne 17.2.1998 - IX R 30/96, BStBl. II 1998, 349.
Npr. BFH z dne 3.2.1998 - IX R 38/96, BStBl. II 1998, 539.
1900 Vzdrževanje vzdrževanja potrebnega otroka (§ 1601 in nasl. BGB) je načeloma dovoljena skozi plačilo denarne rente (§
1612/1/s.1 BGB). Vendar daje zakon staršem možnost, da sami določijo način vzdrževanja svojih otrok (§ 1612/2/st.1 BGB).
Prav tako lahko uveljavljajo svojo pravico, da določijo, da se del rente zagotavlja v obliki stanovanja izven doma staršev
(Bavarsko vrhovno sodišča z dne 17.5.1979 BReg. 1Z 12/79, Neue Juristische Wochenschrift 1979, 1712).
1901 Npr. BFH z dne 21.1.1999 - IV R 15/98, BFH/NV 1999, 919; BVerfG, BStBl. I 1962, 492 in BStBl. I 1962, 506 – oba v zvezi z
zaposlovanjem zakoncev.
1899
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že do tedaj ni priznaval za davčne namene.1902 Vendar iz navedenih predpostavk v tem spornem
primeru po ugotovitvah BFH-ja ni bilo mogoče izhajati. Posledično vsemu opredeljenemu je BFH
predhodno odločbo razveljavil ter v zadevi, ki jo je opredelil kot »zrelo za odločitev«, razsodil, da sta
tožeči stranki v spornih letih upravičeni do izkazovanja stroškov, povezanih z zakupom nepremičnine.

V nadaljevanju predstavljeni trojček sodb BFH-ja s številkami IX R 12/01 z dne 10.12.2003 (BStBl. II
2004, 643), IX R 60/98 z dne 17.12.2003 (BStBl. II 2004, 646) ter IX R 56/03 z dne 17.12.2003 (BStBl. II
2004, 648) se prav tako nanaša na razlago izrekov sodb BFH-ja, kjer je sodišče določilo okoliščine za
(ne)dopustnost (najemnih) poslov med sorodniki. Sodba IX R 60/98 predstavlja nadgradnjo prvo
omenjene sodbe, v kateri je sodišče zavrnilo odločitev sodišča nižje stopnje o obstoju zaobidenega
posla po § 42 AO. V obrazložitvi izreka sodbe s št. IX R 56/03 pa so predstavljene okoliščine, ki so
vodile BFH k drugačni razsodbi.
V sodbi BFH IX R 12/01 (z dne 10.12.2003) je sodišče presojalo v zadevi prenosa dvodružinske hiše na
tožnika s strani njegovega očeta. V zameno je tožnik svojim staršem prepustil stanovanjsko
pravico1903 v zgornjem nadstropju hiše ter se zavezal, da jim bo plačeval vzdrževalnino v znesku 400
DEM kot trajno breme. Dodatni sklep tožnika s svojimi starši (kot je predvideno v pogodbi o prenosu
lastninske pravice) je bil, da v skladu s sklenjeno pisno najemno pogodbo starši plačujejo tožniku
mesečno najemnino v znesku 500 DEM.
Finančni urad (FA) je zastopal mnenje, da se stroški obratovanja iz najemnega razmerja zaradi zlorabe
obličnosti ne priznajo. BFH temu ni sledil. Po eni strani prenos lastnine ter po drugi strani na to
vezano najemno razmerje sta civilnopravno in ekonomsko ločena in ju je zato potrebno presojati za
davčne namene kot posla, načeloma neodvisna drug od drugega. Po mnenju BFH-ja je v okviru
preveritve uporabe § 42 AO brez pomena presojanje, ali je bilo premoženje preneseno brezplačno,
proti plačilu ali s storitvami oskrbovanja na stara leta. Tudi okoliščina, ki so v spornem primeru v zvezi
s pridobitvijo hiše dogovorjene storitve oskrbovanja, ki v bistvenem delu dogovorjena vzdrževalnina
ustreza znesku dogovorjene najemnine, ne vodi k zlorabi oblike po § 42 AO. Še posebej je vsak
sporazum sam zase ekonomsko smiseln. Kdor svoje premoženje v zameno za oskrbnino za stara leta
(po poti pričakovanega nasledstva) prenese, s tem ohrani sredstva za svoje preživljanje, ki bi ga
enako uporabil za najem sedaj že prenesenega objekta ali nekega tujega objekta. Prevzemnik je
pridobil s poslom nepremičnino, katere uporabnost ni omejena na prenosnika, temveč lahko
nepremičnino prav tako odda tretji osebi. Tudi vzporedno postavljanje stanovanjske pravice in
najemne pogodbe je civilnopravno dovoljeno in je po mnenju BFH-ja tudi davčnopravno ni za
kritizirati.1904
Tudi v sodbi IX R 60/98 (z dne 17.12.2003) BFH ni prepoznal zlorabe oblikovnih možnosti prava.
Konkretni dejanski stan je sledeči: starši tožnika so na tožnika in njegovo ženo prenesli posest z
dvodružinsko hišo. Pogodbeniki so se dogovorili za doživljenjsko neodplačno stanovanjsko pravico
kakor tudi obveznost nege staršev s strani tožnika in njegove žene. Dve leti kasneje sta se starša
tožnika odpovedala nedenarni stanovanjski pravici zaradi pomembnih sanacijskih in posodobitvenih
1902

Npr. BFH z dne 8.8.1990 - IX R 122/86, BStBl. II 1991, 171; BFH z dne 30.1.1996 - IX R 100/93, BStBl. II 1996, 359 –
dajanje v najem osebi v izvenzakonski skupnosti.
1903 Stanovanjska pravica je pravica, ki sodi med osebne služnosti in upravičuje uporabljati stanovanjsko hišo, njen del ali
stanovanjski prostor. Upravičenec lahko uporablja stanovanjski prostor za svoje potrebe in za potrebe svoje družine.
Imetnik osebne služnosti stanovanja ima tako samo upravičenje rabe (in ne uživanja, npr. dajanja v najem). Stanovanjska
pravica preneha s potekom časa, če je bila določena za določen čas, ali pa s smrtjo imetnika te pravice. Ni dedna in se ne
prenaša na družinske člane.
1904 U. Koops, B. Brandt, Mietverträge nach einer Grundstücksübertragung unter nahen Angehörigen als
Gestaltungsmissbrauch?, v: Steuer-journal, 12 (2014), št. 11, str. 19.
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del na nepremičnini ter sta s tožnikom in njegovo ženo sklenila (plačljivo, vendar brez pogodbeno
določenega roka plačila) najemno pogodbo.
Po mnenji BFH-ja odpoved stanovanjske pravice ob hkratnem dogovoru glede najemne pogodbe ni
zloraba. Namreč pogodbene stranke so se postavile v materialnopravni položaj, ki bi ga pravno
pravilno lahko dosegli že ob samem prenosu posesti in katerega kasnejše oblikovanje se ne more
drugače oceniti.1905
V nasprotju s predhodnima sodbama pa je sodišče v sodbi IX R 56/03 (z dne 17.12.2003) pritrdilo
obstoju zlorabe oblikovnih možnosti prava v primeru sledeče pogodbene konstrukcije: tožnik je od
svoje matere v pričakovanju dedovanja prejel zazidano posest, na katerem je bila hkrati v korist
matere dodeljena stanovanjska pravica. Nekaj let kasneje se je mati odpovedala stanovanjski pravici
in tožnik se je zavezal plačevati materi mesečni prispevek v znesku 400 DEM. Istočasno sta sklenila
najemno pogodbo za mesečno neto najemnino v znesku 400 DEM. Poleg tega se je tožnik (kot
najemodajalec) v pogodbi odpovedal določbi o redni odpovedi najemne pogodbe kakor tudi
povečanju najemnine v času življenja matere.
Glede na stališče BFH-ja je tukaj podan primer zlorabe obličnosti, ker sta stranki pri prenosu
nepremičnine skozi nasprotujoče pravne posle na uporabni ravni dosegli, da z ekonomskega vidika ne
pridejo do odplačne rabe. Skozi mrežo pogodb je mati postavljena v tak položaj, kot bi obstal, če
pogodbeni dogovori ne bi bili sklenjeni. Stranki sta sicer ustanovili vzajemne obveznosti plačila. Te pa
so se izravnale in se s tem dejanski in ekonomski položaj matere ni spremenil. Oba pravna posla
(odpoved stanovanjski pravici v zameno za mesečno plačilo v znesku 400 DEM in dogovor o mesečni
najemnini v istem znesku) sta bila vsak posamično brez samostojnega ekonomskega pomena, temveč
sta zgolj omogočala lastniku posesti odbijanje stroškov iz naslova dohodkov iz najemnin in
zakupnin.1906
Iz spleta predloženih sodb je razvidno, da motiv varčevati pri davkih, četudi med sorodniki, še ne
omogoča takojšnjo ugotovitev neprimerne oblike posla in posledično davčnega zaobida. Še več,
sorodnikom je podana možnost, da lastne odnose oblikujejo na način, da (tudi) plačajo manj davka,
vendar le do tiste meje, ko ustreza običajnim odnosom med nepovezani osebami oziroma celo – kot
sledi v obeh prvo omenjenih sodbah – tudi v pričakovanju (sicer kasnejših) posledic v zapuščinskem
postopku.

1.2.4. Sodba BFH I R 38/00
Za presojo pomena določbe § 42 AO izplačilu dobička kapitalski družbi, ki se nahaja v državi, ki jo ni
mogoče deklarirati kot državo z nizko davčno obdavčitvijo ter z njo obstaja sklenjen sporazum o
izogibanju dvojnemu obdavčevanju, je pomembna sodba BFH I R 38/00 z dne 20.3.2002 (BStBl. II
2002, 819). Merodajno za odločitev je bilo dejstvo, da gre v tem primeru za v evropski državi
stacionirano bazno družbo (Basisgesellschaft), ki je nato dobičke iz svoje edine (nemške) hčerinske
družbe prenašal na svojega edinega družbenika, to je holdinško podjetje na karibskem otoku.
Konkretni dejanski stan iz navedene sodbe, ki je v literaturi znana z imenom Hilversum I, je sledeči:
tožnik v reviziji je delniška družba (BV) nizozemskega prava. Njen sedež je bil v spornem letu 1994 na
Nizozemskem v poslovnih prostorih sestrske družbe, katere priključke telefona in faksa je tudi
uporabljala. Obe podjetji sta bili tudi vodeni s strani istega, tam delujočega poslovodje. Drugih kadrov
tožnik ni imel. Deleži tožnika so bili v popolni lasti na Bermudih stacioniranega holdinškega podjetja
1905
1906

Prav tam, str. 20.
Prav tam, str. 20.
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(G-Ltd), katerega deležniki so bili iz Bermude (G; 85 %) ter po 7,5 % iz Avstralije (H) in ZDA (B). G-Ltd
je bil udeležen še v številnih drugih nizozemskih hčerinskih družbah in odvisnih družb v različnih
evropskih in neevropskih državah. Znotraj celotne skupine G, ki se ukvarja z zabavno industrijo
proizvodnje razvedrilnih televizijskih predstav ter nakupa in prodaje filmov in filmskih pravic, pa naj
bi tožnik (izhajajoč iz poslovodne pogodbe) izvajal storitve na področju upravljanja, investicij in
financiranja, vključno z nakupom, upravljanjem in prodajo nepremičnin in premičnine, tako v svojem
kot v tujem imenu.
Edina hčerinska družba tožeče stranke je bil nemški d. o. o. (G-GmbH). Ta je dne 28.4.1994 izplačal
dobiček v višini 910.000 DEM. Tožnik je dne 5.11.1997 vložil pri nemškem ministrstvu za finance
(tožena stranka ter tožnik in tožena stranka v reviziji – v nadaljevanju tožena stranka ali MF) zahtevo
za uporabo znižane davčne stopnje (po nemško-nizozemskem KIDO-u znižanje iz 25 % na 5 % stopnji)
iz naslova davčnega odtegljaja za dividende, izplačane s strani nemške hčerinske družbe.
Zvezni urad za finance (Bundesamt für Finanzen - BfF) je podelil – ob sklicevanju na posebne
zakonske določbe1907 – le delno nadomestilo za deležnika H in B (ki sta vsak udeležena s 7,5 odstotka
v G-Ltd; skupaj torej 15 % udeležba) ter pri tem upošteval le znižanje obdavčitve dividende za
udeležbo navedenega avstralskega in ameriškega deležnika (v bermudski družbi) v skladu s
sporazumoma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjenima z Avstralijo in ZDA (ki določata 10 %
in 15 % obdavčitev). Zahtevek za še dodatno povračilo pa je bil zavrnjen, ker ima G kot večinski
lastnik G-Ltd. stalno prebivališče na Bermudi, s katero pa ne obstaja sporazum o zmanjšanju davka.
Vendar je v nadaljnjem postopku BfF (Bundesamt für Finanzen) spremenil odločitev ter v celoti
zavrnil refundacijski zahtevek tožnika.
Če nekoliko preskočim opisovanje stanja, se je tožnik v nadaljevanju spora pritožil na sodbo FG-ja, ki
je v pritožbenem postopku delno ugodil njegovemu zahtevku. Pred BFH-jem je svoj zahtevek prav
tako podal tudi MF s predlogom po razveljavitvi sodbe FG-ja ter zavrnitvi tožnikove pritožbe. V
izvedenem postopku je BFH presodil, da tožnikov revizijski zahtevek ni utemeljen, medtem ko je po
drugi strani revizija MF-ja upravičena. Sodba FG-ja je bila tako razveljavljena ter tožba v celotnem
obsegu zavrnjena iz navedenih razlogov:
1) Po § 50d/1/s.2 EStG (1990) je lahko imetnik kapitalskih dobičkov v celoti ali delno zahteval
vračilo odtegnjenega in plačanega davka na kapitalski dobiček, če se ta dohodek v skladu s §
44d EStG (1990) ne obdavči ali sme biti obdavčen pod stopnjo 25 %. Tožeča stranka je
matična družba v smislu § 44d/2 EStG (1990) brez sedeža in poslovodenja v Nemčiji; bila je v
tem času edini družbenik G-GmbH in je s tem v skladu s § 44d/2/s.1 EStG (1990) izpolnjevala
minimalno zakonsko kvoto udeležbe v deležu 25 %.
2) Zahtevek po znižanju davčnega odtegljaja na 5 % (§ 44d/1/s.1 EStG 1990) za sporno obdobje
(april 1994) ni uspel zato, ker gre pri tožniku za brezfunkcijsko bazno družbo. Kot tak se lahko
podani zahtevek zavrne tako po § 42 AO kakor tudi po § 50d/1a EStG (1990/1994).1908 V
skladu z § 42/1 AO se z zlorabo oblikovnih možnosti prava ni mogoče izogniti davčnemu
zakonu. Zloraba oblikovnih možnosti prava je v skladu z rednimi sodbami BFH-ja podana, če
je izbrana pravna oblika, ki je za dosego zastavljenih gospodarskih ciljev neprimerna, če služi,
znižanje davkom in je ni mogoče opravičiti skozi gospodarske ali drugih pomembne nedavčne
razloge. Pod podobnimi pogoji in s podobno ciljno usmeritvijo izključuje tudi § 50d/1a EStG
(1990/1994) zahtevo tuje družbe za davčno oprostitev ali zmanjšanje davčne obveznosti po
1907

V skladu s tedanjim § 50d/1a EStG je upošteval določbe Zakona za boj proti zlorabam in za poenostavitev davčne
zakonodaje (Gesetzes zur Bekämpfung des Missbrauchs und zur Bereinigung des Steuerrechts - StMBG) z dne 21.12.1993.
1908 § 50d/1a EStG (1990/1994) je predhodnik sedanjega § 50d/3 EStG (noveli v letih 2007 in 2011).
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določbi § 44d EStG (1990) ali na podlagi KIDO-a, v kolikor ljudje, ki so vanjo vključeni, niso
upravičeni do davčne olajšave, če dohodke dosegajo neposredno ter za vključitev tuje družbe
manjkajo gospodarski ali drugi pomembni razlogi in nimajo nobene lastne gospodarske
dejavnosti. Pri tožniku gre – kot izhaja iz zavezujočih ugotovitev dejstev s strani FG-ja – za
tuje podjetje, ki nima lastnega osebja, brez lastnih prostorov in ne svoje pisarniške opreme.
Njegovo poslovodstvo je istočasno poslovodstvo druge družbe v skupini. Ta dejanska oblika
upravičuje domnevo, da je bila njegova vmesna vključitev zgolj formalne narave. Pomembni
gospodarski razlogi, ki bi lahko ovrgli to domnevo, pa po mnenju BFH-ja niso bili razvidni.
BFH je izhajal iz tega, da tožnik ni upravičen do znižanja davka po § 50d/1 v povezavi s §
44d/1/s.1 EStG (1990): bodisi se torej izplačane dividende od vsega začetka pripišejo G-Ltd in
ne tožniku (§ 42/s.2 AO 1977) bodisi se zavrne zahtevek za znižanje v skladu s § 50d/1a EStG
(1990/1994), saj G-Ltd kot edinemu družbeniku tožeče stranke ne pripada davčna olajšava.
Pri tem je BFH v nadaljevanju izhajal, da uporaba določbe § 50d/1a EStG (1990/1994) prav
tako ne bi vodila k temu, da se tožniku dovoli delno znižanje davčnega odbitka. To, da sta v GLtd vključeni osebi H in B, ki bi po ustreznem KIDO-u (z Avstralijo in ZDA) lahko zahtevali
delno povračilo, ne spremeni ničesar: določba § 50d/1a EStG (1990/1994) je upoštevala le
udeležbo tujih družb v vmesni družbi.
3) Takšne pravne posledice ne kršijo niti KIDO niti skupnostno pravo ali ustavo. Pri tem BFH
navaja, da ima določba § 50d/1a EStG prednost pred mednarodnimi sporazumi (KIDO). Prav
tako ostaja § 42 AO (1977) kot nacionalni predpis glede pripisovanja dohodkov nedotaknjen s
strani podpisanega KIDO-a z Nizozemsko.
Posledično je BFH sledil zahtevku MF-ja po razveljavi sodbe FG-ja ter posledično po zavrnitvi
tožnikove tožbe kot neutemeljene. Nizozemska družba, ki ni imela niti zaposlenih niti poslovnih
prostorov, vendar naj bi po podjetniški pogodbi opravljala vse funkcije skupine, je bila s strani sodišča
upravičeno opredeljena kot bazna družba, katere edini smoter (cilj) je bil doseganje ugodnejše
obdavčitve v skladu s sporazumom o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, sklenjenim z Nizozemsko.
Njena vključitev ni bila upravičena niti iz ekonomskih niti drugih pomembnih razlogov, temveč je bila
zgolj formalne (davčnopravne) narave. Zato je BFH vključitev nizozemske prejemnice dividend, ki je
tako delovala zgolj kot »poštni nabiralnik«, upravičeno presodil kot zlorabo pravne oblike v smislu §
42 AO, ne oziraje se na to, da ne gre za rezidenta države z nizko davčno obdavčitvijo, ter dejstva, da
je s to državo podpisan KIDO. Kot izhaja iz izreka sodbe, se tako v skladu s tedanjo zakonodajo1909 ni
odobrila davčna razbremenitev vmesni tuji družbi, v kolikor so v njej udeležene osebe, ki jim pravica
do davčnega znižanja ne bi pripadla, če bi prihodke dosegali neposredno; pri tem ni bilo pomembno,
katere osebe so udeležene v sami družbi.
Za zaključek velja še opredeliti še odklon sodbe Hilversum II (BFH I R 74, 88/04 z dne 31.5.2005, BStBl.
II 2006, 118), v kateri je BFH svojo odločitev bistveno odklonil od odločitve v predhodno opisani
sodbi.1910
1909

§ 50d/1/s.1 EStG (1990/1994) v povezavi s § 50d/1a EStG (1990/1994).
Delničarji v zadevi Hilversum II so skoraj identični s tistimi iz Hilversuma I. V Hilversumu II sta dve sestrski družbi (B.V.1 in
B.V.2) zahtevali ugodnosti iz nemško-nizozemskega davčnega sporazuma, in sicer v obliki povračila davčnega odtegljaja na
dividende, ki je presegal 5 %. Delniška struktura je bila – kot rečeno – podobna, razlika je bil podana v dejstvu, da sta bili
obe družbi iz v lasti holdinške družbe iz Nizozemskih Antilov, katere lastnik je bila na Bermudi rezidirajoča družba mati. Obe
družbi sta opravljali outsourcing storitve za celotno skupino ter sta bili locirani v nizozemski »medijski meki« Hilversumu,
delujoči v prostorih povezane družbe. Nobena od obeh nizozemskih družb ni imela lastnih telekomunikacijskih linij ali
lastnega osebja. Vsaka od njiju pa je imela udeležbe v nemški ter več evropskih in neevropskih družbah. To je bila bistvena
razlika od primera Hilversum I, kjer je bila udeležba zgolj v eni nemški družbi. Druge povezane družbe iz skupine so aktivno
delovale v zabavališčnem poslu (entertainment business) na Nizozemskem, ki je bila osrednja lokacija delovanja te skupine.
Sicer družbi B.V.1 in B.V.2 nista izvajali nobene poslovne aktivnosti. Vendar jima sodišče ni presodilo statusa zgolj »poštnega
1910
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1.2.5. Sodba BFH VIII R 28/02
V sodbi VIII R 28/02 z dne 17.2.2004 (BStBl. II 2005, 46) je BFH presodil v zadevi »prenehanja
ekonomske lastnine na deležu v družbi z omejeno odgovornostjo«. V kapitalski družbi U d. o. o. sta
bila udeležena – vsak s 50 % deležem – zakonca KI in fizična oseba J, ki je s fiduciarno pogodbo
upravljal tudi z deležem zakoncev KI. Leta 1996 je J prodal oba poslovna deleža družbi E za kupnino
1.500.000 DEM, pri čemer je bil prenos deleža pogojno odložen do celotnega plačila kupnine. Že leta
1996 je bil pravica do izplačila dividende prenesena na družbo E. Družba E pa dne 31.10.1997 ni
plačala zapadli preostanek kupnine. Na zboru družbenikov dne 3.11.1997 je medtem bodoči lastnik
odpoklical J-ja z mesta poslovodje družbe. Prav tako je bila dne 10.11.1997 prvotno dogovorjeno
kupnina znižana in hkrati takoj plačana. S tem je bil opravljen civilnopravni prenos deleža v družbi.
Finančni urad (FA) je tožnika (zakonca KI) zavezal obdavčitvi iz naslova v letu 1996 očitanega
doseganja dobička ob prodaji kapitalskih deležev, izhajajoč iz ugotovljenega dejstva, da je bila s
pogodbo z dne 28.10.1996 prenesena ekonomska lastnina na kapitalskih deležih na kupca. S tožbo je
tožnik trdil, da kapitalski dobiček ni mogoče zajeti v spornem letu 1996, ker je lahko do plačila
celotne kupnine samo tožnik sprejemal pravno učinkovite sklepe družbe. Zaradi manjkajočega
prenosa glasovalnih pravic na kupca po mnenju tožnika ni mogoče govoriti o prenosu ekonomske
lastnine. Finančno sodišče (FG) je pritožbo zavrnilo s poudarkom, da so bile pri fiduciarju zadržane
glasovalne pravice brez ekonomskega pomena ter da fiduciar ni vplival na poslovanjem družbe U. V
nadaljnjem pritožbenem postopku je tudi BFH presodil, da je pritožba neutemeljena in jo je zato
zavrnil.
BFH se je strinjal, da je potrebno zajeti kapitalski dobiček od prodaje udeležbe v družbi U v letu 1996,
saj je v tem letu prišlo do prenosa ekonomske lastnine in so tako nastale ekonomske posledice
pravnega posla. Civilnopravna neučinkovitost posla je pri tem vprašanju brez pomena. V skladu z
redno sodno prakso BFH-ja je prenos ekonomske lastnine na kupca opravljen takrat, ko se na kupca
prenese bistveni del pravic, ki izhajajo iz kapitalskih deležev, še posebej udeležba v dobičku ter
pravica do glasovanja.1911 Kupec je že v spornem letu pridobil kvalifikacijske pravice na deležih, ki mu
nabiralnika« iz dejstva, da je bila njihov obstoj upravičen iz naslednjih ekonomskih razlogov: (1) kapitalske udeležbe so bile
stalne; (2) družbe so bile v poslovanja neodvisne; (3) outsourcing holdinških aktivnosti na vmesno (vrinjeno) družbo je bil
del poslovne strategije skupine; (4) vmesna družba je bila del delujoče skupine glede na dejstvo, da so ostale družbe v
skupini delovale na Nizozemskem. Za razliko od odločitve v zadevi Hilversum I je BFH polagal veliko pozornosti na
formalnost; sodišče vključitev družb iz tujine (kljub njuni manjkajoči vsebini in aktivnosti; odločujoče za sodišče je bila
notranja struktura koncerna in njegov koncept strategije) ni prepoznalo kot zlorabno (zaobidno) dejanje, kot je bil to primer
razsodbe v zadevi Hilversum I. Po mnenju sodišča se lahko prepozna lastna poslovna dejavnost teh družb, saj ne držijo zgolj
ene, temveč več udeležb v drugih družbah. Medtem ko se je Zvezno finančno ministrstvo na sodbo BFH-ja v zadevi
Hilversum II odzvalo z nesprejemom sodbe (t. i. »Nichtanwendungserlass« se nanaša na napotitev davčnim uradom, da se
načela določene sodbe BFH-ja lahko upoštevajo zgolj v tem konkretnem dejanskem stanu iz te sodbe in jih ni mogoče
uporabiti v primerljivih primerih; okrožnica BMF št. IV B 1 – S 2411 – 4/06 z dne 30.1.06, BStBl. I 2006, 166), je nemški
zakonodajalec na spremenjeno sodno prakso reagiral s spremembo davčne zakonodaje (Jahressteuergesetz 2007, BGBl. I
2006, 2878). V skladu z novo določbo § 50d/3 EstG tako namreč tuje družbe niso več imele upravičenega zahtevka do
povračila davka na viru (v Nemčiji), v kolikor so bile v družbi udeležene osebe, ki jim neposredna opustitev davka na viru iz
doseženih dohodkov ne pripada, ter (kot je izhaja iz takrat nove zakonske določbe § 50d/3/s.1 EstG) za vključitev tujega
podjetja manjkajo gospodarski ali drugi pomembni razlogi ali tuje podjetje ne presega 10 % njihovega celotnega bruto
dohodka dotičnega poslovnega leta iz lastne dejavnosti ali tuje podjetje se ne udeležuje v splošnem gospodarskem prometu
z za njegov poslovni namen ustrezno organizacijo poslovanja. Tako je nemški zakonodajalec v skladu z novo zakonsko
določbo že tedaj odrekel davčno ugodnost, če ni bil izpolnjen zakonski dejanski stan. To pa je zagotovo predstavljalo
zaostritev zakonske norme. Kasneje je nemški zakonodajalec, ko je sledil sodbi SES-a v zadevi Cadbury Schweppes ter
napotilom evropske Komisije (podrobneje opisano že v poglavju III.2.3.3. predloženega dela), v letu 2011 spremenil
navedeni člen in ga približal evropskemu okviru boja zoper treaty-shopping. R. Eicke, 2009, Tax Planning with Holding
Companies – Repatriation of US Profits from Europe, str. 312; J. Stolz, 2011, Anti-Treaty-Shopping-Regelungen: § 50d Abs. 3
EStG im internationalen Vergleich, str. 47–52; H. Zehner, Steuerplanung im internationalen Konzern, v: M. Wehrheim, R.
Heurung, 2007, Steuerbelastung - Steuerwirkung - Steuergestaltung, str. 553.
1911 BFH z dne 18.12.2001 - VIII R 5/00, BFH/NV 2001, 640.
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jih proti njegovi volji ni več bilo moč odvzeti1912 ter je hkrati pridobil pravico do udeležbe v dobičku.
Pri prenosniku zadržane glasovalne pravice pa ne nasprotujejo ugotovitvi prenosa ekonomske
lastnine nad deležem, saj se sklepi družbenikov niso izglasovali v lastnem, temveč interesu
ekonomskega lastnika.1913 To se je v tem primeru – tudi z odpoklicem osebe J kot direktorja – tudi
zgodilo.1914
§ 41/1/s.1 AO zahteva (neodvisno od civilnopravne učinkovitosti prodajne pogodbe), da je potrebno
izhajati iz dejansko uresničenega konkretnega dejanskega stana tako dolgo, dokler niso odpovedane
ekonomske posledice. V resnici je prevzemnik že leta 1996 pridobil pravico do udeležbe na dobičku
ter glasovalne pravice. S pogodbo z dne 10.11.1997 je bila le zmanjšana pogodbeno dogovorjena
kupnina. Kot rezultat te pogodbe je bila potrditev prvotnega prenosa ekonomske lastnine na
kapitalskih deležih ter ohranitev prvotnih obveznosti.1915 Po ugotovitvah BFH-ja je tako FA pravilno
ugotovil prenos ekonomske lastnine ter pravilno opravil odmero kapitalskega dobička od znižane
kupnine.

1.2.6. Sodbe BFH IX R 76/03, IX R 4/06 in IX R 142/90
In še enkrat vpogled v poslovna razmerja med sorodniki, tokrat v primeru prometa z nepremičninami.
Sodba BFH-ja s št. IX R 76/03 z dne 27.10.2005 (BStBl. II 2006, 359) predstavlja primer zlorabe pravne
oblike po § 42 AO, ko je v pravnem poslu kupoprodaje nepremičnine med sorodniki prišlo do
kasnejšega vračila kupnine. V podobni sodbi s št. IX R 4/06 z dne 7.11.2006 (BStBl. II 2007, 372) je
sodišče posel, kjer sta bila istočasno med sorodniki sklenjeni kupoprodajna pogodba za nepremičnino
ter (šele kasneje spisana) posojilna pogodba kupcu za plačilo te kupnine, opredelilo kot navidezni
posel po § 41 AO, ker sin – zaradi svojega nizkega dohodka – ni bil v položaju, da bi vrnil posojilo
oziroma plačeval dogovorjene obresti. Zanimiva je tudi (starejša) sodba št. IX R 142/90 z dne
3.12.1991 (BStBl. II 1992, 397), kjer gre prav tako za primer (med sorodniki, tj. priletne matere kot
prodajalke in sina kot kupca) istočasno sklenjene prodajne pogodbe za nepremičnino ter posojilne
pogodbe, katere vrnitev je odložena na 20 let, pri čemer je BFH v postopku vrnitve zadeve na sodišče
nižje stopnje le-tega napotilo – izhajajoč iz okoliščin, da posojilo ne bo bilo odplačano v življenjski
dobi posojilodajalca – na presojo izpolnjevanja zakonskih znakov navideznega posla po § 41 AO ali
zaobidenega posla po § 42 AO.
BFH se je v sodbi z dne 27.10.2005 (IX R 76/03) izrekel, da je lahko v primeru, če »je ob sklenitvi
pogodbe o nakupu nepremičnine med sorodniki hkrati dogovorjeno vračilo kupnine, v postopku
pridobitve lastnega domovanja podana zloraba obličnosti v smislu § 42 AO 1977«. Ugotovljen je bil
sledeči konkretni dejanski stan: v dotičnem primeru so bili starši tožnika in revizijskega tožnik (v
nadaljevanju: tožnik) lastniki kmetije, na kateri je tožnik gospodaril kot najemnik. Tožnik je v spornem
letu 1996 živel skupaj s svojo družino in njegovimi starši v hiši na kmetiji. Februarja 1996 pa so starši v
pričakovanju dedovanja prenesli kmetijo na tožnika, saj se je želel lotiti naložbe v višini 500.000 DEM.
Pri tem so z isto pogodbo prenesli stanovanjsko hišo za dogovorjeno kupnino v znesku 100.000 DEM.
Kupnina je bila v celotnem obsegu financirana z v decembru 1996 pridobljenim dolgoročnim bančnim
kreditom ter še isti mesec nakazana očetu tožnika (kot prodajalcu). Oče je položil znesek kupnine kot
vezano vlogo; oktobra 1997 je zaprl ta depozitni račun ter podaril tožniku navedeni znesek s
pripadajočimi obrestmi z namenom, da bi mu pomagal pri investiciji. S podarjenim denarjem je tožnik
isti mesec poplačal kredit. Naslednje pomembno dejstvo je bilo, da je tožnik leta 1996 zaprosil za

1912

BFH z dne 10.3.1988 - IV R 226/85, BStBI Il 1988, 832.
BFH z dne 27.9.1988 - VIII R 193/83, BStBl II 1989, 414.
1914 S. Dommes, M. Hofstätter, M. Stefaner, P. Weninger, Rechtsprechungsübersicht BFH, v: Ecolex, Let. 14 (2004), št. 12,
str. 971.
1915 BFH z dne 19.08.2003 - VIII R 67/02, BStBl. Il 2004,107. Prav tam, str. 971.
1913
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dodatek za nakup lastnega stanovanja1916 ter je ocenil stroške preureditve v višini dogovorjene
kupnine 100.000 DEM.
Tožena stranka in tožena stranka v reviziji (finančni urad - FA) pa je nasprotno kupnino razdelila na
eni strani na tržno vrednost vse kmetijske in gozdarske dejavnosti ter hiše na drugi strani in tako
izhajala iz ocene vrednosti hiše zgolj v višini 17.750 DEM. Hkrati je v nadaljevanju FG presodil, da je
tožnik celotni postopek pridobitve stanovanjske hiše izvedel – skozi plačilo kupnine in kasnejšo
obdaritvijo v znesku kupnine – brez ekonomskega bremena, kar naj bi bil tudi cilj od vsega začetka v
okviru celovitega plana (Gesamtplan).
Tožnik je na odločitev FG-ja o obstoju zlorabe obličnosti § 42 AO je pri BFH-ju vložil zahtevek za
revizijo. Tožnik se je pri tem skliceval, da je FG kupoprodajno pogodbo in kasnejšo obdaritev
neupravičeno štel za enoviti sporazum. Prav tako naj ne bi obstajala darilna obljuba očeta. Še več,
daritev v oktobru 1997 je po zatrjevanju tožnika temeljila na prostovoljni kasnejši odločitvi očeta.
Tožnik je v reviziji podal zahtevek po razveljavitvi izpodbijane odločbe glede zahtevanega dodatka za
ureditev stanovanja ter po odobritvi navedenega dodatka v letnem znesku 4.000 DEM (od leta 1996
dalje). Nasprotno pa je FA podal zahtevek, da se pritožba zavrne kot neutemeljena.
BFH je v izvedeni reviziji razsodil, da pritožba ni utemeljena ter jo je posledično zavrnil. Podana
presoja FG-ja, ali je glede na posebne okoliščine spora podana zlorabe oblikovnih možnosti prava v
smislu § 42/1 AO, tako ni sporna iz pravnih razlogov. BFH je pri tem opredelil, da se podaja t. i.
zahtevka za dodatek za nakup lastnega stanovanja tedaj šteje za zlorabo obličnosti po § 42 AO, če je
bila kasnejša (povratna) obdaritev kupnine z očetom dogovorjena že ob plačilu kupnine ter je bila od
vsega začetka predmet celovitega načrta, da se tožniku stanovanjska hiša (ekonomsko) neodplačno
prepusti in se z dogovorom o plačilu kupnine zgolj omogoči določitev statusa pridobivanja lastnega
stanovanja. V skladu s sodno prakso BFH-ja namreč davčnopravno določen vložen izdatek (breme) ne
bo sprejet, če naj bi se breme v skladu s celovitim načrtom (Gesamtplan) davčnih zavezancev skozi
nasprotujoče si pravne akte samo ustvarilo ali ponovno izravnalo (izničilo) ter naj bi se tako od
samega začetka izognili ekonomskemu bremenu.1917 Na podlagi tega ekonomskega pristopa je po
mnenju BFH-ja mogoče ugotovitvi o obstoju zlorabe obličnosti pritrditi, zato se v skladu s § 42/1/s.2
AO odmerijo davčne posledice, ki ustrezajo ekonomskim dogodkom iz predloženih pravnih poslov.
Prav tako pa po mnenju BFH-ja očitki tožnika glede pomanjkljivosti v obrazložitvi sodbe ne dopuščajo
zaznave take napake. Tožnik ni predložil nobenih okoliščin, iz katerih bi se lahko indica za od začetka
zamišljeno vrnitev kupnine, in sicer časovno razmerje med prodajo, plačilom kupnino in kakor hitro
mogoče vračilo v obliki darila, otresel.1918 Še zlasti pa tožnik ni predložil razlogov za novo odločitev
očeta, ki je v neposredni časovni zvezi z obdaritvijo, čeprav ga je FG zaprosil za ustrezno pojasnitev.
Zato je BFH potrdil s strani FG-ja predpostavljen obstoj celovitega načrta, saj je ta v tem primeru
podan že zato, ker sporno vračilo kupnine ni bilo odvisno od zunanjih okoliščin, temveč je po
zavezujočih ugotovitvah dejstev s strani FG-ja temeljila od vnaprej sklenjenega dogovora med
tožnikom in njegovih staršev.
Naslednji sodbi BFH-ja, in sicer sodbi s št. IX R 4/06 z dne 7.11.2006 in IX R 142/90 z dne 3.12.1991,
predstavljam v skrajšani, povzeti obliki. Njun pomen poudarjam predvsem iz vidika odklona
posameznih dejstev konkretnega dejanskega stana, ki so vodile sodišče v razmišljanje o obstoju
1916

Zakonska podlaga je podana v zakonu, ki omogoča finančno pomoč zaprositelju pri ureditvi ali nakupu prvega lastnega
stanovanja (Eigenheimzulagengesetz - EigZulG).
1917 BFH z dne 26.3.1996 - IX R 51/92, BStBl. II, 1996, 443; BFH z dne 13.10.1993 - X R 81/91, BFH/NV 1994, 620; BFH z dne
18.1.2001 - IV R 58/99, BStBl. II 2001, 393; BFH z dne 22.1.2002 - VIII R 46/00, BStBl. II 2002, 685; BFH z dne 31.7.2002 - X R
103/96, BFH/NV 2003, 26.
1918 BFH z dne 18.1.2001 - IV R 58/99, BStBl. II 2001, 393.
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navideznega in zaobidenega posla.
V prvem primeru (sodba BFH IX R 4/06 z dne 7.11.2006) je A za 100.000 EUR kupil stanovanje,
katerega nakup sam ne bi mogel financirati. Njegov neto dohodek je bil 420 EUR na mesec. Njegov
oče mu je zato dal posojilo, ki ga najprej A ni bil dolžan povrniti. Kasneje (po zavrnitvi FA-ja, ki
pogodbe davčno ni priznal) sta se pogodbeni stranki dogovorili za vnos obveznosti odplačevanja
dolga, kar je skupaj z obrestmi znašalo 370 EUR na mesec. Vendar je moral oče svojemu – sicer
neodvisnemu – sinu prepustiti isti znesek za poravnavo mesečnih stroškov preživetja. BFH je posojilo
v skladu s § 41/2/s.1 AO ocenil kot navidezni posel, s katerim sta pogodbenika želela prikazati
nastanek poslovnega dogodka nakupa nepremičnine. Pri tem zavestno nista izpeljala obvezne
posledice iz posojilne pogodbe. Da bi lahko ta znak – notranje dejstvo – ugotovili, izhaja BFH iz
dokaznih znakov: če posojilojemalec ni zmožen odplačati obresti in/ali vrniti glavnice ali pa to lahko
težko izvede, to kaže na obstoj znaka abstraktnega dejanskega stana. Ker v primeru spora ne bo
nobena (druga) okoliščina postavljala vprašanje veljave tega dokazila, je tako lahko posojilna
pogodba davčnopravno nepriznana v skladu s § 41/2/s.1 AO. Namesto tega je davčnopravno v smislu
§ 41/2/s.2 AO upoštevajoč prikriti posel: gre za posredno podaritev nepremičnine. Predpogoji za to
obstajajo, kajti osebi A je bil denar, potreben za nakup nepremičnine, pred samim nakupom
obljubljen ter je bil pred plačilom kupnine ta denar tudi dan na razpolago.1919
Starejša sodba BGH IX R 142/90 iz leta 1991 pa se nanaša razsodbo sodišča, da se lahko nakup
pozidanega zemljišča od svoje ostarele matere z istočasnim s strani staršev danim posojilom,
katerega vrnitev je odloženo na obdobje 20 let, obravnava kot zloraba oblikovnih možnosti prava po
§ 42 AO. V kupoprodajni pogodbi je tožnik priznal svojim staršem doživljenjsko pravico bivanja v
enem od dveh stanovanj v zgradbi, na drugi strani pa je bilo prejeto posojilo zavarovano z vnosom
hipoteke v korist staršev. Tožnik je plačal staršem le obresti iz naslova prejetega posojila. Ta znesek je
nato prijavil kot stroške ter uveljavljal davčni odbitek v dohodninski napovedi za leto 2007, kar pa je
FA zavrnil, saj posojilna pogodba v zvezi s pogoji odplačila ni izpolnjevala pogoje, ki bi bili sklenjeni
med tretjimi (nepovezanimi) osebami. Obrazložitvi FA-ja pa ni sledil FG, ki je posojilno pogodbo tako
civilnopravno kot dohodninsko (davčnopravno) priznal. Na pritožbo FA-ja pa je BFH v postopku
revizije odpravil predhodno odločbo in zadevo vrnil nazaj v odločanje FG-ju, saj po njegovem mnenju
dejanske ugotovitve FG-ja niso zadostovale za odločitev o tem vprašanju. FG je brez obrazložitve
zanikal ugotovitev davčnega organa, da bi lahko šlo v primeru prenosa zemljišča za prikrito darilo,
zato je BFH izkazal sum obstoja pravne napake, saj v skladu s podanimi ugotovitvami ni izključeno, da
gre v primeru sklenjene prodajne in posojilne pogodbe za primer neodplačnega prenosa zemljišča. Po
ugotovitvah BFH-ja manjkajo dejanske ugotovitve o obstoju gospodarskih ali drugih pomembnih
nedavčnih razlogov za oblikovanje izbranega oblike posla. Prav tako je BFH pustil tudi odprto, da
lahko gre v tem primeru (poleg zlorabe oblikovnih možnosti prava po § 42 AO) tudi za navidezni posel
v smislu § 117 BGB in § 41 AO.

