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Bralec se je na nas obrnil z vprašanjem,
pri čemer je tudi razkril, da je imel v Panami odprto podjetje, prek katerega je posloval, sedaj pa ga skrbi, ali ga bodo slovenski davčni organi, odkar se je odkrila afera
»Panama Papers«, zato preganjali. Na njegovo vprašanje je odgovoril naš strokovnjak za davčno pravo Rok Snežič.

Poslovanje prek davčno ugodnih
držav, kot sta Panama in Ciper, ni
nezakonito niti kaznivo ravnanje.
»Bralcu sporočam, da poslovanje prek držav, ki so davčno bolj ugodne, kot so Panama, Ciper, Bosna idr., ni niti
nezakonito niti kaznivo ravnanje. Temu se v strokovnem svetu reče davčno optimiranje. V
Panami ni davka od dobička za
podjetja, ki poslujejo izključno
s tujino. Ob tem vprašanju bi bil
dragocen podatek, ali si je bralec izplačeval dobiček sam sebi
kot rezidentu Slovenije, ker bi
moral v tem primeru plačati 25
odstotkov od dividend (izplačanega dobička) Republiki Sloveniji, saj če je rezident Slovenije,
je k temu zavezan. V primeru,
da si iz tega podjetja ni izplačal
dobička, pa mu predlagam, da
izplačilo dobička izvrši nerezidentu Slovenije, na primer Bo-

sancu, ki nima obdavčitve dividend, kajti v Panami se podjetja
odpirajo na prenosnika in vsakokratni lastnik delnic je lastnik podjetja. V primeru, da
izplača ta dobiček nerezidentu
Slovenije, ga Slovenija v ničemer ne more preganjati. V primeru, da pa je dobiček že nakazal na svoj račun, naj spremeni
dobiček v posojilo, ga vrne panamskemu podjetju ter ga nato
izplača nerezidentu Slovenije kot novemu lastniku delnic.
S tem se bo v celoti rešil vsake kazenske ovadbe oziroma
davčnega postopka,« je našemu
bralcu odgovoril Rok Snežič.
Dodaja pa še, da če bralec potrebuje njegovo osebno pomoč,
naj ga kontaktira prek spletnega obrazca info@snezic.si. n

Imate tudi vi vprašanje za našega strokovnjaka? Pišite nam
na urednistvo@skandal24.si in potrudili se bomo, da odgovor
dobite v najkrajšem možnem času.
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