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Ste se kdaj vprašali, zakaj 10 
najbogatejših Slovencev živi v tujini? 
Na to vprašanje nam je odgovoril 
Rok Snežič, ki je doktoriral iz 
davčnega prava. Če tudi vas zanima 
kar koli v zvezi z davčnim pravom ali 
financami, nam pošljite vprašanje na 
urednistvo@skandal24.si.  
Naš strokovnjak bo z veseljem 
odgovoril nanj!

stnik podjetja izplača sebi 
kot fizični osebi. Torej – 45 
odstotkov od milijona, ki ga 
zaslužimo, plačamo državi. 

V primeru, da bi bili rezi-
denti Bosne in Hercegovi-
ne, bi plačali samo 10 od-
stotkov davka od dobička 
podjetja in nobenega dav-
ka na kapitalski dobiček. 
Prihranili bi 35 odstotkov 
davka oziroma 350.000 
evrov od zasluženega 
milijona. Tudi na Cipru 
je obdavčitev izključno 
10-odstotna, tako kot v 
Bosni in Hercegovini, če 
pa podamo primerjavo s 
katerimi drugimi drža-
vami, kot je na primer 
Anglija, kjer se obdav-
čitev giblje med sedmi-
mi in osmimi odstot-

ki, ali Irska ter druge države, 
kot je Luksemburg, ugoto-
vimo, da imajo tudi te drža-
ve precej nižjo obdavčitev 
kot Slovenija. Naj pojasnim 
tudi, zakaj se ljudje odločajo 
za tuja rezidentstva – pred-
vsem zato, ker ko so rezi-
denti tuje države, to še ved-
no pomeni, da so državljani 
Republike Slovenije, zaveza-
ni k plačevanju davkov pa so 
drugje. Pogoj za to je, da več 
kot pol leta bivaš v tujini in 
da posluješ večinoma prek 
tujih podjetij.« Snežič še upa, 
da bo nova vlada spremenila 
obdavčitev izvoznih podje-
tij oziroma podjetij izvozni-
kov ter s tem povrnila kapital 
nazaj v Slovenijo in prepreči-
la beg kapitala v države bivše 
Jugoslavije. 

Strokovnjak Rok Snežič 
torej odgovarja na naše 
vprašanje: »Verjetno se 

je deset najbogatejših Slo-
vencev odločilo, da se preseli 
v tujino, zaradi nenormalne 
obdavčitve slovenske države, 
saj imamo v Sloveniji najviš-
jo obdavčitev v državah bi-
vše Jugoslavije in tudi viš-

jo obdavčitev kot v Avstriji, 
na Madžarskem in v Italiji. 
Namreč če kdo prek podjetja 
zasluži en milijon evrov, pla-
ča najprej 20 odstotkov dav-
ka od dobička kot podjetje, 
nato pa še 25 odstotkov ka-
pitalskih dobičkov od zaslu-
ženega denarja, ki si ga la-

PRIHANITE
350.000 €

NASVET, S KATERIM
ROK SNEŽIČ, DR. DAVČNEGA PRAVA

SVETOVALNICA

SLOVENIJA 
OD VSAKEGA MILIJONA 
POBERE 45 ODSTOTKOV


