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Апстракт
Даночен рај нуди на странски инвеститори, правни и физички лица, ниски или
никакви даночни обврски со дополнителна погодност да финансиските информации не се
споделуваат со странски даночни служби. Даночен систем на една држава е начин на
финансирање на државата , додека деградација на истиот, со нeплаќање и настојување
на луѓето за избегнување на даночните обврски, поради можноста за едноставен и брз
трансфер на капитал но и поради стабилниот правен систем, т.е преку давање на
легалност на деловните операции, ги прави даночните раеви се попривлечни.
Во овој труд ќе бидат бидат анализирани основите начела на даночните раеви како
и специфичниот начин на работење преку истите, историскиот развој, улогата на
Организацијата за економска соработка и развој во дефинирање на даночните раеви како
и проблемот со даночната евазија која е присутна во истите.

Abstract
Tax haven offers foreign investors, legal entities and individuals, low or no tax obligations
with the additional convenience that financial information is not shared with foreign tax
authorities. A state's tax system is a way of financing the state, while its degradation, by not paying
and pushing people to evade taxes, also the possibility of simple and fast capital transfer and a
stable legal system, i.e by giving the legality of business operations, makes tax havens more
attractive.
This paper will analyze the basic principles of tax havens as well as specific way of working
through them, their historical development, the role of the Organization for Economic
Cooperation and Development in defining tax havens, and the tax evasion problem that is present
there.

1.Вовед
Без разлика за кој вид на даноци се зборува, даноците се најважната форма на јавен приход
и еден од најважните средства за редистрибуција на националниот доход до различни
субјекти и во различни форми на потрошувачка. Даноците стануваат сè поважни и во
најмногу земји зафаќаат над 40% од БДП, што значи огромен удел, а во некои земји
изнесуваат дури половина од БДП. 1
Но во денешните услови на глобализација, мобилност на капиталот и работната сила, многу
земји ја имаат сменето својата даночна, па и економска политика се со цел да привлечат
поголем обем на странски капитал. Различни даночни системи во различни држави ја
создале причината за преместување на деловните активности се со цел на минимизирање
или целосно избегнување на даночната обврска. Ниски или нулти даночни стапки, даночни
стимулации, изземања и ослободувања како и овозможување на останати институционални
препоставки за деловни активности, некои земји одлучиле со даночна конкуренција да се
издеференцираат како поволни места за вложување на капитал т.е да станат даночни раеви.
Даночната конкуренција од своја страна пак, создава социјални негативности т.е преку
трансферот на капитал од земја на потекло, во таа држава доаѓа до намалување на даночната
база а со самото тоа и на намалување на буџетските приходи, кои се неопходни за
квалитетно исполнување на различни јавни функции кои имаат за цел да ја зголемат
општествената благосостојба.
Имено доколку земјата во која се сели капиталот, даночната конкуренција може да ја гледа
како начин на привлекување на странски инвестиции, сепак земјата од каде потекнува тој
капитал ја гледа како нарушување на даночната база, односно намалување на јавните
приходи. Сепак треба да се има предвид, дека не постои единствен став, во колкава мерка
даночната конкуренција штети на реалните економски активности. 2
Во изминатиов период , со аферата на Панама пејперс и др., се покажало дека даночните
раеви прераснуваат во офшор центри каде голем, шпекулативен капитал влегува за да го
избегне оданочувањето во земја на порекло. Но покрај основните карактерстики на
даночната конкуренција, познатите земји од групата на даночни раеви почнаа да се
диференцираат и по една многу битна карактеристика. Имено, својата конкурентност ја
базираат на заштита на податоци на комитентите во банките кои се регистрирани во
нивните држави. Под превезот на банкарска(деловна) тајна создале и можност не само за
избегнување или намалување на даночната обврска , туку и можност за даночна евазија која
во повеќето земји, во нивните правни системи е предвидена како кривично дело. Затоа сме
сведоци на голем број иницијативи, декларации и меѓународни соработки насочни против
даночната евазија која се остварува преку овие земји.
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2.Историја на настанување на даночните раеви
Историски гледано, даночните раеви се стари колку и самата обврска за плаќање данок.