1.3. Sodna praksa BGH
Zvezno sodišče (BGH) predstavlja zadnjo instanco v civilnih in kazenskih zadevah v ustroju nemške
zvezne republike. Organizirano je v 12 civilnih ter 5 kazenskih senatih.1920 Pristojnost BGH-ja tako
sicer ne posega na davčno področje, vendar pa s sodbami na področju civilnega prava ter kazenskega
1919

Sodno prakso BFH-ja je mogoče povzeti takole, pogodbene stranke pri navideznem karakterju pravnega posla delujejo
enotno na način, da potrebne učinke iz pogodb zavestno ne uresničijo. Za potrditev navedenega »notranjega dejstva«
govori podan položaj, ko poslovni partner (npr. najemnik ali posojilojemalec) ni v položaju, da opravi nasprotno dejanje
(plačilo najemnine ali vračilo dolga) oziroma to težko opravi. B. Heuermann, Simulation im Steuer- und Zivilrecht, v: Der
Betrieb, 60 (2007), št. 8, str. 416–417.
1920 Pri tem je pristojnost civilnih senatov razdeljena po določenih pravnih področjih, medtem ko je razdelitev pristojnosti
med kazenskimi senati načeloma po področju teritorialne pristojnosti nad sodišči nižje stopnje.
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prava (s podpodročja: davčni delikti) vpliva tudi na področje, ki je sicer v pristojnosti BFH-ja.1921
V nadaljevanju analiziranih sodbah so podana dejstva za opredelitev pravnega posla kot prikritega in
odkritega (navideznega) posla (v smislu § 117 BGB), miselnega pridržka (po § 116 BGB), šaljive izjave
kot »neuspelega navideznega posla« (v smislu § 118 BGB), kršitve zakonskega reda in reda dobrih
običajev (v smislu § 134 in § 138/1 BGB) ter prikritega izplačila dobička. Predložene so sodbe BGH-ja s
tega raznolikega področja civilnega prava, in sicer je moč povzeti navedeno:
1. v sodbi s št. XI ZR 201/98 z dne 1.6.1999 gre za primer sklenitve navidezne posojilne
pogodbe, in sicer s strani zakonitega zastopnika v škodo zastopane pravne osebe (v tem
primeru banke). Pri tem se presoja navidezni posel med zakonitim zastopnikom pravne osebe
ter nasprotno stranko pri prevari zastopane pravne osebe kot miselni (prikriti) pridržek v
smislu § 116 BGB. Če zastopnik v tihem soglasju z nasprotno stranko sklene navidezni posel z
namenom prevarati zastopanega, je pravni posel v razmerju do dobroverne zastopane osebe
učinkovit;
2. v primeru sodbe s št. V ZR 399/99 z dne 26.5.2000 gre za sodbo V. civilnega senata BGH-ja, v
katerem je opredelil pojem »neuspelega (spodletelega, ponesrečenega) navideznega posla«
(t. i. »gescheitertes Scheingeschäft« ali »mißlungenes Scheingeschäft«), ki se presoja v smislu
§ 118 BGB;
3. tretja sodba z opravilno št. IX ZR 330/99 (z dne 7.12.2000) predstavlja sodbo IX. civilnega
senata, v katerem BGH sporni kupoprodajni posel za nepremičnino ni opredelil kot navidezni
(v smislu § 117 BGB). Z vrnitvijo zadeve v ponovno presojo sodišču nižje stopnje je BGH podal
napotilo, da je potrebno bodisi ugotoviti obstoj neuspelega navideznega posla (v smislu § 118
BGB) bodisi dokazati, da gre za provizijo (ali celo podkupnino) posredniku;
4. sodba s št. V ZR 229/01 z dne 5.7.2002 opisuje dejstva glede nastanka »navideznega posla«
(»scheinbares Scheingeschäft«). Sodba predstavlja odklon sodišča od primerljivih sodb v
primerih, ko stranke navedejo eno izmed bistvenih sestavin pogodbe, to je nakupno ceno, v
nižjih zneskih, predvsem z namenom doseganja davčnih ugodnosti pri odmeri davka;
5. v postopku definiranja navideznega posla v davčnih zadevah velja pozornost nameniti tudi
dvojčku sodb 5. kazenskega senata BGH-ja s št. 5 StR 448/01 (z dne 20.3.2002) in 5 StR
164/06 (z dne 7.11.2006), ki se nanašata na t. i. prikrito izplačilo plač športnikom;
6. zanimiv je vpogled v sodbo s št. BGH XII ZR 74/01 (z dne 2.7.2003), ki se nanaša na tožbeni
zahtevek najemodajalca iz naslova ustnega dogovora o delu plačila najemnine izven sicer
dogovorjene in podpisane najemne pogodbe. V dotičnem primeru je sodišče svojo sodbo
utemeljilo na določbah § 134, § 138 in § 139 BGB;
7. sodba BGH 5 StR 72/07 (z dne 24.5.2007), ki se nanaša na primer plačevanja licenčnine
povezani družbi iz Irske, predstavlja specifično sodbo, ko je sodišče v okviru ugotovitve
obstoja navideznega posla po § 41 AO opredelilo izplačilo »licenčnin« kot prikrito izplačilo
dobička (PID).

1921

Z analizo sodb BFH-ja in BGH-ja je razvidno, da je vplivanje sodb BFH-ja na sodbe kazenskih senatov BGH-ja zelo
intenzivno. Prav tako se BFH v postopku presojanja (s sklicevanjem na njih v obrazložitvah izrekov) sklicuje na sodbe BGH-ja
(tako s civilnega kot kazenskega področja), pri čemer pa lahko v posameznih zadevah odloči z davčnemu pravu samosvojimi
rešitvami.
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1.3.1. Sodba BGH XI ZR 201/98
§ 117 BGB določa izjavo volje, ki je nekomu drugemu z njegovim soglasjem podana zgolj navidezno,
za nično. Teoretično bi bila navedena določba pogrešljiva, saj v takih primerih zaradi pomanjkanja
volje vezati se (Rechtsbindungswille) dejansko sploh ne obstaja izjava volje. Da pa učinkovanje
ničnosti (kot sankcije iz navideznega posla) v razmerju do tretjega ne pride vedno v poštev, kaže
sodba BGH-ja z dne 1.6.1999 (XI ZR 201/98, NJW 1999, 2882), ki je utemeljena na v nadaljevanju
opisanem ugotovljenem konkretnem dejanskem stanu.
Dolžnik (oseba D) ni mogel povrniti osebi A (v tem primeru toženi stranki A) 220.000 DEM. Zato je
tožena stranka A na predlog člana uprave banke (oseba B) navidezno sklenila posojilno pogodbo v
višini, ki ustreza s strani D-ja dolgovanemu znesku. Posojilo pa naj bi banki odplačevala oseba D, ki bi
tako poravnava svoj dolg do osebe A. Posojilna pogodba je bila podpisana s strani člana uprave
(oseba B) ter odobrena s strani uprave banke. Ko pa je banka (tožnica v tej zadevi) zahtevala vračilo
posojila od osebe A, se je ta sklicevala na to, da je kreditna pogodba navidezni posel v smislu § 117
BGB.
Stranki v postopku se nista strinjati o tem, ali dogodek predstavlja posojilo tožnika, ki ga je tožena
stranka dolžna povrniti, ali pa gre le za navidezno posojilno pogodbo, katero naj bi v resnici bila
dolžna plačati tretja oseba, to je oseba A. Tožena stranka je ugovarjala, da je bilo domnevno posojilo
označeno kot tako (tj. posojilo) zgolj zato, da bi tožniku omogočil nadaljevanje poslovnega odnosa z
A-jem. Bilo je izrecno dogovorjeno, da ne bo tožena stranka, temveč bo oseba D vrnila izposojeni
denar, in sicer od doseženega dobička iz svojih nepremičninskih poslov. Ozadje sporazuma je bil, da
sta se s strani osebe D ustanovljena gospodarska družba I-GmbH in on osebno zavezala, da bosta dne
31.12.1991 plačala osebi A v plačilo zapadlo posojilo v znesku 220.000 DEM. Vendar oba dolžnika
zaradi finančnih težav to nista uspela storiti. Da bi se izognili ukrepom izvršbe nasprotne stranke in
gospodarskemu propadu osebe D in njegove družbe I-GmbH, je tedanji član uprave banke (oseba B)
predlagal, da se lahko vračilo posojila, danega s strani osebe A osebi D, opravi tako, da bi tožnik
(oseba A) sklenil navidezno kreditno pogodbo, po kateri bi bil k odplačilo zavezana zgolj oseba D.
To, da ni prisotna volja vezati se (Rechtsbindungswille) tako pri dolžniku (oseba D) kot pri toženi
stranki (oseba A), v sodnem postopku ni nihče osporaval. Med dolžnikom (D) in toženo stranki (A) so
torej obstajale predpostavke po določbi § 117 BGB. Tudi dejstvo, da oseba B kot eden izmed več
članov upravnega odbora ni bil upravičen do samostojnega zastopanja banke, ne izključuje uporabo §
117 BGB. Pri skupnem zastopstvu zadošča v smislu § 117 BGB že, če je samo eden (sicer skupinski)
zastopnik vedel, da je bila izjava volje podana zgolj navidezno1922. Ker je bila navedena posojilna
pogodba dejansko navidezna pogodba, bi se lahko domnevalo, da je ta posel tudi nični.
Vendar je tukaj sodišče ugotovilo posebni položaj: v primerih, ko zastopnik v dogovoru z nasprotno
stranko sklene navidezni posel z namenom prevarati zastopano stranko, je tak posel v razmerju do
zastopanega učinkovit. V nasprotnem primeru bi se lahko nasprotna pogodbena stranka v razmerju
do zastopanega (tj. banko) zgolj sklicevala na z njene strani podano namero prevare. Sodišče je
posledično navidezni posel med zastopnikom in nasprotno stranko, sklenjen z namenom zavesti
zastopanega, obravnavalo kot miselni pridržek po § 116 BGB.
Tako je v skladu s sodbo BGH-ja pravni posel, če ga navidezno sklene zastopnik z namenom prevare
zastopanega na koluziven (dogovorjen, zavesten, vendar nedovoljen in prikrit) način v tihem soglasju
z nasprotno stranko, učinkovit proti dobroverni zastopani osebi. V izreku sodbe sta podani naslednji
tezi:
1922

BGH NJW 1996, 663, 664.
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 Pri skupinskem zastopanju poslovne stranke je dovolj za soglasje v smislu § 117/1 BGB, če je
le en predstavnik vedel, da je želela nasprotna stranka podati izjavo zgolj navidezno.
 Poslovna stranka ne more podati ugovora na navidezni posel, če naj bi dogovor o simulaciji
ostal usklajeno prikrit proti zastopanemu.
Zanimivo v predloženem primeru je to, da pritožbeno sodišče v predloženi sodbi ni razsodilo, da gre
za primer koluzivne zlorabe pooblastil zastopnika, v katerem bi zastopnik in nasprotna stranka skupaj
nastopala prevarljivo v škodo zastopanega. V tem primeru bi bil pravni posel zaradi dogovorjenega
ravnanja ničen v skladu s § 138 BGB. V predloženem primeru banka kot tožnik sploh ni zatrjevala
obstoj koluzivnega delovanja v njeno škodo, saj ni želela ničnosti posojilne pogodbe, temveč zgolj
ugotoviti odgovornost za plačilo iz te pogodbe. Tožnik je tako dejansko želel veljavnost te pogodbe.
Pri tem Crezelius1923 poudarja, da prevladujoči nauk zavrača, da je potrebno navidezni posel proti
tretji osebi obravnavati kot primer mentalne rezervacije, kar je še posebej zastopal Flume1924. V
navezavi na predhodno opisano sodbo Crezelius1925 ugotavlja, da pa medtem tako vsekakor misli BGH
s tem, ko je presodil, da se tisti, ki je posojilno pogodbo z zastopnikom sklenil navidezno, ne more
proti zastopanemu sklicevati na § 117 BGB. Rešitev je s strani BGH-ja izpeljana na pravno misel o §
116 BGB, tako da se ugotovi, da nova sodna praksa najbrž izhaja iz enotnega konteksta vrednotenja
določb § 116 in § 117 BGB.
Kramer1926 se je tukaj posvetil analizi učinkovanja (navideznega) posla iz skupinskega zastopanja
enega poslovnega partnerja,1927 kjer naj bi po sodbah BGH-ja1928 za dogovor po § 117/1 BGB
zadostovalo, če je zgolj en zastopnik vedel (in se s tem strinjal), da je nasprotna poslovna stranka
njegovo izjavo podala zgolj navidezno. Vendar naj bi – s sklicevanjem na v tej točki predstavljeno
sodbo1929 – pri dogovoru zastopnika z nasprotno poslovno stranko (z namenom prevare
dobrovernega zastopanega) v korist zastopanega seveda prišla v poštev določba § 116/1 BGB. Če se
izhaja iz tega, da dogovor o simulaciji ne temelji zgolj na povsem stvarnem soglasju,1930 temveč je kot
akt negativne avtonomije (izključitev učinkovanja podane izjave) in ima vsaj značaj podobnosti
pravnemu poslu, tako govorijo prevladujoči razlogi za to, da se pri celotni presoji z ozirom na
simulacijski dogovor zahteva soglasje vseh zastopnikov pri skupinskem zastopanju: »To ima za
posledico, da konstalacija, v kateri je dobroverna nasprotna stranka sklenila navidezni posel z zgolj
enim zastopnikom, ki sicer odloča v skupinskem zastopanju, in ki se bo – ob nepoznavanju
simulacijskega dogovora s strani preostalih skupinskih zastopnikov – odobril, ne predstavlja posrečen
navidezni posel v smislu § 117/1 BGB, temveč je razvrščen v t. i. ponesrečen navidezni posel«.1931 Pri
dobroverni nasprotni stranki (ki navidezni posel zmotno sprejme, da so drugi skupinski zastopniki
glede simulacije seznanjeni) se pravne posledice usmerjajo po § 118 BGB in § 122 BGB;1932 pri
»slabovernosti« pa je simulacijski dogovor potrebno po analogiji § 116/1 BGB oceniti kot miselni
1923

G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 42.
1924 W. Flume, 1992, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, str. 410.
1925 G. Crezelius, Scheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im Steuerrecht, v: W. Baumann, H.-J. von
Dickhuth-Harrach, W. Marotzke, 2005, Gesetz – Recht – Rechtsgeschichte, str. 42.
1926 E. A. Kramer, § 117 Scheingeschäft, v: : Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2006, str. 1316–1317.
1927 Predvsem v skladu s § 25 GenG, § 35 GmbHG, § 78 AktG.
1928 BGH NJW 1996, 663 (664); NJW 1999, 2882.
1929 BGH NJW 1999, 2882.
1930 BGH NJW 2000, 3127 (3128).
1931 Tako prepričljivo navaja J. von Hein (Der Abschluss eines Scheingeschäfts durch einen Gesamtvertreter, v: ZIP, 2005, št.
5, str. 197–198).
1932 Prav tam, str. 199.
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pridržek nasprotne poslovne stranke.1933

1.3.2. Sodba BGH V ZR 399/99
Iz izreka sodbe BGH z dne 26.05.2000 (V ZR 399/99, NJW 2000, 3127) izhaja sledeče:
1. Ne gre za navidezni posel po § 117/1 BGB, če je pogodbena stranka sama sklenila prodajno
pogodbo (v obliki notarske listine) in pri tem ni vedela za dogovor njenega pooblaščenca (za
pogajanje glede prodaje) o sklenitvi navideznega posla (glede zapisanja nižje cene v notarsko
listino). Glede pripisovanja védenja o poslu se v skladu z določbo § 166 BGB po analogiji ne
more nadomestiti pomanjkljiva navidezna poslovna volja.
2. »Spodleteli navidezni posel« je tudi tedaj ničen, četudi je sestavljena notarska listina.
Vsebina zadeve je naslednja: v notarski pogodbi z dne 17.3.1994 so tožniki pridobili zemljišče (sicer še
neizmerjeno) v velikosti 3.600 kvadratnih metrov po ceni 43.200 DEM. Pravice iz te pogodbe o
prodaji zemljišča so bile predhodno prenesena na toženo stranko z notarsko listino z dne 4.3.1995.
Tožniki so v tožbi zahtevali razdrtje pogodbe. Ta naj bi bila nična, saj je bilo z glavnim pogajalcem
tožene stranke dogovorjeno za ceno 385.000 DEM. Na njegov predlog pa je bila notarsko overjena le
cena 43.200 DEM, da bi se izognili posledicam obdavčitve, ker je bil prodaja izvršena pred potekom
dvoletnega roka. Deželno sodišče (LG) je tožbo zavrnilo. Na pritožbo tožnika je višje deželno sodišče
(Oberlandesgericht - OLG) to odločitev spremenilo in dovolilo tožbeni zahtevek. Na to odločitev se
nanaša revizija tožene stranke, medtem ko tožniki zahtevajo zavrnitev te pritožbe.
Pritožbeno sodišče (tj. OLG) je med razlogi za odločitev navedlo, da pogodba ni v nasprotju z dobrimi
običaji niti ni nična kot navidezni posel, saj je imela tožena stranka resnično poslovno voljo. Izjave
glavnega pogajalca tožene stranke glede resnično želeno kupnine v znesku 385.000 DEM ni mogoče
pripisati toženi stranki. Prav tako ne obstaja disenz (nesporazum). Gre sicer za primer »spodletelega
navideznega posla« (gescheitertes Scheingeschäft; § 118 BGB), vendar se tožniki nanj ne smejo
sklicevati. Ne nazadnje, tožniki ne smejo izpodbijati pogodbo zaradi nepoštenosti (zvijačnosti)
glavnega pogajalca, saj ni mogoče ugotoviti, da je tožena stranka vedela za navidezni vnos kupnine v
notarsko listino (v znižanem znesku 43.200 DEM). Sodišče je pripisalo, da pa bi tožniki lahko pogodbo
učinkovito izpodbijali iz naslova zmote. Po sklenitvi dokazov je bilo ugotovljeno, da se je za pogajanja
pooblaščena oseba dogovorila s tožniki, da naj bi bila prava cena namesto zapisanega v notarski listini
v resnici 385.000 DEM. O tem pa tožene stranke niso vedele, tako da so tožniki zmotno
predpostavljali, da to odraža tudi voljo toženih strank.
Navedena sodba je v nadaljevanju vzdržala revizijo BGH-ja, ki je navedel, da je pritožbeno sodišče
(kot sodišče nižje stopnje) upravičeno zanikalo navidezni posel. Po ugotovitvah sodišča so tožene
stranke želele skleniti pogodbo tako, kot je bila dejansko dokumentirana, ter so morali razumeti tudi
poslovno izjavo tožnikov. S tem pa manjka predpostavka dejanskega konseza glede simulacije po §
117 BGB. Pri tem pa navidezni dogovor s pooblaščencem za pogajanje ne pride do pomena.
Neposredna uporaba § 166/1 BGB1934 ne pride v poštev,1935 saj tožene stranke pri sami sklenitvi
(zaključku) pogodbe niso bile zastopane s strani pooblaščenca za pogajanje. A tudi če toženim
1933

E. A. Kramer, § 117 Scheingeschäft, v: : Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2006, str. 1316–1317.
§ 166/1 BGB - Willensmängel; Wissenszurechnung:
(1) Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das
Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters
in Betracht.
1935 BGH z dne 28.1.2000 - V ZR 402/98, NJW 2000, 1405; BGH z dne 29.3.2000 - VIII ZR 81/99, NJW 2000, 2272.
1934
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strankam po analogiji § 166/1 BGB pripišemo védenje (poznavanje) delovanja njihovega pogajalskega
pomočnika,1936 to ne spreminja ničesar. V tem kontekstu ne gre za vprašanje pripisanja védenja o
dogovoru (Wissenszurechnung), temveč za vprašanje glede obstoja ob sklenitvi pogodbe potrebnega
soglasja strank, ki je bilo dano zgolj navidezno in iz katerega naj pravne posledice ne bi nastale.
V primeru odklona dogovorjene volje od objektivne vsebine izjavljenega se je V. senat BGH-ja že
predhodno odločil,1937 da je razumevanje pooblaščenca lahko pomembno samo v obsegu, če je
pogodbena stranka sama vedela za to. Drugače ni mogoče presoditi tudi ta primer. Tudi v tem
pogledu gre za soglasje volj, namreč za sklenitev navideznega posla. Ta volja pa mora biti prisotna pri
stranki, ki sklepa pogodbo, in samo iz tega izhaja zakonsko določena ničnost. Upoštevati gre
označitev § 117/1 BGB kot konkretiziranje negativne strani zasebne avtonomije.1938 Iz tega sledi, da
potrebno (nujno) soglasje volj ni mogoče nadomestiti s pripisanjem védenja o dogovoru. Pri toženih
strankah – po ugotovitvah pritožbenega sodišča – vendar manjka volja skleniti navidezni posel. Želeli
so skleniti pogodbo z overjeno vsebino, saj – iz česa izhaja sodišče – niso vedeli za dogovor, ki ga je
nasprotna poslovna stranka sklenila s pooblaščencem za pogajanje.
BGH je pritrdil tudi presoji pritožnega sodišča glede narave pravnega posla: zadeva se mora presojati
v skladu z načeli »spodletelega navideznega posla«, ki je zajet v § 118 BGB.1939 Po vsem navedenem je
pogodba v skladu s § 118 BGB nična.
Rüthers in Stadlerjeva1940 sta v teoretski razlagi navedenega posla, ko pogodba ni dosežena iz naslova
ničnosti po § 118 BGB (in ne po § 117 BGB), navedla tudi, da notarska overitev listine ne ovira
sklicevanja na ničnost pravnega posla; ne ponuja varstva zaupanja iz naslova tega, da so v notarski
listini zapisane izjave po trditvah tudi dejansko mišljene. Morebitna primerjava s falsa demonstratio
non nocet pri že notarsko overjeni listini pri tem ne pride v poštev.1941

1.3.3. Sodba BGH IX ZR 330/99
V nadaljevanju predstavljeni in analizirani sodbi BGH-ja z dne 7.12.2000 (IX ZR 330/99, NJW 2001,
1062) je tožnik kupil zemljišče za 300.000 DEM, na katerem je želel zgraditi hišo. Brez vednosti
prodajalca se je mati prodajalca dogovorila, da mora kupec še njej plačati 30.000 DEM. Mati je kot
izvajalka pogajanj pripravila pogodbo. Vendar pogodba ni nastala, ker notar, ki je v tem primeru
nastopal v vlogi tožene stranke, del pogodbe, ki mu ni bil znan ter se nanaša na to dodatno plačilo,
strankam ni prebral. Tožnik (kupec) je podal tožbo za nadomestilo škode zoper notarja zaradi kršitve
uradne dolžnosti pri izvajanju notarske službe.

1936

BGHZ 55, 307, 311; BGH z dne 13.2.1989 - II ZR 179/88, WM 1989, 719, 721; BGH z dne 21.2.1992 - V ZR 268/90,
NJW 1992, 1500; BGH z dne 24.11.1995 - V ZR 40/94, NJW 1996, 451.
1937 BGH z dne 21.2.1986 - V ZR 126/84, WM 1986, 857, 858.
1938 E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1314.
1939 RGZ 168, 204, 205; OLG München, NJW-RR 1993, 1168, 1169.
1940 B. Rüthers, A. Stadler, 2007, Allgemeiner Teil des BGB, str. 345–346.
1941 Primer: P in K želita skleniti pogodbo o prodaji zemljišča s parcelno številko 168. Pomota se v notarsko listino o
opravljenem prometu z nepremičnino vpiše parcelna številka 147, ki prav tako pripada P-ju, pri čemer oba ne opazita
napake. Razlaga sledi v smeri, da oba želita pogodbo glede prodaje parcele št. 168, saj to predstavlja usklajeno voljo obeh
strank (korak 1). Sicer je notarsko overjena pogodba o prodaji parcele št. 147, kar pa ne povzroči ničnosti zaradi formalne
napake. To funkcijo varovanja ali razjasnitve v razmerju do poslovnih strank ima določba § 311b/1/s.1 BGB. Varnostna
funkcija je podana v tem, da se jim pojasni obseg oziroma posledice njihovega ravnanja, medtem ko se s sodelovanjem
notarja ob sklepanju pogodb preprečuje nastanek pravnih napak, zmot ali lukenj v pogodbi (razjasnitvena funkcija). Pri tem
namen zaščite zaupanja tretjega ta zakonska določba ni predpisala. To ima za posledico, da se načeloma pravilo falsa
demostratio lahko uporabi ter nakazovanje na pravo voljo v pogodbeni listi ni potrebno. Zato je pogodba v tem primeru z
vsebino »št. 168« učinkovita, za razliko od primerov, ko stranke zavestno v listino nekaj napačno zavedejo, npr. nižjo ceno z
namenom varčevanja pri davkih. B. Rüthers, A. Stadler, 2007, Allgemeiner Teil des BGB, str. 187–188.
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Tožena stranka (notar) je overila pogodbo, na podlagi katere je tožnik kupil od prodajalca zemljišče za
ceno 300.000 DEM z namenom, da na zemljišču postavi hišo. Brez vednosti prodajalca se je tožnik
dogovoril z mamo prodajalca, ki je nastopala kot pooblaščenka za vodenje pogajanj, da bo njej plačal
dodatnih 30.000 DEM. Nakup zemljišča ni uspel, ker se je prodajalec uspešno skliceval, da mu notar
(kot tožena stranka v tej sodbi) ni prebral specifikacije prodajne pogodbe. Posledično je kupec
(tožnik) podal zahtevek po nadomestilu škode v znesku 87.055,47 DEM, vendar na nižjih instancah ni
bil uspešen.
BGH je dovolil revizijo. V povzetku razmišljanju je BGH ugotovil, da je pritožbeno sodišče (OLG) izdalo
svojo sodbo na podlagi treh razlogov (pomislekov):
1) izjavilo je, da tudi z ustrezno notarsko pogodbo posel ne bi bil učinkovit, ker je šlo za
navidezni posel v smislu § 117 BGB. Notarska listina z navedeno kupnino 300.000 DEM ni
izkazovala prave volje pogodbenih strank. Tožniku je bilo pri zapisu notarske listine jasno, da
mora plačati še dodatnih 30.000 DEM, saj bi bila drugače sklenitev pogodbe preprečena s
strani prisotne matere prodajalca. Isto védenje (znanje, poznavanje) je imela tudi prodajna
stran, ker je potrebno védenje njegove matere po § 166/1 BGB pripisati prodajalcu;
2) pritožbeno sodišče je nadalje menilo, da bi bila prodajna pogodba – če ne bi šlo za primer
navidezne pogodbe – nična v skladu s § 138/1 BGB, saj naj bi šlo za dogovor o podkupnini
med tožnikom in materjo prodajalca;
3) tožnik tudi zato ne bi mogel zahtevati nadomestila škode od tožene stranke, ker je šlo za
ravnanje v slabi veri. Tožnik je naklepno ravnal protipravno s tem, ko je v postopku
notarskega zapisovanja zavestno zavedel nižjo kupnino. Nasprotno pa se toženi stranki očita
le malomarno ravnanje.
BGH je glede prvih dveh premislekov izvedel revizijo, ne pa tudi v tretjem primeru. Ta premislek ni
pomemben, saj ni neodvisen od prvega in drugega premisleka, po katerih je prodajna pogodba
navidezni posel oziroma gre za primer dogovora o podkupnini.
Revizija je bil uspešna. BGH je prepoznal, da s strani tožene stranke notarsko overjena prodajna
pogodba ni bila navidezna pogodba v smislu § 117 BGB. To bi se lahko domnevalo le, če bi se plačilo
30.000 DEM, ki je bilo izvedeno prodajalčevi materi po volji pogodbenih strank, obravnavano kot del
s strani tožnika izvedene protistoritve v zameno za prenos zemljišča.
V nasprotju z vidikom pritožbenega sodišče se prodajalcu ne more pripisati poslovna volja njegove
matere, tudi ne z uporabo pravne misli po § 166/1 BGB. Čeprav sodna praksa uporablja to določbo
ustrezno v primerih, ko je druga oseba pooblaščena za izvajanje določenih zadev, ki pa jih ne opravi
kot zastopnik, temveč v razmerju do poslovnih partnerjev nastopa za poslovnega gospodarja kot npr.
pooblaščenec za pogajanja.1942 Toda pripisovanju (dodelitvi) po analogiji § 166/1 BGB so postavljene
meje. Tako te pri pogodbah, ko so zavezane notarski obliki, ne pridejo v poštev, ker mora biti volja pri
sklenitvi pravnega posla pri strankah prisotna. Le iz te volje izhaja vrednotenje obstoja s strani zakona
postavljene posledice ničnosti. Izjava, ki jo stranke ne želijo soglasno, ne morejo imeti pravno
zavezujočih posledic. Zato se pri pogodbah po (tedanjem) § 313 BGB1943 potrebnega soglasja volj ne
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BGHZ 55, 307, 311; BGHZ 83, 293, 296; BGH z dne 21.2.1986 - V ZR 126/84, NJW-RR 1986, 1019, 1020.
§ 313 BGB (a.F. - do 31.12.2001) - Störung der Geschäftsgrundlage:
Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben,
bedarf der notariellen Beurkundung. Ein ohne Beobachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalte
nach gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen.
1943
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da nadomestiti s pripisovanjem védenja (Wissenszurechnung), kar izhaja iz v predhodni točki
opisanega primera.1944
Prav tako s sklicevanjem na sodbo s št. V ZR 399/99 sodišče ugotavlja, da je po določbi § 118 BGB
spodleteli navidezni posel ničen tudi tedaj, če je sklenjena notarska listina. Iz neuspelega navideznega
posla ni mogoče izhajati, saj predvideva, da je neresno mišljena volja izjava podana v pričakovanju, da
pomanjkanje resnosti ne bo napačno razumljeno. To bi se v tem primeru predpostavljalo, če bi tožnik
imel pri sklenitvi pogodbe predstavo, da mora v resnici plačati 330.000 DEM za nepremičnino, kar bi
prav tako ustrezalo volji prodajalca in ta bi se strinjal s tem, da se v notarsko pogodbo ne izkaže
popolna nakupna cena.
BGH je v revizijskem postopku ugotovil, da pritožbeno sodišče ni podalo ustrezne ugotovitve.
Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da je bilo tožniku v postopku notarskega zapisovanja jasno, da mora
plačati dodatnih 30.000 DEM, skupaj torej 330.000 DEM, saj prodajalec sicer ne bo sklenil pogodbe.
Dogovor o plačilu z materjo prodajalca je bil ob prodajni pogodbi v smislu »vzemi ali pusti«. Ta
dogovor je bil – drugače kot pri običajni proviziji nepremičninskega agenta – pogoj, da lahko tožnik
kupi zemljišče. V nasprotnem primeru bi mati prodajalca uveljavila vpliv na svojega sina, da ta ne bi
prodal nepremičnine tožniku, oziroma ga na začetku sploh ne bi poslovno povezala s tožnikom. Zakaj
se to razlikuje od »običajnega plačila posredniške storitve«, pa se – kot je ugotovil BGH – pritožbeno
sodišče ni izreklo.
Nasprotno je tožnik v postopku dokazovanja trdil, da je bilo med njim in materjo prodajalca
dogovorjeno, da ji za uspešno posredovanje pri prodajni pogodbi pripada provizija v višini 30.000
DEM. Zato ni imel želje, da poveže prodajno pogodbo in dogovor za plačilo provizije v pravno celoto;
zgolj v primeru takšne celote bi dogovor o proviziji podlegel določbi o obliki v skladu s § 313 BGB.1945
Obveznost za plačilo 30.000 DEM bi bila s sklenitvijo prodajne pogodbe pogojna; in obratno sklenitev prodajne pogodbe ne bi bila pravno odvisna od plačila 30.000 DEM. Pri takšni enostranski
odvisnosti dogovor o plačilu provizije ni zajet v določbi o obličnosti, ki se zahteva za nepremičninske
posle.1946
Sodbo pritožbenega sodišča je BGH posledično razveljavil ter zadeva vrnil pritožbenemu sodišču v
ponovno odločanje z napotilom, da mora ugotoviti, ali je s strani tožnika znesek 30.000 DEM
zamišljen kot del kupnine ali kot provizija za mater prodajalca; v primeru ugotovitve obstoja prvo
zapisanega pa je potrebno ugotoviti, ali obstajajo dodatne predpostavke za obstoj § 118 BGB. Hkrati
mora izvesti ugotovitve glede morebitnega dogovora o podkupnini.

