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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 32. seji 12. 3. 2014 sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in
Jerseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami,
s protokolom (BGBIIDZ)

Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Jerseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s
protokolom (BGBIIDZ), ki ga je Vlada RS posredovala Drţavnemu zboru v obravnavo
in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Predstavnici Ministrstva za finance sta člane komisije seznanili, da je bil sporazum
podpisan 28. novembra 2013 v Londonu in je namenjen pospeševanju
mednarodnega sodelovanja na davčnem področju s pomočjo davčnih informacij. Gre
za pomembnejši bilateralni sporazum, ki je bil pripravljen na podlagi Vzorčnega
modela Sporazuma OECD o izmenjavi informacij o davčnih zadevah ter prilagojen
notranje pravnim potrebam Slovenije.
Člani komisije so izrazili podporo intenzivnejši izmenjavi informacij med različnimi
davčnimi jurisdikcijami. Pomembno je imeti na razpolago vzvode, s katerimi lahko
pristojne ustanove zagotovijo izmenjavo informacij o dohodkih, ki jih slovenski
rezidenti doseţejo v tujini. Znano je, da so se v obdobju po izbruhu svetovne
finančne in gospodarske krize okrepile aktivnosti drţav in mednarodnih organizacij
na področju izmenjave davčnih podatkov. Tako je Slovenija sopodpisnica skupne
Konvencije Sveta Evrope in OECD o medsebojni upravni pomoči pri davčnih
zadevah in protokola o spremembi konvencije o medsebojni pravni pomoči, ki bo 1.
junija 2014 stopila v veljavo tudi za Jersey.

V razpravi je bil izraţen med drugim pomislek glede pojma korporacija kot je
uporabljen v določbi 4.f) obravnavanega sporazuma. V Sloveniji področje upravljanja
korporacij ureja predvsem Zakon o gospodarskih druţbah, ki pa tega pojma ne
opredeljuje. Sta pa sta predstavnici Ministrstva za finance zagotovili, da gre za
ustrezen prevod, ki v širšem obsegu vključuje subjekte, ki so lahko predmet
obravnave.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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