SVETOVALNICA
ROK SNEŽIČ, DR. DAVČNEGA PRAVA

KAKO PRIHRANITI

60.000 €
PRI NOVEM MASERATIJU

QUATTROPORTE?
Opazili smo, da je na slovenskih cestah
vedno več luksuznih avtomobilov s slovaškimi in bosanskimi registrskimi tablicami.
Roka Snežiča, ki je doktoriral iz davčnega prava, smo povprašali, v čem je skrivnost: se je Slovakom in Bosancem dvignil
standard ali je »na pohodu« kaj drugega?

R

ok Snežič pojasnjuje:
»Vedno več ljudi v Sloveniji, predvsem iz premožnejšega sloja, ki vozi dražje avtomobile, se odloča za nakup
avtomobila v Sloveniji, vendar
ga registrira na slovaške tablice,
kajti Slovaška nima nobenih dajatev na avtomobile, ki so pisani na podjetje. Če na Slovaškem
odprete podjetje, kar vas bo stalo okoli 1500 evrov, registrirate dražji avtomobil na to podjetje in ne boste plačali nobenega
davka na neto ceno avtomobila. Če bi v Sloveniji kupili avtomobil za neto vrednost 100
tisoč evrov, bi plačali od 50 do
60 tisoč evrov dajatev, na Slovaškem pa nič. To pomeni, da
vas na Slovaškem nov avtomobil, če vzamemo za primer Maseratija Quattroporte, stane 100
tisoč evrov, v Sloveniji pa okoli 160 tisoč evrov.« Rok Snežič
ob tem šokantnem podatku razkriva, da imamo v Sloveniji davek na motorna vozila, ki je za
dražje avtomobile 36-odstoten,
davek na luksuz, ki je za avtomobile višjega cenovnega ra44

zreda 8-odstoten, in 22-odstotni DDV, kar pomeni več kot
60 odstotkov samo dajatev. »To
je razlog, zakaj večina ljudi, ki
imajo več pod palcem, podjetje raje odpre na Slovaškem in
na to podjetje kupuje dražje avtomobile, saj prihrani več kot
60 odstotkov od neto vrednosti.« Snežič pa nam je odgovoril
tudi na vprašanje, zakaj se vedno več ljudi odloča za registracijo svojega osebnega vozila v
Bosni in Hercegovini: »V Bosni
je izključno en davek na osnovno neto ceno, to je 17-odstotni
PDV, to je kot v Sloveniji DDV.
V primeru, da stane Maserati 100 tisoč evrov neto v
Sloveniji, bi vas v Bosni
postavljen na cesto stal
117 tisoč evrov, na Slovaškem 100 tisoč evrov,
v Sloveniji pa 160 tisoč
evrov. To je glavni razlog,
da vedno več luksuznih
avtomobilov v Sloveniji
videvamo s slovaškimi ali
bosanskimi registrskimi
tablicami.« Tudi v Bosni
nato avtomobil registri-

rate na podjetje oziroma na fizično osebo, »kajti na Slovaškem je pogoj, da ni nobenega
davka na avtomobil, da je le-ta last podjetja, v Bosni pa
ne. Tam ga lahko registrirate

da nanaša na avtomobile, ki spadajo v luksuzni razred, torej Maserati, Ferrari, Bugatti, Porsche,
Mercedes idr., ki so v Sloveniji
obdavčeni kar 60-odstotno.
Če imate tudi vi vprašanje, nam

AVTO KUPITE V SLOVENIJI IN GA
REGISTRIRAJTE NA SLOVAŠKEM ALI V
BOSNI IN HERCEGOVINI. PRIHRANILI
BOSTE CELO BOGASTVO!
pod temi pogoji tudi na katero
koli fizično osebo, ki ima bosansko državljanstvo oziroma
rezidentstvo.« Odgovor se seve-

pišite na urednistvo@skandal.si,
in naš strokovnjak vam bo z ve
seljem odgovoril nanj.
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