1.3.4. Sodba BGH V ZR 229/01
Pri zgolj navedbi napačnih podatkov v voljni izjavi, kot npr. navedba napačnega datuma, se določba §
117/1 BGB ne uporablja, če je pravni posel drugače resno mišljen. Ne gre za navidezni posel, ko se
stranki glede (tudi pravilne navedene) prodajne cene strinjata, vendar pa del cene – z namenom
prevarati davčno oblast – napačno opredelita (v resnici ne gre za želeni prevzem stroškov
sanacije).1947
Takšen je primer sodbe BGH-ja z dne 5.7.2002 (V ZR 229/01, NJW-RR 2002, 1527), ki se nanaša na
naslednjo vsebino: z notarsko overjeno pogodbo z dne 11.9.1997 je tožena stranka (prodajalec)
prodala tožnici (kupec) parcelo s staro hišo. Nakupna cena, navedena v pogodbi, se je glasila:
1944

BGH z dne 26.5.2000 - V ZR 399/99, ZIP 2000, 1533, 1534.
RGZ 145, 246, 248; BGHZ 101, 393, 396; BGH z dne 16.9.1988 - V ZR 77 / 87, NJW-RR 1989, 198, 199.
1946 BGH z dne 26.11.1999 - V ZR 251/98, NJW 2000, 951.
1947 E. A. Kramer, v: F. J. Säcker, 2006, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, str. 1314.
1945

302

»Kupnina v znesku 1.235.000 DEM, od tega zemljišče 150.000 DEM, stavba 850.000 DEM ter sanacija
235.000 DEM. S sanacijskimi deli se še ni začelo. Gradbena dela v bruto znesku 230.000 DEM bo
prevzel kupec …«. Potem ko je tožnica opredelila kupoprodajno pogodbo za neučinkovito in zahtevala
vračilo kupnine, je tožena stranka postavila zahtevek za povrnitev škode zaradi neizpolnitve pogodbe.
Pritožbeno sodišče (OLG) je zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo, podan s strani tožene stranke, in
sicer s sklicevanjem na § 117 BGB. Overjena pogodba je nična, ker stranke s sanacijo stavbe povezane
obveznosti s strani kupca – v nasprotju z besedilom pogodbe – niso imele namena prevzeti, tako da
po drugi strani dejansko dogovorjena pogodba za nakup nepremičnine v znesku 1.235.000 DEM ni
notarsko zapisana in je zato v skladu s tedaj veljavnim § 313/s.1 BGB ter § 125 BGB1948 nična.
Obrazložitev OLG ni vzdržala revizijske presoje BGH-ja. Nasprotno je BGH opredelil notarsko overjeno
pogodbo za učinkovito ter opredelil uporabo § 117 BGB s strani pritožbenega sodišča kot napačno.
Tako pogodbena listina ponovno resnično vzpostavlja med strankama dogovorjene pogodbene
obveznosti. Klavzula o prevzemu izvedbenih obveznosti tožene stranke (prodajalca) proti tretji osebi
(izvajalcu sanacije stavbe) s strani tožnika (kupca) pa se lahko obravnava ločeno; lahko je odstranjena
ali črtana, brez da bi bil zato dogovorjen nakup za ceno 1.235.000 DEM posledično pomanjkljivo
zapisan v nakupni listini.
Tudi § 139 BGB,1949 ki določa, da ničnost dela pogodbe vodi do ničnosti celotne pogodbe, razen če se
lahko predvideva, da bi stranke sklenile posel tudi brez te nične sestavine pogodbe, v primeru
kupnine v znesku 1.235.000 DEM ne pride v poštev. To pa v dotičnem primeru ni mogoče sprejeti, saj
so se stranke namenile, da iz dodatne klavzule glede sanacije objekta ne bodo izvedle pravne zaveze.
Nasprotno sta obe stranki želeli opraviti nakup nepremičnine za dogovorjeno ceno.
Poslednja ugotovitev je ta, da zavajanje davčnega organa s predložitvijo prirejenih podatkov iz
pogodbenih listin ne vodi k ničnosti dogovorjene prodaje po § 134 in § 138/1 BGB. Namen davčne
utaje vodi do ničnosti pogodbe zgolj tedaj, če je ta izključni ali glavni namen transakcije. Tudi v zvezi s
tem BGH nakazuje na to, da sta bila prenosa lastnine na nepremičnini in plačilo kupnine resnično
želeni obveznosti in kot takšni glavni cilj sklenjene pogodbe. Med strankama sklenjena kupoprodajna
pogodba je bila tako – kljub vključitvi navidezne klavzule – učinkovita in tako upravičuje toženo
stranko, da zahteva povrnitev škode zaradi neizpolnitve (v skladu s tedanjim § 326 BGB1950).
Heinrichs1951 ugotavlja, da je glavni uporabni primer § 117 BGB nakup nepremičnine, ko je podana
nižja cena kot je bila dogovorjena – npr. za namene doseganja davčnih ugodnosti. Tako je notarsko
overjeni posel ničen, medtem ko je želeni posel v skladu s § 313 BGB ničen iz naslova obličnosti. Tej
ugotovitvi pa ne ustreza v tej točki predstavljena sodba BGH-ja, ki je – za razliko od ostalih primerov
1948

§ 125 BGB - Nichtigkeit wegen Formmangels:
Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der durch
Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge.
1949 § 139 BGB – Teilnichtigkeit:
Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch
ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde.
1950 § 326 BGB (a.F. – do 31.12.2001) - Befreiung von der Gegenleistung und Rücktritt beim Ausschluss der Leistungspflicht:
(1) Ist bei einem gegenseitigen Vertrage der eine Teil mit der ihm obliegenden Leistung im Verzuge, so kann ihm der andere
Teil zur Bewirkung der Leistung eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, daß er die Annahme der Leistung nach
dem Ablaufe der Frist ablehne. Nach dem Ablaufe der Frist ist er berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu
verlangen oder von dem Vertrage zurückzutreten, wenn nicht die Leistung rechtzeitig erfolgt ist; der Anspruch auf Erfüllung
ist ausgeschlossen. Wird die Leistung bis zum Ablaufe der Frist teilweise nicht bewirkt, so findet die Vorschrift des § 325 Abs.
1 Satz 2 entsprechende Anwendung.
(2) Hat die Erfüllung des Vertrages infolge des Verzugs für den anderen Teil kein Interesse, so stehen ihm die im Absatz 1
bezeichneten Rechte zu, ohne daß es der Bestimmung einer Frist bedarf.
1951 H. Heinrichs, v: O. Palandt, P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diedrichsen, W. Edenhofer, H. Heinrichs et al., 2001,
Bürgerliches Gesetzbuch, str. 84.
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sodb – utemeljena na ugotovitvi, da se navidezni dogovor ne nahaja v izjavljeni ceni, temveč v obliki
dodatnega dogovora glede obveznosti kupca do prodajalca. Vendar je posel želen in ostaja v veljavi,
kljub temu, da iz dodane klavzule ne izhaja prava cena iz naslova davčnega namena.
Zato v primeru sodbe V ZR 229/01 tudi govorimo o nastanku »navideznega posla« (scheinbares
Scheingeschäft).

1.3.5. Sodbi BGH 5 StR 448/01 in BGH 5 StR 164/06
Zanimiva sta zlasti primera presojanja obstoja navideznega posla s področja športa, in sicer sledita
sodbi z dne 20.3.2002 (5 StR 448/01, NJW 2002, 1963) ter z dne 7.11.2006 (5 StR 164/06, NStZ-RR
2007, 345).
Razlogi za presojanje v zadevi BGH 5 StR 448/01 so bili naslednji: deželno sodišče (LG) je obsodilo
toženi stranki K in H na pogojno zaporno kazen zaradi davčne utaje v dveh primerih in zaradi pomoč
pri davčni utaji, medtem ko je bila obtoženemu B-ju izrečena pogojna zaporna kazen zaradi pomoči
pri davčni utaji. Sodišče je ugotovilo naslednje: toženi stranki K in H sta bili v letu 1993 dejavna kot
častna predstavnika prezidija nogometnega kluba Eintracht Frankfurt, pri katerem je bil zaposlen tudi
nogometaš Y. Potem ko je klub v začetku sezone zvezne lige 1992/93 dosegel preboj k »udarnim«
ekipam zvezne lige, so se v začetku leta 1993 začela pogajanja o povečanju plač, še posebej ker so se
tudi drugi klubi začeli zanimati za podpis pogodbe z Y-jem. Eintracht Frankfurt si je želel, da se
dogovori o podaljšanju pogodbe s tem igralcem in da se odpravi v pogodbi o zaposlitvi vsebovana
določba o prestopu, po kateri je lahko Y pod določenimi pogoji zahteval predčasno prenehanje
pogodbe o zaposlitvi.
Y je postavil visoke zahteve po plači. Ko so bila pogajanja neuspešno prekinjena, je Y kot
pooblaščenca za nadaljnja pogajanja postavil B-ja, ki je vodil oglaševalsko agencijo. Tožene stranke so
se nato dogovorile (med drugim tudi) za enkratno plačilo dveh milijonov DEM s pripadajočim DDVjem, ki se naj ne bi plačal neposredno Y-ju, ampak prikrito v obliki plačila B-jevi oglaševalski agenciji,
ki naj bi nato znesek nakazala Y-ju. Z namenom, da ne bi plačale dohodnine in da bi Y-ju omogočil
prikrivanje tega prejemka pred davčnim uradom, so se tožene stranke odločile, da bodo sklenile
navidezno pogodbo med oglaševalsko agencijo obtoženega B-ja in nogometnim klubom Eintracht
Frankfurt, po kateri naj bi prenesli vse marketinške pravice za osebo Y na klub. Junija 1993 je bilo
podpisanih več pogodb, ki se nanašajo na nogometaša Y, ki urejajo vprašanja glede njegovega
dohodka in odpravijo določbo o prestopu. Pri tem so bile pogodba med klubom in oglaševalsko
agencijo o prenosu pravic do trženja ter pogodbe, sklenjene z Y-jem, antedatirane. Napravljen naj bi
bil vtis, da je bila pogodba za tržne pravice sklenjena šele pol leta po tem, ko so bile sklenjene druge
pogodbe. Od s strani kluba plačanega zneska 2.300.000 DEM je tožena stranka B zadržala 300.000
DEM, ki se je nanašal na obveznost za DDV ter ga je tudi plačala davčnemu uradu, ter provizijo v
znesku 200.000 DEM. Preostali znesek je prenesel na družbo A iz Gane, katere dejanski lastnik je bil Y.
Eintracht Frankfurt ni vložil pri davčnem uradu davčne napovedi za izplačano plačo in posledično ni
plačal dohodnine v višini več kot 1,2 milijona DEM; nasprotno pa je klub uveljavil DDV iz prejetega
računa, izdanega s strani obtoženega B-ja, kot vstopni davek. Tudi Y ni prijavil prejetega zneska
davčnemu organu ter je posledično zatajil nastalo dohodninsko obveznost.
Vse tri tožene stranke so osporavale ugotovitve sodišča z revizijskim zahtevkom ter se sklicevale na
kršitev materialnega prava. Tožene stranke so se posebej pritoževale, ker je prenos tržnih pravic za
nogometaša zvezne lige Y-ja na klub Eintracht Frankfurt obravnavan za davčne namene kot navidezna
pogodba v smislu § 41/2 AO. Trdile so, da je prišlo pri izbranem dogovoru za dovoljeno in dejansko
izvedeno pogodbo in ne za prikrivanje izplačila plače Y-ju.
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Sodba LG-ja je vzdržala pravno presojo pred BGH-jem. LG je bil prepričan, da s strani tožene stranke
sklenjena pogodba o prenosu pravic trženja ni bila resno želena in je služila samo prikrivanju
izplačane plače na osebo Y. Po mnenju BGH-ja je tako LG pravilno izhajal, da nogometaš dosega
dohodek iz nesamostojnega dela (§ 19/1/t.1 EStG1952), saj se je vezal za daljše obdobje in vezal, da bo
o ravnal v skladu z navodili kluba. Hkrati imajo uspešni športniki možnost, da lahko iz svoje
prepoznavnosti dosegajo skozi dohodke iz oglaševanja celo višje dohodke kot iz športnega
udejstvovanja.1953
Bistvo presoje BGH-ja iz naslova pritožnikovih grajanj kršitve materialnega prava je bila preveritev
obstoja navideznega posla. Sodišče je povzelo definicije navideznega posla: ta je v smislu § 41/2 AO
podan, ko so stranke soglasne, da pravni posel nastopi zgolj za zunanji videz, pri čemer ne želijo
nastanek s tem pravnim poslom povezanih pravnih posledic.1954 Ključni dejavnik je, ali stranke za
dosego želenega uspeha štejejo navidezni posel kot zadosten (dovoljšen) ali pa resno želen pravni
posel kot potreben.1955 Pri tem je potrebno upoštevati položaj interesov in sleden gospodarski
namen, kakor tudi preučiti vprašanje, ali so udeleženci izza navideznega posla prikriti posel resnično
želeli.
Po mnenju BGH-ja je to merilo LG tudi upošteval in je na podlagi celovite presoje okoliščin (tako za
kot proti opredelitvi navideznega posla) izoblikoval prepričanje, da tožene stranke glede prodaje
tržnih pravic niso mislile resno, temveč je bil namen ustvariti videz takšne pogodbe z namenom
prikritega izplačila plač na igralca Y.
Po mnenju BGH-ja je prav tako sodišče nižje stopnje brez pravne napake ugotovilo, da se Eintracht
Frankfurt po eni strani – kljub obstoju domnevnih ekskluzivnih pravic – kasneje ni zoperstavil sklenitvi
pogodbe med oglaševalsko agencijo B-ja in tretjo osebo ter po drugi strani ni sam poskusil tržiti
svojega igralca ter ni niti enkrat izkoristil podano možnost, da bi nagovoril glavnega klubskega
sponzorja k trženju Y-ja. Pri tem se lahko tudi upošteva, da marketinške pravice ob kasnejšem
prestopu Y-ja k angleškemu klubu Leeds United niso igrale nobene vloge. Prav tako gre priznati LG-ju,
da so tožene stranke antedatirale različne pogodbe z namenom zbuditi vtis, da sta bili pogodba za
povečanje plač in tista o prenosu pravic trženja sklenjeni v časovnem razmiku pol leta.
BGH je tako pritrdil ugotovitvi LG-ja, da gre pri plačilu 2,3 milijona DEM na račun tožene stranke B za
prikrito izplačilo plač (verdeckte Gehaltszahlung) nogometnemu igralcu Y; klub je bil zavezan k prijavi
dohodninske obveznosti in plačilu davka. Pravni posel o prenosu tržnih pravic je kot navidezni posel
za obdavčitev nepomemben (§ 41/2/s.1 AO). Odločilni za obdavčitev je prikriti posel, ki v tem
primeru predstavlja izplačilo plače igralcu Y-ju s strani kluba Eintracht Frankfurt (§ 41/2/s.2 AO). V tej
zvezi je nepomembno, da se plačilo ni izvedlo neposredno, temveč je denar tekel preko tožene
stranke B na račun ganske družbe A, sicer formalno v lasti nogometaševega strica.

1952

§ 19/1/t.1 EstG - Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und andere Bezüge und Vorteile für eine Beschäftigung im öffentlichen oder
privaten Dienst.
1953 Pri tem ti prihodki iz oglaševalske dejavnosti športnika spadajo v skladu s sodno prakso BFH -ja (BStBl II 1986, 424)
običajno k (z davkom od dohodka iz zaposlitve neobremenjenim) dohodkom iz pridobitne poslovne dejavnosti (§ 15
EStG), če športnik oglaševalski dejavnost izvaja samostojno in kot trajno doseganje dobička in to predstavlja udeležbo v
splošnem gospodarskem prometu. Pri tem BGH ugotavlja, da dejstvo, da je nogometaš Y poleg svoje plače kot
zaposlenec v klubu Eintracht Frankfurt prejel dodatno enkratno plačilo, še ne izpolnjuje pogoje za opredelitev kot
dodatno plačilo plače, vendar pa to tudi ne izključuje.
1954 BGH NJW 1982, 569.
1955 BGHZ 36, 84, 88.
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V zadevi sledenja ciljem predloženega dela je sicer manj pomembno, pa vendarle vredno omembe,
da je obsodba treh obtožencev za pomoč pri utaji davkov (dohodnine) vzdržala revizijsko presojo. 1956
Pravni pomisleki niso bili podani niti pri obsodbi toženih strank K in H zaradi utaje DDV-ja iz naslova
njegovega neupravičenega odbitka vstopnega davka po prejetem navideznem računu.1957 Pomislek
pa je bil s strani BGH-ja podan glede (dolžine) izrečene kazenske sankcije iz naslova nepravilnosti na
področju DDV; revizije je tako vodila k razveljavitvi izrekov kazni,1958 medtem ko je BGH v ostalem
izrekel pritožbene argumente za neutemeljene.
Zgoraj opisana sodba se nanaša na postopek BGH-ja zoper razvpit primer, ki je v nemški športni in
laični javnosti zelo odmeval. Postopek se je nanašal na soudeležence (pomočnike) pri kaznivem
dejanju davčne zatajitve, pri čemer je bil postopek proti (v časopisih razkritemu) nekdanjemu
napadalcu nogometnega kluba Eintracht Anthonyju Yeboahu predhodno že ločeno izveden. Tako je
LG že dne 2.1.2001 obsodil Ganca zaradi davčne utaje na denarno kazen 360.000 DEM. Državno
tožilstvo je sicer za tega nogometnega profesionalca zahtevalo pogojno zaporno kazen enega leta in
pol kakor tudi denarno kazen v višini 300.000 DEM.
Nič manj odmevna ni bila sodba BGH 5 StR 164/06 z dne 7.11.2006, ki se nanaša na revizijo sodbe LGja v kazenskem postopku zaradi utaje dohodninske obveznosti s strani nogometnega kluba »1. FC
Kaiserslautern«. LG je tako izrekel pogojno zaporno kazen za bivšega predsednika kluba (oseba F),
medtem ko je bila bivšemu članu uprave kluba (oseba H) in bivšemu predsedniku nadzornega sveta
(oseba W) izrečena denarna kazen. Obsodbe se nanašajo na nepravilne prijave dohodkov
nogometnega kluba v času od junija 1999 do julij 2001 za posebna plačila štirim profesionalnim
igralcem. V navedenem primeru so obtoženci izkazali kreativnost pri oblikovanju navideznih poslov,
in sicer so v primeru plačila luksemburškemu nogometnemu reprezentantu S-ju sklenili navidezno
pogodbo z družbo poštnim nabiralnikom s sedežem v Londonu z vsebino prenosa »osebnostnih in
oglaševalskih pravic na nogometašu S-ju«, v primeru plačila hrvaškemu nogometnemu reprezentantu
B-ju navidezno »scouting pogodbo« z ameriško družbo, v primeru plačila nigerijskemu nogometnemu

1956

BGH je navedel, da se kot pomoč v smislu § 27 StGB načeloma šteje vsako dejanje, ki objektivno spodbuja doseganje
uspeha pri dejanjih glavnega storilca (BGHSt 42, 135, 136), brez da bi to dejanje moralo biti vzrok za uspeh (BGHSt 46,
107, 109).
1957 Odbitek vstopnega DDV po § 15/1/s.1/št.1 UStG je dovoljen samo za davke iz prejetih računih v smislu § 14 UStG,
katerih obveznost obračuna davka temelji na dobavi blaga ali opravljenih storitvah v smislu § 1/1/št.1 UStG. Pri tem je
potrebno videti dejansko zasnovo pravnega posla; odločilni pri tem so dejansko izvedene storitve (BFH BFH/NV 1987, 756).
Navidezni posel in navidezno ravnanje so za obdavčitev nepomembni (§ 41/2/s.1 AO). Ta ureditev je po mnenju BGH-ja v
skladu s sodno prakso SES-a glede Šeste direktive (77/388/EGS) z dne 17.5.1977, po kateri je pravica do odbitka podana le
za tiste davke, ki so dolgovani po računih, ki so povezani s prometom, ki je podvržen obdavčitvi z DDV, ne pa za tiste, ki so
izključno dolgovani, ker so zgolj izkazani na računu (SES C-342/87 z dne 13.12.1989 - Genius Holding). Na to ne vpliva
dejstvo, če je bil s strani izdajatelja računa obračunani DDV dejansko plačan na vplačilni račun davčnega urada. Čeprav na
podlagi načela nevtralnosti DDV v skladu s sodno prakso SES-a velja, da se v postopku obdavčitve neupravičeno zaračunani
DDV lahko popravili (prilagodi), če je bila pravočasno in popolnoma odpravljena grožnja doseganja davčnih prihodkov (SES z
dne 19.9.2000 v zadevi C-454/98 - Schmeinck & Cofreth and Strobel; prav tako BFHE 194, 506 in BFHE 194, 517), pa to ne
preprečuje državam članicam, da v primeru izdajanja in uporabe fiktivnih računov uporabijo kazenskopravne posledice (SES
C-454/98, str. 7008, opomba 62). Bodisi Tako je davčni prihodek dokončno oziroma trajno ogrožen bodisi to ni primer, ker
je izdajatelj računa na računu izkazani davek odvedel na račun davčnega urada, pa to ne igra nobene vloge pri ugotavljanju
uresničitve zakonskega dejanskega stana davčne utajitve po § 370/1 AO. To vprašanje pa ima lahko pomen pri odmeri kazni
v okviru presoje učinkov dejanja (§ 46/2/s.2 StGB). V zaključku sodbe je BGH ocenil, da v tem primeru dejanje ni usmerjeno
k trajni izgubi davčnih prihodkov, kot to velja pri uporabi fiktivnih računov v primeru DDV vrtiljaka, temveč naj bi privedlo do
davčnega prikrajšanja na drugem mestu (dohodnina). Navedeno pa LG ni obravnaval, kar je – kot izhaja v nadaljevanju –
eden od razlogov za razveljavitev izrekov kazni.
1958 Razen že omenjene opazke glede obdavčitve z DDV-jem pa sodišče nižje stopnje prav tako pri izreku kazni ni v zadostni
meri upoštevalo razmerje med davkom na plačo (Lohnsteuer) in dohodnino (Einkommensteuer). Postopek ponovne odmere
kazni pred frankfurtskim LG-jem je sledil že decembra 2012, pri čemer je bila pogojna kazen bivšemu zakladniku kluba (K)
znižana iz 15 na 12 mesecev ter znižana še denarna kazen, medtem ko je sodišče bivšemu podpredsedniku kluba (H)
obnovilo sedemmesečno pogojno kazen.
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reprezentantu We-ju navidezno pogodbo o »prenosu pravic trženja na osebi We za čas trajanja
pogodbe o zaposlitvi« ter v primeru plačila brazilskemu veznemu igralcu Li-ju navidezno pogodbo za
(prav tako) pridobitev pravice do trženja tega igralca. Revizijski zahtevki vseh treh obtožencev niso
obrodili uspeha. BGH potrdil ugotovitve LG-ja, ki je uspešno opravil razmejitev davčno učinkovitih
pogodb od navideznih pogodb, kjer gre za domnevno prodajo marketinških pravic.

1.3.6. Sodba BGH XII ZR 74/01
Zanimiv je tudi vpogled v navedeno sodbo XII. senata BGH z dne 2.7.2003 (XII ZR 74/01, NJW 2003,
2742), ki je pristojen (tudi) za obligacijsko pravo s podpodročja zakupnin in najemnin. V podanem
primeru se razsodba nanaša na tožbo najemodajalca, ki zahteva od najemnika izpraznitev najete
nepremičnine ter plačilo zapadle najemnine za nazaj.
Predmet pogodbenega razmerja je bilo zemljišče s poslovno stavbo, ki je bilo dano v najem z
namenom uporabljene za trgovino z rabljenimi avtomobilov, in sicer na podlagi pisne pogodbe za
najemnino v neto znesku 500 DEM (plus DDV). Zraven je bilo nesporno ustno dogovorjeno, da se
poleg pisno dogovorjenega zneska še plačuje dodatna najemnina v znesku 3.000 DEM. Potem ko je
najemnik zavrnil plačilo celotne »pogodbeno« dogovorjene najemnine, je najemodajalec vložil tožbo
za plačilo in pri okrožnem sodišču in višjem deželnem sodišču dosegel uspeh, da mora najemnik
plačati 24.000 DEM zaostale najemnine. S strani najemnika vložena pritožba pa je v revizijskem
postopku pred BGH-jem naposled pripeljala do odprave sodbe sodišča nižje stopnje ter vrnila spor na
to pristojno sodišče. V utemeljitev svoje odločitve je XII. senat opozoril na to, da so načeloma
dogovori, ki podlegajo kaznivemu dejanju davčne utaje (§ 370 AO), kot taki nični v skladu s § 134
BGB. Zraven tega so nični tudi dogovori, da se iz naslova davčno relevantnega posla ne izstavijo
računi (t. i. »dogovor brez računa« oziroma »Ohne-Rechnung-Abrede« oziroma skrajšano »ORAbrede«). Kot enega od možnih »dogovorov brez računa« je potrebno prepoznati tudi dogovor, ko je
v pisnem sporazumu napisana najemnina neprimerljiva z dejansko dogovorjeno najemnino. V tem
primeru celo malo več kot to, saj v pogodbi zapisana najemnina dosega le 1/7 dejanske
najemnine.1959
Že leta 1968 je BGH1960 odločil, da za namene znižanja davčnega bremena sklenjen dogovor strank, ki
sta sklenili prodajno pogodbo, da naj kupec ne prejme nobenega računa ter da se naj transakcija ne
bi vnesla v poslovne knjige, ničen kot kršitev določb § 134 BGB in § 138/1 BGB. S takim stranskim
dogovorom (sporazumom) se tudi celotna prodajna pogodba v vsakem primeru šteje za nično, če je
»dogovor brez računa« vplival na ceno. Tako sklenjena pogodba bi lahko v skladu s § 139 BGB ostala
v veljavi le v primeru, če bi se dalo določiti, da bi tudi brez obstoja »dogovora brez računa« prišlo do
nastanka nakupne pogodbe pod enakimi pogoji, zlasti za isto predhodno ceno. V preprostem jeziku
povedano so pogodbe, s katerimi je povezana davčna utaja, načeloma le tedaj nične, če je glavni
namen pogodbe utaja davka. Ta sodna praksa pa ni bila prepoznana s strani nižjih sodišč, saj so v
svojih sodbah izhajala iz poudarjenega dejstva, da je bil glavni namen pogodbe »brez dvoma najem
zemljišča z na njem stoječo stavbo« in da se zato tudi pri pripisovanju načrtovane davčne utaje
dogovor ne more šteti za ničnega. V najemni pogodbi dogovorjena najemnina v znesku približno 1/7
prave najemnine omogoča najmanj očitni prikaz, da je bila (od ustnega dogovora odklonilna) pisna
pogodba sklenjene z namenom, da se omogoči davčna utaja. Ker ustni dogovor predstavlja dejstvo,
da je bila vzpostavljena (sklenjena) pisna pogodba z napačno vsebino, ter predstavlja del celotnega
posla, se postavlja vprašanje glede vpliva na veljavnost ničnosti celotne najemne pogodbe. Zato je
potrebno upoštevati – kot je BGH opredelil že v sodbi iz leta 1968 –, ali bi lahko bila v skladu s § 139
BGB sklenjena najemna pogodba tudi brez (ničnega) dogovora pod enakimi pogoji, zlasti pod isto
1959
1960

P. Breiholdt, 12.09.2003, Schwarzgeldzahlung bei Mietverträgen – Bundesgerichtshof zu OR-Geschäften, str. 41.
BGH z dne 3.7.1968 - VIII ZR 113/66, MDR 1968, 834.
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najemnino. Le v tem primeru bi lahko – kot določa v tej točki predstavljena sodba BGH-ja – ostala v
veljavi, saj bi bil tedaj glavni cilj poslovanja ne davčna utaja, temveč najem nepremičnine.1961
XII. senat je zaključil, da ni v položaju, da dokončno odloči; nižja sodišča niso sklenila ugotovitev,
kateri cilj so stranke zasledovale ter ali bi – ob predpostavki enakih pogojev – sklenile pogodbo tudi
brez tega stranskega dogovora. Poleg slednjega vprašanja, ki je v zadevi temeljno vprašanje, je BGH
še naložil potrebo po odgovoru na vprašanje, kakšen ekonomski pomen ima nepremičnina – glede na
lego in kakovost – za uspešno poslovanje najemnika kot trgovca z rabljenimi vozili. Zato je BGH vrnil
pravni spor na pritožbeno sodišče, da ta pride do potrebnih ugotovitev.

1.3.7. Sodba BGH 5 StR 72/07
V navezavi na točko III.3.6. predloženega dela, v katerem sem se lotil opredelitve odnosa med
prikritim izplačilom dobička (PID) do navideznega posla, je pomembna (edina) sodba, ki je opredelila
navedeno razmerje, in sicer BGH 5 StR 72/07 z dne 24.5.2007 (NStZ 2008, 412).
Konkretni dejanski stan navedenega primera je ta: nemški d. o. o. je plačeval skozi več let visoke
licenčnine družbi s sedežem na Irskem in pri tem plačila zavajal v poslovne knjige kot davčno priznane
odhodke. Družbenik nemške družbe je bil istočasno poslovodja irske družbe, ki je bila sicer v lasti
njegovega sina. Deželno sodišče (LG) je presodilo izvršena plačila kot PID, ker so ta izvirala iz
družbeniškega odnosa. Pravna podlaga za obravnavo PID-a je podana v § 8/3/s.2 KStG,1962 ki določa,
da »tudi prikrito izplačilo dobička kakor izplačilo katerekoli vrste, na podlagi katerega je vezana
pravica udeležbe pri dobičku in likvidacijskem iztržku kapitalske družbe, ne zmanjšujejo dohodka«.1963
Na podlagi ugotovitev LG-ja je bil poslovodja zaradi utaje davkov obsojen na skupno zaporno kazen
dveh let in devet mesecev, medtem ko je davčni svetovalec, ki sestavil pogodbo in podal nepravilne
davčne napovedi, dobil skupno – pogojno izrečeno – kazen v dolžini enega leta in dveh mesecev.
V revizijskem postopku je BGH v sodbi z dne 24.5.2007 zavrnil pritožbene argumente tožene stranke
in s tem potrdilo sodbo LG-ja. Pri tem je 5. kazenski senat v postopku izhajal iz domneve obstoja PIDa, če za storitev družbi, opravljeni s strani njenega prevladujočega družbenika ali njemu povezane
osebe, od samega začetka manjka civilnopravno učinkovit in dejansko izveden dogovor. Izkazalo se
je, da gre pri storitvi irske družbe za plačilo »nadomestila« in ne za plačilo uporabe licence.
Posledično je bila licenčna pogodba v skladu s § 41/2 AO opredeljena kot neresno hotena. Namesto
te pa velja davčnopravno resno želen posel, to je PID.
Za navedeno opredelitev licenčnin kot (zgolj) primer navideznih poslov so v resnici obstajali
oprijemljivi dokazi. Tako so bile začetne licenčnine plačane v času, ko je licenčna pogodba obstajala
zgolj v obliki osnutka pogodbe. Poleg tega je bila irska družba očitno zgolj navidezna družba (poštni
predal), ki dokazano ni razvila svojih patentov oziroma je patente neupravičeno prijavila. Da so bili
deleži v irski družbi v lasti sina in ne obdolženca, po mnenju BGH-ja ne spremeni ničesar. Konec
1961

P. Breiholdt, 12.09.2003, Schwarzgeldzahlung bei Mietverträgen – Bundesgerichtshof zu OR-Geschäften, str. 41.
§ 8/3 KStG - Ermittlung des Einkommens:
(3) Für die Ermittlung des Einkommens ist es ohne Bedeutung, ob das Einkommen verteilt wird. Auch verdeckte
Gewinnausschüttungen sowie Ausschüttungen jeder Art auf Genussrechte, mit denen das Recht auf Beteiligung am Gewinn
und am Liquidationserlös der Kapitalgesellschaft verbunden ist, mindern das Einkommen nicht. Verdeckte Einlagen erhöhen
das Einkommen nicht. Das Einkommen erhöht sich, soweit eine verdeckte Einlage das Einkommen des Gesellschafters
gemindert hat. Satz 4 gilt auch für eine verdeckte Einlage, die auf einer verdeckten Gewinnausschüttung einer dem
Gesellschafter nahe stehenden Person beruht und bei der Besteuerung des Gesellschafters nicht berücksichtigt wurde, es sei
denn, die verdeckte Gewinnausschüttung hat bei der leistenden Körperschaft das Einkommen nicht gemindert. In den Fällen
des Satzes 5 erhöht die verdeckte Einlage nicht die Anschaffungskosten der Beteiligung.
1963 FG se je pri tem naslonil tudi na davčno zaobidenje skozi zlorabo pravne obličnosti (§ 42 AO), čeprav to izrecno ne izhaja
iz obrazložitve analizirane sodbe BGH-ja. Je pa to jasno deklarirano v sodbi ustavnega sodišča (BVerfG 2 BvR 2067/07 z dne
26.6.2008), ki sledi v nadaljevanju (RŠ 15, 30, 33).
1962
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koncev je lahko bližnji sorodniki tudi prejemnik PID-a.
V tej zvezi je še pomembna sodba nemškega ustavnega sodišča z dne 26.6.2008 (BVerfG 2 BvR
2067/07), kjer je pritožnik podal zahtevo za izdajo začasne uredbe za zadržanje izvršitve kazni iz
sodbe BGH 5 StR 72/07. Ustavni sodniki so v izvedenem postopku enoglasno presodili, da niso
izpolnjene predpostavke za vodenja postopka.1964
Pri tem pa je za namene v tej točki analizirane sodbe pomemben povzetek sodb LG-ja in BGH-ja,
podan v sodbi ustavnega sodišča v točkah 12 do 26. Tako BVerfG ugotavlja, da »v izpodbijanih
odločitvah najdena razlaga določb § 41 AO in § 42 AO ne krši pritožnikovih temeljnih pravic iz § 103/2
GG-ja1965« (točka 30). Po mnenju BVerfG-ja je BGH v plačilih, opravljenih s strani nemške družbe na
irsko družbo – brez kršitve prepovedi analogija – videlo PID v skladu z § 8/3/s.2 KStG, ki prepoveduje
zmanjšanje dohodka družbe (točka 32). Pravna ocena revizijskega sodišča se je po mnenju BVerfG-ja
oddaljila od sodišča predhodne stopnje, saj je BGH videl licenčno pogodbo kot navidezni posel po §
41/2/s.1 AO, medtem ko je deželno sodišče (LG) opredelilo pogodbo kot zlorabo oblikovnih možnosti
prava v skladu s § 42/1/s.1 AO. Ker je bila po mnenju BGH-ja pogodba že neučinkovita kot navidezni
posel, se ni več ukvarjalo z vprašanjem, ali pogodba kot učinkoviti pravni posel lahko pomeni zlorabo
oblikovnih možnosti prava. Ta različna pravna presoja ni vplivala na izpolnitev zakonskega dejanskega
stana davčne zatajitve. Predmet ustavne preveritve je torej bilo le vprašanje, ali je uporaba stavka §
41/2/s.1 AO na primeru licenčne pogodbe in umestitev finančne naklonitve kot PID v smislu § 8/3/s.2
KStG skladen z GG-jem (kot nemško ustavo). Pri tem odločitev o tem, ali se zasnova (načrt) naklonitve
koristi v ustavnopravnem smislu lahko vidi kot obid (davčnega) zakona skozi zlorabo oblikovnih
možnosti prava in bi na tem temeljila sodba v tej davčni zadevi, po mnenju BVerfG-ja ni bila potrebna
(točka 33). Pri tem ustavno sodišče ni prepoznalo nobenih izjem ali kršitev temeljnih pravic, ki bi
vplivale na drugačno odločitev, kot je zavrnitev zahtevka po izdaji začasne odredbe za zadržanje
izvajanja izrečene zaporne kazni.

