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Vsebina

Splošne ugotovitve ankete po Evropi
Rezultati ankete za Slovenijo

Metodologija

 Slovenija v anketi sodeluje tretje leto zapored.
 Anketiranci - na vprašalnike jih je odgovarjalo 803 - so bili vodje/direktorji davčnih oddelkov
največjih družb v 21 evropskih državah.
 Anketa je potekala v mesecu septembru in oktobru 2015.
 V Sloveniji je v anketi sodelovalo 22 vodij/direktorjev davčnih oddelkov največjih družb.
 Metode pridobivanja podatkov:
 elektronski vprašalnik (na evropski ravni in v Sloveniji)
 osebni intervjuji (v Sloveniji).
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Splošne ugotovitve
 Več kot polovica vprašanih (53,7 %; lani 54,2 %, v letu 2013 60 %) ocenjuje, da v njihovih državah
še vedno vlada visoka stopnja davčne negotovosti.
 Pogoste spremembe zakonodaje (34 %), nejasnosti, slabosti in razveljavitve v delovanju ali v javno
dostopnih navodilih davčnih organov (24 %), dolgo trajanje davčnih sporov (16 %) ter spremembe
zakonodaje za nazaj (8 %) so po mnenju anketiranih najpogostejši vzroki za davčno negotovost.
 Dobri dve tretjini (68 %) anketiranih v Sloveniji meni, da v naši državi vlada visoka stopnja davčne
negotovosti. Skoraj polovica vprašanih (41 %) meni, da je-le ta približno enaka kot v drugih
evropskih državah.


Največ vprašanih v Sloveniji meni, da bi imeli največji pozitiven učinek na poslovno konkurenčnost
države poenostavitev davčnega sistema (50 %), več gotovosti glede prihodnosti davčnega
sistema (36 %) ter zmanjšanje davčne stopnje za davek od dohodkov pravnih oseb za 1-2%
stopnje (32 %). Na evropski ravni na tretje mesto uvrščajo zelo predvidljiv davčni organ, ki je
pripravljen sodelovati (28 %).

 Večina vprašanih v Sloveniji (73 % - dobre, 23 % - zelo dobre) meni, da imajo dobre odnose z
davčnimi oblastmi.
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Splošne ugotovitve
Vpliv spreminjajočega okolja:
 Drugo leto zapored anketiranim največ skrbi povzročajo spremembe zakonodaje.
 BEPS-u (Akcijski načrt OECD glede erozije davčne osnove ter preusmeritve dobička) se posveča
nekoliko več pozornosti kot lani (53 % v primerjavi z 52 % v 2014), o njemu pa se začenja
govoriti tudi izven davčnih oddelkov.
 Več kot tretjina vprašanih namerava revidirati ali spremeniti svojo mednarodno davčno strategijo,
več kot polovica (53 %) jih meni, da se jim bodo iz naslova BEPS povišali stroški davčnega
poročanja.
 43 % vprašanih je odgovorilo, da so se začeli pripravljati za napovedane spremembe, ki jih
prinaša BEPS, od teh pa se jih kar 84.8% pripravlja na spremembe v zvezi z dokumentacijo o
transfernih cenah.

 Vprašani so bili neodločeni o enotni evropski davčni osnovi.
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Splošne ugotovitve
Glavni dejavniki uspeha davčnih oddelkov:
 Daleč najpomembnejše merilo uspeha za vodje davčnih oddelkov je pravočasno in pravilno
izpolnjevanje obveznosti v zvezi z davčnim poročanjem (75 %) ter predvidljivost in zanesljivost v
zvezi z davčnimi obveznostmi (72 %).
Najugodnejša davčna okolja v Evropi:
 Nizozemska, Švica, Avstrija in Velika Britanija veljajo za najugodnejša davčna okolja med večjimi
gospodarstvi, med manjšimi pa Luksemburg in Irska. Kot zahtevnejša davčna okolja so
anketiranci označili Nemčijo, Italijo in Francijo.
 Vprašani najbolj cenijo dobre odnose z davčnimi organi in preprostejši davčni sistem,
najpogosteje navedena razloga za davčno negotovost pa sta bila pogoste spremembe
zakonodaje in nejasnosti, slabosti in razveljavitve v delovanju ali v javno dostopnih navodilih
davčnih organov.
 Kot že zadnji dve leti, tudi letos več kot 40 % vprašanih (43 %) meni, da bi konkurenčnost
določene države najbolj izboljšali s poenostavitvijo davčnega sistema.
 Manj vprašanih je bilo v tem letu predmet davčne inšpekcije – 65 % v primerjavi s 70 % v letu
2014.
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Splošne ugotovitve ankete po Evropi

Kako zavezanci dojemajo davčne sisteme

Nemčija, Francija
Italija

Avstrija, Švica
Nizozemska, VB

Glavni vzroki davčne negotovosti:


Pogoste spremembe zakonodaje (34 %)



Nejasnosti, slabosti in razveljavitve v delovanju ali v javno dostopnih navodilih davčnih
organov (24 % v letu 2015)



Dolgo trajanje davčnih postopkov (16 %)

Odgovori so podobni kot v letih 2013 in
2014.
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Davčna tveganja in negotovosti, ki najbolj skrbijo vodje
davčnih oddelkov
78 %
60 %
46 %

78 %

Drugo: Prevelik obseg dela, učinek sprememb poslovanja, transferne cene (zahteve
ter dokumentacija).

