SVETOVALNICA
ROK SNEŽIČ, DR. DAVČNEGA PRAVA

RAJE KOT CIPER

IZBERITE BOSNO
Bralec nam je na urednistvo@skandal24.si
za davčnega svetovalca Roka Snežiča
poslal vprašanje: »Želim si odpreti podjetje, ki se bo ukvarjalo s posredništvom – z
valuto bitcoin. Zanima me, kje se bolj splača odpreti podjetje s tovrstno posredniško
dejavnostjo – v Sloveniji, na Cipru ali v Bosni in Hercegovini? Odločam se namreč
med temi tremi državami.«
Rok Snežič na vprašanje našega bralca odgovarja: »Glede na to, da se boste ukvarjali s posredniško dejavnostjo,
za vas ni pomembno, da imate sedež podjetja v Sloveniji,
saj lahko to storitev opravlja-

te od koder koli. V primeru,
da boste odprli d.o.o. v Sloveniji in registrirali posredništvo, boste podvrženi 20-odstotnemu davku od dobička
na koncu leta. V primeru, da
boste to podjetje z enako sto-

PODJETJE ODPRITE V BOSNI IN
OPRAVLJAJTE STORITEV ZA SLOVENCE.
TAKO VAM DAVKA NE BO TREBA
PLAČATI.
ritvijo odprli na Cipru, boste podvrženi 10-odstotnemu
davku od dobička na leto. Če
pa odprete takšno podjetje v
Bosni in Hercegovini, vas bo
na koncu leta prav tako doletela 10-odstotna obdavčitev,
vendar obstaja izjema: če
boste vso storitev opravljali za kliente, ki niso rezidenti Bosne in Hercegovine, ter
izdali več kot 50 odstotkov
računov za svojo storitev izven BiH, ne boste na koncu
leta plačali nobenega davka, saj boste padli pod pod-

jetja, ki opravljajo storitve za
tujce, torej enako kot izvozna podjetja v Bosni.« Snežič dodaja, da v tem primeru ne boste plačali nobenega
davka od dobička v Bosni,
niti katerega drugega davka.
In še namig za konec: »Ker
boste verjetno opravljali dela
za slovenske državljane in
državljane Evropske unije,
saj v Bosni bitcoin valute še
niso postale moderne, boste
verjetno dosegli ničodstotno obdavčitev na koncu po
slovnega leta.«

Če imate za Roka Snežiča tudi vi vprašanje, nam ga pošljite na
urednistvo@skandal24.si.
Naš strokovnjak bo z veseljem odgovoril nanj!
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