1964

Sodišče je ugotovilo, da niso izpolnjene zakonske predpostavke iz § 93a/2 BVerfG, ki določajo bodisi temeljni
ustavnopravni pomen zadeve bodisi kršitev temeljnih pravic, ki omogočajo podajo pritožbe na nemško Zvezno ustavno
sodišče.
1965 § 103/2 GG:
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
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2. SODNA PRAKSA V REPUBLIKI SLOVENIJI
2.1. Ustroj sodne oblasti na davčnem področju v R Sloveniji
V uvodu velja opredeliti instančni ustroj v upravnih in sodnih postopih, ki zadevajo pritožbe na
ugotovitve davčnega organa v davčnoupravnem postopku. Odločanje o pritožbi poteka na štirih
stopnjah, od tega je vzpostavljen dvostopenjski sodni (t. i. upravni) spor. Tako je v slovenskem
upravnem postopku predstavlja Finančna uprava RS upravni organ prve stopnje,1966 medtem ko
predstavlja Ministrstvo za finance upravni organ druge stopnje.1967 V upravnem sporu pa predstavlja
Upravno sodišče RS v praksi v pretežni meri izključno (končno) sodno instanco. Upravni spor lahko
definiramo kot spor o zakonitosti dokončnih posamičnih upravnih aktov (upravnih odločb, sklepov) in
drugih v zakonu predvidenih aktov pred pristojnim upravnim sodiščem, v zakonsko predpisanih
primerih pa se postopek lahko na naslednji stopnji nadaljuje tudi pred Vrhovnim sodiščem Republike
Slovenije.1968
Upravno sodišče RS je organizacijsko razdeljeno v šest oddelkov1969 ter je locirano na sedežu
(Ljubljana) in na treh zunanjih oddelkih (Celje, Koper, Maribor). Upravno sodišče odloča o
pritožnikovih očitkih o kršitvah materialnih in procesnih določb.1970
Vrhovno sodišče RS je pritožbena instanca v civilnih, kazenskih, gospodarskih, upravnih ter delovnih
in socialnih zadevah. Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) določa, da sodni postopek teče pred Vrhovnim
sodiščem kot drugostopnim sodiščem v primeru vložitve pritožbe, revizije in obnove postopka.
Velja ugotovitev, da je sklicevanje slovenskega davčnega organa na navidezno in zaobideno naravo
poslovnih dogodkov (ki rezultirajo v nepravilnem oblikovanju davčne osnove) postalo praksa šele v
zadnjih dveh desetletjih, predvsem v zadnjih letih. Posledično lahko ugotovimo »pritok« sodb
Upravnega in Vrhovnega sodišča na navedeno tematiko, ki v časovnem zamiku odločajo o tem
pomembnem pravnem institutu. V naslednji točki sledi povzetek izbranih reprezentančnih sodb.1971

2.2. Sodna praksa Upravnega sodišča in Vrhovnega sodišča
Velja ugotovitev, da je sklicevanje slovenskega davčnega organa na v davčnih postopkih ugotovljeno
navidezno naravo poslovnih dogodkov, ki rezultira v zniževanju davčne osnove, postalo praksa šele v
zadnjih dveh desetletjih, predvsem pa v zadnjih letih. Posledično lahko ugotovimo pritok sodb
1966

Na prvi stopnji v upravnem postopku, ki poteka v davčnem organu, presoja pritožbene argumenta upravni delavec, ki je
izdal osporavani upravni akt.
1967 Zakonska podlaga za opredelitev stvarne pristojnosti državnih organov je podana v tretjem odstavku 16. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (ZUP), ki določa pristojnosti organa v sestavi v upravnih zadevah na prvi stopnji, ter v drugem
odstavku 16. člena ZUP, ki določa, da so za odločanje v upravnih zadevah iz državne pristojnosti na drugi stopnji pristojna
ministrstva, če zakon ne določa drugače.
1968 Pravica do pravnega varstva in s tem do upravnega spora je določena v 157. členu Ustave RS. Procesno pravo je
določeno v Zakonu o upravnem sporu (ZUS-1), ki je v letu 2007 doživel bistveno preobrazbo.
1969 Kazenski, civilni, gospodarski, delovni in socialni, upravni ter evidenčni oddelek.
1970 V skladu s prvim odstavkom 27. člena ZUS-1 se sme upravni akt izpodbijati (tožba) v naslednjih primerih: 1) če v
postopku za izdajo upravnega akta zakon, na zakon oprt predpis ali drug zakonito izdan predpis ali splošni akt, izdan za
izvrševanje javnih pooblastil, ni bil uporabljen ali ni bil pravilno uporabljen; 2) če se v postopku pred izdajo upravnega akta
ni ravnalo po pravilih postopka, pa je to vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločitve (bistvena
kršitev določb postopka); 3) če dejansko stanje ni bilo pravilno in popolno ugotovljeno ali če je bil iz ugotovljenih dejstev
napravljen napačen sklep o dejanskem stanju; 4) iz razlogov, zaradi katerih se upravni akt izreče za ničnega.
1971 Poleg ustave, zakonov (t. i. akti ustavo- in zakonodajalca), odlokov, pravilnikov, odredb in navodil (t. i. akti izvršilne
oblasti) ter odločbe Ustavnega sodišča, so vir upravnega prava tudi v upravnem sporu izdane odločbe.
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Upravnega in Vrhovnega sodišča na navedeno tematiko, ki v časovnem zamiku odločajo o tem
pomembnem pravnem institutu.
Na drugi strani pa je potrebno omeniti še zaobideni posel (četrti odstavek 74. člena ZDavP-2), ki ga
slovenska sodišča jasno ne ločujejo od navideznega posla1972 ali ugotovljeni konkretni dejanski stan
opredelijo kot navidezni (in ne kot zaobideni) posel1973 ali pa celo istočasno opredeljujejo obstoj
navideznega in zaobidenega posla.1974 Kot izjemi od navedenih dejstev iz slovenske sodne prakse sta
zlasti zanimivi sodbi Upravnega sodišče iz let 2006 in 2010, in sicer je v prvem primeru sodišče
ugotovilo obstoj zaobidenega posla (že) za obdobje, ko protizaobidna določba še sploh ni bila
vnesena v slovensko davčno zakonodajo,1975 medtem ko je v drugem (kasnejšem) primeru sodišče
prepoznalo zaobideni posel, ki pa ga ni opredelilo znotraj predvidenega zakonskega okvira,
določenega v četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2, temveč je davčno korekcijo (v obliki obdavčitve
prikritega izplačila dobička) utemeljilo na temeljnem načelu o »pošteni uporaba pravic« v upravnem
postopku (11. člen ZUP).1976
Teleološko brezhiben pristop pa je Upravno sodišče podalo v sodbah iz leta 2011,1977 kjer je sodišče
svoje razsodbe glede obstoja zaobidenega posla utemeljilo na četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2.
Vendar je – kot kaže sodba Vrhovnega sodišča iz oktobra 20131978 – pot do pravilnega umeščanja
davčnega zaobidenja vse prej kot lahka. Vrhovno sodišče je tako v tej sodbi svojo obrazložitev izreka
sodbe utemeljilo na sicer nepovezljivih pojmih, in sicer »izrabi pravnih praznin« in »zlorabi prava« (na
eni strani) ter »navideznem poslu« na drugi strani. Nasprotno pa je bilo Vrhovno sodišče veliko
uspešnejše pri prepoznavanju in definiranju zaobidenega posla v sodbah iz septembra 2013 in
februarja 2014.1979
Omeniti pa še velja novejšo sodba Vrhovnega sodišča, v kateri je sodišče v davčnopravni zadevi
izreklo civilno sankcijo ničnosti pravnega posla, saj ta v skladu z 39. členom OZ nima dopustne
podlage (kavze),1980 s tem ko nasprotuje davčnim predpisom, ki so prisilne narave. Prav tako še
Vrhovno sodišče občasno zmotno opredeli (izveden in realiziran) posel, katerega izključni namen je
skozi sprovedbo doseganje davčnih koristi, kot navidezni posel.1981
V nadaljevanju sledi povzetek najbolj reprezentativnih sodb, kombinirano zavedenih po časovnem in
vsebinskem zaporedju.
1972

Tako se je npr. Vrhovno sodišče v sodbi X Ips 80/2012 z dne 10.10.2013 v isti razlagi sklicevalo na »izrabo pravnih
praznin« in »zlorabo prava« ter »navidezni posel«.
1973 Npr. sodbi Vrhovnega sodišča z opravilno št. X Ips 868/2006 z dne 9.7.2009 in št. X Ips 918/2005 z dne 14.12.2009.
1974 Npr. sodba Upravnega sodišča s št. I U 1695/2012 z dne 10.9.2013 (čemur pa ni sledilo Vrhovno sodišče v revizijskem
postopku v sodbi X Ips 351/2013 z dne 11.12.2014) ter sodba Vrhovnega sodišča s št. X Ips 301/2013 z dne 19.12.2014.
Podobno je tudi Upravno sodišče v novejši sodbi I U 1925/2013-14 z dne 9.7.2015 presodilo, da v obravnavanem primeru
»ne gre zgolj za navidezne pravne posle v smislu tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2, ampak je prišlo tudi do zlorabe
pogodb [...] oziroma predpisov, ki omogočajo njihovo sklepanje, ob tem pa so bili uporabljeni tudi navidezni posli«. V zadevi
X Ips 351/2013 podobni zadevi (sodba X Ips 301/2015 z dne 12.11.2015) pa je Vrhovno sodišče opredelilo vzporedni obstoj
pravne podlage v tretjem in četrtem odstavku 74, člena ZDavP-2, brez da bi konkretneje argumnetirala obe pravni podlagi v
konkretnem sodnem primeru.
1975 Tako po mojem mnenju predstavlja sodba Upravnega sodišča s št. U 1319/2004 z dne 25.4.2006 zanimiv primer
prepoznanega zaobidenega posla, pri čemer je sodišče ugotovitev o »izogibanju davku« in »izigravanju pozitivnih (davčnih)
predpisov« temeljilo na splošnih davčnih načelih, saj se je protizaobidna zakonska določba začela uporabljati šele leta 2005
(in sicer šesti odstavek 7. člena ZDavP-1 oziroma kasneje četrti odstavek 74. člena ZDavP-2).
1976 Sodba Upravnega sodišča z opravilno št. I U 1328/2009 z dne 12.10.2010.
1977 Sodbe Upravnega sodišča s št. I U 800/2010 z dne 29.3.2011 in št. I U 1147/2010 z dne 10.5.2011.
1978 Sodba Vrhovnega sodišča v zadevi X Ips 80/2012 z dne 10.10.2013.
1979 Sodbi Vrhovnega sodišča v zadevi X Ips 380/2012 z dne 12.9.2013 in X Ips 189/2013 z dne 13.2.2014.
1980 Tako sodba Vrhovnega sodišča z opravilno št. X Ips 258/2012 z dne 30.5.2013.
1981 Sodba Vrhovnega sodišča v zadevi X Ips 351/2013 z dne 11.12.2014.
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2.2.1. Sodba upravnega oddelka Vrhovnega sodišča U 461/93-7
V sodbi Upravnega oddelek Vrhovnega sodišča z opravilno št. U 461/93-7 z dne 26.1.19951982 je
sodišče odločilo, da »se davčni zavezanec ne more sklicevati na navideznost pogodbe zato, da bi se
delno ali v celoti izognil davčnim obveznostim«. Z vpogledom v vsebino presojanja je razvidno, da je
davčni organ (Republiška uprava za javne prihodke) tožnici odmeril davek od dobička iz kapitala,
doseženega s prodajo tožničinega osebnega avtomobila, od novo ugotovljene davčne osnove.
Tožnica je nato v pritožbi na odmerno odločbo upravnega organa prve stopnje navedla, da je pri
nakupu vozila »pristala na to, da prodajalec sam vpiše kupnino, ko bo o tem preveril davčne
obveznosti na občini«, ter da jo je prodajalec »preslepil z zvijačo, saj je logično, da nihče ne prodaja
novega in nepoškodovanega vozila za tretjino cene, to pa je storil zato, da se je sam izognil plačilu
davka«. Pritožnica je navedla pritožbeni argument, da je bilo v postopku pomanjkljivo ugotovljeno
dejansko stanje, ker »formalna pogodba še ne izpolnjuje načela iskanja materialne resnice« ter
predlagala zaslišanje prodajalca vozila in tožnice pred merodajno odločitvijo.
Vrhovno sodišče je tožbo zavrnilo kot neutemeljeno iz razlogov, da »iz podatkov predloženih upravnih
spisov ter iz izrecnih navedb tožnice v pritožbi proti odločbi upravnega organa prve stopnje izhaja, da
je bila pogodba o prodaji vozila le navidezna pogodba«. Sodišče je ugotovilo, da »tožnica tudi v tožbi
ne zanika navideznosti, saj navaja, da sta oba upravna organa upoštevala le „formalno“ pogodbo.
Tožnica je torej kot pritožbeni ugovor v upravnem postopku uveljavljala navideznost pogodbe«.
Sodišče je v obrazložitvi nadalje navedlo, da namreč navideznosti pogodbe ni mogoče uveljavljati
proti tretji pošteni osebi. Tako je sodišče pri obrazložitvi sodbe zapisalo: »Navedeno pravilo, ki je sicer
obligacijsko-pravne narave, je po presoji sodišča treba upoštevati tudi v zadevah davčnega prava v
primerih, ko se stranke sklicujejo na navideznost pogodbe, zato da bi se delno ali v celoti izognile
davčnim obveznostim, saj je splošno znano, da stranke pogosto sklepajo navidezne pogodbe (z
nepravo navedbo vrednosti oziroma cene predmeta pogodbe) prav zato, da bi se tem obveznostim
deloma ali v celoti izognile.«

2.2.2. Sodba Vrhovnega sodišča II Ips 913/94
Sodba Vrhovnega sodišča z opravilno številko II Ips 913/94 z dne 8.6.19951983 predstavlja prvo sodbo
v smislu razmejitve davčnih (upravnopravnih) in obligacijskih posledic pri sankcioniranju ničnosti
pogodb. Vrhovno sodišče je v tem primeru ugodilo reviziji ter spremenilo sodbi sodišč nižje stopnje,
ki sta opredelili darilno pogodbo za stanovanje kot nično (ko je nato obdarjenec stanovanje prodal
tretji osebi), medtem ko je prepoznalo pravo naravo posla med prvotnim lastnikom (dajalcem darila)
in tretjo osebo (kupcem) kot sklenjeno prodajno pogodbo. Z vpogledom v obrazložitev izreka sodbe
je bilo razvidno, da so predmet presoje okoliščine prenosa lastnine nad stanovanjem, ko je leta 1992
lastnik stanovanje (pridobljeno po Stanovanjskem zakonu leta 1991) z darilno pogodbo podaril svoji
ženi (toženki), ki je bila v nadaljnjem postopku prodaje stanovanja (kot dedinja prvega dednega reda
je neobdavčeno pridobila nepremičnino, sicer izkazano po tržni vrednosti; prodaja stanovanja je bila
opravljena naslednji dan po sklenitvi darilne pogodbe) oproščena davka na kapitalski dobiček. Obe
sodišči sta zaključili, da je bila darilna pogodba med zakoncema sklenjena le zato, da se toženec
izogne plačilu davka, pri čemer gre po stališču sodišča druge stopnje za »izigravanje zakona, ki je
prepovedan motiv in posledica je ničnost pravnega posla po 53. člena ZOR« (sedaj 39. člen OZ).
Sodišče druge stopnje je navedlo ugotovitev, da »ima tožeča stranka (davčni organ, op. p.) pravni
interes na zahtevku za ugotovitev ničnosti«, da »je pravi prodajalec po kupoprodajni pogodbi z dne ….
toženec (žena kot obdarjenka, op. p.)« ter da »tožeča stranka uveljavlja svojo pravico, da ji zavezanec
plača dolgovani davek«.
1982
1983

ECLI:SI:VSRS:2013:X.IPS.80.2012.
ECLI:SI:VSRS:1995:II.IPS.913.94.
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Po oceni Vrhovnega sodišča sta sodišči prve in druge stopnje zmotno uporabili materialno pravo, ko
sta opredelili darilno pogodbo za nično, ter navedlo: »Pri presoji, če je bila med toženima strankama
sklenjena nična darilna pogodba, je treba upoštevati celotno pravno situacijo in ne izolirano le
razmerje med zakoncema, ki sta edini toženi stranki … Ugotovitev ničnosti darilne pogodbe, zlasti pa
še drugi del izreka sodbe posega tudi v pravno razmerje s kupcem stanovanja, ki ni tožena stranka.
Naš pravni red skuša zaradi načela pravne varnosti vzdržati sklenjene pravne posle v veljavi. Ničnost
pravnega posla je najostrejša in skrajna sankcija. Pri ugotavljanju ničnosti pravnega posla mora
sodišče analizirati normo, ki je kršena, in njen namen ter intenzivnost posega v splošne in posamezne
interese. Ravnanje stranke je treba preučiti s stališča nezakonitosti (kršitve kogentnih predpisov) in
tudi s stališča nemoralnosti. Pomembna je tudi okoliščina, če je bil pravni posel izvršen. Vedno je treba
ugotavljati, ali bo z ničnostjo vzpostavljeno stanje, ki ga norma želi. Če ničnost ne prispeva k rešitvi
nezaželenega stanja, je treba v okviru zakonskih možnosti poiskati drugo rešitev.« Tako Vrhovno
sodišče ni imelo pomislekov proti zaključku obeh nižjih sodišč, da je bila darilna pogodba med
tožencema sklenjena z namenom, da se toženec izogne predpisani davčni obveznosti po 52. členu
ZDoh. Vendar je revizijsko sodišče poudarilo, da bi darilno pogodbo med tožencema in tudi prodajno
pogodbo med toženko in kupcem »bilo mogoče šteti kot navidezni posel, če bi prikrivali resnično
pogodbeno razmerje med tožencem kot prodajalcem in kupcem«. Revizijsko sodišče je prepoznalo
prikrajšanje tožeče stranke (Republike Slovenije) za neplačani davek. Vendar je sodišče pripomnilo,
da je »treba presoditi, če naj ima ravnanje toženih strank posledice le na upravnopravnem področju,
ali gre za tako hud poseg v javni interes, da morajo biti posledice tudi na civilnopravnem področju v
obliki neveljavnosti pravnega posla. V konkretnem primeru je edina nedovoljena posledica ravnanja
tožencev, da ni bil plačan davek. To posledico je treba odpraviti na upravnopravnem področju«. Pri
tem je revizijsko sodišče ugotovilo, da sankcija ničnosti pri darilni pogodbi in eventualno tudi pri
prodajni pogodbi (če bi bila tudi ta navidezna) ne zagotavlja odprave škodljive posledice. Sodišče je v
obrazložitvi izreka navedlo, da »zahtevek, kdo je pravi prodajalec po kupoprodajni pogodbi, ni
utemeljen že iz razloga, ker pomeni poseg v pogodbeno razmerje, katerega udeleženec ni stranka v
tem postopku. Ker sta sodišči s tem, da sta zahtevku ugodili, zmotno uporabili določbo 103. člena
ZOR, je revizijsko sodišče sodbi sodišč prve in druge stopnje tako spremenilo, da je tožbeni zahtevek
zavrnilo«. V konkretnem primeru je tako torej edina nedovoljena posledica ravnanja tožencev, da ni
bil plačan davek ter je to posledico treba odpraviti na upravnopravnem področju.

2.2.3. Sodba Upravnega sodišča U 1319/2004
V sodbi št. U 1319/2004 z dne 25.4.20061984 je Upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper drugostopenjski
davčni organ, ki je pritrdil ugotovitvi davčnega urada, da je bila darilna pogodba med tožnikom in
njegovim sinom kot obdarjencem z dne 25.8.2003 sklenjena zaradi izogiba plačilu davka od dobička iz
kapitala, ki bi ga bila sicer tožeča stranka dolžna plačati ob neposredni prodaji nepremičnine in se je
zato davek kot zavezancu odmeril in naložil v plačilo tožniku. V postopku je bilo namreč ugotovljeno,
da je tožnik stanovanje na naslovu [...] kupil 29.3.2002, da ga je 25.8.2003 podaril svojemu sinu A.A.,
obdarjenec pa je podarjeno nepremičnino prodal naslednjega dne, 26.8.2003, pri čemer je
pooblastilo za prodajo pri notarju podpisal že 25.8.2003.
Omembe vreden pritožnikov ugovor je njegovo sklicevanje, da je bila darilna pogodba, ki jo je tožeča
stranka nesporno sklenila s svojim sinom, sklenjena skladno z veljavno zakonodajo in je kot taka
veljavna. Obdarjenec je na njeni podlagi postal lastnik podarjene nepremičnine in je imel pravico z
njo prosto razpolagati, torej tudi pravico nepremičnino prodati, kar je dejansko storil. Pritožnik je
ugovarjal, da zgolj na tej podlagi pa ni mogoč zaključek, da je tožeča stranka nepremičnino podarila
sinu z namenom izogiba plačila davka od dobička iz kapitala, ter navedeni zaključek zavrnil kot
1984
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neutemeljeno domnevo.
Sodišče ni sledilo tožbenim zahtevkom ter svojo odločitev utemeljilo na naslednji obrazložitvi:
»Nedvomno je res, da po nobenem davčnem predpisu ni prepovedano nepremičnino podariti
družinskim članom in tudi ne, da jih nato le-ti prodajo. Vendar pa tudi nikoli ni bila dovoljena zloraba
pravic oziroma njihova uporaba za nedopusten namen, tudi ne tistih, ki izhajajo iz obligacijskih
razmerij. Tako je po OZ med drugim izrecno zapovedano, da mora vsaka pogodbena obveznost imeti
dopustno podlago, pa tudi, da mora biti volja strank, ki sklepajo pravni posel resnična, sicer je
pogodba nična oziroma brez pravnega učinka. V konkretnem primeru se takšna nedopustna podlaga
in pomanjkanje prave volje strank ugotavlja v zvezi z darilno pogodbo, ki jo je sklenil tožnik s sinom,
tudi po presoji sodišča, na prvem mestu zato, da ne bi plačal davka od dobička pri prodaji
nepremičnine, ki bi ga sicer dosegel z njihovo prodajo in h kateremu je zavezan na podlagi 58. člena
ZDoh, na katerega se pravilno sklicujeta oba davčna organa. Ni šlo torej za namen darila oziroma
voljo pogodbenikov, da se nepremičnina podari, temveč za izogibanje davku in s tem za izigravanje
pozitivnih (davčnih) predpisov. Razloge za takšen sklep sta navedla in obširno obrazložila že upravna
organa, zato jih sodišče, ki se z njimi v celoti strinja, več ne ponavlja. To pa pomeni, da darilna
pogodba v pogledu davčnih predpisov ne učinkuje. Čim pa je tako – da se darilna pogodba na
davčnem področju ne upošteva – se pokaže, da je bil lastnik nepremičnine ves čas in s tem tudi njihov
prodajalec, dejansko tožnik, vrednost nepremičnine ob pridobitvi po 59. členu ZDoh pa tista, po kateri
jih je kupil tožnik in ne tista iz darilne pogodbe. To pa pomeni, da je v konkretnem primeru pravilno
odločeno tako glede zavezanca za davek od dobička iz kapitala, ki je tožnik in ne njegov sin, kot tudi
glede višine dobička, doseženega pri prodaji nepremičnine in s tem davčne osnove ter posledično
pravilno izračunan znesek davka, ki se nalaga v plačilo tožniku, in ki kot tak itak ni sporen.«
Sodišče se je izreklo tudi glede neupoštevanja sporne darilne pogodbe (zgolj) na davčnem področju
ter pri tem sklicevalo na (predhodno že opisano) izoblikovano sodno prakso Vrhovnega sodišča iz
sodbe II Ips 913/94 z dne 8. 6. 1995. Edina nedovoljena posledica ravnanja strank je neplačani davek,
ki pa se jo da odpraviti na upravnopravnem področju, zato sankcija ničnosti darila ne zagotavlja
odprave škodljivega ravnanja pogodbenikov.

2.2.4. Sodba Upravnega sodišča U 250/2004
Upravno sodišče je v sodbi s št. U 250/2004 z dne 9.10.20061985 (delno) potrdilo odločbo davčnega
organa, ki je v navedenem izpodbijanem pravnem aktu iz leta 2003 naložil davčno obveznost iz
naslova ugotovljenih nepravilnosti pri obračunavanju in plačevanju prometnega davka za leti 1997 in
1998. Z vpogledom v analizirano sodbo je bilo ugotovljeno, da je tožena stranka v navedenih letih
prodajala naftne derivate pravni osebi B, ta pa neobstoječemu kupcu C. Davčni organ je nesporno
ugotovil, da kupec B ni mogel razpolagati z zahtevanimi transportnimi in skladiščnimi kapacitetami za
prodano količino naftnih derivatov, od katere nato v naslednjih fazah prodaje prometni davek ni bil
plačan. Temveč je davčni organ kot tožena stranka zaključil, da je navedeno količino naftnih derivatov
s svojimi cisternami lahko razvozil le tožnik.
Upravno sodišče se je v sodbi strinjalo z razlogi tožene stranke in jih v izogib ponavljanju posebej ni
navedlo, temveč dodalo: »Tožniku prvostopni organ niti tožena stranka (davčni urad) ne očitata, da je
njegova poslovna dokumentacija napačna v formalnem smislu neizpolnjevanja [...] pogojev [...] v
zvezi s pogojno davčno oprostitvijo, saj tako ne izhaja niti iz računov niti izjav in naročilnic in pogodb
iz tožnikove poslovne dokumentacije. Vendar to ne izključuje tožnikove odgovornosti za plačilo davka
od prometa storitev (in ekološke takse), v kolikor se izkaže, da je bila njegova dokumentacija prirejena
oziroma navidezna.« Pri poudarjanju pomena okoliščin obravnavanega primera v zvezi z ugotovljeno
1985
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navideznostjo prodaje naftnih derivatov pa navaja, da »očitki glede neskladja med izdanimi računi
(količine in vrste blaga) in dobavnicami in neujemanje zaporednih številk izdanih računov, kažejo na
okoliščino, da so bile prodaje navidezne« ter ob upoštevanju tudi s strani prvostopenjskega
upravnega (davčnega) organa obširno pojasnjene okoliščine, ki se nanašajo na nezadosten vozni park
kupca. Neujemanje izdanih računov tožnika z dobavnicami (po količinah oziroma vrsti blaga) ter
napačno zaporedje številk pa je po obrazložitvi sodišča pomenila, da so nekateri računi izdani za nazaj
in torej antedatirani. Posledično so bile okoliščine, ki izkazujejo navideznost prodaje, tudi po mnenju
sodišča ugotovljene pravilno, zato je v tem primeru »utemeljeno šteti, da je tožnik opravil promet
proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo, od katerega se plačuje davek od prometa proizvodov (4.
člen ZPD)«.

2.2.5. Sodba Upravnega sodišča U 2286/2006
Upravno sodišče je dne 23.12.2008 v sodbi s št. U 2286/20061986 pritrdilo ugotovitvam davčnega
organa kot prvostopenjskega upravnega organa, da je tožeča stranka zasledovala zgolj pridobitev
davčne ugodnosti. Sodba temelji na omenjenih številnih (neizpodbijanih) indicih, ki dokazujejo, da je
tožeča stranka imela v mislih le davčni vidik prikazanega posla nakupa nepremičnine, medtem ko te
nepremičnine ni imela namena plačati ali gospodarsko izkoriščati. Šlo je torej tudi po mnenju sodišča
za navidezni pravni posel po 66. členu ZOR. Z izpodbijano odločbo je tožena stranka (MF kot upravni
organ druge stopnje) zavrnila pritožbo tožeče stranke zoper odločbo davčnega urada iz leta 2004, s
katero je prvostopenjski upravni organ tožeči stranki v obnovljenem postopku naložil v plačilo DDPO
za leto 2001. Naložena obveznost je izhajala iz ugotovljene neupravičene uveljavitve investicijske
olajšave, do katere tožena stranka ni bila upravičena iz naslova navideznega posla, katerega namen je
izigranje davčnih predpisov.
Upravno sodišče je ob utemeljitvi sodbe potrdilo pravno podlago, podano v 66. členu ZOR, ki določa
neveljavnost navideznih poslov. Tudi po mnenju sodišče »iz naknadnega ravnanja strank očitno
izhaja, da civilnopravne posledice sklenjene pogodbe niso bile hotene«. Pri tem je sodišče dodalo, da
številni (neizpodbijani) indici dokazujejo, da »tožeča stranka ni imela namena niti plačati niti
gospodarsko izkoriščati kupljene nepremičnine, medtem ko je investicijsko davčno olajšavo za leto
2001 nesporno uveljavljala« ter da »tak posel že po civilnem pravu ne more imeti pravnih učinkov,
razen če so izpolnjeni pogoji za veljavnost morebitnega prikritega pravnega posla. Ker torej do civilno
pravnih učinkov pogodbe sploh ni prišlo, do tega pa ni privedla niti vložitev zemljiško knjižnega
predloga, gre v obravnavani zadevi za navidezni pravni posel, ki nima učinkov niti na civilno pravnem
niti na davčnem področju, zato se nanj tudi navezovanje davčnih posledic, kot je priznanje
investicijske olajšave, ne more opirati«.

2.2.6. Sodbi Vrhovnega sodišča X Ips 709/2006 in X Ips 868/2006
Predmet analize je bila tudi sodba Vrhovnega sodišča z opravilno št. X Ips 868/2006 z dne
9.7.20091987, v kateri je le-to zavrnilo podane pritožbene razloge. Razlog za navajanje obrazložitve
izreka je podan v dejstvu, da se je sodišče v tem primeru odločilo za podajo dodatnih argumentov pri
ugotavljanju navideznega posla. V postopku obrazložitve izreka analizirane sodbe je sodišče pritrdilo
ugotovitvi davčnega organa, ki je za leto 2002 odmeril davek od dobička iz kapitala od prodaje
vrednostnih papirjev (ki je tožnik davčnemu organu sploh ni priglasil z vložitvijo davčne napovedi).
Revizijsko sodišče je tako sprejelo ugotovitev sodišča prve stopnje in obeh davčnih organov, da je »v
tem primeru revident s svojim sinom sklenil navidezno darilno pogodbo z namenom, da se izogne
plačilu davka od dobička iz kapitala. Pri sklenitvi navidezne pogodbe po 50. členu OZ gre za hoteno in
sporazumno neskladnost med voljo pogodbenikov in izjavo volje navzven, namenjeno drugim, tako da
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bi pri slednjih nastala zmotna predstava, da gre za dovoljen posel. Obe stranki navideznega posla pa
stremita za tem, da simulirani posel nastane le na videz in da prikrije disimulirani posel, ki sta ga
stranki dejansko izvedli«. Tako je bila pri ugotavljanju dejanskega stanja pri prodaji delnic v letu 2002
opredeljena okoliščina, da je »zaradi prevzemne ponudbe družbe B za odkup delnic družbe A v času,
ko je revident z navidezno darilno pogodbo prenesel 45 delnic družbe A na svojega sina, ta pa jih je
nekaj dni pozneje prodal družbi B, vrednost delnic družbe A skokovito narasla« ter da je bilo na
podlagi polemik v medijih ter na podlagi javnega poziva delničarjem o prevzemu družbe A s strani
družbe B imetnikom delnic družbe A »povsem jasno, da se plačilu davka od prodaje teh delnic družbi
B lahko izognejo z vmesno podaritvijo teh delnic članom družine«. Sodišče je potrdilo ugotovitev
prvostopenjskega sodišča in obeh davčnih organov, da »je revidentov sin „podarjene delnice“ prodal
nekaj dni po prejemu in pred zaključkom ponudbe prevzemnika družbe B« ter s tem potrdilo sklepanje
prvostopenjskega sodišča, da je bila darilno pogodbo med družinskima članoma sklenjena z
namenom, da se izogne plačilu davščin. Dodatno se je Vrhovno sodišče opredelilo glede relevantnosti
39. člena OZ, ki pogojuje, da mora imeti vsaka pogodbena obveznost dopustno podlago (kavzo). Tako
je sodišče ugotovilo, da »je revident torej s svojim sinom sklenil navidezno darilno pogodbo, ki pa
pravno ne učinkuje (39. člen OZ). Glede na to je bilo materialno pravo glede obdavčenja, torej 58. člen
ZDoh, pravilno uporabljeno«.
Tudi v starejši sodbi z opravilno št. X Ips 709/2006 z dne 9.4.20091988 je Vrhovno sodišče zavrnilo
zahtevek tožeče stranke za revizijo, ki je izpodbijala ugotovitve davčnega organa (ter potrditev
navedenih ugotovitev 2. in 3. instance). Tako je upravni organ prve stopnje ugotovil, da je v letu 2002
»tožnica z zakonskim partnerjem sklenila navidezno darilno pogodbo z namenom, da se izogne plačilu
davka od dobička iz kapitala« iz naslova ugotovljenega dejstva, »ker je tožničin mož „podarjene
delnice“ prodal 15 dni po prejemu, in pred zaključkom ponudbe prevzemnika«.
V obrazložitvi sodbe je Vrhovno sodišče navedlo, da »sprejema ugotovitev prvostopenjskega sodišča
in obeh upravnih organov, da je tožnica z zakonskim partnerjem sklenila navidezno - darilno pogodbo
z namenom, da se izogne plačilu davka od dobička iz kapitala. Pri sklenitvi navidezne pogodbe po 50.
členu OZ gre za hoteno in sporazumno neskladnost med voljo pogodbenikov in izjavo volje navzven,
namenjeno drugim, tako da bi pri slednjih nastala zmotna predstava, da gre za dovoljen posel. Obe
stranki navideznega posla pa stremita za tem, da simulirani posel nastane le na videz in da prikrije
disimulirani posel, ki sta ga stranki dejansko izvedli«. Sodišče je v 12. točki obrazložitve izreka
analitično navedlo razloge za ugotovljeno navideznost, in sicer da je »zaradi prevzemne ponudbe
družbe D v kritičnem času vrednost delnic A skokovito narasla, na podlagi polemik v medijih pa je bilo
imetnikom delnic povsem jasno, da se plačilu davka od prodaje delnic lahko izognejo s podaritvijo
delnic članom družine. Ker je tožničin mož „podarjene delnice“ prodal 15 dni po prejemu, in pred
zaključkom ponudbe prevzemnika D, je prvostopni upravni organ sprejel pravilen sklep, da je tožnica
darilno pogodbo z možem sklenila z namenom, da se izogne plačilu davščin. Ta sklep potrjuje tudi
tožničina navedba v upravnem postopku, da prenosa 200 delnic ni napovedala v davčni napovedi
zato, ker ji je tako svetovala borznoposredniška hiša«. Nadalje je sodišče presodilo (13. točka
obrazložitve izreka), da »navidezna pogodba nima učinka med pogodbenima strankama (tožnico in
njenim možem), velja pa prodajna pogodba nasproti kupcu delnic, kot da je delnice prodala tožnica«.

2.2.7. Sodba Vrhovnega sodišča X Ips 1562/2005
Jedro izreka sodbe Vrhovnega sodišča z opravilno številko X Ips 1562/2005 z dne 22.10.20091989 je
povzeto z naslednjimi stavki: »Kadar je opcijska pogodba zgolj navidezna in prikriva plačilo storitev
fizični osebi, je znesek, pridobljen na podlagi navidezne opcijske pogodbe, obdavčen«. Tudi tukaj je
1988
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sodišče zavrnilo argumente tožeče stranke. Davčni organ je v kontrolnem postopku sklenitev
»pogodbe o ustanovitvi nakupne opcije« in nato podajo nepreklicne izjave o odpovedi izkoriščenja
nakupne opcije opredelil za navidezni posel, pri čemer je upravičencu do koristi (tj. obveznic) štel kot
izplačilo osebnega prejemka. Vrhovno sodišče je v postopku odločanja ugotovilo, da tožeča stranka
do vložitve revizije ni pojasnila, kakšen je ekonomski pomen sklenitve pogodbe ter nato v naslednjem
koraku odstop od izkoriščanja opcije (v postopku revizije podano izjavo in dokazila je v smislu 87.
člena ZUS-1 opredelilo kot nedovoljeno). Tako je Vrhovno sodišče (pod točko 17 obrazložitve izreka)
navedlo, da »glede na ugotovljeno dejansko stanje, na katerega je Vrhovno sodišče vezano (drugi
odstavek 85. člena ZUS-1), njeno ravnanje kaže na to, da stranki opcijske pogodbe nista imeli
oblikovane volje za sklenitev opcijske pogodbe [...]. Tožeča stranka sicer prosto razpolaga s svojimi
pravicami, pa vendar bi po presoji Vrhovnega sodišča morala že v inšpekcijskem postopku pojasniti,
zakaj se je odločila predčasno odpovedati svojemu opcijskemu upravičenju. Tožeča stranka je
gospodarska družba, ustanovljena zaradi doseganja dobička. Odpovedovanje svojim pravicam brez
utemeljenih razlogov pa ne zasleduje temu cilju. Lahko pa pomeni omogočanje neupravičenega in
neobdavčenega pridobivanja premoženja tretjim, v škodo proračuna. Tožeča stranka bi torej morala
po presoji Vrhovnega sodišča zatrjevati in dokazovati, zakaj je bila vnaprejšnja odpoved pravici v
korist tretjega koristna za njeno poslovanje in ustvarjanje dobička. Ker tega ni storila, obstajajo (še
dodatni) utemeljeni razlogi za presojo, da je bila obravnavana opcijska pogodba navidezna«.

2.2.8. Sodbi Upravnega sodišča I U 259/2009 in U 1335/2008
Upravno sodišče je v sodbi (in sklepu) s št. I U 259/2009 z dne 10.11.20091990 delno zavrglo ter delno
zavrnilo tožbeni zahtevek, ki se nanaša na odmerjeni DDV in odmerjeni davek od dohodkov pravnih
oseb iz naslova poslovanja s t. i. missing traderjem.
Pri analizi navedenega primera je bilo ugotovljeno, da je davčni organ v odmerni odločbi navedel: »Iz
pogodbe z dne …. je razvidno, da je tožeča stranka izvajalec in D d. o. o. naročnik, kar pomeni, da bi
morala storitve opraviti tožeča stranka in za opravljene storitve izstaviti račun družbi D in ne
obratno«. Ker iz predložene dokumentacije davčni organ ni razvidel, da bi družba D tožeči stranki
opravila kakršnekoli storitve, niso bili izpolnjeni pogoji za odbitek vstopnega DDV ter je ugotovil
objektivne elemente, da se je pravica uveljavljala z goljufijo. Pri tem je prvostopenjski upravni organ
navedel: »V primeru goljufije je sodišče v Evropski skupnosti odločilo, da je potrebno Šesto direktivo o
DDV razlagati tako, da nasprotuje pravici davčnega zavezanca, da odbije plačani vstopni davek na
dodano vrednost, kadar transakcije, na katerih temelji ta pravica, pomenijo zlorabo. Kadar se ugotovi
obstoj zlorabe, je treba transakcije, vpletene v zlorabo, ponovno opredeliti, tako da se vzpostavi
položaj, kot bi obstajal, če ne bi bilo transakcij, ki pomenijo navedeno zlorabo«.
Tožnik je v pritožbi trdil, da je vloga družbe D pri zadevnem projektu tipično posredniška ter da gre za
očitno pisno pomoto v pogodbi navedenih vlog. Upravno sodišče je v obrazložitvi sodbe izreklo
strinjanje z odločitvijo upravnega organa prve stopnje, da tožeči stranki ni mogoče priznati
uveljavljanja vstopnega DDV iz naslova fiktivnih računov. Navideznost posla se po mnenju sodišča
kaže tudi v menjavi vlog izvajalca storitve po pogodbi ter v dejstvu, da je bila pogodba sklenjena šele
potem, ko je tožeča stranka že opravila vse storitve. Sodišče je tako ugotovilo, da »navidezni posli ne
vplivajo na obdavčenje, davčni učinek pri takih poslih pa je tak, kot da jih sploh ne bilo« ter da je
»tožeča stranka vedela za vrsto posla in se zavedala davčnih posledic posla«.
Fiktivne posle z nedelujočimi družbami je Upravno sodišče obravnavalo tudi v sodbi št. U 1335/2008 z
dne 9.2.2010.1991 Sodišče je v sodbi potrdilo prepoznano stanje s strani prvostopenjskega organa, ki je
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delujoče pravne osebe prepoznal kot »navidezne, nedelujoče družbe, da nastopajo kot „missing
trader“ z namenom pridobivanja računov, ki služijo tožniku kot podlaga za odbitek vstopnega DDV in
izkazovanje odhodkov«. Po mnenju sodišča je podana povezava med navideznim poslom, v katerem
je sodelovala tudi tožeča stranka, in zlorabo pravic. V navezavi na sodbo SES-a je Upravno sodišče
podalo naslednjo razlago izreka sodbe: »Po povedanem tudi po mnenju sodišča v obravnavanem
primeru niso podani pogoji za vračilo vstopnega DDV tožniku, saj je tudi po mnenju sodišča izkazana
in ugotovljena navideznost poslov po spornih računih, ki tudi po mnenju sodišča pomenijo zlorabo
pravic in so v nasprotju s ciljem, ki ga ZDDV zasleduje in da gre za mreže, v katerih eden od udeleženih
v državni blagajni ne plača zneska DDV, ki ga zaračuna, drugi pa ga odbije. Ker je tudi po mnenju
sodišča iz podatkov, ki jih je ugotovil prvostopenjski organ v tem postopku ugotovljen obstoj zlorabe
in je mogoče tožniku očitati, da je vedel, da gre za transakcije, katerih namen je zloraba pravic, tudi
po mnenju sodišča tožniku ne more biti dovoljeno odbiti vstopni DDV (enako stališče C-255/02).
Okoliščine so v zadostni meri razjasnjene, tožnik pa tudi v tožbi ni navedel ničesar, kar bi lahko
vplivalo na drugačno odločitev«.