60 %

Spremembe davčnih predpisov npr. uvedba novih davčnih zakonov, sledenje hitro
spreminjajoči se zakonodaji ali ukvarjanje z zakonodajo, ki vam ni poznana

46 %

Povečan nadzor s strani davčnih organov kot npr. davčne inšpekcije
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Kaj bi bilo treba spremeniti v davčnem sistemu države,
da bi dosegli večjo poslovno konkurenčnost države
15% Izboljšanje sistema davčnih spodbud
17% Bolj enostavni sistemi in procesi davčnega poročanja

28% Predvidljive davčne oblasti, ki so pripravljene sodelovati

39% Več gotovosti o prihodnjem davčnem sistemu

43% Poenostavitev davčnega sistema
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Kaj pomeni uspeh za davčni oddelek

71 %

74 %

65 %

Tesna povezava
poslovanja s poslovno
strategijo

Gotovost glede
davčnih obveznosti

Pravočasno vloženi davčni
obračuni oziroma
pravočasno poročanje za
davčne namene
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Slovenija

Ko razmišljate o tem, kaj pomeni uspeh za vaš davčni
oddelek, kaj od naštetega je najbolj pomembno?
Slovenija
2013

2014

2015

68%

52%

36%

91%

100%

77%

Dobri odnosi z davčnimi organi

57%

44%

59%

Tesna povezava s poslovanjem in strategijo

57%

36%

68%

85%

68%

73%

Nizka efektivna davčna stopnja
Pravočasno vloženi davčni obračuni

Gotovost glede davčnih obveznosti

Struktura odgovorov je podobna evropskim. V tabeli so prikazani le tisti odgovori vprašanih, ki
menijo, da zgornje navedbe zelo vplivajo na uspeh davčnega oddelka njihove družbe.
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Katera davčna tveganja in negotovosti vas najbolj skrbijo
oz. o njih največ razmišljate?
Slovenija
2013

2014

2015

Davčno poročanje z vidika pravilnosti in
pravočasnosti

38%

24%

29%

Povečan nadzor davčnega organa kot npr. davčne
inšpekcije

24%

28%

27%

29%

12%

36%

Resursi na področju davkov - odhajanje in/ali
pomankanje osebja

24%

20%

23%

Tehnologija in sistemi – kakovost podatkov in/ali
neustreznost finančnih sistemov

19%

8%

14%

59%

28%

50%

Upravljanje v smislu, da se davčne dejavnosti
usklajujejo s širšimi cilji podjetja podprte s strani
vrhnjega managementa

Spremembe davčnih predpisov kot npr. uvedba
novih davčnih zakonov, sledenje hitro spreminjajoči
se zakonodaji ali ukvarjanje z zakonodajo, ki vam ni
poznana
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Katera sprememba v davčni zakonodaji vaše države bi
po vašem mnenju imela največji pozitiven učinek na
poslovno konkurenčnost vaše države?
Spremembe v davčni zakonodaji, ki bi prispevale k
izboljšanju konkurenčnosti Slovenije
Poenostavitev davčnega sistema

Več gotovosti glede prihodnosti davčnega sistema

Zmanjšanje davčne stopnje davka od dohodkov pravnih
oseb

0%
2015

10%
2014

20%

30%

40%

50%

60%

2013

Bolj kot višina davčnih stopenj ter gotovost glede prihodnosti davčnega sistema je za konkurenčnost
poslovanja pomembna preprostost, preglednost in predvidljivost davčnega sistema. Med različnimi
davki je za konkurenčnost najpomembnejša obdavčitev dohodkov pravnih oseb.
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Katera so poglavitni vzroki davčne negotovosti v vaši
državi?
Glavna vzroka davčne negotovosti
36%

Pogoste spremembe zakonodaje

36%

32%

Nejasnosti, slabosti in razveljavitve v delovanju
ali v javno dostopnih navodilih davčnih organov

25%

27%

Slabosti in nejasnosti v predhodnem potrjevanju
ali sistemu odločanja

14%

18%

Dolgo trajanje davčnih sporov

17%

14%

Spremembe zakonodaje, ki veljajo retroaktivno
8%
Slovenija

Evropa
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Na katero področje se vaš davčni organ najbolj
osredotoča?
Področja, na katera se davčni organ najbolj osredotoča
73%

62%

61%

50%

22% 23%
14%
8% 9%

7%

5%
0%

0% 0%

Davek na Nič posebnega
premoženje

Carina in
trošarine

Transferne
cene in
mednarodni
davki

Evropa

Dohodnina

Davek od
dohodkov
pranvih oseb

Davek na
dodano
vrednost

Slovenija
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Ali je vaše podjetje imelo davčno inšpekcijo v zadnjih
treh letih?
Slovenija

Evropa

65%

45%
DA

35%

55%
NE
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Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja!
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