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Plani hrvaške davkarije so že podrti.
Dve veliki hrvaški podjetji z večinskim tujim
lastništvom (hrvaški Telekom in AD Plastika),
sta se odločili da že 27. februarja svojim delni-
čarjem izplačata predujem ali celotno vrednost
dividende. S tem se bosta avtomatsko izognili
plačilu 12 % novo uvedenega davka na dividen-
de, ki je stopil v veljavo 1. marca letos. S tem so
se nekateri "veliki igralci" izognili plačilu davka,
preden je bil uveden. Dividende v veliki meri
pripadajo pokojninskim fondom, bankam in
investicijskim fondom. Višina teh je nekje 410
milijonov kun. S tem bi moral samo hrvaški
Telekom, ki je v večinski lasti Nemcev plačati
okrog 50 milijonov kun davka. V nasprotnem
primeru bi delnice najbrž bile nižje, saj bi se

davek plačal od skupne vsote, ki ga je podjetje
pripravljeno plačati svojim delničarjem. V prime-
ru AD Plastika (največji lastnik je rusko podjetje
OAO Holding) pa država ne bo "pobrala" niti
kune davka, ker bodo dividende v višini 10,37
milijona kun izplačane do konca februarja. Od
dividend v AD Plastiki, bi država lahko pobrala
okoli milijon kun davka, še veliko več pa v prime-
ru hrvaškega Telekoma, kjer dividende obvezno
dobivajo pokojninski skladi, banke, investicijski
skladi in mali delničarji. S tem so preprečili pla-
čilo na desetine milijonov evrov novo uvedenega
davka. Tako je že zdaj jasno, da Hrvaška ne bo
pobrala planiranih 220 milijonov kun davkov na
dividende.

Mali delničarji (in tujci) zaščiteni pred
davki. Tudi prvi mož HT-ja Ivica Mudrinič,
kateri bo iz naslova dividend zaslužil 101.000
kun, bo zaradi izplačila predujma se "rešil" pla-
čila, dela davka na dividendo. Če bo novi zakon
uspel uloviti vsaj polovico (11,07 kun na delnico,
katera je bila izplačana po 1. marcu) dividen-
de od HT-ja, bo država samo od izplačil, ki jih
prejemajo skladi in banke pobrala 24 milijonov

kun davkov. Iz HT-ja poročajo, da so odločitev o
izplačevanju dividend, sprejeli interno in pred
predlogom o davku na dividende. Prav tako naj
bi ta odločitev bila motivirana s strani ideje, po
čim hitrejšem izplačilu velikemu številu malih
delničarjev (200.000). Zraven tega pa želijo
izboljšati splošno gospodarsko situacijo prebival-
cev. Prav tako je HT spomnil, da je bil predujem
dividende plačan že leta 2009, vendar zanimivo
takrat šele po 9. marcu. Pred plačilom novega
zakona bodo zaščiteni tudi vsi mali delničarji,
ker bodo osvobojeni plačila davka, ki veleva
plačilo davka na več kot 12.000 kun letnih pri-
hodkov iz naslova dividend. To pomeni, da bodo
letos dobili izplačano 12 %, ostanek pa lahko pri-
čakujejo naslednje leto. 12 % davek na dividende
se nanaša tudi na tuje lastnike, vendar zaradi
pritožbe o dvojnem obdavčevanju in direktive
Evropske unije bodo v večini primerov tujci (pa
tudi Slovenci) bili oproščeni plačila, ali pa bodo
plačali davek nižjih stopenj. Največje plačilo
dividend (okoli 200 milijonov evrov) hrvaškega
Telekoma bo seveda šlo na račune evropskih
lastnikov domačih bank. Od tega zneska, bo
več kot 150 milijonov evrov odšlo v Italijo na
račune UniCredita, Intese SanPaolo in lastnika
Zagrebačke banke, ki ima na Hrvaškem 42 %
bančnega tržišča. ■

Dividende v veliki meri pripadajo
pokojninskim fondom, bankam
in investicijskim fondom. Višina
teh je nekje 410 milijonov kun.
S tem bi moral samo hrvaški
Telekom, ki je v večinski lasti
Nemcev plačati okrog 50
milijonov kun davka.
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