2.2.9. Sodbi Vrhovnega sodišča X Ips 1392/2005 in X Ips 918/2005
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 1392/2005 z dne 26.11.20091992 je v analiziranem primeru zanimiva
zato, ker sodišče (sicer po predhodni zakonodaji, ki je veljala v trenutku inšpiciranega poslovnega
dogodka, to je v letu 2000) veže ugotovljeno navideznost na prepoznavo neverodostojnosti listine.
Sodba sodišča se v pretežni meri nanaša na ugotovitev dejanskega stanja delovanja
borznoposredniške hiše, kateri davčni organ ni priznal izgube iz naslova dogovorjenega posla (prodaje
in nakupa istih delnic v kratkem času), in ki kaže na sicer zakonito, vendar neobičajno ravnanje
udeleženih oseb. Sodišče je zavrnilo argumente tožeče stranke ter v obrazložitvi izreka sodbe
navedlo:
»Nakup navedenih delnic [...] je bil zgolj navidezen« (25. točka obrazložitve izreka); »Navidezne
pogodbe nimajo učinka med pogodbenima strankama (prvi odstavek 66. člena ZOR)«;
»Poslovnopravna volja obeh strank je zaigrana, zato pogodba ne ustvarja pravnih učinkov med
strankama« (26. točka). V nadaljevanju Vrhovno sodišče (27. točka) še uporabi spremenjeno pravno
podlago za nepriznanje stroškov (sodišče prve stopnje je temeljilo na prvem odstavku 12. člena
ZDDPO): »Knjiženje plačila v višini [...] je bilo torej s strani tožeče stranke izvedeno, ne da bi tožeča
stranka zanj imela verodostojno listinsko podlago (verodostojno knjigovodsko listino po SRS/93 21),
zato se tudi ne prizna kot odhodek po 9. in 11. členu ZDDPO.«1993
Podoben primer predstavlja sodba Vrhovnega sodišča z opravilno št. X Ips 918/2005 z dne
14.12.2009,1994 kjer je sodišče zavrnilo zahtevek tožeče stranke za revizijo postopka. Davčni organ kot
prvostopenjski upravni organ je ugotovil navidezno prodajo in nakup istih delnic v kratkem času. Iz
navedenega naslova davčni organ v postopku ugotavljanja davčne osnove ni priznal izgube, ki je
nastala zaradi prodaje delnic ob koncu leta 2000 ter odhodkov iz financiranja, ko je tožeča stranka na
začetku leta 2001 te delnice odkupila nazaj po višji ceni. V postopku presojanja argumentov je
Vrhovno sodišče ugotovilo, da tožeča stranka v postopku ni pojasnila, zakaj je podano odstopanje pri
ceni delnice ter zakaj je bila prodaja opravljena v roku enega meseca. Vrhovno sodišče je podalo
ugotovitev, da pa je bila prodaja opravljena konec leta, ko davčni zavezanci že poznajo približni
poslovni izid. Po presoji Vrhovnega sodišča tožeča stranka in pogodbena stranka konec leta 2000
nista imeli volje skleniti prodajne pogodbe, ampak sta to naredili le »navzven«, zaradi česar je sodišče
(v 18. točki obrazložitve izreka) ugotovilo, da se prodaja »ne upošteva za potrebe obdavčitve z
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davkom od dobička pravnih oseb in zato tudi tako nastali odhodki (izgube, kot razlike med prodajno in
nabavno vrednostjo) ne znižujejo davčne osnove za leto 2000«. V drugem, podobnem poslu prodaje
in nakupa delnic, ki se je prav tako odvijal na koncu leta 2000 in začetku leta 2001, je Vrhovno sodišče
pritrdilo ugotovitvam davčnega organa kot upravnega organa prve stopnje glede davčnega
neupoštevanja izkazanih izgub. Pri tem je Vrhovno sodišče (v 20. točki obrazložitve izreka) navedlo,
da »je običajno možno sklepati na podlagi določenih dejstev in okoliščin v zvezi s samim poslom, saj
stranki navidezne pogodbe seveda nimata interesa z navajanjem konkretnih okoliščin pojasnjevati,
zakaj in s kakšnim namenom je bila njuna pravnoposlovna volja zaigrana«. Tudi tukaj je Vrhovno
sodišče kot glavni razlog za sklepanje o nastanku navideznega posla navedlo okoliščino, da »tožeča
stranka v obravnavani zadevi ni z ničemer izkazala, kateri razlogi so jo privedli k temu, da je sporne
vrednostne papirje kupila po določeni ceni, ter kakšna so bila njena ekonomska pričakovanja …«. Šele
z morebitno podajo ustreznih navedb bi lahko po mnenju Vrhovnega sodišča tožeča stranka izpodbila
zaključek, da prodaja spornih vrednostnih papirjev ni bila zgolj navidezna. Navidezni posli tako nimajo
davčnih posledic, saj so ti posli sklenjeni zgolj navzven, brez prave volje pogodbenih strank, da bi te
posle res sklenili. Odpisi in popravki vrednosti terjatev morajo biti opravljeni na podlagi ustreznih
listin v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), da bi bili davčno priznani.

2.2.10. Sodba Upravnega sodišča U 324/2008
Upravno sodišče je dne 15.12.2009 v sodbi z opravilno št. U 324/20081995 zavrnilo tožnikove navedbe,
saj je ugotovilo, da tožnik ni dokazal, da je nepremičnine nabavil za namene svojih obdavčenih
transakcij. Sodišče je tako potrdilo ugotovitvam davčnega organa, ki je z izpodbijano odločbo tožniku
odmeril DDV iz naslova neutemeljenega odbitka vstopnega DDV iz naslova nakupa več poslovnih
prostorov v letu 2006. Davčni organ je v izpodbijani odločbi glede nakupa nepremičnin v različnih
slovenskih krajih, ki jih je tožnik v poslovnih knjigah leta 2006 evidentiral kot naložbene
nepremičnine, ugotovil, da so v teh poslovnih prostorih izvajali dejavnost drugi davčni zavezanci, med
drugimi tudi takšni, ki so opravljali oproščeno dejavnost. Prav tako je bilo ugotovljeno, da tožnik
davčnemu organu ni predložil izjave v smislu 3. odstavka 27. člena ZDDV (formalni pogoj), prav tako
pa ni dosegal dohodkov iz najemnin (vsebinska ugotovitev). Ker so bile najemne pogodbe predložene
naknadno ter se najemnina ni obračunavala, iz vpogleda v obračun DDV-O za leto 2007 pa je
razvidno, da se najemnina za navedene poslovne prostore in pripadajoči DDV ni obračunavala tudi v
letu 2007.
Pri vpogledu v glavno knjigo za leto 2006, kjer so bila plačila obveznosti za nakup nepremičnin
izkazana s prenosom delnic, je davčni organ ugotovil, da so »iste delnice uporabljali za plačilo različni
davčni zavezanci« ter tako »dejansko do prenosa delnic sploh ni prišlo«. Kot pomembno
prvostopenjski organ izpostavlja, da so vse osebe, ki so vpletene v navedene transakcije, povezane
osebe v smislu 13. člena ZDDPO. Kot nadaljnji manko je bilo ugotovljeno, da tožnik v določenih
primerih v trenutku prejema računa oziroma sklenitve pogodbe ni razpolagal z zemljiškoknjižnim
dovolilom in zato v teh primerih »ni mogoče šteti, da je bil promet z vidika DDV opravljen in je bil tak
DDV preuranjeno zaračunan in posledično tudi preuranjeno odbijan kot vstopni DDV«.
Davčni organ prve stopnje je tako ugotovil, da »so bili v zvezi s plačili izvedeni prepisi lastninske
pravice v zemljiški knjigi na podlagi brezplačne pridobitve nepremičnin in so obravnavane transakcije
rezultirale le v pravici do vstopnega DDV. V verigi prenosa nepremičnin se je ugotovilo, da so
prodajalci nepremičnin v obdobju, ko so prikazovali v svojih obračunih izstopni DDV za te
nepremičnine hkrati v enaki višini uveljavljali vstopni DDV na podlagi navideznih poslov (navadno je
bil račun izstavljen s strani davčnih zavezancev, ki obračunov DDV-O niso predlagali davčnemu
organu), tako da dejansko plačilo DDV od prometa teh nepremičnin ni nikoli prišlo, iz prilivov in
1995
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odlivov z računa tožnika pa izhaja, da so se vračila DDV uporabljala za plačilo dolgov fizičnih oseb«.
Ministrstvo za finance kot pritožbeni organ se je z odločitvijo prvostopenjskega organa strinjalo, pri
čemer se je sklicevalo na stališče iz sodbe SES-a (C-255/02). Obravnavane transakcije prodaje oziroma
nabave nepremičnin pomenijo zlorabo v sistemu DDV, pri čemer iz okoliščin (objektivnih dejavnikov),
ki jih je navedel prvostopenjski upravni organ, izhaja, da je bil bistveni cilj spornih transakcij prav
pridobitev teh davčnih ugodnosti. Z omenjenimi »nakupi« nepremičnin, glede na dejstva, ki jih je
navedel organ prve stopnje, obstaja utemeljen sum, da bi tožnik, kolikor bi mu prvostopenjski organ
dopustil uveljavljanje vstopnega DDV, pridobil premoženjsko korist v višini vstopnega DDV, ki je
posledica zlorabe sistema DDV.
Upravno sodišče je sledilo predhodnim ugotovitvam prvostopenjskega upravnega organa in tožene
stranke ter zavrnilo tožbo kot neutemeljeno. Po mnenju sodišča je izpodbijana odločba pravilna in
zakonita. Tudi po mnenju sodišča je relevantna okoliščina (ko tožnik ni dokazal namena in
povezanosti pridobitve nepremičnine z opravljanjem z DDV obdavčene dejavnosti z verodostojnimi
listinami), od katere je odvisna pravica do odbitka vstopnega DDV, pravilno ugotovljena. Po mnenju
sodišča sta oba organa v davčnem postopku pravilno utemeljila svojo ugotovitev, da tožnik v
postopku ni dokazal, da je sporne nepremičnine nabavil za namene svojih obdavčenih transakcij,
pravilno pa sta ugotovila tudi da gre za zlorabo pravic. Po mnenju sodišča je davčni zavezanec že v
trenutku pridobitve nepremičnin dolžan zagotoviti verodostojne listinske dokaze, s katerimi izkaže
namen opravljanja z DDV obdavčene dejavnosti. Tožnik kljub izpolnjevanju formalnih pogojev
(računov in v nekaterih primerih pravno veljavnih pogodb o prenosu lastninske pravice) v obdobju, ko
je uveljavljal odbitek vstopnega DDV, nepremičnin (blaga) ni uporabil za namene svojih obdavčenih
transakcij (v smislu 40. člena ZDDV). Upravno sodišče je v navedenem primeru opredelilo goljufivi
namen oziroma zlorabo pravic v sistemu DDV.

2.2.11. Sodba Upravnega sodišča I U 777/2009
Upravno sodišče je v sodbi s št. I U 777/2009 z dne 19.1.20101996 opredelilo pomen 74. člena ZDavP-2
pri presojanju t. i. davčnega vrtiljaka kot navideznega posla ter njegove davčne posledice. Upravno
sodišče je zavrnilo tožbo tožeče stranke ter sledilo ugotovitvam organa prve stopnje. Davčni organ je
v izpodbijani odločbi naložil tožniku zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri obračunavanju plačevanja
DDV dodatno odmeril navedeni davek. Pri inšpiciranju poslovnega sodelovanja tožnika z družbama A
in B je bilo ugotovljeno, da družbi nista razpolagali s sredstvi, zaposlenimi (ali najetimi podizvajalci) in
potrebnim znanjem ter nista plačevali DDV iz naslova izdanih računov, zaradi česar je davčni organ
ugotovil, da predstavljata t. i. neplačujoča gospodarska subjekta.
Razen listin z nazivom »račun, dobavnica« tožnik ni predložil toženi stranki (davčnemu organu)
nikakršne listine, na podlagi katere bi lahko davčni organ preveril verodostojnost v duhu standarda
SRS 21. Zaradi ugotovitve, da sta družbi A in B neplačujoča gospodarska subjekta, ki sta obračunala
DDV na izdanih računih, vendar ga nista nikoli plačala, zato jima je davčni organ odvzel
identifikacijsko številko za namene DDV. Davčni organ je tako opredelil, da »gre za navidezne pravne
posle, saj sta družbi poslovali kot neplačujoča gospodarska subjekta in v postopkih davčnih
inšpekcijskih nadzorov nista dokazali verodostojnosti poslovnih dogodkov, ki jih izkazujejo izdani
računi, oziroma nista dokazili, da sta na računih izkazane storitve dejansko opravili. Prav tako tega ni
dokazal inšpicirani zavezanec za davek - tožeča stranka, zato se na podlagi 40. in 63. člena ZDDV
pravica do odbitka vstopnega DDV v skupnem znesku …. EUR ne prizna«.
Tožeča stranka je vložila tožbo v upravnem sporu, ter se pri tem sklicevala na nepravilno uporabo
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določila o navideznem poslu v obligacijskih predpisih (50. členu OZ). Tako po mnenju tožeče stranke v
obravnavanem primeru zakonski elementi, potrebni za navideznost pogodb (poslov), vsaj na njeni
strani niso izkazani. Nadalje je tožeča stranka navedla, da v primeru, »če navedeni družbi A in B nista
plačali DDV (zavezanec za davek ga je), bi moral davčni organ po mnenju tožeče stranke, terjati davek
od navedenih družb oziroma neidentificiranih tretjih oseb, ki so po njenem mnenju prejela denarna
sredstva in ne od tožeče stranke, ki je davek že plačala. Nadalje tožeča stranka meni, da tako
imenovani utemeljen sum za očitek utaje davčnih obveznosti ni zadosten, temveč, da je na strani
davčnega organa in ne na strani tožeče stranke, da dokaže, da naj bi tožeča stranka vedoma
sodelovala pri transakcijah, ki naj bi bile del utaje DDV, kar pa iz izpodbijane sodbe ne izhaja«.
Upravno sodišče je tožbene argumente zavrnilo kot neutemeljene. Po obrazložitvi sodišča so davčni
zavezanci dolžni voditi poslovne knjige in evidence v skladu z zakoni in/ali računovodskimi standardi,
saj le-ti omogočajo davčno priznavanje poslovnih dogodkov tistim dogodkom, ki temeljijo na
verodostojnih listinah. V nadaljevanju je Upravno sodišče zaključilo obrazložitev izreka: »V
obravnavanem primeru je bilo nesporno ugotovljeno, da za sporne posle ni bila predložena
verodostojna dokumentacija, kar je bilo preverjeno tudi z navzkrižno inšpekcijo pri obeh pravnih
osebah, ki sta sporne račune izdali. Tudi 3. odstavek 74. člena ZDavP-2 izrecno določa, da navidezni
pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Zato tožnikovo stališče, ki ga opira zgolj na določbe OZ (50.
člen), za odločanje v tem upravnem sporu, kjer gre za vprašanje utemeljenosti obdavčenja in ne za
civilnopravno razmerje, ne pride v poštev. Dokazno breme je na stani zavezanca za davek (76. in 77.
člen ZDavP-2). Ob takem stanju stvari se tožnik neuspešno sklicuje na to, da je on poravnal vse svoje
obveznosti in da bi moral davčni organ za davek obremeniti pravni osebi, ki sta sporne račune izdali. V
postopku je bilo nesporno ugotovljeno, da na strani izdajateljev računov ne obstajajo nikakršne
računovodske evidence ali poslovne knjige, iz katerih bi bili razvidni sporni poslovni dogodki. Na strani
tožeče stranke pa tudi razen prejetih računov, ne obstajajo nikakršne listine, ki bi dokazovale
nastanek poslovnega dogodka, pri čemer, kot že pojasnjeno, zgolj ustna pogodba ne velja. Ni
dokazov, ali so bile storitve dejansko opravljene, pri čemer so tudi po presoji sodišča glede tega
odločujočega pomena verodostojne listine (SRS 21), ki nastanejo v zvezi s poslovnim dogodkom, zato
tudi po mnenju sodišča v pomanjkanju verodostojnih listin niso izkazani pogoji za odbitek vstopnega
davka po 1. odstavku 40. člena ZDDV in je bil tožeči stranki utemeljeno naloženo plačilo DDV.«

2.2.12. Sodba Upravnega sodišča I U 103/2009-12
V okviru analize sodbe Upravnega sodišča s št. I U 103/2009-12 z dne 5.5.20101997, ki se prav tako
nanaša na neobičajno poslovanje investicijskega sklada, je bilo ugotovljeno, da je tožnik »realiziral
kapitalske izgube pri prodaji posameznih naložb iz portfelja«, pri čemer je kupil iste delnice po višji
vrednosti kot jih je odtujil. Sodišče je navedlo, da je prvostopenjski upravni organ »ugotovil tudi, da je
bilo za transakcije z omenjenimi delnicami značilno, da ob prodaji in nakupu ni bilo finančnih tokov,
saj je šlo za menjavo delnic« ter da »vsebina in namen nista resnična prodaja oziroma nakup delnic,
ampak realizacija kapitalskih izgub in s tem zmanjšanje davčne osnove«, pri čemer se je skliceval na
noveliran 12. člen ZDDPO in navideznost poslov. Ministrstvo za finance kot upravni organ druge
stopnje je prejeto pritožbo zavrnilo ter pritrdilo opredelitev prvostopenjskega upravnega organa v
primeru spornih poslov kot navideznih ter navedlo, da »je bistvo vsebine navideznega posla v tem, da
gre za transakcijo, ki ne služi povezovanju ponudbe in povpraševanja, kar se najjasnejše pokaže v tem,
da po zaključnem poslu ali skupini poslov, istovrstni vrednosti papir pristane v rokah prvotnega
lastnika. Za kršitev pravil zadošča obstoj objektivnih znakov navideznih poslov«. V pritožbenih
razlogih se pritožnik opredeli, da pogoj, ki ga 40. in 50. člen OZ določata za ničnost in navideznost
posla, ni izpolnjen. Upravno sodišče v utemeljitvi zavrnitve podane pritožbe navedeno, da »je
prvostopni organ za svojo odločitev navedel prave in utemeljene razloge. Sodišče se je strinjalo z
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razlogi, s katerimi prvostopni organ pojasnjuje svojo odločitev, kot tudi z razlogi, s katerimi pritožbeni
organ zavrne ugovore tožnika«. V zaključku obrazložitve je Upravno sodišče pripomnilo, da »so
ugovori tožeče stranke po presoji sodišča deloma posplošeni, deloma pa nerelevantni … Ugotovitev
prvostopnega organa, da je tožeča stranka zasledovala zgolj pridobitev davčne ugodnosti, temelji na
številnih okoliščinah, ki dokazujejo sklenitev spornih poslov kot pogoja za ustvarjanje prihodkov, pri
katerem so nastali tudi obravnavani odhodki. Tudi po mnenju sodišča je zato v danem primeru šlo za
navidezni posel. Tak posel že po civilnem pravu ne more imeti pravnih učinkov, razen če so izpolnjeni
pogoji za veljavnost morebitnega prikritega pravnega posla. Ker torej do civilno pravnih učinkov
pogodbe sploh ni prišlo, gre v obravnavani zadevi za navidezni pravni posel, ki nima učinkov niti na
civilno pravnem niti na davčnem področju. Zato se nanj tudi navezovanje davčnih posledic, kot je
priznanje spornih odhodkov, ne more opirati. Navidezni posli ne vplivajo na obdavčenje, davčni učinek
pri takih poslih pa je tak, kot da jih sploh ne bi bilo«.

2.2.13. Sodba Upravnega sodišča I U 849/2009
V sodbi z opravilno št. I U 849/2009 z dne 16.11.20101998 je Upravno sodišče obravnavalo posel
prodaje oziroma nakupa lastnih poslovnih deležev, sklenjen s povezanimi osebami iz tujine.
Prvostopenjski davčni organ je v ponovnem postopku inšpekcijskega nadzora obračunavanja in
plačevanja DDPO za leto 2000 tožeči stranki dodatno odmeril in naložil v plačilo posebno akontacijo
davka od dohodkov, doseženih z udeležbo v dobičku, in sicer v znesku 238.487,72 EUR (tj. po stopnji
15% od davčne osnove 1.589.884,83 EUR). V skladu z napotki pritožbenega organa je prvostopenjski
davčni organ v navedenem ponovljenem postopku ugotavljal tržno vrednost poslovnega deleža
tožeče stranke, ki je bil predmet prodaje s strani družbenikov tožeči stranki, ter da je pri tem (ob
upoštevanju podatkov, ki mu jih je v ponovnem postopku predložila tožeča stranka) izbral statično
metodo ocenjevanja vrednosti na dan 31.12.1999. Pri tem je davčni organ ugotovil, da je ocenjena
vrednost tožeče stranke (tj. družbe) neznatna in da ni podlage za ugotavljanje vrednosti poslovnih
deležev pri omenjeni prodaji. V ponovnem postopku je tako prvostopenjski davčni organ (ponovno)
ugotovil, da je šlo v primeru obravnavane prodaje dejansko za prikrito izplačilo dobička, z namenom,
da se tožeča stranka izogne plačilu posebne akontacije DDPO (po 32. členu ZDDPO).
Konkretni dejanski stan za odločanje je bil naslednji: družba (tj. tožeča stranka) je na dan 31.12.2000
izkazovala osnovni kapital v znesku 1.500.000,00 SIT, pri čemer je imel družbenik A.A. udeležbo v 1 %
osnovnega kapitala, družbenik B.B. v 9 % ter družbenik C.C. v 10 %, medtem ko je izkazan lastni
kapitalski delež znašal 80% osnovnega kapitala. V davčnem postopku je bilo ugotovljeno, da so
družbeniki tožeče stranke pred prodajo dela svojih poslovnih deležev ustanovili pravno osebo v ZDA.
Ugotovljeno je bilo, da so družbeniki dne 27.9.1999 opravili prodajo svojih poslovnih deležev (skupaj
80%) ameriški družbi (tj. povezani osebi) po cenah, ki so jih določili prodajalci. Istega dne je tuja
družba po isti ceni (390.000.000,00 SIT) svoj delež prodala tožeči stranki. Davčni organ je hkrati
ugotovil, da tožeča stranka v letu 1999 ni izplačala kupnine na račun tuje pravne osebe, temveč da so
bila izplačila izvršena v letu 2000 v skupnem znesku 381.000.000,00 SIT na bančni račun v Monte
Carlo. Ker so vsi družbeniki državljani in rezidenti Italije, je davčni organ pridobil še podatke o
obdavčitvi fizičnih oseb v Italiji ter pregledal sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčenju, sklenjen
med Slovenijo in Italijo. Na tej podlagi je davčni organ ugotavljal, da bi morali biti družbeniki kot
italijanski rezidenti v primeru prodaje poslovnih deležev tožeči stranki subjekt obdavčene v Italiji in
da so ti z namenom, da se izognejo temu davku v Italiji, ustanovili tujo družbo v ZDA, medtem ko je
bila kupnino nakazana v Monte Carlo, ki ga (za razliko od Slovenije) ne vežejo nobeni sporazumi o
posredovanju informacij o finančnih transakcijah rezidentov drugih držav. Prvostopenjski davčni
organ je posledično presodil, da so družbeniki tožeče stranke ustanovili (povezano) družbo zgolj zato,
da se izvede prikrito izplačilo dobička, sicer ustvarjenega v Sloveniji, ter pri tem izogne obračunu in
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plačilu davka od dobička iz premoženja v Sloveniji, medtem ko naj bi se družbeniki z nakazilom
deležev v dobičku na bančni račun v Monte Carlo izognili tudi dajatvam v Italiji. Posledično je davčni
organ obravnaval pogodbo o prodaji poslovnih deležev za navidezni pravni posel (v smislu 66. člena
ZOR) ter po izpodbijani odločbi naložil v plačilo 15 % akontacijo davka od dohodkov iz premoženja.
Drugostopni davčni organ je pritožbo tožeče stranke zoper izpodbijano odločbo zavrnil kot
neutemeljeno. Tožnik je v tožbi zoper odločbo drugostopenjskega organa predlagal njeno odpravo.
Tudi Upravno sodišče ni sledilo vztrajanju tožeče stranke, da v konkretnem primeru ni šlo za
izogibanje davkom, ter je tožbo opredelila kot neutemeljeno. Sodišče je sicer navedlo, da se s
tožnikom strinja, da okoliščine v zvezi s plačevanjem davkov v Italiji za odločitev v konkretnem
primeru niso odločilnega pomena, vendar hkrati ugotavlja, da jih prvostopenjski davčni organ pri
odločanju tudi ni upošteval, temveč jih je navajal in upošteval zgolj kot okoliščine ugotovljenega
konkretnega dejanskega stana. Tožeča stranka tudi z izvedenskim mnenjem in drugimi dokazili ni
izkazala drugačne tržne vrednosti kupljenih lastnih deležev od tiste, ugotovljene pri inšpekcijskem
pregledu. Hkrati iz zapisnika o izvedenem davčnem nadzoru in iz davčne odločbe tudi jasno sledi, da
je davčni organ pri ocenjevanju vrednosti izhajal iz podatkov, ki jih je predložila tožeča stranka,
razviden pa je tudi način, po katerem je bila ocena vrednosti deležev opravljena in razlogi za izbrano
(statično) metodo, med katerimi je zlasti prepričljiv tisti, po katerem je šlo v konkretnem primeru že v
času inšpekcijskega pregleda pri tožeči stranki za nedelujočo pravno osebo.
Sicer se je sodišče strinjalo s tožečo stranko, da družbenik lahko kadarkoli proda svoj delež, vendar pa
je način izvedbe posla le še dodatno utrdil prepričanje sodišče, da namen te transakcije ni bil prodaja.
Zato je po presoji sodišča posel prodaje oziroma nakupa lastnih poslovnih deležev s strani tožeče
stranke dejansko navidezni posel ter je v konkretnem primeru dejansko šlo za prikrito izplačilo
dobička.

2.2.14. Sodba Upravnega sodišča I U 1328/2009
Upravno sodišče je v sodbi z opravilno št. I U 1328/2009 z dne 12.10.20101999 zavrnilo pritožbeni
zahtevek ter opredelilo v postopku ugotovljena dejstva za zadostno podlago za ugotovitev, da je bil
sklep o povečanju osnovnega kapitala sprejet ne s ciljem, da se osnovni kapital družbe dejansko
poveča, temveč s ciljem njegovega takojšnjega zmanjšanja in s tem neobdavčenega izplačila
alikvotnega deleža. Zadevni korporacijski pravni posli so bili torej sklenjeni izključno z namenom
izigravanja davčnih predpisov. Gre za zlorabo pravic oziroma njihovo uporabo za namen, ki je
nedopusten.
Konkretni dejanski stan, ugotovljen s strani pristojnega davčnega urada, je bil naslednji: družbeniki so
na skupščini družbe dne 25.5.2001 sprejeli sklep o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe
za 240.000.000,00 SIT, s čimer se je osnovni kapital povečal iz 80.000.000,00 SIT na 320.000.000,00
SIT. Na isti skupščini je sklepu o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe takoj sledil sklep o
rednem zmanjšanju osnovnega kapitala z združitvijo delnic iz razloga povečanja donosnosti kapitala,
tako, da se osnovni kapital zniža na 160.000.000,00 SIT. Delničarjem je pri tem pripadlo izplačilo iz
naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v vrednosti 2.000,00 SIT za eno delnico. Prvostopenjski davčni
organ je ugotovil, da dejanski namen zavezanca za davek ni bil povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, pač pa je povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala služilo le kot podlaga za
izplačilo dividend brez obračuna in plačila davčnih obveznosti. Strogo upoštevanje določil ZGD-ja pa
ne more uveljavljati zlorabe davčnih predpisov, predvsem pa ne enako obravnavanje davčnih
zavezancev pri izplačilu dividend. ZGD v 353. členu sicer opredeljuje kombinirano zmanjšanje
osnovnega kapitala, vendar je to v primerjalni korporacijski praksi skoraj izključno način le pri sanaciji
družb, ko v okviru postopka zniževanja osnovnega kapitala dotedanji delničarji na določen način
1999
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izstopajo iz družbe, novi pa vstopajo. Prav tako je davčni organ poudaril, da do efektivnega znižanja
osnovnega kapitala pride takrat, ko je osnovnega kapitala preveč glede na obseg poslov in druge
naloge podjetja in se kapital zaradi tega ne more dovolj učinkovito izkoriščati. V danem primeru pa
zavezanec za davek ni imel časa, niti si ga ni vzel, da bi ugotovil, da je osnovnega kapitala preveč.
Drugostopenjski davčni organ se je v okviru reševanja pritožbenega postopka posvetil vprašanju, ali
zmanjšanje osnovnega kapitala ob navidezni okoliščini predhodnega povečanja le-tega iz
nerazporejenega dobička predstavlja prikrito izplačilo nerazporejenega dobička. Temu je pritrdil, saj
ugotovljena dejstva kažejo na obstoj zlorabe pravic z namenom doseganja izplačil delničarjem brez
davčnih obveznosti.
Tudi tožba na Upravnem sodišču ni bila uspešna. Sodišče je svojo odločitev obrazložilo, da »so
navedeni korporacijski pravni posli torej bili sklenjeni izključno z namenom izigravanja davčnih
predpisov. Gre za zlorabo pravic oziroma njihovo uporabo za namen, ki je nedopusten. Poštena
uporaba pravic v postopku je eno od temeljnih načel upravnega postopka iz 11. člena ZUP.2000 Tožeča
stranka sicer pojasnjuje pravilnost in zakonitost svojega manevra s stališča ZGD oziroma ob dejstvu,
da prikrito izplačilo dobička v tedaj veljavni zakonodaji ni bilo urejeno. Dejstva, da z davčnega vidika v
danem primeru ni šlo za zlorabo pravic, pa ni pojasnila. Zakaj je v danem primeru, ne s stališča ZGD,
pač pa s stališča poslovno ekonomske odločitve, ravnala tako, kot je, tožeča stranka zadovoljivo ni
pojasnila. Tako tudi po mnenju sodišča ostaja edini izkazan namen za manever tožeče stranke prikrito
izplačilo dobička«.
Tukaj je Upravno sodišče temeljilo svojo ugotovitev na ugotovitvi obstoja »zlorabe pravic« in
»zlorabe davčnih predpisov«, ne da bi se pri tem izrecno sklicevalo na določbo četrtega odstavka 74.
člena ZDavP-2. Navedena sodba se tako razlikuje od v predhodnem poglavju opisane sodbe, kjer pa je
sodišče v sodbi I U 849/2009 kljub obstoju primerljivega (in v obeh primerih izvršenega) konkretnega
dejanskega stana ugotovilo obstoj navideznega posla ter potrdila obdavčitev prikritega posla (kot
prikritega izplačila dobička).

2.2.15. Sodba Vrhovnega sodišča X Ips 218/2010
Novejša sodba na tematiko navideznih pogodb je sodba Vrhovnega sodišča z opravilno št. X Ips
218/2010 z dne 3.3.20112001, ki je kvalificiralo posojilno pogodbo kot fiktivno in posledično kot
prikrito izplačilo dohodka. Sodišče je ugotovilo, da revizija ni utemeljena, saj ni prišlo do bistvenih
kršitev določb postopka ali zaradi zmotne uporabe materialnega prava, medtem ko zmotna ali
nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ni osnova za zahtevek po reviziji. Vrhovno sodišče je
nesporno pritrdilo ugotovitvam davčnih organov prve in druge stopnje in sodišča prve stopnje, da
predstavlja izplačilo 13 milijonskega tolarskega zneska direktorju s strani pravne osebe, ki je (šele) v
pritožbi na davčno odločbo predložila posojilno pogodbo, navidezni pravni posel, katerega vsebina
tudi ni povračilo stroškov, kakor navaja revident.
Sodišče je v skladu z zakonsko dikcijo, da navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje, pravilno
presodilo, da je bil z navedeno kreditno pogodbo in izkazovanjem nakazanih sredstev fizični osebi kot
posojilo izvedeno prikrito izplačilo denarnih sredstev fizični osebi. Sodišče tudi v ravnanju davčnega
organa, ki je navedena izplačila obremenil z davki in prispevki, ni ugotovil kršitev zmotne uporabe
materialnega zakona (ZDoh), po katerem prejeta posojila niso predmet obdavčitve, saj je bilo
presojeno, da so sporna nakazila drugi prejemki, ne pa dano posojilo. V nadaljevanju je sodišče
2000
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navedlo: »Vprašanje pravne narave pogodbe pa v obravnavani zadevi pomeni dokazno oceno
navedene pogodbe, torej, ali gre za navidezni pravni posel, ne pa za pravno pravilnost oziroma
brezhibnost sporne kreditne pogodbe. Za navidezno pogodbo namreč gre (čeprav je ta lahko
pravnoformalno brezhibna), ko se pogodbeni stranki strinjata o njeni navideznosti, zato je
pravnoposlovna volja obeh pogodbenih strank le zaigrana. Gre za hoteno in sporazumno neskladnost
med voljo pogodbenikov na eni strani in na drugi strani izjavo te volje navzven, namenjeno drugim, da
bi pri teh nastala zmotna predstava, da gre za dovoljen pravni posel. Obe stranki navideznega posla
pa stremita za tem, da simulirani posel nastane le navidez in da prikrije disimulirani posel, ki sta ga
stranki dejansko izvedli.«

2.2.16. Sodbi Upravnega sodišča I U 800/2010 in I U 1147/2010
Upravno sodišče je v sodbi št. I U 800/2010 z dne 29.3.2011 presojalo glede upravičenosti
izplačevanja dohodka poslovodne osebe (direktorja) izven kogentnih določb o obdavčitvi dohodka
fizičnih oseb.
Davčni organ prve stopnje je, izhajajoč iz določbe šestega odstavka 35. člena ZDoh-2, ki šteje vsako
opravljanje del oziroma storitev direktorjev za zaposlitev ter posledično za odvisno pogodbeno
razmerje, dohodek fizične osebe, ki je dosežen na podlagi pogodbe o poslovodenju, obdavčil kot
dohodek iz zaposlitve in ne kot dohodek iz dejavnosti, ne glede na to, da je račun izstavljen na A.A. s.
p. oziroma na drugi d. o. o.
Ministrstvo za finance se je kot drugostopenjski davčni organ v pritožbenem postopku najprej
ukvarjal z vprašanjem, ali je poslovodenje kot fizična oseba pri pritožnici v leto 2007 opravljal direktor
A.A. in iz tega naslova prejemal osebne prejemke, ki so obdavčljivi že pri izplačevalcu, ali pa je posle
opravljal A.A. kot samostojni podjetnik oziroma preko podjetja B d. o. o. Omenjena sta za opravljena
dela izstavljala račune, plačila pa knjižila med prihodke iz naslova opravljanja gospodarske dejavnosti.
Drugostopenjski davčni organ je pri odločitvi izhajal iz določb ZGD-1 ter ugotovil, da lahko funkcijo
direktorja družbe izvaja le fizična oseba, ki je bila na to mesto tudi imenovana. Posledično
drugostopenjski davčni organ iz predmetnega razmerja ni razvidel drugi namen, kot doseganje
ugodnejše davčne obravnave z izigravanjem kogentnih davčnih predpisov, s tem pa zlorabo pravil.
Tožeča stranka je v tožbi zoper odločbo davčnega organa druge stopnje navedla, da sta se tožeča
stranka in A.A. ves čas strinjali, da med njima obstoja poslovni odnos. Temu ni sledilo Upravno
sodišče, ki je tožbo zavrnilo. Pri tem je sodišče svojo odločitev ob sklicevanju na četrti odstavek 74.
člena ZDavP-2 pojasnilo, da »zaradi izogiba uporabe predpisov o obdavčenju, z davčnega vidika
sprememba stranke v pogodbi (ko je v letu 2007 spremenila poslovodna, in sicer namesto fizične
osebe A.A. je le-ta nastopil kot s. p. oziroma kot d. o. o.; op. p.) ne bi upoštevala. Funkcijo
poslovodenja pravne osebe lahko namreč izvaja le fizična oseba. Pravice in obveznosti, ki izvirajo iz
opravljanja poslovodne funkcije, se opredelijo s posebno pogodbo med družbo in poslovodjo. Za
družbo z omejeno odgovornostjo je takšna pogodba določena v 515. členu ZGD-1«.
Še konkretneje se je Upravno sodišče v enaki zadevi izreklo v sodbi z opravilno št. I U 1147/2010 z
dne 10.5.2011. Sodišče je presojalo, ali je prejemke, ki jih je za vodenje uprave družbe tožeča stranka
nakazovala družbi C d. o. o., potrebno obravnavati kot obdavčljive osebne prejemke A.A.-ja ali pa gre
za prihodke družbe C d. o. o., ter odločilo, da lahko na podlagi določb ZGD-1 funkcijo predsednika
uprave izvaja le fizična oseba, ki je sposobna pravno veljavno tvoriti voljo in ki na tej podlagi prejme
obdavčljive prejemke. Tako glede na dejansko in pravno naravo prejemkov A.A.-ja kot predsednika
uprave družbe, predstavljajo ti prejemki osebne prejemke, ki so neločljivo povezani z davčno
obveznostjo plačnika za davek od osebnih prejemkov in prispevkov. Po mnenju sodišča sta davčna
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organa tudi pravilno ocenila namen oziroma motiv za sklenitev spornih pogodb, ki je, kar pravzaprav
priznava tudi tožeča stranka, ugodnejša davčna obremenitev davčnega zavezanca. Pri tem sodišče
omenja še četrti odstavek 74. člena ZDavP-2, ki govori o ugotavljanju dejstev. Ta določa, da se z
izogibanjem ali z zlorabo drugih predpisov ni mogoče izogniti predpisom o obdavčenju. Če se namreč
ugotovi takšno izogibanje ali zloraba, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob
upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov. Kakšni naj bi bili
ekonomski razlogi za sklepanje pogodbe o poslovodenju s firmo C d. o. o. in ne direktno z A.A.-jem
(razen da naj bi bil ta način ugodnejši za davčno obremenitev davčnih zavezancev), tožnik ne pove in
ne pojasni. Dejstvo je, da funkcijo poslovodenja pravne osebe lahko izvaja le fizična oseba. Pri tem se
pravice in obveznosti, ki izvirajo iz opravljanja poslovodne funkcije, opredelijo s posebno pogodbo
med družbo in poslovodjo. Zlorabo omenjenih predpisov brez razumnega gospodarsko ekonomskega
razloga, pa, kot je zgoraj navedeno, v skladu z omenjenimi zakonskimi določili, ne more biti
upoštevna.