Почетоците на даночните раеви, можат да се забележат уште во времето на Античка Грција,
кога одредени острови околу Грција служеле за складирање на поморската роба, се со цел
да се избегне оданочувањето на увезена стока од страна на Атина.
Во среден век, трговците од Германија кои ги започнувале своите деловни активности во
Лондон, биле ослободени од обврската за плаќање данок.
Од друга страна на океанот, Американските колонии тргувале со Латинска Амерка, се со
цел да го избегнат данокот наметнат од страна на Велика Британија.
Се верува дека првата форма на даночна евазија е направена уште во 756 год. со основање
на Ватикан.
Но прва држава која со сеопфатна правна рамка, и сите карактеристики познати за
даночните раеви, беше Швајцарија со швајцарскиот закон за банки донесен во 1934 година.
Имено соочена со Големата депресија од 1929, и голем број банкротства на банки во
Австрија и Германија, швајцарскиот парламент започна дебата за амадман за воведување
на дополнителн член во закон за банки, насочен кон заштитата на швајцарскиот банкарски
систем. Но спротивно на првичните намери, законот за банки од 1934 година во членот 47,
ја засили банкарската тајна ставајќи ја под заштита на кривичниот закон. Имено новиот
закон овозможи „потполна тишина во врска со професионалните тајни“, т.е. не откривање
било какви информации за имателите на сметки во швајцарски банки. „Потполна тишини“
значи заштита на банкарската тајна од било која влада, вклучувајќи ја и самата влада на
Швајцарија.
Втора држава која го градеше името на даночен рај во времето на Големета депресија, е и
малата држава Линхенштајн. Лоцирана помеѓу Австрија и Швајцарија , Линхенштај ги
превзеде деловите и ги преточи во сопствен закон, законите на двете држави со кои се
граничи. Продукт на таквото превземање и познатата форма на корпоративно организирање
„Anstalt“ базирана на австрискиот концепт на фондација. Законот за трговски друштва во
Линхенштајн не бара никакви рестрикции или посебни барања во врска со националноста
на акционерите на линхенштајнските компании.
Интересен е и податокот дека британските судови, во понова историја, почнале да создаваат
недомицилна компанија. Имено преку техниката на „виртуелна резидентност“ дозволено е
компанија да се формира Велика Британија, но притоа да не се плаќа данок во Велика
Британија ако своите активности ги обавува надвор од рамките на државата, ефективно
правејќи ја Велика Британија даночен рај за странски правни лица. Почетоците на ваквите
практики се огледаат на серија на пресуди донесени во британските судови, од кој како прв
се јавува случајот на Egyptian Delta Land and Investment Co. Ltd. V. Todd. Со овој случај беше
покажано иако компанијата беше регистрирана во Лондон, сепак немала никакви деловни
активности во рамките на Велика Британија и затоа не била предмет на британскиот данок.
Поради самиот англосаксонски правен систем, оваа пресуда се користи и денес за исти
намени, правејќи ја Велика Британија, даночен рај за нерезидентни. 3
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3.Карактеристики на даночните раеви
Даночен рај преставува држава или територија на некоја држава каде одредени категории
на данок или непостојат или одредени номинални даночни стапки се многу ниски, каде
странските инвестиори можат да остварат високо ниво на заштита на податоци во поглед
на банкарска и деловна тајна.4 Под даночен рај подразбираме и држава која нема интерес
на привлече реални инвестиции, туку промовира даночна евазија со цел на задржување на
странскиот капитал преку релаксирана даночна политика со строго почитување на начелото
на банкарска тајна.
Поради немање на единствена дефиниција за тоа што е даночен рај, Организација за
економска соработка и развој(ОЕЦД) создала сет на три квалитативни показатели кои
можат да покажат дали некоја јурисдикција е даночен рај: 5
- Непостоење или постоење на ниски номинални даночни стапки;
- Заштита на личните податоци;
- Нетранспарентен даночен систем.
