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VABILO NA 16. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 21. oktober 2009,  

ob 17.00 uri v predavalnici 19 na Fakulteti za upravo.  

 

 

Dnevni red 16. raziskovalnega foruma:  

 
 

I. Tatjana ĐUKIČ; Predstavitev doktorske dispozicije z naslovom: VPLIV 
PRAVIL PROTI DAVČNEMU IZOGIBANJU V EU NA OBDAVČENJE 
MEDNARODNIH PODJETIJ 

 

V zadnjih letih je bila v najbolj razvitih državah sveta 
politika obdavčitve podjetij okarakterizirana s trendom 
nižanja davčnih stopenj ter širjenja davčne osnove, kar je 
reakcija nacionalnih davčnih politik na čezmejno 
mobilnost kapitala in povečan pomen mednarodnih 
podjetij. Davki nedvomno vplivajo na finančno strukturo 
mednarodnih podjetij, saj je dolžniški način financiranja 

zaradi pojava davčnega ščita preferiran glede na lastniški. Za razliko od družb, ki 
poslujejo le v nacionalnem okolju, imajo mednarodna podjetja možnost posojati ali si 
izposojati denarna sredstva od odvisnih družb in s tem optimizirati kapitalsko strukturo 
v vseh odvisnih družbah ter istočasno minimizirati davčno breme celotne skupine.  
Slednje dejstvo vedno znova inicira nacionalne zakonodajalce, da davčne prihodke 
ubranijo z uvedbo različnih oblik pravil proti davčnemu izogibanju (anti-avoidance 
rules). Kot številne druge države pred tem je tudi Slovenija s 01.01.2005 vpeljala pravilo 
t.i. tanke kapitalizacije.  
Empirična raziskovanje odziva mednarodnih podjetij na spremembo pravil v davčni 
zakonodaji, ki preprečujejo davčno izogibanje oz. načrtovanje bo razkrilo dejanski 
učinek sprememb davčne zakonodaje na strukturo kapitala in investicije podjetij, 
predvsem pa razkrilo fiskalni učinek v Sloveniji.  Prav tako je cilj raziskave ugotoviti kako 



bi morebitna harmonizacija DDPO po konceptu CCCTB vplivala na poslovne, predvsem 
pa finančne odločitve podjetij. 
 
 

II. Tina JUKIĆ; Predstavitev doktorske dispozicije z naslovom: EX-
ANTE IN EX-POST CELOVITA EVALVACIJA STORITEV ELEKTRONSKE 
UPRAVE 

 
 

Namen predlaganega dela je razviti celovit in informacijsko 
podprt model za evalvacijo storitev e-uprave pred in po 
implementaciji le-teh, ki bo odločevalcem na področju e-
uprave v pomoč pri izboru najustreznejših storitev in pri 
razmisleku o smiselnosti ponudbe že implementiranih. Naš cilj 
bo tako v prvi vrsti ugotoviti, po kakšnih ključih se o razvoju 
storitev e-uprave odloča sedaj ter, kateri dejavniki vplivajo na 

izbor teh storitev. V nadaljevanju bomo definirali kriterije modela, razvili model ter izvedli 
študijo primerov uporabe.  
Izsledki raziskave bodo zanimivi tako za domače kot tudi za tuje raziskovalce, saj t.i. »črne 
skrinjice« e-uprave, torej procesi, interesi in dejavniki, ki vplivajo na izbor storitev e-uprave 
doslej niso bili raziskani v zadostni meri.  

 
 
 

 

 

 

 

Vabljeni:  

- raziskovalci in učitelji, ostali strokovni delavci, študentje in diplomantje ter 

ostala zainteresirana znanstvena in strokovna javnost. 
 

 
  
 

 
 

Lep pozdrav, 
doc. dr. Maja KLUN, 
Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost  