2.2.17. Sodba Vrhovnega sodišča X Ips 80/2012
Sodba Vrhovnega sodišča v zadevi X Ips 80/2012 z dne 10.10.20132002 je zanimiva iz vidika, ker je
sodišče v tej sodbi povezalo pojme »izraba pravnih praznin« in »zloraba prava« ter »navidezni posel«
(kar izhaja iz v nadaljevanju opisane 13. točke obrazložitve).
Sodišče prve stopnje je v obrazložitvi izpodbijane sodbe pritrdilo odločitvi in razlogom, s katerimi sta
davčna organa prve in druge stopnje utemeljila svoji odločbi z ugotovitvijo, da je šlo pri obravnavanih
emisijah obveznic dejansko za posojilna razmerja (ozkega kroga vnaprej znanih) povezanih fizičnih
oseb do delniške družbe, ki je bila formalni izdajatelj obveznic. Izplačila obresti, ki jih je prejela
revidentka, se zato štejejo za izplačila obresti od danih posojil, ki so v 64. členu tedaj veljavnega ZDoh
izrecno opredeljena kot obdavčljiv dohodek. Posel je bil zgolj tehnično izpeljan kot izdaja obveznic in
to z namenom izogibanja davkom. Pogodbe pa so bile opredeljene kot navidezne.
Vrhovno sodišče je presodilo, da revizija, ki se lahko sicer nanaša zgolj na bistveno kršitev določb
postopka in zmotno uporabo materialnega prava, ne pa na zmotno ali nepopolno ugotovitev
dejanskega stanja, ni utemeljena.
Na neutemeljeni ugovor revidenta, da izpodbijane sodbe ni mogoče preizkusiti, je sodišče druge
stopnje odgovorilo, da je pravilna pravna podlaga razvidna iz odločb prvostopenjskega in
drugostopenjskega davčnega organa, na kateri se Upravno sodišče izrecno sklicuje. Pravna podlaga za
upoštevanje ekonomske vsebine, in ne formalne oblike posameznega posla, pa je podana v tretjem
odstavku 74. člena ZDavP-2, ki govori o davčnih učinkih navideznih poslov. Vrhovno sodišče je še
dodalo, da že iz splošnega načela materialne resnice (drugi odstavek 5. člena ZDavP-2) izhaja, da se
predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki so bistvena za obdavčenje, vrednotijo po svoji
gospodarski (ekonomski) vsebini.
V 13. točki obrazložitve je Vrhovno sodišče navedlo: »Na davčnopravnem področju je navideznost
poslov podana, kadar želi zavezanec nižjo obdavčitev doseči z izrabo pravnih praznin tako, da sklene
enega ali več pravnih poslov (pri čemer ni pomembno, ali gre za enostranski ali dvostranski pravni
posel), ki v skladu s predpisi niso obdavčeni, hkrati pa prikrije ekonomsko vsebino posla, ki bi bil sicer
obdavčen. Gre za davčno izogibanje, ki za razliko od davčne optimizacije (iskanja optimalnega
davčnega stanja za davčnega zavezanca, kar je povsem legitimen cilj), pomeni zlorabo prava. Tako
sklenjeni posli se v davčnem postopku obravnavajo kot navidezni, pravni posel pa se obdavči po svoji
pravi ekonomski vsebini.«
2002
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Sodišče tudi ni sledilo revizijskemu ugovoru, da je ZDoh v 64. členu določal, da se davek od dohodkov
iz premoženja plačuje od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku, od obresti na posojila in od
dohodkov iz najemnin, medtem ko zakon ni določal oblikovanja davčne osnove za obresti od
dolžniških vrednostnih papirjev (kot je to določal kasneje uveljavljeni ZDoh-1 v prvem odstavku 70.
člena). Po presoji revizijskega sodišča to pomeni, da je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da je
bila v obravnavanem obdobju izdaja obveznic z vidika obdavčenja obresti na vplačana sredstva
davčno ugodnejša kot pridobivanje sredstev na podlagi posojilnih pogodb. Vrhovno sodišče je
zaključek davčnega organa in sodišča prve stopnje, da je revident v opisanih okoliščinah obveznice
emitiral zato, da je z emisijami prikril dejanske posojilne pogodbe, povsem logičen.

2.2.18. Sodba Vrhovnega sodišča X Ips 258/2012
Sodba Vrhovnega sodišča z opravilno številko X Ips 258/2012 z dne 30.5.20132003 predstavlja
drugačen, zanimiv pristop k presojanju ravnanj davčnih zavezancev, ko ta nasprotujejo davčnim
predpisom.
V dotični zadevi je davčni organ prve stopnje v postopku izvajanja nadzora pri družbi A d. o. o.
dodatno odmeril DDPO za leto 2007 v znesku 203.880,91 EUR ter davčni odtegljaj za DDPO v znesku
228.343,68 EUR. Ugotovljen je bil naslednji konkretni dejanski stan: družba A d. o. o. je od matične
družbe B S.a. iz Francije prejela posojilo, s katerim je nato od italijanske družbe D S.p.a kupila
poslovni delež v družbi C d. o. o. Ob nakupu poslovnega deleža sta bili tako družba A kot italijanska
družba D v 100 % lasti matične družbe B iz Francije. Prav tako družba A ob nakupu poslovnega deleža
ni imela nobenih svojih sredstev ter je bil nakup v celoti financiran s posojilom matične družbe B.
Družba A je v letih po nakupu izkazovala davčno izgubo zaradi plačila obresti po navedeni posojilni
pogodbi, s tem pa se je zaradi skupinskega davčnega obračuna (z revidentom, tj. družbo prevzemno
družbo C, h kateri se je družba A pripojila leta 2009) zniževala pozitivna davčna osnova revidenta.
Najem posojila od matične družbe B ter nakup družbe C sta bila edina posla družbe A. Vendar davčni
organ revidentu ni priznal stroškov obresti za prejeto posojilo. V nadaljevanju je prvostopenjsko
sodišče pritrdilo razlogom, ki sta jih v svojih odločbah navedla oba davčna organa. Tako je tudi po
presoji sodišča prve stopnje obravnavana transakcija navidezna, medtem ko je prepoznani prikriti
posel izplačilo dobička.
Revident (tj. prevzemna družba C) je vložil revizijo zaradi bistvene kršitve določb postopkovnega
prava ter zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Pri tem je opozoril na vprašanje skladnosti
davčnega poročanja v dveh državah, ki sta članici Evropske Unije. Tako naj bi francoska družba v
svojih davčnih izkazih sam posel vodila kot dano posojilo ter upoštevala prihodke iz naslova obresti in
ne kot prejete dividende oziroma njim podobne dohodke. Revident je podano vprašanje opredelil kot
problem z elementom mednarodne obdavčitve.
Vrhovno sodišče je presodilo, da revizija ni utemeljena. Vrhovno sodišče je opredelilo posojilna
pogodba med družbo A (kot posojilojemalcem) in francosko matično družbo B (kot posojilodajalcem)
kot pravni posel med povezanima osebama, ki jo je potrebno presojati v skladu s Smernicami OECD
za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave. Izjemoma je v posebnih
okoliščinah primerno in zakonito, da davčni organ ne upošteva (oblike) transakcije, kakršno je izvedel
davčni zavezanec, temveč se v takih primerih uporabi neodvisno tržno načelo z namenom ugotoviti,
kakšna »realnost je bila dejanska podlaga za tak pogodbeni dogovor« (tako Smernice OECD 1.37). In
ravno to je po mnenju revizijskega sodišča storil davčni organ v obravnavanem primeru.
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Po presoji Vrhovnega sodišča je davčni organ pravilno presojal, ali bi bil določen pravni posel (v
obravnavanem primeru je to posojilna pogodba) ob upoštevanju tržnih načel in komercialnih pogojev
sklenjen, če ne bi šlo za posel med povezanimi osebami. V okoliščinah, kot je obravnavani primer, je
po mnenju Vrhovnega sodišča odgovor nikalen, saj posojilodajalec visokega zneska ne bi posodil
posojilojemalcu, ki (pred posojilom oziroma nakupom poslovnega deleža v drugi družbi, za katerega
najema posojilo) ni opravljal nobene dejavnosti in še ni imel nobene finančne transakcije. Poleg tega
je treba upoštevati, da je matična družba B iz tujine dala družbi A visoko posojilo za nakup družbe C,
ki jo je že predhodno lastniško popolnoma obvladovala (sicer preko družbe D iz Italije). Po presoji
Vrhovnega sodišča je torej obravnavana transakcija (najem posojila) posledica povezanosti med
strankama, brez upoštevanja običajnih komercialnih pogojev in splošnih tržnih načel, ki jo je revident
z francosko matično družbo B oblikoval z namenom, da bi se izognil davku oziroma ga zmanjšal. Vsi
pogoji transakcije so posledica razmer, ki jih ne bi bilo, če bi stranki vstopali v transakcijo na način, ki
je običajen med nepovezanimi podjetji.
Vendar je revizijsko sodišče ugotovilo, da so tako oba davčna organa kot sodišče prve stopnje zmotno
navajali, da je šlo pri obravnavani posojilni pogodbi za navidezno pogodbo (v smislu 50. člena OZ). Po
presoji Vrhovnega sodišča so obveznosti iz navedene posojilne pogodbe, ki jih je prevzel revident
(oziroma njegov pravni prednik) brez dopustne podlage (kavze). Pogodbena kavza je pravno
izoblikovan ekonomski namen, ki se objektivno doseže z uresničevanjem pogodbenih obveznosti. Na
podlagi prvega odstavka 39. člena OZ mora imeti vsaka pogodbena obveznost dopustno podlago
(kavzo). Podlaga pa je nedopustna, če je v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli
(drugi odstavek 39. člena OZ).
V obravnavanem primeru je bil tudi po presoji Vrhovnega sodišča edini razlog za sklenitev posojilne
pogodbe izogibanje davčnim obveznostim, do katerega je prišlo tako, da je družba A zaradi plačila
obresti po posojilni pogodbi na podlagi skupnega davčnega obračuna zniževala davčno osnovo
družbe C. Prišlo je do prikritega izplačila dobička (in sicer matični družbi B iz Francije), kar pa je v
skladu s 1. točko prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2 davčno nepriznan odhodek. Izhajajoč iz Smernic
OECD 1.37 prvostopenjski davčni organ pravilno ni upošteval sklenjene posojilne pogodbe (v smislu
priznavanja plačanih obresti kot odhodkov), ki ni temeljila na neodvisnem tržnem načelu in običajnih
komercialnih standardih, saj za tako pogodbo ni bilo nobenih ekonomskih razlogov in ekonomske
logike. Če je torej edini razlog za sklenitev določenega pravnega posla izogibanje davčnim
obveznostim (v obravnavanem primeru zaradi prikritega izplačila dobička), potem tak pravni posel
nima dopustne podlage, saj nasprotuje davčnim predpisom, ki so prisilne narave. Zato je Vrhovno
sodišče menilo, da je tak pravni posel na podlagi tretjega odstavka 39. člena OZ ničen.2004

2.2.19. Sodba Vrhovnega sodišča X Ips 380/2012
V sodbi z opravilno št. X Ips 380/2012 z dne 12.9.20132005 je Vrhovno sodišče razsodilo, da se revizija,
ki je bila vložena zaradi nepravilno uporabljenega materialnega prava, zavrne.
Po ugotovitvah prvostopenjskega davčnega organa je revident v oddanih obrazcih za obračun DDV za
2004

V nadaljevanju je prvostopenjski davčni organ v ponovnem postopku odločil, da je bila obravnavana transakcija nakupa
poslovnega deleža ter najetja posojila za navedeni nakup navidezna, medtem ko je kot prikriti posel opredelil (prikrito)
izplačilo dobička. Takšno stališče je podalo Upravno sodišče podalo že v sodbi I U 982/2011, ko je odločalo o tožbi zoper
odločbo, izdano v prvem postopku, in na katerega se je davčni organ ponovno skliceval v novem postopku izdaje odmerne
odločbe. Kot že predhodno predstavljeno, pa je Vrhovno sodišče v sodbi X Ips 258/2012 z dne 30.5.2013 zavzelo drugačno
stališče ter v sodbi navedlo, da ne gre za navidezni posel v smislu 50. člena OZ, temveč da gre za posel brez kavze. Vendar je
Upravno sodišče v ponovnem presojanju glede pritožbe zoper novo odločbo davčnega organa izdalo dne 18.12.2013 sodbo I
U 275/2013, v kateri je ponovno pritrdilo pripoznanju obstoja navideznega posla, katerega namen je bila izvedba prikritega
izplačila dobička.
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obdobje od 1.7.2009 do 31.12 2009 izkazoval presežke DDV v skupnem znesku 886.413,00 EUR ter
obveznosti le v znesku 20.447,00 EUR. Iz obračuna DDV-O je tako bilo razvidno, da naj bi bile
opravljene storitve ter blago prodano v znesku (minus) -696.398,00 EUR, medtem ko naj bi nabave
blaga in storitev znašala 3,643.575,00 EUR. Podobno visoki presežki so bili ugotovljeni že v
predhodnem davčnem inšpekcijskem postopku za obdobje od 1.7.2007 do 30.6.2009. Pri tem je bilo
ugotovljeno, da je revident predvsem s povezanimi osebami posloval z gotovino na način, ki ga ni
mogoče preveriti ter da so povezane osebe revidentu zaračunale 3.131.160,15 EUR opravljenih
storitev in prodaj blaga. V obdobju od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 je bilo celotnega prometa na strani
odhodkov za 3.644.320,00 EUR, kar pomeni, da so ostali dobavitelji opravili promet v znesku
513.159,85 EUR oziroma le 16,4 % celotnega prometa. Prvostopenjski davčni organ je pri pogodbah,
sklenjenih s povezanimi osebami AB d. o. o., O d. o. o., OT d. o. o. in BO s. p. ter drugimi osebami,
ugotovil nepravilnosti (podobno kot v predhodnem inšpekcijskem pregledu) ter je revidentu z
odločbo dodatno odmeril DDV (sicer iz različnih razlogov) DDV v znesku 936.915,34 EUR.
Revident je v reviziji navajal, da je bilo v postopku kršeno materialno pravo, ker mu davčni organ ni
priznal popravka DDV na podlagi dopisov povezanih oseb ter se skliceval na primere evropskih sodb.
Trdil je, da gre za situacijo, ko je popravek DDV dopusten že zaradi načela nevtralnosti, ker je
odpravljena nevarnost izgube davčnih prihodkov za proračun, saj je davčni organ kupcu pravico do
odbitka vstopnega DDV z odločbo zavrnil. Hkrati je revident navaja, da je prišlo tudi do kršitve 138.
člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1, ki se sicer namreč nanaša izključno na gradbene in njim podobne
storitve, ne pa tudi na dobave blaga in negradbene storitve. Prav tako je revident navedel, da se
navedba drugostopenjskega organa ne ujema z navedbami prvostopenjskega organa, ki je jasno
navedel, da spornih računov ne priznava le zato, ker ni bil vpisan objekt, in ne zato, ker bi bili
nepopolni še zaradi drugih manjkajočih podatkov.
Vrhovno sodišče je v izvedenem revizijskem postopku izvedel več zaključkov. Najprej je ugotovilo, da
v obravnavani zadevi dejansko stanje posla, v zvezi s katerim naj bi bila pravica do odbitka zavrnjena,
sploh ni znano in ni razvidno, zakaj naj bi bila pravica do odbitka vstopnega DDV kupcu zavrnjena ter
koliko davka je že bilo plačanega. Hkrati pa je revizijsko sodišče zaključilo, da iz ugotovljenega
dejanskega stana izhaja, da pa je na spornih računih manjkalo več podatkov in ne samo navedba
objekta, prav tako pa po mnenju sodišča iz ugotovljenega dejanskega stana ne izhaja jasna
ugotovitev, ali so se sporni računi sploh nanašali na negradbene storitve in dobavo materiala, kot
navaja revident. Vendar je revizijsko sodišče zaključilo, da revident ne more utemeljeno ugovarjati
zoper pavšalnost zaključkov obeh davčnih organov ter prvostopenjskega sodišča v izvajajočem se
revizijskem postopku. Po mnenju sodišča je kršitev materialnega prava očitna le, če jo je glede na z
odločbo ugotovljeno dejansko stanje mogoče ugotoviti neposredno, ne pa tudi v primeru, če jo je
mogoče ugotoviti posredno, s preverjanjem pravilnosti dejanskega stanja, na katero se odločba opira.
Na podlagi zgoraj navedenega je Vrhovno sodišče menilo, da glede nepriznavanja nepopolnih
računov ni bilo (očitno) kršeno materialno pravo.
Vrhovno sodišče se je izreklo tudi glede ugotovitve obstoja navideznih poslov in davčne zlorabe v
zvezi z nepremičnino. Revident je zatrjeval kršitev materialnega prava, ker mu ni bila priznana pravica
do odbitka DDV v zvezi z nepremičnino, objektom večstanovanjske hiše, ker kot kupec v času odbitka
ni pridobil lastninske pravice z vpisom v zemljiško knjigo.
Oba davčna organa sta ugotovila obstoj navideznega posla. Sodišče prve stopnje je potrdilo
odločitvam davčnih organov in ni priznalo vstopnega DDV v zvezi s stroški izgradnje oziroma obnove
nepremičnine. Takšnega posla namreč po mnenju sodišča prve stopnje ne bi sklenila nobena
nepovezana oseba, kar pomeni, da je šlo za navidezne posle. Z navedenim se je strinjalo tudi Vrhovno
sodišče, saj sodišče prve stopnje pravice do odbitka ni priznalo, ne le zato, ker revident kot kupec v
času odbitka ni pridobil lastninske pravice z vpisom v zemljiško knjigo, ampak predvsem iz drugih
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razlogov (nepremičnina je bila obremenjena s hipoteko, ki je v pretežni meri obremenila njeno tržno
vrednost; v zemljiški knjigi je bila vpisana zaznamba iz naslova črne gradnje ipd.). Dejansko je
revident šele dve leti in pol po sklenjeni prodajni pogodbi pridobil zemljiškoknjižno dovolilo. Tako je iz
opisa teh okoliščin tudi Vrhovno sodišče ugotovilo, da za takšen posel ni bilo ekonomskih razlogov in
ekonomske logike. Po mnenju sodišča tak posel pomeni davčno izogibanje, kot ga opredeljuje četrti
odstavek 74. člena ZDavP-2, pri katerem gre za to, da je šlo za resnično poslovno voljo, ki pa zasleduje
nedopustne davčne posledice. Pri tem je sodišče omenilo še evropski vidik in dodalo, da je SEU že
večkrat poudaril, da morajo nacionalna sodišča pravico do odbitka zavrniti, če se na podlagi
objektivnih dokazov ugotovi, da se je na to pravico sklicevalo z goljufijo ali zlorabo. Revident je tako
tudi po presoji Vrhovnega sodišča očitno zasledoval nedopusten cilj davčnih ugodnosti na račun
izkazovanja visokih presežkov DDV.

2.2.20. Sodba Vrhovnega sodišča X Ips 189/2013
Zanimiva je sodba Vrhovnega sodišča v zadevi X Ips 189/2013 z dne 13.2.20142006, ki se nanaša na
razsodbo sodišča glede pridobitve davčnih ugodnosti skozi zlorabo drugih predpisov v smislu četrtega
odstavka 74. člena ZDavP-2.
Prvostopenjsko sodišče je presodilo, da je izpodbijana odločba pravilna in zakonita. To sodbo
Upravnega sodišča je nato revident izpodbijal z revizijo, v kateri zatrjuje bistvene kršitve določb
postopka v upravnem sporu in zmotno uporabo materialnega prava. Revident se ni strinjal z oceno,
da so bili opcijski posli navidezni, ter navajal, da je datum sklenitve opcijskih pogodb resničen, saj jih
je revident knjižil v svoje poslovne knjige, ko so bile sklenjene in ne kasneje. Temu ni sledilo Vrhovno
sodišče, ki je razsodilo, da revizija ni utemeljena.
Iz ugotovljenega konkretnega dejanskega stana, ugotovljenega s strani prvostopenjskega davčnega
organa, izhaja, da je revident z A.A.-jem sklenil pet pogodb, na podlagi katerih je A.A. pridobil
pravico, da od revidenta kupi tam navedene vrednostne papirje po določeni ceni na določen dan
oziroma pravico, da revidentu proda vrednostne papirje po določeni ceni na določen dan, medtem ko
se je A.A. zavezal, da bo revidentu za podelitev posamezne pravice plačal premijo. Po pogodbi z dne
5.1.2004 je revident A.A.-ju podelil pravico do nakupa 900.000 delnic TG1N na dan 5.7.2004 po ceni
290 SIT, torej za skupaj 261.000.000,00 SIT. Za nakup te pravice se je A. A. zavezal revidentu plačati
premijo v višini 18.310.500,00 SIT, v zavarovanje plačila premije pa je bil dolžan izročiti pet bianco
podpisanih menic z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev menic. Na dan, ko bi moralo priti do
nakupa delnic, torej dne 5.7.2004, sta stranki sklenili aneks k pogodbi, s katerim sta ugotovili, kakšna
je vrednost delnic TG1N na ta dan (345,10 SIT) ter da revident ne bo omogočil A.A.-ju nakupa delnic.
Sporazumela sta se, da bo revident plačal A.A.-ju denarno nadomestilo, izračunano kot razliko med
ceno delnice, določeno v pogodbi, in tržno ceno delnice, izkazano na dan zapadlosti opcijske pogodbe
oziroma na dan sklenitve aneksa. Ostale opcijske pogodbe so bistveno enake. Prvostopenjski davčni
organ je vzporedno opravil tudi davčni inšpekcijski nadzor pri družbi C d. o. o., katere družbenika sta
bila brata A.A. in B.B., vsak s polovičnim deležem. Ugotovljeno je bilo, da je družba C sklepala opcijske
pogodbe z D.D.-jem in E.E.-jem, ki sta bila družbenika revidenta (F d. o. o.), in sicer na bistveno
podoben način, kot je opisan zgoraj. Pogodbe za družbo C niso bile poslovno uspešne, realizirale pa
so se s sklenitvijo aneksov, ki so določali, da družba C družbenikoma revidenta plača denarno
nadomestilo zaradi nerealiziranih opcij. Na tej podlagi je družba C. družbenikoma revidenta izplačal
skupno 828.000,00 EUR, in sicer v istem času, kot je revident izvedel plačila osebi A.A. Družbeniki
revidenta (tj. družbe F) ter družbeniki družbe C so takoj po prejemu izplačil svojim družbam nakazali
posojila v višini prejetih izplačil. A. A. je tako dne 1. in 3. 7. 2008 svoji družbi C nakazal kot posojilo
skupaj 823.500,00 EUR, medtem ko sta E.E. in D.D. pa sta isti oziroma naslednji dan po prejemu
2006
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izplačil svoji družbi F (tj. revidentu) nakazala skupaj 828.000,00 EUR posojila.
Oba davčna organa ter prvostopenjsko sodišče so v pritožbenih postopkih ocenili, da so opcijske
pogodbe navidezni pravni posli. Davčna organa sta navideznost utemeljevala predvsem s
sklicevanjem na okoliščine, da datum sklenitve opcijskih pogodb ni verodostojen, pri čemer sta
izpostavljala zlasti neknjiženje premij kot samostojnega prihodka v trenutku, ko naj bi premije
nastale. Medtem ko je prvostopenjsko sodišče zaključek o navideznosti opcijskih poslov dodatno
argumentiralo z odsotnostjo dokazov ali razlogov o ekonomskem ozadju sklepanja teh pogodb.
Enotna ocena obeh davčnih organov in Upravnega sodišča pa je, da so bila preko navzkrižnih
opcijskih pogodb opravljena prikrita izplačila družbenikom.
Drugačen pristop k prepoznanemu davčno motiviranemu poslu pa je uporabilo Vrhovno sodišče.
Tako je revizijsko sodišče pri vrednotenju pravno-poslovnih ravnanj davčnih zavezancev izhajalo iz
drugega odstavka 5. člena ZDavP-2, ki določa, da se predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki
so bistvena za obdavčenje, vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini. Po mnenju
Vrhovnega sodišča gre za osnovno izhodišče zakona, ki ga nadalje izpeljujeta še določbi tretjega
odstavka 74. člena ZDavP-2, ki govori o navideznih poslih, ter četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2, ki
govori o »izogibanju ali zlorabi drugih predpisov«.
Po presoji Vrhovnega sodišča revidentu (oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku) glede na vse
okoliščine obravnavanega primera ni mogoče očitati, da ni imel namena z A.A.-jem skleniti opcijskih
pogodb ter da med strankama ni obstajalo soglasje volj za sklenitev točno takih pogodb. Zato ne gre
za navidezne pravne posle v smislu tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2. Ker pa je bil edini cilj
revidenta in njegovega sopogodbenika pridobitev davčnih ugodnosti, je po presoji Vrhovnega sodišča
prišlo do zlorabe opcijskih pogodb oziroma predpisov, ki omogočajo njihovo sklepanje, torej do
zlorabe drugih predpisov v smislu četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2.
Pri tem je Vrhovno sodišče (v točki 17. obrazložitve izreka) na retorično vprašanje, kaj je nedovoljeno
izogibanje ali nedovoljena zloraba po četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2 in kaj dovoljena davčna
optimizacija, odgovorilo, da je vedno treba presojati od primera do primera. Revizijsko sodišče je
dodalo: »Davčni zavezanci imajo nedvomno pravico sklepati vse pravne posle, ki niso prepovedani, pri
tem pa jih lahko vodijo tudi davčni premisleki. Davčni zavezanci niso zavezani posle voditi tako, da se
čim bolj poveča davčni prihodek države. Če pa davčni zavezanci sklepajo posle ali več medsebojno
povezanih poslov, ki ne sledijo nobenemu samostojnemu gospodarskemu cilju, razen pridobitvi
davčne ugodnosti, ki je brez tako organiziranih poslov ne bi bilo mogoče doseči, pridobitev davčne
ugodnosti pa je v nasprotju z namenom davčnih predpisov, hkrati pa je iz okoliščin primera razvidno,
da je pridobitev davčne ugodnosti edini cilj davčnih zavezancev, je po presoji revizijskega sodišča
utemeljeno zaključiti, da so s tako umetno ustvarjenimi pravno-poslovnimi odnosi zlorabili predpise, ki
sicer dopuščajo sklepanje tovrstnih pravnih poslov.«
Iz dejanskih ugotovitev obravnavnega primera pa je po mnenju revizijskega sodišča izhajala prav
zloraba predpisov pri sklepanju obravnavanih pravnih poslov. Sodišče je prepoznalo, da davčne
ugodnosti, ki so jih želeli pridobiti revident in drugi vpleteni, nasprotujejo namenu določb ZDDPO-2 in
ZDoh-2. Revident (družba F) in družba C sta si na podlagi izplačil, opravljenih na podlagi opcijskih
pogodb, knjižila odhodke, s čimer sta si znižala davčno osnovo. Praktičen rezultat spornih transakcij
pa je bil tudi ta, da so družbeniki družb prejeli prav tolikšne zneske, kot so jih izplačale njihove
družbe, čeprav ne neposredno njim. Prav tako pa tudi družbeniki niso bili obdavčeni za ta plačila, saj
se po 1. točki 32. člena ZDoh-2 od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ne plača
dohodnina. Če pa bi družbi svojim družbenikom opravili izplačila brez spornih opcijskih pogodb, jih ne
bi smeli knjižiti kot odhodek, družbeniki pa bi bili zaradi izplačil obdavčeni z dohodnino. To izhaja iz 1.
točke 30. člena ZDDPO-2, ki za gospodarske družbe določa, da so davčno nepriznani odhodki, ki so
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podobni dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička, ter po tretjem in četrtem odstavku 90.
člena ZDoh-2, ki za fizične osebe določa, da se kot dividende obdavčuje vsaka razdelitev dohodka
imetniku deleža iz premoženja plačnika oziroma povezane osebe oziroma da se kot dividende
obdavčuje tudi prikrita izplačila dobička, kot je določeno v zakonu, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb.
Revizijsko sodišče je prav tako upoštevalo ugotovitev Upravnega sodišča, da so bile transakcije
opravljene v krogu oseb, ki se med seboj poznajo, da je računovodstvo obeh družb vodila ista oseba,
ter da so bila njihova ravnanja usklajena, tako s časovnega vidika kot z zneskovnega vidika. Tako je po
presoji Vrhovnega sodišča zaključek prvostopenjskega sodišča, da transakcije niso imele nobenega
samostojnega gospodarskega smisla, razen davčnega (tj. pridobitev davčne ugodnosti). Vrhovno
sodišče je v nadaljevanju navedlo (v točki 20): »Ker so torej revident in drugi vpleteni na podlagi
spornih opcijskih pogodb in izplačil na njihovi podlagi pridobili davčne ugodnosti, do katerih brez tako
organiziranega poslovanja ne bi bili upravičeni, pridobitev takšnih davčnih ugodnosti nasprotuje cilju,
ki ga zasledujejo določbe ZDDPO-2 in ZDoh-2, hkrati pa je bil edini namen vpletenih prav pridobitev
davčnih ugodnosti, so po presoji Vrhovnega sodišča podani vsi elementi, ki so potrebni za pravno
kvalifikacijo zlorabe drugih predpisov v smislu četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2. Sankcija, ki jo ista
določba predvideva ob ugotovljeni zlorabi je, da se takšni posli za potrebe obdavčitve ignorirajo,
upošteva se le njihova dejanska gospodarska (ekonomska) vsebina. Vzpostaviti je treba takšen davčni
položaj, kakršen bi obstajal, če zlorabe ne bi bilo. Z nepriznavanjem odhodkov po ZDDPO-2 in z
obravnavanjem izplačil kot izplačil dividend, od katerih se plačuje dohodnina, je davčni organ storil
prav to.«2007

2.2.21. Sodba Vrhovnega sodišča X Ips 351/2013
Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 351/2013 z dne 11.12.20142008 presojalo glede obstoja navideznega
posla v poslovnih razmerjih med poveznima družbama.
Davčni organ prve stopnje je presojal davčne posledice pogodbenih razmerij med družbo A, ki je
imela zaradi insolventnosti blokirani račun, ter njeno povezano družbo B (ki je v opisani sodbi v vlogi
tožnika zoper drugostopenjsko davčno odločbo), ki je vzela v najem poslovne prostore ter stroje in
opremo. Na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju pa je družba A, ki je imela
usposobljene delavce, za naročnika – tj. družbo B – opravljala storitve proizvodnje, pri čemer je
tožnik vse obveznosti in terjatve do družbe A poravnaval s poboti, asignacijam, cesijami ter delno tudi
z gotovinskimi plačili.
Tako so delavci opravljali delo za tožnika, zaposleni pa so bili pri družbi A, ki je tožniku za opravljene
storitve izstavljal fakture. Ugotovljeno je bilo, da je družba A za zaposlene delavce obračunala plače
in davčnemu organu izkazala obveznost iz naslova obračunov plač in prispevkov za socialno varnost,
ni pa jih poravnala. Tožniku je na podlagi prejetega računa formalno zaposlenim delavcem v družbi A
s svojega računa izplačeval zgolj neto plače in povračila stroškov. Na ta način pa so obveznosti za
prispevke in davke od osebnih prejemkov za delavce ostale izkazane pri nelikvidni družbi A, ki ne
opravlja dejavnosti (dejavnost je bila prenesena na tožnika). Prvostopenjski davčni organ je ob
2007

Nekoliko drugače se je Vrhovno sodišče opredelilo v sodbi X Ips 301/2013 z dne 19.12.2014, ko je pri presoji opcijskih
pogodb uporabil tako predpise o navideznem kot zaobidenem poslu. Tako iz obrazložitve izreka opredeljene sodbe sledi, da
»je bil po presoji Vrhovnega sodišča cilj revidenta in družbe A med drugim tudi pridobitev davčnih ugodnosti, zato v
obravnavanem primeru ne gre zgolj za navidezne pravne posle v smislu tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2, ampak je po
presoji Vrhovnega sodišča prišlo tudi do zlorabe opcijskih pogodb oziroma predpisov, ki omogočajo njihovo sklepanje, torej
do zlorabe drugih predpisov v smislu četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2, ob tem pa so bili uporabljeni tudi navidezni posli
(opcijske pogodbe). Davčne ugodnosti, ki so jih želeli pridobiti revident in drugi vpleteni, nasprotujejo namenu določb ZDoh2«.
2008 ECLI:SI:VSRS:2014:X.IPS.351.2013.
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sklicevanju na tretji odstavek 74. člena ZDavP-2 ocenil, da so bili računi, ki jih je tožnik prejel od
družbe A in se nanašajo na storitve dela, fiktivni, ker prikrivajo dejstvo, da so bili delavci družbe A
dejansko zaposleni pri tožniku in jim je ta tudi dejansko izplačeval plače. Tudi davčni organ druge
stopnje je sledil odločitvenim argumentom organa nižje stopnje ter pritožbo družbe B zavrnil. Potrdil
je ugotovitev, da »so delavci delo opravljali pri tožniku opravljali, zato jim je bil dolžan izplačevati
plače. Na podlagi slednjega je utemeljen zaključek, da se formalna zaposlitev delavcev pri B-ju kot
povezani osebi šteje kot navidezna. Davčni organi so namreč poslovne dogodke upravičeni in dolžni
presojati po njihovi vsebini in skladno z davčno zakonodajo, pri čemer na formalnopravno opredelitev
poslovnih dogodkov niso vezani. Prvostopenjski organ s svojo odločitvijo ne posega v veljavnost
sklenjenih medsebojnih razmerij, temveč jih le razlaga skladno z njihovo ekonomsko vsebino«.
Tudi Upravno sodišče je v sodbi s št. I U 1695/2012 z dne 10.9.2013 sledilo ugotovitvi, da je bistvena
posledica takega ravnanja, da so obveznosti za prispevke in davke od osebnih prejemkov za delavce
izkazane pri A-ju, ki je nelikviden in ima blokirane vse račune, tožnik pa je, ker obveznosti za dela do
delavcev poravnava le v višini izplačanih neto plač, razbremenjen vseh bruto stroškov dela. Sodišče je
tako navedlo: »Da bi obstajali še kakšni drugi ekonomski razlogi za sklenitev treh pogodb med
tožnikom in A-jem, razen, da se je na ta način B izognil davčnim obremenitvam in si zagotovil
nadaljnje poslovanje, pa tožnik niti ne navaja. Ob navedenem pa je tudi po presoji sodišča pravilen
zaključek, da je bila zaposlitev delavcev pri A-ju, ki so sicer delo dejansko opravljali pri tožniku, ki jim
je tudi izplačeval neto plače in nadomestila, zgolj navidezna.« Vendar pa je Upravno sodišče v
nadaljevanju obrazložitve sodbe, ko je opisani način poslovanja opredelilo kot posledico povezanosti
med vpletenima družbama, ki je bila vzpostavljena zavestno in zgolj z namenom, da se izogne plačilu
davka, pojasnilo, da »pa po mnenju sodišča pri obravnavanem ravnanju ne gre za navidezno (fiktivno)
pogodbo, pač pa gre za dogovor, ki je brez dopustne podlage. Enako se je v podobnih primerih izrekla
tudi sodna praksa. Na podlagi prvega odstavka 39. člena OZ mora imeti vsaka pogodbena obveznost
dopustno podlago. Ta pa je nedopustna, če je v nasprotju z Ustavo, s prisilnimi predpisi, ali moralnimi
načeli, kot to določa drugi odstavek 39. člena OZ«.
Vrhovno sodišče je v nadaljevanju zavrnilo revizijski zahtevek kot neutemeljen. Tako iz predstavljene
sodbe z dne 11.12.2014 pa se je Vrhovno sodišče pri opredelitvi uporabljenega abstraktnega
dejanskega stana omejilo, ko je v sodbi navedlo: »Sodišče prve stopnje je v obrazložitvi izpodbijane
sodbe res navedlo, da gre za posel z nedopustno podlago. Vendar pa se je hkrati pravilno sklicevalo
na 74. člen ZDavP-2, po katerem je pri obdavčitvi bistveno, da se poslovne dogodke presoja po njihovi
vsebini, ne glede na njihovo (ne)veljavnost. Revident in družba A, sta sklenila vrsto poslov [...], pri
katerih nista bila obdavčena, saj je imela družba A, pri katerem so bile izkazane obveznosti plačila
davkov in prispevkov, blokirane vse račune, s tem pa sta prikrila ekonomsko vsebino posla, ki je
obdavčen (dejansko zaposlitev delavcev pri revidentu, na katerega je bila prenesena dejavnost družbe
A). Davki in prispevki tako pri nobeni od povezanih oseb niso bili odtegnjeni, čeprav so bile plače pri
revidentu izplačane, pri povezani osebi pa obračunane. Tudi po presoji Vrhovnega sodišča se tako v
skladu s tretjim odstavkom 74. člena ZDavP-2, glede na vsebino poslov in ugotovljena dejstva [...],
revidenta pravilno obravnava kot plačnika davkov in prispevkov. Ugovori glede napačne uporabe
materialnega prava in bistvenih kršitev določb postopka v zvezi s tem tako niso utemeljeni.«2009
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Vrhovno sodišče pa se je v podobni zadevi (sodba X Ips 301/2015 z dne 12.11.2015) poleg na tretjega sklicevalo še na
četrti odstavek 74. člena ZDavP-2. Tudi v tej sodbi je Vrhovno sodišče v prepoznanem poslu med povezanima osebama (pri
čemer je pogodbena družba A, ki je opravljala storitev, insolventna in ni poravnavala svojih davčnih obveznosti za
zaposlence, temveč je izplačevala le neto plače; naročnik proizvodnih storitev, tj. revidentka v sodnem postopku, obveznosti
do družbe A za opravljene ji storitve ni plačevala preko TRR, temveč z asignacijami, poboti in gotovinskimi plačili) revidentko
pravilno obravnavalo kot t. i. plačnico davka za obveznosti iz izplačanih neto dohodkov (formalno) zaposlencem družbe A.
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2.2.22. Sodba Upravnega sodišča I U 1925/2013-14
Zanimiv je še naslednji (novejši) primer razsodbe glede upravičenosti opcijskih pogodb, sklenjenih
med povezanimi osebami, in sicer v sodbi Upravnega sodišča I U 1925/2013-14 z dne 9.7.2015.2010
Iz obrazložitve sodbe sledi, da je družba A d. d. (sicer tožnica v upravnem postopku) na podlagi
sprejetih opcijskih načrtov podelila v letih 2003 in 2004 svojim zaposlenim (tudi članom uprave),
članom nadzornega sveta in direktorjem povezanih podjetij nakupne opcije (tj. upravičenja do
nakupa delnic družbe A), in sicer tožnica po vnaprej določeni ceni (91,80 EUR oziroma 100,15 EUR).
Nakupne opcije so bile izvršljive šele v letih 2005 in 2006. Opcijski načrt za upravo, ki je vseboval
določilo o neprenosljivosti opcij, pa je bil oktobra 2004 spremenjen tako, da je bilo to določilo
črtano. Istočasno je 75 opcijskih upravičencev decembra 2004 kupilo družbo X B.V. s sedežem na
Nizozemskem, in sicer je vsak postal vsak izmed 75 opcijskih upravičencev imetnik 1,33 % delnic
nizozemske družbe. Kupnina za nakup nizozemske družbe X je bila poravnana s prevzemom
77.890,00 EUR dolga prodajalca do družbe X, tj. brez dejanskega denarnega odliva. Drugih stroškov,
povezanih z nakupom deleža v družbi X, niso plačali kupci delnic (tj. opcijski upravičenci), ampak
tožnica (tj. družba A). V predhodnih letih je bila omenjena družba mirujoče podjetje, brez vsakršne
dejavnosti, po bilančnih podatkih tudi ni imela nobenih realnih sredstev. Pomembno je tudi dejstvo,
da je še pred tem nakupom, prav tako v decembru 2004, vsak od omenjenih 75 opcijskih
upravičencev z družbo X sklenil pogodbo o prodaji opcijskih upravičenj za nakup delnic tožnice. Vse
pogodbe so opredelile ceno za eno opcijo v znesku 104,32 EUR ter vsebovale določbo, da se znesek
kupnine spremeni v posojilo prodajalca kupcu s 3 % letno obrestno mero. Družba X je tako v bilancah
pridobljena opcijska upravičenja izkazala kot finančne inštrumente in hkrati prikazala dolgoročne
obveznosti (za posojila delničarjev). V letih 2004 do 2007 družba X ni opravljala nobene dejavnosti.
Vse stroške njenega poslovanja (letne stroške upravljanja s strani pogodbene družbe, splošne
stroške, stroške izdelave in predložitve davčne napovedi, letne stroške gospodarske zbornice na
Nizozemskem, bančne in ostale stroške) je na osnovi izstavljenih računov davčnosvetovalne družbe Ž
d. o. o. v letih 2005, 2006 in 2007 poravnavala tožnica, čeprav z družbo X formalno ni imela
nobenega poslovnega odnosa.
Dne 4.5.2007 je družba X od tožnice zahtevala izvršitev opcijskih upravičenj. Tako sta dne 5.7.2007
družba A in družba X sklenili prodajno pogodbo za 27.000 delnic tožnice (12.995 delnic po ceni 91,80
EUR in 14.005 delnic po ceni 100,15 BUR), pri čemer pa kupnine ni poravnal kupec, temveč (dne
17.7.2007) družba B d. o. o., katere lastniki so bili v pretežnem (tj. 95 %) deležu osebe, ki so lastniki
družbe nizozemske družbe X (torej 25 izmed 75 opcijskih upravičencev). Pomembno je tudi
vzporedno dejstvo, da je dne 2.7.2007 družba X odkupila od nepovezane družbe 39.000 delnic
družbe A (po tržni ceni 275,00 EUR za delnico), in sicer z namenom, da skupaj s 27.000 delnicami,
pridobljenimi iz naslova opcijskih upravičenj, preseže 5 % prag in tako doseže ugodnejši davčni
učinek na Nizozemskem. Tudi plačilo kupnine za nakup 27.000 delnic je izvršila družba B (dne
17.7.2007). Družba X je nato dne 9.7.2007 prodala vseh 66.000 delnic družbi B (in sicer po ceni
275,00 EUR za delnico), ki je plačilo izvršila dne 17.7.2007.
Povzeto iz tega posla, v katerem je bil ustvarjen kapitalski dobiček v znesku 4.829.458,00 EUR, je
družba B nato formalno plačala naslednje stroke: odkup opcijskih upravičenj 75 delničarjem; obresti
tem delničarjem po 3 % obrestni meri za obdobje od 22.12.2004 do 15.7.2007; vmesne dividende
delničarjem; 15 % davka ob izplačilu dividend nizozemski davčni upravi; preostali znesek pa je bil
nakazan na transakcijski račun družbe X. Dejansko pa je finančni tok potekal preko TRR družbe B. Po
mnenju prvostopenjskega davnega organa to dodatno kaže na navideznost oziroma ekonomsko
2010
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nepomembnost družbe X, ki je bila iz finančnega toka izvzeta. Družba X prav tako V letih 2008 in
2009 ni opravljala nobene dejavnosti ter je bila v letu 2009 likvidirana. Davčni organ je tako zaključil,
da je bil prenos (prodaja) opcijskih upravičenj na družbo X opravljen samo navidezno, in sicer z
namenom, da se s tem opcijski upravičenci izognejo plačilu dajatev od doseženih dohodkov. Pri tem
je davčni organ utemeljeval, da tožnica (tj. družba A) vedela za navidezni prenos in je pri njem
sodelovala, medtem ko sam prenos opcijskih upravičenj na družbo X ni imel nobenega samostojnega
ekonomskega smisla. Izvršena opcijska upravičenja so opcijski upravičenci od tožnice tudi dejansko
prejeli v obliki priliva denarnih sredstev na njihove TRR v skupnem znesku 4.013.193,78 EUR.
V tožbi je tožnica poleg uveljavlja bistvene kršitve pravil postopka ter nepravilno ugotovljeno
dejansko stanje zatrjevala še kršitev materialnega prava. Glede slednjega je tožnica opozorila na
domnevno nepravilno uporabo instituta navideznega posla ter navedla: »Med navidezne posle
nikakor ni mogoče šteti primerov davčnega izogibanja oziroma agresivnega davčnega načrtovanja,
ko stranki stipulirata zapleteno pravno konstrukcijo z namenom davčne optimizacije. Tudi če bi
držalo, da so ju pri tem vodili predvsem davčni motivi in da pravih (nedavčnih) poslovnih razlogov za
posel ni bilo, to ne pomeni, da je posel zato navidezen, saj sta stranki stipulirane pravne posledice
nedvomno hoteli. Očitani davčni motivi kvečjemu dodatno kažejo, da je pravnoposlovna volja
resnična. Obrazložitev izpodbijane odločbe je zato sama s seboj v nasprotju, saj po eni strani
predvideva, kaj so tožnica oziroma ostale osebe - stranke pogodbe želele, po drugi strani pa uporabi
institut, ki izhaja iz predpostavke, da stipuliranih posledic niso želele.« Kot nadaljnjo kršitev
materialnega prava pa je tožnica opozorila na nedopustni "treaty override" (kršitev mednarodnega
prava s strani državnega organa ene od držav pogodbenic bilateralne konvencije o izogibanju dvojni
obdavčitvi), saj naj ne bi imel slovenski davčni organ podlage za uporabo pravila o izogibanju
davkom.
Upravno sodišče tožbenim zahtevkom ni ugodilo. Kot ključno vprašanje je sodišče opredelilo (tudi)
čas nastopa davčno relevantnega dogodka za obdavčitev (tj. vprašanje, ali so opcijski upravičenci
opcijska upravičenja izvršili z njihovo prodajo družbi X v letu 2004, ali pa (zaradi davčne
neupoštevnosti tega prenosa) šele v letu 2007, ko je opcije realizirala družba X) ter s tem pa tudi
pravilnost uporabe zakona o obdavčenju. Pri tem je Upravno sodišče sledilo razlagam davnega
organa glede dejstev in okoliščin, ugotovljenih v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, ki tako
utemeljujejo zaključek, da so bile pogodbe o prodaji opcijskih upravičenj družbi X sklenjene le
navidezno in da ta prenos ni imel nobenega izkazanega ekonomskega smisla oziroma gospodarskega
cilja, pač pa je bil opravljen z namenom prikriti izvršitev opcijskih upravičenj po opcijskih upravičencih
in se s tem izogniti plačilu iz tega naslova predpisanih dajatev za fizične osebe. Vendar se je v
nadaljevanju Upravno sodišče še podrobneje opredelilo ter navedlo, da v obravnavanem primeru »ne
gre zgolj za navidezne pravne posle v smislu tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2, ampak je prišlo tudi
do zlorabe pogodb o prodaji opcijskih upravičenj oziroma predpisov, ki omogočajo njihovo sklepanje,
ob tem pa so bili uporabljeni tudi navidezni posli (pogodbe o prodaji opcij). Davčne ugodnosti, ki so jih
želeli pridobiti vpleteni v transakcije, pa nasprotujejo namenu določb ZDoh-2«. Sodišče se je tudi
opredelilo glede kršitve bilateralne davčne konvencije, sklenjene s Kraljevino Nizozemsko ter
navedlo, da ni pravne podlage, ki bi preprečevala uporabo nacionalnih pravil o izogibanju davkom v
zadevah, ki (lahko) zapadejo v domet bilateralne konvencije, čeprav slednja takšnih pravil ne
predvideva. Pri takšnem stališču se upošteva namen, zaradi katerega se sklepajo konvencije o
izogibanju dvojnega obdavčevanja, ta pa je v odpravi dvojnega obdavčenja dohodka zaradi
obdavčitve v državi vira in ne v omejevanju države, da obdavčuje svoje rezidente. Država ima pravico,
da suvereno presodi. Vse okoliščine transakcije in sprejme odločitev o obdavčitvi. Če je davčni
zavezanec predhodno (neutemeljeno) plačal določene (druge) dajatve, pa se to lahko uveljavlja
oziroma sanira v nadaljnjih (tj. drugih) postopkih, ki jih za to predvideva pravni red.
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2.2.23. Sodba Vrhovnega sodišča X Ips 67/2014
Navedena sodba predstavlja zanimivo in »inovativni« pogled Vrhovnega sodišča na tematiko missing
traderjev v t. i. post-mahagebenskem času. Kljub določenemu odklonu od običajne sodne prakse
sodišč držav članic, ki se nanaša na posredne davke (tj. DDV), podajam mnenje, da sodba X Ips
67/2014 z dne 12.11.20152011 predstavlja kvalitetno nadgradnjo sodbe Mahagében, katera je sicer
pustila (vsaj navidez) nekatera vprašanja odprta. Odklon se kaže v tem, da se je Vrhovno sodišče
sklicevalo tudi na nacionalni protizaobidni predpis (tj. četrti odstavek 74. člena ZDavP-2; pri tem
podajam ugotovitev, da gre pri shemah neplačujočega gospodarskega subjekta za navidezni posel ter
je posledično ustrezno sklicevanje zgolj na tretji odstavek 74. člena ZDavP-2), medtem ko sodna
praksa držav članic ter SEU-ja nakazuje, da je zadostno (oziroma dejansko edino dovoljeno) le
sklicevanje na pravne institute zaobidenega in navideznega posla, izvedene v sodbah Halifax ter Kittel
(oziroma dopolnjeno v združenih zadevah Mahagében in Peter Dávid). Sam menim, da je sodišče
uporabilo slovenski protizaobidni predpis le kot podporo vseevropskemu sklicevanju na sodbo Kittel
(oziroma Mahagében) in pri tem ni ugotoviti napake. Pomembnejši pa je prispevek sodišča, ko je
strožje (kot sicer omenjena sodba Mahagében) opredelilo kot odločilno »temeljno vprašanje, zakaj je
kupec sploh pristal na to, da bo med njim in dobaviteljem nastopal še formalni posrednik, ki ne bo
izvedel nobenega vsebinskega gospodarskega dejanja« ter za ravnanje kupca v primerih, ki pristane
na zgolj formalno vključitev takšnega posrednika, opredelilo, da ga je »vselej mogoče opredeliti kot
neskrbno ravnanje davčnega zavezanca glede njegove vloge v sistemu DDV«.
Pa poglejmo še v opredelitev konkretnega dejanskega stana ter obrazložitev sodbe. Z izpodbijano
sodbo je prvostopenjsko sodišče pritrdilo odločbi Ministrstva za finance (kot drugostopenjskega
upravnega organa), s katero je ta potrdil odločbo davčnega organa o odmeri DDV-ja iz naslova
neupravičenega odbitka vstopnega DDV po spornih prejetih računih. Tako je tudi Upravno sodišče
presodilo je, da revident (tj. zavezanec za davek) ni imel pravice odbijati vstopnega DDV, ker
izdajateljici spornih računov nista opravili zaračunanih dobav, temveč jih je opravil revident sam, kar
pomeni, da so računi fiktivne (navidezne) knjigovodske listine, izdane z namenom izogibanja plačila
davkov. Sodišče prve stopnje je tudi pritrdilo stališču davčnih organov, da iz objektivnih okoliščin
spornih poslov izhaja tudi védenje revidenta o zlorabi sistem DDV.
Vloženo revizijo, s katero je davčni zavezanec uveljavljal zmotno uporabo materialnega prava, je
Vrhovno sodišče opredelilo kot neutemeljeno. Iz obrazložitve sodbe izhaja, da je revident od aprila do
maja 2007 prejel pet računov družbe P ter od aprila do oktobra 2007 tri račune družbe K, ki jih je vse
plačal in na njihovi podlagi odbijal vstopni DDV. Računi so se nanašali na dobavo različnih tovornih
vozil iz Nemčije. Sodišče je ugotovilo tudi, da družbi P in K nista imeli kadrovske in materialne osnove,
ki je potrebna za dejansko delovanje gospodarske družbe, hkrati pa ustrezata definiciji t. i.
neplačujočih gospodarskih subjektov iz Uredbe Komisije (ES) št. 1925/2004 z dne 29.10.2004. Iz
dokumentacije, pridobljene v postopku mednarodne izmenjave informacij, izhaja, da je vse posle v
zvezi z dobavo tovornih vozil opravil revident sam: izbor predmeta transakcije, sklenitev posla s
posameznim dobaviteljem iz Nemčije (dobavitelji so predračune izdajali na ime revidenta), fizični
prevzem vozila v tujini in prevoz v Slovenijo. Tuj dobavitelj je kljub temu račun za dobavo
posameznega računa izdal družbi P oziroma družbi K, ti pa nato revidentu. Račune, ki jih je tuj
dobavitelj izstavil družbi P je neposredno poravnal revident sam, za plačilo računov, izdanih družbi K,
pa je revident v maju, juliju in septembru 2007 tej družbi nakazal potrebna finančna sredstva za
plačilo vozil. Končno je revident sam opravil tudi homologacijo vozil. Pomembna je tudi ugotovitev,
da je bila identifikacijska številka za namene DDV družbe P po uradni dolžnosti izbrisana februarja
2007 (torej je ta družba račune izdala že po izbrisu identifikacijske številke), medtem ko je družba K
svoj prvi račun izdala še preden je maja 2007 pridobila identifikacijsko številko za namene DDV.
2011
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Po presoji Vrhovnega sodišča ni utemeljen osrednji revidentov ugovor v tej zadevi, da ni pravne
podlage, na podlagi katere bi lahko odgovarjal za plačilo DDV, ki ga njegova poslovna partnerja nista
nakazala v proračun. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je za uveljavljanje pravice do odbitka
vstopnega DDV poleg izpolnjevanja zakonskih pogojev (tj. da je blago oziroma storitve uporabil za
namene svojih obdavčenih transakcij, pri čemer mora izpolnjevati tudi osnovni formalni pogoj za
uveljavljenje odbitka, tj. da ima ustrezen račun) prav tako pomembno, da transakcija, ki je vsebinska
podlaga za nastanek obveznosti za DDV in ustrezno pravico do odbitka, torej poslovni dogovor med
kupcem in prodajalcem, ne predstavlja zlorabe sistema DDV. Revizijsko sodišče je pri tem navedlo, da
je pri uveljavljanju pravic iz ZDDV-1 namreč treba upoštevati četrti odstavek 74. člena ZDavP-2, ki
predstavlja »splošno pravilo o prepovedi oziroma neupoštevnosti izogibanja plačevanja davka
oziroma zlorab na tem področju, aplikacija tega pravila na področju DDV pa med drugim pomeni, da
je treba pravico do odbitka vstopnega DDV zavrniti, če jo davčni zavezanec uveljavlja na podlagi
fraudulozno izdanega računa«. Revizijsko sodišče je opredelilo, da takšno razlago določb ZDDV-1 v
zvezi z odbitkom vstopnega DDV narekuje tudi sodna praksa Sodišča EU, ki »je postavilo standard
(naveden je tudi v sodbi z dne 21.6.2012, v združenih zadevah C-80/11 in C-142/11, Mahagében in
Dávid, na katero se sklicuje revident), da se mora pravica do odbitka zavrniti, če je zadevni davčni
zavezanec vedel oziroma bi moral vedeti, da je bila transakcija, na katero se sklicuje pri utemeljitvi
pravice do odbitka, povezana z goljufijo, ki jo je storil navedeni izdajatelj ali drug trgovec v dobavni
verigi«. V nadaljevanju je Vrhovno sodišče povzelo, da »velja, kot je [...] navedlo [...] večkrat do sedaj
tudi Vrhovno sodišče v svoji praksi (glej npr. zadeve X Ips 2/2011, X Ips 351/2011, X Ips 352/2011, X
Ips 432/2011, X Ips 167/2012, X Ips 443/2011, X Ips 58/2012), da sme davčni zavezanec praviloma pri
izračunu svoje davčne obveznosti odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal, če so kumulativno
izpolnjeni naslednji pogoji: 1. da se DDV nanaša na dobavo blaga ali storitev od drugega davčnega
zavezanca; 2. da ima davčni zavezanec ustrezen račun; 3. da gre za uporabo tega blaga ali storitev za
namene njegovih obdavčenih transakcij; 4. da ne gre za goljufijo ali zlorabo sistema DDV, oziroma če
davčni zavezanec ni vedel ali moral vedeti, da je bila transakcija, na katero se sklicuje pri utemeljitvi
pravice do odbitka, povezana z goljufijo, ki jo je storil izdajatelj računa ali drug gospodarski subjekt v
dobavni verigi (t. i. subjektivni element)«.
Vrhovno sodišče v konkretnem primeru sledilo ugotovitvi sodišča prve stopnje, ki je na podlagi
dejanskih okoliščin, ki so bile ugotovljene v zadevi, zaključilo, da je zavrnitev odbitka utemeljena že
zato, ker ni izpolnjen prvi od pogojev iz prejšnjega odstavka, ter hkrati svojo odločitev utemeljilo tudi
po četrtem pogoju. Pri tem je Vrhovno sodišče dodalo, da je – ne da bi se opredeljevalo do
izkazanosti prvega pogoja – zavrnitev odbitka vstopnega DDV utemeljena na podlagi četrtega pogoja.
Revizijsko sodišče je namreč ugotovilo, da iz dejanskih ugotovitev zadeve kot bistveno izhaja, da je
revident sam v celoti organiziral, izvedel in financiral dobave posameznih vozil v Slovenijo iz tujine, za
dobave pa je prejel račun od pravnega subjekta, ki ni izvedel nobenega dejanja, ki bi bilo vsebinsko
gledano gospodarsko dejanje, potrebno za izvedbo dobave. Izdajatelj računa je zgolj izdal račun
oziroma v nekaterih primerih prenakazal finančna sredstva, ki jih je zagotovil revident, nič od
navedenega pa ni mogoče šteti za vsebinsko gospodarsko dejanje. Tako je revizijsko sodišče zapisalo,
da »v takem primeru, ko je v dobavno verigo brez zatrjevanega in izkazanega razloga, vključen
posrednik, ki ne opravi nobenega gospodarskega dejanja, za presojo skrbnosti davčnega zavezanca
glede zlorabe sistema DDV niti ni pomembno vprašanje, ki se običajno zastavlja v tovrstnih primerih,
to je, ali je kupec z zadostno mero skrbnosti preveril zanesljivost svojega poslovnega partnerja, ki se je
formalno vključil v dobavno verigo [...], temveč je odločilno bolj temeljno vprašanje, zakaj je kupec
sploh pristal na to, da bo med njim in dobaviteljem nastopal še formalni posrednik, ki ne bo izvedel
nobenega vsebinskega gospodarskega dejanja«. In po mnenju revizijskega sodišča je v takih primerih
ravnanje kupca, ki pristane na takšno zgolj formalno vključitev posrednika, »vselej mogoče opredeliti
kot neskrbno ravnanje davčnega zavezanca glede njegove vloge v sistemu DDV«. Pri tem je Vrhovno
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sodišče argumentiralo, da pravni subjekt, ki izda račun za dobavo, v zvezi s katero ne opravi
nobenega gospodarskega dejanja, namreč ni vreden zaupanja ter da davčni zavezanec, ki je glede
svoje vloge v sistemu DDV zgolj povprečno skrben, ne pristane na to, da bo plačal račun takemu
pravnemu subjektu. Revizijsko sodišče je zaključilo, da je revident s tem, »ker je kljub temu pristal na
to, da bo plačal račun, ki ga je izdal pravni subjekt, ki ni vreden zaupanja, končno tudi moral vedeti,
da lahko s plačilom računov temu subjektu omogoči zlorabo sistema DDV, kar se je končno tudi
zgodilo«.

2.2.24. Sodba Vrhovnega sodišča X Ips 298/2015
Še posebej zanimiva je najnovejša sodba Vrhovnega sodišča, ki se nanaša na pravni posel, ki se je
začel v obdobju, ko v slovenski davčni zakonodaji še ni obstajala posebna določba o zaobidenih
poslih.
Tako iz sodbe Vrhovnega sodišča X Ips 298/2015 z dne 18.10.20172012 izhaja, da je slovenska družba A
v letu 2004 sprejela opcijski načrt, s katerim je bila upravičencem (menedžerjem družbe A) dana
možnost nakupa določenega števila navadnih delnic družbe po določeni ceni za dve različni časovni
obdobji ali pravica do izplačila odškodnine. Opcijski načrt je tudi določal, da se delnice, pridobljene iz
opcijskega upravičenja, ne smejo odtujiti naslednjih 5 let. Še istega leta je na podlagi poziva uprave in
nadzornega sveta večina upravičencev možnost izplačila odškodnine izključila (ker bi finančno preveč
obremenila družbo). Hkrati pa so spremnili (do tedaj) neprenosljiv značaj opcij ter je tako opcijski
načrt predvidel enkraten prenos upravičenj na družbo, ki so jo za ta namen ustanovili opcijski
upravičenci, ob pogoju, da se s tem strinja najmanj polovica opcijskih upravičencev. Nekateri opcijski
upravičenci so to opcijo izkoristili ter istega leta prodali opcijske pravice nizozemski družbi B, ki so jo v
tujini predhodno kupili od (nepovezane) investicijske družbe C. Navedeni opcijski upravičenci so
postali družbeniki te družbe, kupnina pa je bila poravnana s prevzemom dolga prodajalca C do družbe
B. Ker pa družba B ni imela denarnih sredstev za nakup opcijskih upravičenj, so prodajalci opcijskih
upravičenj svoje terjatve za odsvojene opcijske pravice konvertirali v dolgoročno posojilo tej družbi. V
naslednjih letih je bila nizozemska družba B mirujoče podjetje, brez dejavnosti in brez realnih
sredstev, stroške njenega poslovanja pa je pokrivala družba A. Leta 2007 je družba B kupila 39.000
delnic družbe A od druge slovenske (nepovezane) družbe, hkrati pa je uresničila tudi pravico iz
odkupljenih opcij ter kupila 27.000 delnic družbe A. Kupnino po obeh pogodbah je izvršila slovenska
družba D, katere večinski družbeniki (s 95 % deležom) so bili tudi družbeniki nizozemske družbe B (ter
hkrati menedžerji družbe A). Razlika med ustvarjenim kapitalskim dobičkom in davčnimi obveznosti,
ki so v zvezi s posli nastali, ki so bili realizirani na Nizozemskem in v Sloveniji v znesku nekaj nad 4
milijone EUR, je bilo po nalogu družbe D (na podlagi asignacije) nakazana na transakcijske račune
opcijskih upravičencev.
Davčni organ v izvedenem davčnem inšpekcijskem nadzoru ni priznal prenosa opcijskih upravičenj na
nizozemsko družbo B, saj naj bi bile sklenjene le navidezno z namenom prikriti izvršitev opcijskih
upravičenj po opcijskih upravičencih ter se s tem izognili plačilu predpisanih dajatev za fizične osebe
(tj. dohodnine po 1. in 4. alineji prvega odstavka tedaj veljavnega ZDoh). Upravno sodišče je
navedenim ugotovitvam davčnega organa pritrdilo, zato se je družba A pritožila iz naslova bistvenih
postopkovnih kršitev in zmotne uporabe materialnega prava. Revidenka (tj. družba A) je v revizijskem
postopku podala trditev, da je podano stališče sodišča prve stopnje protislovno, saj zaključek o
navideznosti pravnega posla predvideva, da pogodbene stranke posla niso želele, medtem ko naj bi
sodišče trdilo, da »so stranke stipulirane pravne posledice nedvomno želele in ga sklenile z namenom
izognitve davčne obveznosti«. Revident je ob sklicevanju na tuje sodne primere podal trditev, da naj
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bi šlo za »dopustno, priporočljivo davčno optimizacijo«.
V izreku sodbe je Vrhovno sodišče pritrdilo revidentkini trditvi o materialnopravno zmotni
obrazložitvi sodišča prve stopnje (glede obstoja navideznega posla), ko je Upravno sodišče sledilo
ugotovitvi davčnega organa, da »so bile pogodbe sklenjene in realizirane na način, ki prikriva izvršitev
opcije, njihov skupni namen pa je bil izogib davčnim obremenitvam«. Posamezen sporni pravni posel
namreč tudi po stališču Vrhovno sodišče ne more biti hkrati opredeljen kot navidezen in kot zaobiden
posel.
Vrhovno sodišče je podalo zaključek, da dejanske okoliščine iz spisa dajejo podlago za zaključek, da
»so opcijski upravičenci z načinom odsvojitve opcijskih upravičenj nizozemski družbi v letu 2004 in
njihovo izvršitvijo v letu 2007 ter prejemom izplačila sredstev iz ustvarjenega dobička, zlorabili
predpise, ki omogočajo prenos opcijskih upravičenj in svobodo ustanavljanja gospodarskih družb«.
Vrhovno sodišče je pri tem podalo ugotovitev, da je bila nizozemske družba v času od nakupa do
uresničitve opcijskih upravičenj (2004 – 2007) mirujoča družba ter kmalu zatem likvidirana (2009).
Hkrati je stroške poslovanja krila družba A, čeprav z njo ni imela nobenega poslovnega odnosa.
Doseganje kapitalskega dobička pa je bil izveden preko vključene družbe iz Nizozemske z namenom
izognitve davčne obveznosti. Vrhovno sodišče je tako zapisalo: »Čeprav se torej Vrhovno sodšče ne
strinja z materialnopravnim stališčem sodišča prve stopnje, da so bile pogodbe o prodaji opcijskih
upravičenj sklenjeno le navidezno, vendarle meni, da je bila v zvezi z obdavčitvijo pravilno upoštevana
ekonomska vsebina poslov, ko je bila v izvršitvi podeljenih opcijskih upravičenj v letu 2007, saj so
glede na [...] zlorabili predpise, ki omogočajo prenos opcijskih upravičenj in svobodo ustanavljanja
gospodarskih družb (četrti odstavek 74. člena ZDavP-2)«. Vrhovno sodišče je zavrnilo tudi
revidentkino pavšalno sklicevanje na tujo sodno prakso ter njeno navedbo, da gre za dovoljeno
davčno optimizacijo.
Vrhovno sodišče je v zaključku dodatno navedlo: »Bistveno je namreč, da je bilo obdavčeno tisto,
čemur naj bi se opcijski upravičenci s prenosom svojih delniških opcij na nizozemsko podjetje želeli
izogniti, to pa je davek na izvršitev delniških opcij (ob nakupu delnic). Če namreč opcijski upravičenci
svojih davčnih opcij ne bi prenesli na nizozemsko driužbo, bi morali ob njihovi izvršitvi plačati davek
Sloveniji. Cilj, ki so ga skupaj z revidentko zasledovali s prenosom opcij na nizozemsko družbo, je bil
torej v tem, da davek ne bi bil plačan v Sloveniji, saj bi se ob njihovi izvršitvi (nakupu delnic) štelo, da
opcije niso bile izvršene v Sloveniji, ampak na Nizozemskem. Prenos (odsvojitev) opcij je bil tako le
»sredstvo« za izognitev plačila davka ob izdaji delniških opcij.«
Vrhovno sodišče se je tudi opredelilo glede morebitnega dvoma glede uporabnost davčne določbe o
zaobidenih poslih.2013 Po pojasnilu sodišča je namreč predmet obdavčitve (tj. izvršitev opcij) nastal v
letu 2007, ko so opcijski upravičenci (na podlagi asignacijske pogodbe med nizozemsko družbo B in
slovensko družbo D) dejansko prejeli denarna sredstva na svoj TRR. Takrat pa je že veljala zakonodaja
(ZDavP-2), ki »je prepovedovala davčno izogibanje, kar nenazadnje priznava tudi revidentka«.
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Določbi na navideznem in zaobidenem poslu v davčnem pravu, sta začeli uporabljati 1.1.2005 (peti in šesti odstavek 7.
člena ZDavP-1, medtem ko sta se njuna naslednika, določena v tretjem in četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2, začel
uporabljati z dne 1.1.2007). Sicer se je lahko davčni organ glede navideznega posla v izvajajočih davčnih postopkih pred tem
datumom neposredno skliceval na 66. člen Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) oz. kasneje (od 1.1.2002 dalje) na 50. člen
OZ. Nasprotno pa določba o obida zakona v slovenskem civilnem pravu (kot že v uvodnem zapisu poglavjua 4.) ne obstaja,
temveč je prisotna le kot teoretična misel, ki izhaja iz rimskega prava (in fraudem legis agere).
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V. ZAKLJUČEK IN SKLEPNE UGOTOVITVE
I. Še posebej v obdobju recesije svetovnih ekonomij so bile vse države pod pritiskom, da si zagotovijo
kapacitete gospodarstva za pobiranje davka. Pri tem učinkovitost davčnega sistema bistveno temelji
na sposobnosti poštene razdelitve davčnega bremena. Še zlasti zaradi dejstva, da davki ne ponujajo
(neposredne) protistoritve, nekateri davkoplačevalci iščejo poti kako se izogniti navedeni civilizacijski
obremenitvi, ki je osnova za razvoj v moderno (socialno, prometno, izobrazbeno, kulturno,
zdravstveno ipd.) infrastrukturo usmerjene družbe. Zato tisti davčni zavezanci, ki se poslužujejo
nepoštenih praks, dejansko spodkopavajo namero t. i. davčne države, da pobere davčni dolg po
načelu ekonomske moči posameznika.
Sklop 1: SPLOŠNA RAZMEJITEV PRAVNIH POJMOV IN PRAVNIH INSTITUTOV
1. RAZMEJITEV DAVČNEGA IZOGIBA NA TRI TEMELJNA RAVNANJA
II. Čeprav se na prvi pogled definiranje in razmejitev zavezančevega ravnanja v razponu od povsem
dopustnega do davčno evazivnega zdi lahka naloga, pa kot izhaja iz predložene naloge temu še zdaleč
ni tako. Že problem pravilne uporabe terminologije predstavlja prvo stopnico, ki sem jo moral
prestopiti, da sem se sploh lahko uspešno lotil zadane naloge. Zato sem opozoril na navedeno zmedo
med različnimi izrazi, ki se uporabljajo v slovenskem davčnem pravu, ter sem zaradi potrebe po
postavitvi konsistentne terminologije v predočenem delu postavil nove temelje za ločevanje
aktivnosti davčnih zavezancev znotraj (širokega pojma) »davčnega izogiba«. Tako v predstavljenem
delu uporabljam izraz »davčna izognitev« (oziroma subsidiarno: »davčno načrtovanje/planiranje«) za
opredelitev legalnega ravnanja, izraz »davčno zaobidenje« (oziroma subsidiarno: »davčno
izogibanje«, ki ga za opredelitev četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 uporablja pretežni del
slovenske davčnopravne literature) za opredelitev davčno spornega ravnanja, ki pa ne predstavlja
kaznivo dejanje, ter izraz »davčna utajitev« (oziroma »davčna utaja«) za opredelitev dejanja, ki pa
kaznivo dejanje je.
2. VPLIV CIVILNEGA PRAVA NA DAVČNO PRAVO
III. Temeljno vprašanje, na katerega je bilo potrebno odgovoriti že v izhodišču, je vprašanje obstoja
podrejenosti davčnega od civilnega pravo. V bistvu gre za vprašanje, ali je razlaga davčnih zakonov
podana skozi civilno pravo in njegove vrednote ali pa je t. i. ekonomski pristop v ospredju pred
civilnopravno obličnostjo sklenjenih pravnih poslov.
IV. Davčno pravo je mlad in samostojen pravni podsistem znotraj upravnega prava, ki je izoblikovan
po namenih, vrednotah, davčnih institutih (kot so prikrito izplačilo dobička, prenos premoženja,
bilančno pravo) in kategorijah (kot so dohodek, premoženje, promet), ki so specifične le davčnemu
pravu. Vendar pa večina kategorij in pravnih oblik, ki jih srečujemo v gospodarskem (ekonomskem)
življenju, izhaja iz civilnega prava. V tem delu pa se davčno pravo navezuje na te civilnopravne oblike
kot osnovne tipe, brez da bi te pojme predpise podrobneje prevzelo. Pri tem je posamezna navezava
na civilne oblike odvisna od posamezne vrste davka. V primerih, ko se civilnopravna kvalifikacija
pokriva z namenom davčnega zakona, obstaja vzporednica med obema delnima pravnima redoma,
tako da se lahko poseže po dogmatiki civilnega prava; takšen je primer pri vprašanjih navideznega in
zaobidenega posla ter primer slamnate osebe.
V. V primerih, ko pa davčno pravo temelji na lastni dogmatiki, pa navezava na civilno pravo ne
obstoji. Nemška davčnopravna teorija uporablja zakonski izraz t. i. ekonomskega pristopa
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(wirtschaftliche Betrachtungsweise), ki zajema določbe kot so § 39, § 40, § 41 in § 42 AO. Tudi
nemško zvezno ustavno sodišče (BVerfG) je potrdilo, da sta davčno in civilno pravo vzporedni in
enako rangirani pravni področji, ki ocenjujeta isti konkretni dejanski stan iz neke druge perspektive
ter ga presojata z drugačnimi vrednotami.
VI. Samostojen pristop davčnega prava pri opazovanju predstavljenih pravnih razmerij se kaže v
njegovem opazovanju dejanske vsebine izvršenega posla, sicer predstavljenega v fasadi podpisane
pravne pogodbe. Že omenjeni ekonomski pristop (kakor se izraz uporablja v nemškem davčnem
pravu; v slovenskem pa se sledi njegovi misli (in sicer v drugem odstavku 5. člena ZDavP-2), vendar
brez izrecnega poimenovanja) je izraz avtonomije davčnega prava ter služi kot korektiv pri razlaganju
civilnopravnih pojmov, in sicer samo, če so izkazane deviacije med dejansko želenim in navzven
deklariranim poslom, katerega posledica je prikrajšanje upnika (tj. države) iz naslova nedeklariranega
in posledično nepobranega davka. Davčni zakoni imajo tako v prvi vrsti cilj, da zajamejo primerljive
gospodarske pogodbe brez oziranja na njihovo pravnotehnično oblačilo.
VII. Tako davčno pravo ugotavlja in obdavčuje dejanski ekonomski uspeh ter se bori proti
prirejenemu (zmanjšanemu) »uspehu«, ki ga določeni davkoplačevalci izkazujejo z uporabo
navideznih in zaobidenih poslov. Pri tem se civilno pravo načeloma jemlje kot spodobna izhodiščna
točka za davčno pravo. Nemško ustavno sodišče je tako opredelilo, da se davčno pravo delno
izključno navezuje na civilnopravne oblike (npr. ko gre za definicije lastnine, dedovanja in daril),
medtem ko v pretežnem delu prevzetih pojmov (oz. njihovih razlag) ne obstaja nobena teleološka
prevlada civilnega prava nad davčnim. Prevzete izraze je potrebno prikrojiti namenu davčnopravne
norme.
3. NAVIDEZNI POSEL V OBLIGACIJSKEM PRAVU
VIII. Navidezni posel je posel, v katerem je izjava nasprotni poslovni stranki podana sporazumno (tj. z
naslovnikovim pristankom), da naj izjavljeno ne bi veljalo. Pri navideznem poslu dejansko obstaja
nasprotje med tem, kar je možno prepoznati iz posla (oziroma dogodka), ter med tem, kaj se je v
resnici zgodilo. Protislovje med listinsko izkazanim poslom na eni strani in dejansko prepoznanim
stanjem (realnostjo) na drugi strani je tako temeljni gradnik navideznega posla. Izjavljeno se ne
sklada z dejanskimi dogodki.
IX. Čeprav je v izvedbi navideznega posla običajni namen obeh pogodbenih strank, da prevarata
tretjega (tj. upnika), pa je v nemškem § 117/1 BGB podan kot znak abstraktnega dejanskega stana
zgolj sporazumno ravnanje prejemnika izjave. Nasprotno pa slovenska določba (50. člen OZ) ne
definira navideznega posla in je definicijo podala sodna praksa. Prikriti posel, ki je dejansko
dogovorjen med poslovnima strankama, pa definirata § 117/2 BGB in drugi odstavek 50. člena OZ, in
sicer je prikriti posel za merodajni zakon opredeljen kot veljavi posel (s pravnimi učinki).
X. Pri ohlapnem opazovanju odnosa med simulanti in tretjo (oškodovano) osebo lahko prepoznamo
kršitev maksime venire contra factum proprium, ko izjavitelja (simulanta) v svojem dojemanju
pogodbene svobode kršita pravico tretjega s tem, ko ravnata v nasprotju s svojimi dosedanjimi
ravnanji in dejanji. Čeprav pisci po navadi ne dajejo sporočilo navedene maksime in navidezni posel v
isti koš, pa se – tudi po mojem mnenju – utemeljeno razlaga, da naj bi venire contra factum proprium
kot oblika protislovnega obnašanja, ki nasprotuje načelu dobre vere, postavil domet (tj. meje)
zakonske določbe glede navideznega posla.
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4. RAZMEJITEV NAVIDEZNEGA POSLA OD MISELNEGA PRIDRŽKA IN ŠALJIVE IZJAVE
XI. Od miselnega pridržka, temelječega v nemškem § 116 BGB, se navidezni posel razlikuje najprej v
volji izjavitelja po podaji informacij. Medtem ko izjavitelj pri navideznem poslu svojo pomanjkljivo
poslovno voljo nasprotni stranki dovoli prepoznati z dodatnimi informacijami, pa izjavitelj pri
mentalni rezervaciji svoj pridržek taji pred nasprotno stranko. In ravno soglasje nasprotne stranke je
dodatni znak zakonskega dejanskega stana navideznega posla, ki pa pri mentalni rezervaciji manjka.
Sicer pa v obeh primerih izjavitelju manjka resnična volja po uresničitvi izjavljenega, hkrati po v obeh
primerih obstaja predstava izjavitelja, da je nasprotna stranka (kot prejemnik izjave) le to tudi
razumela.
XII. Nasprotno pa šaljiva izjava, opredeljena v § 118 BGB, vsebuje z navideznem poslom skupno točko
v obliki pomanjkanja poslovne volje za uresničitev izrečenega ob istočasni (lastni) predstavi izjavitelja,
da pa je to napako volje nakazal nasprotni stranki. Vendar ima navidezni posel dodaten znak
zakonskega dejanskega stana, ki sicer šaljivi izjavi (podobno kot miselnemu pridržku) manjka, to je
soglasje nasprotne stranke. Tako bi lahko torej navidezni posel označili kot ožji, v razmerju do šaljive
izjave dodatno omejeni zakonski dejanski stan. Tako (v okviru analizirane nemške sodne prakse) leži v
primeru t. i. neuspelega navideznega posla – bodisi da nasprotna stranka svojega soglasja ni podelila
bodisi da ni prepoznal pomanjkljive resnosti prejete izjave – razširjen abstraktni dejanski stan šaljive
izjave.
5. RAZMEJITEV NAVIDEZNEGA POSLA OD SLAMNATEGA IN FIDUCIARNEGA POSLA
XIII. Dogmatsko gledano je podana stroga ločitev med navideznim poslom na eni strani ter slamnatim
in fiduciarnim poslom (odnosom) na drugi. Pri slamnatem in fiduciarnem poslu delujeta slamnati mož
in fiduciar v svojem imenu, vendar za tuji račun; pri tem oba želita nastop pravnih posledic iz
sklenjene pogodbe. Pri tem gre za posel z resnično želenim (in realiziranim) uspehom, kjer ga sicer v
zaključku prisvoji t. i. mož v ozadju (pri slamnatem poslu) oziroma fiduciant (pri fiduciarnem poslu),
ter tako o primeru navideznega posla sploh ne moremo govoriti.
XIV. Iz literature izhaja, da slamnati mož in fiduciar nista prava, temveč za silo »posredna«
zastopnika. Slamnati in fiduciarni posel lahko označimo predvsem kot posla, ki sta označena
(opredeljena) skozi notranje razmerje med resničnim ekonomskim gospodarjem ter slamnatim
možem na eni strani oziroma fiduciarjem na drugi strani. Slamnati mož je običajno nastavljen pri
prodajnih ali nakupnih poslih, medtem ko fiduciar upravlja premoženje nekoga drugega za nek
določen čas. Pri tem je slamnati mož tipično močno vezan na napotila druge osebe, fiduciar pa
običajno izvaja samostojne odločitve, četudi je pri tem usmerjen v interese fiducianta. Pri slamnatem
poslu ekonomski lastnik vedno uporablja slamnatega moža za prikrivanje svoje identitete, fiduciar pa
je nasprotno odkrit, saj ga je ekonomski lastnik (kot fiduciant) postavil na mesto npr. upravljavca ali
poznavalca z željo, da sebe razbremeni tega (strokovnega) dela.
XV. Slamnati mož iz izvedenega posla (npr. nakupa kapitalskega deleža ali umetniške slike) povzema
tako upravičenja kot obveznosti, vendar je njegovemu nalogodajalcu (t. i. možu v ozadju) zavezan
predati predmet nakupa. Nasprotno pa fiduciar (v istem primeru nakupa) sicer ne nastopa v vlogi
gospodarskega, temveč pravnega lastnika, tako da lahko tudi nastopa kot lastnik. Navedeno v
razmerju do navideznega posla ugotovimo, da niti slamnati niti fiduciarni posel nista (istočasno)
navidezna posla, saj predstavljata obliki izvedbe pravnega posla, ko se želi dejanski (ekonomski)
lastnik iz katerega koli razloga skriti pred javnostjo (v primeru slamnatega posla) ali pa uporabi
strokovnjaka, ki samostojno izvede posle (v primeru fiduciarnega posla).
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Sklop 2: RAZLIKOVANJE MED NAVIDEZNIM IN ZAOBIDENIM POSLOM V CIVILNEM IN DAVČNEM
PRAVU
1. OBID ZAKONA KOT DEDIŠČINA RIMSKEGA PRAVA
XVI. Strokovna literatura podaja utemeljitev podanih trditev, da je obid zakona (fraus legis) »star
približno toliko kot pravo samo« ter da se nanj gleda kot na »darilo rimskega prava« posameznim
pravnim področjem evropskega pravnega reda.
XVII. V zgodnjem rimskem pravu je bila sicer uporaba zakonov podana z vidika strogega formalizma.
Zakoni so se razlagali izključno dobesedno po črki zakona, vsakršna povezava s smislom in namenom
je bila izključena. Tedaj so zaobideni posli dosegali svoj vrhunec, vendar se je že v pozno
republikanskem in cesarskem obdobju razumevanje rimske pravne znanosti spremenilo v smer
interpretacije pomena zakonske norme. Splošna izenačitev kršitve zakona in obida zakona je uspela
skozi Teodizijevo novelo v letu 439, ki je prepovedala izvajanje vseh pravnih poslov, ki kršijo zakonsko
prepoved. Cesar Justinijan je lex non dubium vključil v svoj Codex (C. I, 14, 5), prav tako pa se je v
Codexu prvič oblikovalo tudi splošno pravilo glede navideznega posla v splošni maksimi C. 4, 22, po
kateri ni veljala navidez podana izjava, temveč resnična namera. Kasneje v srednjem veku so
glosatorji v povezavi z rimskim fraus legisom razvili svoj lastni nauk o obidu zakona, pri tem pa
definirali fraus kot sebično ravnanje, ki ni usmerjeno le zoper zakon, temveč tudi zoper fiskus ali
zoper tretjega. Vendar pa sistematičen zajem pojma obid zakona v omenjenem času ni uspel. Razvoj
v novem veku je bil vse do sprejema BGB-ja zaznamovan s hitrimi spremembami in veliko
raznolikostjo mnenj. Pravni institut obid zakona sicer ni bil jasno definiran, je pa bil vložen trud v
njegovo preciziranje. Preobrat pri umestitvi obida zakona v nemški pravni sistematiki je nastopil
potem, ko je Savigny leta 1840 obravnaval ta problem in je isti problem leta 1851 opredelil še Thöl.
Na podlagi ugotovitev obeh raziskav, ki v veliki meri še danes predstavljata podlago za razpravo, se je
v naslednjih tridesetih letih oblikovala obsežna literatura k oblikovanju pojma obid zakona. Od tega
časovnega prostora dalje se je tudi nemška sodna oblast, ki je pred tem komajda uporabljala ta
pojem, začela ukvarjati s problematiko obida zakona. Zakonska ureditev fraus legisa v nemškem
prostoru je bila končno urejena s sprejemom BGB-ja.
XVIII. Danes obid zakona opredeljujemo kot ravnanje, ki sicer ni usmerjeno proti izrecnemu pomenu
zakona, vendar krši njegov smisel. Še danes uporabne so iz rimskega prava izhajajoče definicije obida
zakona: Paul. D. 1, 3, 29: »Zakon krši, kdor počne, kar zakon prepoveduje, obide pa ga, kdor ga
izigrava, ne da bi prizadel samo besedilo.« (Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in
fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit.); Ulp. D. 1, 3, 30: »Zakon se namreč
goljufa (obide), ko se stori tisto, kar je hotel, da se ne stori, ni pa prepovedal, da bi se to storilo; in ker
je besedilo drugačno od pomena, se obid razlikuje od prepovedi.« (Fraus enim legi fit, ubi quod fieri
noluit, fieri autem non vetuit, id fit: et quod distat rhetòn apò dianoía, hoc distat fraus ab eo, quod
contra legem fit.); C. I, 14, 5: »Ni dvoma, da protizakonito ravna tisti, ki s tem, ko se drži besedila
zakona, izigrava njegov smisel (voljo): ne izognejo se kazni, ki jo zakon predvideva, osebe, ki izigravajo
duh zakona, s tem ko se izgovarjajo, da so se pomotoma držale njegove napačne razlage. Ne morejo
skleniti nobenega sporazuma, nobenega dogovora, nobene pogodbe, če jih sklepajo v nasprotju z
zakonom.« (Non dubium est in legem committere eum, qui verba legis amplexus contra legis nititur
voluntatem: nec poenas insertas legibus evitabit, qui se contra iuris sententiam scaeva praerogativa
verborum fraudulenter excusat. Nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter
eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prohibente.).
XIX. Podane definicije se vežejo na pogled, ko se razlaga zakona ozko veže na dobesedni ustroj
predpisa. Za primer obida zakona torej gre, če nekdo želi z izbranim pravnim poslom doseči s strani
zakona nedovoljen uspeh, pri čemer pa pazi, da ne pride v nasprotje z dobesednim pomenom
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zakona, čeprav želi pravnemu redu prekrižati račune. Tukaj pravni posel sicer ne krši iz zakona
podane dobesedne razlage zakonske prepovedi, je pa tako ustrojen, da dosega uspeh, ki je v
nasprotju z namenom prepovedne norme zakona. Tako torej obstaja zaobideni posel tedaj, če so
stranke dosegle uspeh iz prepovedanega posla z uporabo neke druge pravne oblike, ki izrecno ni
prepovedana.
XX. Številčna množica oblik obida zakona, ki so še posebej zaznane v davčnem, dednem,
konkurenčnem, gospodarsko-statusnem, obligacijskem in delovnem pravu ter pravu gospodarskih
družb, daje različne variante oblikovanja strategij zaobidenih poslov. Tako poznamo štiri tipične
strategije oziroma pojavne oblike obidnega ravnanja, in sicer prikrivanje kavze (gre za uvrstitev enega
pravnega posla v obleko drugega pravnega posla); razčlenitev enotnega pravnega posla (gre za
razčlenitev pravnega posla v delne pravne posle, saj bi sicer bile meje prekoračene); nasprotujoče
oblike poslov (gre za oblikovanje kombinacije več pravnih poslov, ki so kot del nekega skupnega
koncepta zaporedoma tako razporejeni, da so s strani ene pogodbe povzročeni učinki kasneje skozi
naslednji posel ali naslednje posle v celoti ali deloma obrnjeni); vključitev druge osebe (vključitev
novega subjekta, katerega delovanje bo usmerjano s strani moža v ozadju).
XXI. V primeru obida zakona tako ni kršen zakon v svojem besedilu, je pa zagotovo zaobidena
njegova vsebina (sententia) in zakonodajalčeva volja (voluntas). In v tem se obid zakona razmejuje od
navideznega posla, ki pa je oblika kršitve zakona. Obid zakona (s sinonimi fraus legi(s) facta, agere in
fraudem legis in facere fraudem legis) je posledično potrebno strogo ločevati od kršitve zakona (s
sinonimoma agere contra legem in contra legem facere), čeprav obe ravnanji sprostita enake učinke.
2. BISTVO PRAVNEGA POSLA V PRIMERU NAVIDEZNEGA IN ZAOBIDENEGA POSLA
XXII. Stranke ne sklepajo pravnega posla zaradi posla samega, temveč želijo s pravnim poslom doseči
neke določene cilje. V primeru navideznega in zaobidenega posla je to namen pretežno prevarati
tretjo, sicer v pravni posel neudeleženo osebo. V primeru navideznega posla navedena prevaralna
namera ne predstavlja sestavni del zakonskih predpostavk (v primeru nemškega § 117/1 BGB) niti ni
opredeljena s strani (slovenske) sodne prakse, je pa zagotovo odločilni razlog za sklenitev
navideznega posla. V nasprotju z navideznim poslom pa fraus legis Gesetzesumgehung), ki ima v
nemškem pravu (na podlagi podanih sodb pravno podlago v določbah § 134 in § 138 BGB, ne temelji
na »laži«, temveč gre za uresničeni (udejanjeni) pravni posel, vendar na način, ki nasprotuje duhu
zakona. Vsled navedenega lahko zaključimo, da se v primeru navideznega posla izkazani pravni posel
orientira samo na golo pravo, ne pa tudi na vsaj minimalni dejanski (ekonomski) uspeh. Za razliko od
takšnega »prazen tulca« pa je zaobideni posel pravi, udejanjen posel, le oblečen je v obliko, ki mu jo
zakon ne dopušča.
XXIII. Bistvo izvedbe zaobidenega posla je manipulacija zakonskih določb za dosego zakonskih
ugodnosti oziroma koristi, ki jih ne uživajo drugi, ki ne vstopajo v oblikovane poslovne strukture z
namenom, da zaobidejo pričakovano izvajanje zakonske določbe ali da postavijo transakcijo izven
pristojnosti tega določila. Zaobideni posel bi lahko opredelili tudi kot položaj, v katerem se stranke
skušajo izogniti pravnim oviram, prepovedim ali bremenom, tako da želijo doseči isti pravni ali
ekonomski uspeh s pomočjo uporabe drugih pravnih oblik, oziroma se želijo izogniti določenemu tipu
pravnega posla skozi izbiro oblike drugega pravnega posla, s katero naj bi prav tako dosegli ustrezni
dejanski rezultat. Pri navideznem poslu pa se stranki poslužita drugega načina, ko zgolj na videz
uprizorita materialni rezultat pravnega posla, in sicer z namenom ukaniti tretjega. Zato se v zvezi s
simuliranim poslom veže pojem negativne strani avtonomije strank pri sklepanju pravnih poslov, saj
stranke ne nameravajo izvesti spremembe v pravnem položaju.
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XXIV. Zaobideni posel ni nikakršen navidezni posel, temveč je – podobno kot fiduciarni in slamnati
posel – resnično želen, saj so le na ta način nameravane posledice dosegljive. Vsekakor civilnopravni
subjekti niso zavezani, da za dosego svojih ciljev izberejo preprosto, najkrajšo pot. Če pa namesto
tega izberejo in prakticirajo zamudno, dolgovezno pravno konstrukcijo, jim veljavnost ni mogoče
zanikati, razen če se kršijo zakonske določbe (oziroma je kršen namen zakona). Pri tem pa je
predpostavka za prepoznanje zaobidenega posla ta, da naj bi bila ta zamudna, dolgovezna pot tudi
dejansko izvedena. Če pa stranke nasprotno uporabijo neko pisno, vendar nenavadno obliko
pogodbe, pri tem pa se izven te pisne pogodbe dogovorijo za drugačno ravnanje, pa gre dejansko za
prikriti posel. Tako je dogovor o dejanskem ravnanju prikriti posel v smislu § 117/2 BGB. Tako gre pri
navideznem poslu za primer, ko se pogodbene stranke strinjajo v sklenjenem dogovoru glede od
zakona odstopajočega ravnanja ali posledic. Potrebno je ostro ločevati med obema oblikama. Vendar
je na tem mestu potrebno poudariti, da se kljub navedeni teoretični razmejitvi med navideznim in
zaobidenim poslom v praksi pojavljajo težave pri samemu prepoznanju teh poslov in njihovem
ločevanju.
XXV. Sicer pa je nemški zakonodajalec namenil obidu zakona in navideznemu poslu enako sankcijo, tj.
neučinkovitost navideznega oziroma zaobidenega posla ter priznavanje dejanskega učinka prikritega
posla oziroma pravne konstrukcije posla, sprovedenega v duhu zakona. Možnost, da je zaobideni
posel opredeljen kot ničen, tako podaja določeno vzporednico med simulacijo in obidom zakona; v
obeh primerih ostane pravni položaj nespremenjen. Toda ta možnost ne sme zamegliti razliko med
naukom o simulaciji in naukom o zakonskem obidu. Dejansko želijo simulanti pri simulaciji pustiti
položaj pri starem in ničnost navideznega posla vsekakor ustreza njihovim namenom. Pri obidu pa je
nasprotno ničnost pravnega posla izvedena proti namenom akterjev. V primeru zaobidenega posla –
v nasprotju s simulacijo – tako stranke z vsemi sredstvi poskušajo spremeniti položaj. Vendar o
zaobidu govorimo šele tedaj, ko je istočasno zgrešen tudi namen zakona, saj na podlagi ciljanega
izvedenega konkretnega dejanskega stana bodisi ne nastane obremenilna pravna posledica (v tem
primeru gre izognitev uporabe pravega zakonskega dejanskega stana) bodisi nastopi ugodna pravna
posledica, ki sama po sebi ne bi smela nastati (v tem primeru gre za uprizarjanja izpolnjevanja
zakonskega dejanskega stana).
XXVI. Prav tako velja poudariti, da – drugače kot za navidezni posel – za zaobideni posel ne obstaja
neko splošno zakonsko določilo. V nemškem civilnem pravu se zaobideni posel sicer v praksi navezuje
na določbo o zakonski prepovedi ter v nemalo primerih na zakonsko prepoved ravnanja proti dobrim
običajem, medtem ko je pravilo fraus legis na slovenskem civilnopravnem področju podano zgolj kot
teoretična misel, izhajajoča iz rimskega prava. Sicer pa je danes obid zakona v civilnopravni dogmatiki
(tako v nemškem kot slovenskem prostoru) potisnjen v ozadje ter v sodni praksi redko uporabljen;
nasprotno pa igra obid zakona pomembno vlogo na drugih pravnih, kot so delovno, upravno,
konkurenčno ter še zlasti davčno pravo.
3. POLOŽAJ ZAOBIDENEGA POSLA V DAVČNEM PRAVU
XXVII. Težje kot ekstreme (kar sta davčna izognitev (oziroma planiranje) na eni ter davčna utaja na
drugi strani) je presojati davčno zaobidenje. Vsem trem izrazom je skupno zgolj to, da opisujejo
situacijo, v kateri davkoplačevalec skuša zmanjšati davek.
XXVIII. Zniževanje davčnega bremena v osnovi ni niti kaznivo niti nezakonito, vendar (zgolj) v okviru
dovoljenega razpona, ki je zavezancu dan za svobodno ravnanje. Davčno zaobidenje ni ilegalno v
istem smislu kot je davčna utaja, vsaj ne do trenutka, ko davčni zavezanec neupravičeno poda
nepopolne in/ali netočne podatke z namenom prikriti davčno osnovo. Po drugi strani pa se davčno
zaobidenje od davčne izognitve (oziroma planiranja) razlikuje v tem, da se zaobidno ravnanje opisuje
kot zlorabno. Zato se ravno v primeru opisovanja (slednjega) razmerja med davčnim planiranjem in
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davčnim zaobidenjem govori o nasprotnih straneh istega kovanca s podano naslednjo razlago:
medtem ko ima davčni zavezanec pred očmi davčno planiranje, je lahko davčno zaobidenje tisti vidik,
ki ga davčna uprava prepozna v zavezančevem ravnanju v isti zadevi. Davčno zaobidenje je
nesprejemljiva manipulacija zakona, ki ni enaka legitimnemu davčnemu planiranju.
XXIX. Davčno zaobidenje je bolj dvoumen koncept kot davčna utaja, ki predstavlja situacijo izognitve
davčne obveznosti ob izpolnjevanju zakonskega dejanskega stana. Nasprotno pa davčna izognitev
(planiranje) predstavlja zavezančevo dejansko ravnanje, ko se odpove uresničitvi abstraktnega
dejanskega stana, za katerega zakon predvideva davčno obveznost. Od davčne izognitve (planiranja)
se davčno zaobidenje razlikuje v tem, da ni sestavljeno iz dejanskega, temveč iz pravnega delovanja,
ki ukaluplja dejansko situacijo v pravno obliko, ki nosi manjšo davčno breme kot druge pravne oblike.
XXX. O davčnem zaobidenju torej govorimo tedaj, ko se davčni zavezanec za dosego omenjenega cilja
posluži poti, ki jo zakonodajalec ni izrecno reguliral kot dopustne, vendar pa jih kot take tudi ni
izrecno prepovedal. V primeru zaobidenega posla se vsaj ena stranka sklicuje na pravni položaj, ki se
zgolj pri formalnem, površnem opazovanju zdi obstoječ in pravilen.
4. NAVIDEZNI IN ZAOBIDENI POSEL V NEMŠKEM IN SLOVENSKEM DAVČNEM PRAVU
XXXI. V nemški davčni zakonodaji je navidezni posel nagovorjen v § 41/2 AO, ki določa, da je ta
nepomemben za obdavčitev, medtem ko je za obdavčitev odločilen prikriti posel. Ker navidezni posli
ne povzročajo nobenih ekonomskih (tj. dejanskih) učinkov, so davčnopravno nepomembni. Pri
navideznem poslu z namenom izogibanja abstraktnemu dejanskemu stanu davčnega zakona je torej
interes tretje osebe (v tem primeru fiskusa) načeloma ohranjen s tem, da je za obdavčitev merodajna
le ekonomska vsebina prikritega posla ter zato za davčni organ (glede na samostojno davčnopravno
kvalifikacijo konkretnega dejanskega stana) ugotovitev civilnopravne ničnosti (niti) ni potrebna.
Takšno razumevanje ustreza tudi civilnemu pravu, ki prav tako noče imeti opravka z zgolj lupino (brez
vsebine).
XXXII. Zaobideni posel je v nemškem davčnem pravu opredeljen v § 42 AO, ki določa, da se z obidom
predpisanih oziroma s strani zakona predvidenih oblik pravnih poslov (pri čemer je nemški
zakonodajalec uporabil izraz »zloraba oblikovnih možnosti prava«) ni mogoče izogniti davčnemu
zakonu, ki za določeni abstraktni dejanski stan predvideva davčne posledice v obliki obdavčitve, ter je
v primeru obida zakona podana zahteva za davčno obravnavo pravne oblike, kot bi ustrezala
(resničnemu) gospodarskemu dogodku. Vendar § 42 AO ne vsebuje nobenega popolnoma
samostojnega (davčnega) abstraktnega dejanskega stana, temveč se veže na skozi drugi (materialni)
zakon utemeljeno davčno obveznost, pri čemer zgolj določa, da obveznost ni mogoče zaobiti ali jo
zmanjšati z zlorabo oblikovnih možnosti prava.
XXXIII. Navidezni in zaobideni posel sta tudi urejena v slovenskem davčnem pravu. Tako 74. člen
ZDavP-2 pomeni operacionalizacijo njegovega 5. člena v zvezi z načelom materialne resnice, po
katerem davčni organ v postopku odloča na stopnji gotovosti ugotovljenih (in dokazanih) dejstev, pri
čemer se obdavčljivi viri vrednotijo po svoji pravi gospodarski vsebini, torej tržni, in ne fiktivni
vrednosti. Tako se določbe slovenskega davčnega prava pokrivajo z nemškimi določbami, in sicer je
podana identičnost določbe prvega odstavka 74. člena ZDavP-2 z določbo § 40 AO, določbe drugega
odstavka 74. člena ZDavP-2 z določbo § 41/1 AO, določbe tretjega odstavka 74. člena ZDavP-2 z
določbo § 41/2 AO ter določbe četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 z določbo § 42 AO.
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5. VPRAŠANJE DOPUSTNOSTI ANALOGIJE V DAVČNEM PRAVU
XXXIV. Nemško pravo je na področju uporabe (in razvoja) analogije v davčnem pravu prišlo do
bistvenega napredka. Čeprav se lahko v kazenskem pravu v skladu z maksimo nullum crimen, nulla
poena sine lege zakonsko obravnava le kaznivo dejanje, ki je pred izvršitvijo opredeljeno kot takšno,
pa se na področju davčna prava (kot dela upravnega prava) kaže postopni, vendar pomemben odstop
od tega konservativnega pogleda, ki je narekoval popolno prepoved analogije. V skladu z v sodbah
nemškega ustavnega sodišča potrjeno sodno prakso je v Nemčiji prišlo do preboja v razvoju t.i.
sodniškega oblikovanja prava.
XXXV. Danes se nemška davčna uprava, zakonodajalec in (končno še) pravosodje zoper nezaželene
oblike zniževanja davčnih prilivov v proračun bojujejo na tri načine, in sicer v obliki ekstenzivne
razlage prava, sodniškega oblikovanja prava in s sprejemom splošnih in posebnih protizaobidnih
davčnih norm. V poskusu razmejitve med prvim in drugim sklopom sta se v ZR Nemčiji razvila dva
teoretična pristopa v temu vprašanju, upoštevajoč tudi sodbe nemških (ustavnega in upravnega)
sodišč, da prepoved kazenskopravne analogije ne velja za davčno pravo ter da se lahko vrzeli v
davčnih zakonih pod določenimi pogoji zapolnijo tudi skozi analogijo z davčnim zaostrovalnim
učinkom. Tako predstavniki t. i. notranje teorije poudarjajo, da ima splošna protizaobidna določba,
zapisana v § 42 AO, zgolj deklaratorni značaj ter davčno pravo že samo po sebi »shaja« skozi razlago
zakona in (tudi) analogijo, medtem ko predstavniki t. i. zunanje teorije še vedno vidijo v omenjenem
členu nemškega davčnega zakonika zgolj posebni preboj sicer nedovoljene analogije v davčnem
pravu. Nemška sodišča v svojih obrazložitvah sodb uporabljajo tako prvi kot drugi pristop v boju
zoper davčno zaobidenje.
XXXVI. Ker je jedro analize predloženega dela (tudi) nemška splošna protizaobidna norma (§ 42 AO),
se vprašanje analogije tudi neposredno navezuje nanjo. Nemški teoretiki prikimavajo, da ne
prepoved analogije, temveč konsistentno, logično in neprotislovno (sodno) oblikovanje prava in
zapolnjevanje lukenj skozi analogijo v resnici omogočata pravno varnost. Zapolnjevanje lukenj skozi
analogijo (tudi) ustreza načelu demokracije; namreč uresničuje jezikovno nepopolno izraženo voljo
demokratičnega zakonodajalca. Pri tem »uporabnik prava«, ki zapolnjuje pravno luknjo, ne osporava
zakonodajalcu njegovo kompetenco ter s tem ne krši načelo delitve oblasti, temveč deluje
»izboljševalno« v smeri namere zakonodajalca.
XXXVII. Tudi vprašanje (ekstenzivne) razlage ima svojo utemeljitev: problem davčnega zaobidenja
nastane, ko se preneha gramatična interpretacija zakonske določbe ter začne sistematična in
teleološka interpretacija davčnega zakona. Znana je Henslova paradigma, da »se pravo davčno
zaobidenje začne tam, kjer se konča razlaga zakona«. Tako lahko tudi čista teleološka metoda (in iz
nje izhajajoče možnosti) deluje kot »prenosni jermen« družbenih sprememb in sprememb vrednot.
Pri tem se izhaja iz tega, da je makro območje pravne norme stvar zakonodajalca, medtem ko sodna
oblast z razlago zakona opravlja nalogo na mikro območju.
6. BOJ ZOPER DAVČNI ZAOBID V SKUPNOSTNEM PRAVU
XXXVIII. Razen na področju mednarodnega zasebnega prava in skupnostnega konkurenčnega prava
pridobiva na mednarodni ravni obid zakona svoj pomen na ravni EU na področju prava DDV. Ta
koncept fraus legis je bil (z omejenim dometom in drugačnim poimenovanjem) vnesen (neposredno)
v pravo EU, predvsem v zadevi Halifax (2006) s področja posrednih davkov (tj. DDV). V dotičnem
primeru se je SES (oziroma kasneje SEU) posvetil preprečevanju zaobidenih poslov, ki nimajo samo
nezaželene posledice na pobiranje davčnih prihodkov, temveč povzročajo izkrivljanja notranjega trga
EU (skozi neenakopravnost gospodarskih subjektov kot davkoplačevalcev), kar je dalo bojo zoper
davčno zaobidenje na nacionalni in evropski ravni še dodatni pospešek.
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XXXIX. Čeprav neposredni davki še vedno ostajajo v domeni držav članic EU, ki tako ostajajo edini
suvereni za obdavčevanje dohodninskih osnov za fizične in pravne osebe, pa je SEU v preteklih
obdobjih na področju neposrednih davkov že oblikoval splošna načela in pravne pojme, ki presegajo
nacionalne meje. To se kaže v oblikovanju sodnih praks v primeru kolizij posameznega nacionalnega
prava države članice s temeljnimi svoboščinami, zapisanimi v PDEU, ter v primeru uporabe pravnih
pojmov in pravnih institutov, zavedenih na področju sekundarnega prava EU (tj. direktiv z davčnega
področja). Koncept zlorabe je SES tako uporabil tudi v sodbi Cadbury Schweppes (2006), ki je koncept
zlorabe (na področju neposrednih davkov) vezala na prepoznavo obstoja »povsem umetne tvorbe«.
Sicer pa je evropska realnost takšna, da so države članice bodisi uvedle generalne norme bodisi so se
protizaobidna načela razvila skozi sodbe sodišč, ki tako v primeru grozečega davčnega zaobida
legitimirajo razširitev področja uporabe davčnih zakonov zunaj meje besedila zakona. Velja še
omeniti, da je dolžnost uvedbe splošne protizaobidne določbe (general anti-avoidance rule oz. GAAR)
v zakonodaje vseh držav članic EU podana v v letu 2016 sprejeti t.i. Direktivi proti davčnemu
zaobidenju, in sicer v roku do konca leta 2018.
XXXX. Davčna izraza »zloraba obličnosti« in »davčno zaobidenje« v primarnem pravu EU nista
navedena, medtem ko v sekundarnem pravu, ki se nanaša na davčne zadeve, najdemo izraze
»goljufija«, »zloraba« in »izogibanje« (in sicer v t. i. DDV direktivi, Direktivi o matičnih in odvisnih
družbah, Obrestni direktivi, Direktivi o združitvah ter Uredbi Sveta št. 1798/2003 o upravnem
sodelovanju na področju DDV). Dejstvo je, da skupnostno pravo kot avtonomni pravni red oblikuje
svojo lastno, pristno doktrino davčne zlorabe obličnosti, ki ni odvisna od razvoja navedenih doktrin
na ravni posameznih držav članic EU. Pri tem skupnostno pravo izhaja iz temeljnih svoboščin,
zapisanih v PDEU, ki pa ne predstavljajo nesporni aksiom, temveč je meja načela svobodnega
oblikovanja poslov presežena, ko se ugotovi obstoj zlorabe obličnosti z namenom pridobitve
neupravičene davčne koristi. Ta avtonomna doktrina glede davčne zlorabe obličnosti, katere obrise je
prepoznati kot nasprotje temeljnih svoboščin ter katerih norme so opredeljene neposredno v
(predhodno omenjenem) sekundarnem pravu, je pomembna ne samo na področju posrednih davkov
(tj. DDV), temveč tudi na področju neposrednih davkov. Pomen v skupnostnem pravu oblikovane
doktrine davčne zlorabe obličnosti je tako s področja posrednih kot neposrednih davkov pa prihaja
do izraza v sodbah SEU-ja, medtem ko nova Direktiva proti davčnemu zaobidenju določa
formaliziranje vseevropskega GAAR-a v nacionalne zakonodaje držav članic EU.
XXXXI. Davčnemu zavezancu je dana možnost, da lahko pri presojanju njegove konkretne zadeve,
kjer posamezna davčna uprava ugotavlja obstoj zaobida zakona skozi v nacionalnem pravu
opredeljeno davčnopravno normo, uveljavlja sodno varstvo na evropski ravni (tj. SEU), kjer je
horizont odločanja sodišča opredeljen tudi z vidika spoštovanja temeljnih svoboščin, zapisanih v
PDEU. Tako tipiziranim nacionalnim protizaobidnim normam, ki se nanašajo na davčne posledice
poslovnih dogodkov v mednarodnem okolju (kot sta nemško CFC pravilo, določeno v § 7 do § 14
AStG, ali nemška anti-treaty-shopping določba, zapisana v § 50d/3 EStG), je vseskozi grozila
nevarnost, da bodo s strani SEU presojene kot določbe, ki kršijo te temeljne svoboščine. Vendar se to
ni zgodilo. Za razvoj obeh davčnih ukrepov (nacionalnih CFC pravil ter anti-treaty-shopping določb) je
bila zlasti odločilna sodba v zadevi Cadbury Schweppes (2006), kjer so SEU potrdil CFC regulativo
držav članic EU – ob izpolnjevanju strogih pogojev – za zakonito. Pravila CFC so tako združljiva z
načelom svobodnega ustanavljanja družb, pogoj pri tem pa je, da je tudi objektivno podana zloraba
pri izkoriščenju različnih stopenj med državami. V zvezi s tem je lahko nacionalni ukrep, ki omejujejo
svobodo ustanavljanja, upravičen, če se posebej nanaša na povsem umetne oblike, katerih cilj je
izogibanje uporabe zakonodaje zadevne države članice.
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XXXXII. Še več, boj zoper »agresivno davčno načrtovanje« je bil vključen s strani Komisije EU v
»akcijski načrt« 34 kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov (o tem več v naslednji točki), ki so tik pred
realizacijo in posledično (preko direktiv) vključeni v sekundarni pravni red EU. In ta pravni okvir bo
zagotovo spremenil pogled SEU-ja, ko bo na eni strani presojal o pravicah zavezancev po
ustanavljanju družb v davčno ugodnejših okoljih ter na drugi strani pravico države, da zavaruje svoj
fiskus pred agresivnim davčnim ravnanjem posameznih davčnih zavezancev ter zmanjševanjem
njihove davčne osnove na način davčnega zaobidenja ali davčne utaje. Na splošno lahko opredelimo,
da je sodna praksa SEU-ja podana dva nauka, in sicer: prvič, da so nacionalna protizlorabna
(protizaobidna) pravila v skladu s pravom EU, če zagotavljajo individualno preverjanje posameznega
primera (t. i. case-to-case pristop), ter drugič, da so protizaobidna pravila lahko usmerjena samo na
»čisto umetne oblike« (gre za koncept, ki je bil s strani SEU-ja prvič sprejet v sodbi Cadbury
Schweppes) in morajo dati davkoplačevalcu možnost podaje nasprotnih dokazov.
XXXXIII. V preteklih štirih letih se na področju kreiranja evropske davčne politike dogajajo velike
spremembe, ki s svojimi predlogi posegajo tako na področje posrednih kot neposrednih davkov.
Predlog za uvedbo bolj podrobnega in harmoniziranega GAAR-a tako izhaja iz sklepa Sveta ECOFIN-a
iz novembra 2012, čemur je sledila Evropska komisija z objavo »Akcijskega načrta za okrepitev boja
zoper davčno utajo in davčno zaobidenje« (»An Action Plan to strengthen the fight against tax fraud
and tax evasion«) v decembru 2012 ter »Platforma (podlaga) za dobro davčno upravljanje, agresivno
davčno načrtovanje in dvojno obdavčevanje« (»Platform for Tax Good Governance, Aggressive Tax
Planning and Double Taxation«) v aprilu 2013. Še konkretnejši pomen je imel v novembru 2013
objavljen predlog Komisije za dopolnitev Direktive o matičnih in odvisnih družbah, katerega namen je
bil (med drugim) tudi opredeliti podrobnejšo določbo glede GAAR-a. Sicer je že izvirna Direktiva o
matičnih in odvisnih družbah vsebovala ozko protizlorabno klavzulo, ki je državam članicam
omogočala, da uporabijo bodisi svoje domače protizaobidne določbe bodisi takšne določbe, ki je
opredeljena v meddržavni davčni pogodbi (KIDO), vendar bi to lahko privedlo do nejasnosti in zmede,
zato je Komisija v potrebi po bolj učinkoviti in bolj transparentni uporabi protizaobidnih ukrepov
podala iniciativo za uskladitev GAAR-ov na nacionalni ravni. Od predloga Komisije do sprejetja
spremembe direktive ni minilo veliko časa. Tako je bila januarja 2015 sprejeta sprememba člena 1(2),
v katerem je konkretizirana protizlorabna klavzula, po kateri se državam članicam preprečuje
dodeljevanje ugodnosti iz direktive za dogovore in posle, ki niso »pristni« (tj. da so bili oblikovani
zgolj z namenom pridobiti davčno ugodnost, brez da bi odražali gospodarsko realnost) ter potekajo
med povezanimi družbami, ki se nahajajo v različnih državah članicah.
XXXXIV. Komisija EU v bila od leta 2015 dalje aktivna na področju oblikovanja ukrepov iz t. i.
protidavčnozaobidnega svežnja, katerega del je bila sprememb direktive o sodelovanju davčnih
organov držav članic pri izmenjavi davčno relevantnih podatkov ter oblikovanje t. i. Direktive proti
davčnemu zaobidenju. Zlasti slednja ima velik pomen, saj pomeni vzpostavitev instrumenta za boj
proti korporacijskemu zaobidenju davkov. Direktiva vsebuje pet zavezujočih protizlorabnih ukrepov,
ki jih morajo države članice v prehodnem roku uvesti v nacionalno zakonodajo, od tega se eden
nanaša na uvedbo splošnega protizlorabnega (protizaobidnega) pravila. S sprejemom »Direktive
Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki
neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga« (kakor je polno ime omenjene direktive) je
Komisija sledila zahtevam držav članic, da se pri boju zoper zlorabne oblike poslovanja z namenom
zaobidenja davčnih obveznosti v sodobnem mednarodnem globaliziranem okolju vzpostavijo enotna
pravila, ki bodo učinkovito sredstvo boja zoper davčne zavezance, ki se poslužujejo takšnih poslovnih
praks. S tem je Komisija izjemoma posegla tudi na področje korporacijskih davkov, kateri sicer še
nadalje ostajajo v domeni zakonodajalcev držav članic.
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XXXXV. Izogibanje plačevanju davkov vpliva na gospodarstvo tako v obliki izgube proračunskih
prihodkov kot preusmeritve sredstev iz produktivnih k izvajanju zaobidnih aktivnosti. Tako davčne
utaje kot davčna zaobidenja spodkopavajo učinkovitost in celovitost davčnega sistema, ki je potrebna
za njegovo dolgoročno vzdržnost. Davčnozaobidne sheme, ki ogrožajo nevtralnost davčnega sistema
obdavčitve z izkrivljanjem poslovnih in naložbenih odločitev, so običajno uporabljane s strani bogatih
davčnih zavezancev (posameznikov ali podjetij) ter tako posledično povzročajo premik davčnega
bremena na manj premožne v družbi.
XXXXVI. K boju zoper davčno zaobidenje (oziroma zlorabo obličnosti) je vsaki nacionalni pravni red
ne le upravičen, temveč tudi zavezan. Navedeno izhaja tudi iz veljavnega načela legalnosti, ki
zavezuje oblast, da se bori proti davčno motiviranim poskusom zaobida zakona. Davčno zaobidenje je
danes s strani praktično vseh vlad prepoznano kot resna grožnja celovitosti davčnih sistemov v
demokratičnih družbah. Že iz poročil Komisije EU v devetdesetih letih prejšnjega stoletja izhaja, da je
osrednja skrb Komisije boj proti »davčnemu tekmovanju«, ki vpliva na negativne trende pri polnjenju
proračunov
ter
je
posledica
»premeščanje
davčnih
osnov«
(Verlagerung
der
Besteuerungsgrundlagen) ter »bega v ekonomijo v senci« (Fluch in die Schattenwirtschaft).
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