Освен основниот сет на показатели развиен од ОЕЦД, американскиот завод за ревизија
додава два нови показатели кои одат во насока на потврдување или негирање дали некоја
земја е даночен рај:
- Физичко присуство на лицето кое ги користи погодностите на земјата, не е потребно;
- Имаат добар маркетинг, т.е се нарекуваат себеси интернационални финансиски центри.
Покрај вака дополнетиот сет на квалитатиивни показатели, различни автори додаваат
различни карактеристики кои дополнително можат да покажат дали некоја земја е даночен
рај :
- Политичка и економска стабилност;
- Непостоење на девизни контроли;
- Потпишани билатерални договори во насока на заштита на инвеститорите;
- Добри трговски закони;
- Развијена комуникациска и транспортна инфраструктура;
- Развијен банкарски и финански пазар;
- Локација.
Се смета дека денес постојат околу 45 области кои би можеле да се окарактеризираат како
даночни раеви. По правило даночните раеви се мали земји бидејќи во нив живее 0,8% од
светското население, а остварува околу 2 % од светскиот БДП.6
Може да се каже дека даночните раеви „паразитираат“ на доходот на резидентите и
компаниите од другите држави, бидејќи со својата блага или непостоечка даночна политика
ја намалуваат даночната база на земјите од каде капиталот потекнува.7
Сепак треба да се има предвид дека не е возможно сите земји да имаат идентична даночна
политика. Имено една земја стратегијата на релаксирана даночна политика може да ја гледа
како начин на привлекување на странски капитал, додека друга земја може да ја гледа истата
4.
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таа политика како начин на преусмерување на инвестициите со цел да се избегне плаќањето
данок во доминицилната држава.
Битен е и ставот дека ниските даночни стапки не се воведи како резултат на намерата на
некоја мала држава да стане даночен рај,туку се последица на фактот дека се работи за
сиромашно население. Затоа и даночната основа е ниска, што речиси јавниот приход е
незначителен собран по пат на даноци, што ги тера овие земји да се финансираат од
банкарски и други лиценци. Со други зборови кажано, економсската ситуација е виновник
на трансформација на одредени земји во даночни раеви. 8

4.Видови даночни раеви
Во зависност од причините кои ги доведоа одредени земји да станат даночни раеви,
даночните раеви можат да се поделат на неколку групи:9
1. Чисти даночни раеви (Pure tax havens) – во оваа група спаѓаат држави кои немаат
дирекни даноци како данок на доход, добивка, капитална добивка, наследство и др.,
но од друга страна имаат царини, данок на имот и приходи по основ на дадени
лиценци и дозволи за вршење дејност на нивна територија.
2. Либерални даночни раеви (Liberal tax havens) – овие држави имаат одредени
директни даноци, но со одредени ослободувања за офшор вршење на дејност.
Односно кај повеќето од овие земји е застапен територијалниот начин на одредување
на данок, т.е приходи остварени надвор од границите на државата не се предмет на
оданочување.
3. Договорни даночни раеви (Tax-treaty havens) – овие даночни раеви се потписници на
различни договори со кои нудат пристап до атрактивни пазари на физички и правни
лица, но кои не се резиденти на други даночни раеви или корисници на повластени
даночни режими. Типична трансакција преку договорните даночните раеви оди од
земјата на потекло, преку компанија основана во даночниот рај до инвестирање во
трета земја за каде е наменета. Во зависност од трансакција, земјата од каде
потекнува капиталот или земја каде се пласира (или двете), ќе бидат потписници на
договор со кој одреден порески рај ќе биде користен за повластени даночни стапки.
Треба да се нагласи дека борбата против даночната евазија е главна цел во рамките на
меѓународната заедница, сепак постојат луѓе кои ги подржуваат даночните раеви во борбата
за нивен “суверенитет“ , но и оние даночни обврзници кои не сакаат да плаќаат данок на
“корумпирани државни органи“, очигледно несфаќајки го фактот дека така го подржуваат
намалувањето на сопствената благосостојба. 1
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5.Држави даночни раеви – зошто се на листата ?
Во денешно време во даночните раеви се регистрирани околу 2 милиони фиктивни копании,
како и илјадници на банки, осигурителни компании и инвестициони фондови, преку кои
поминуваа околу 2 % од светскиот БДП.
Покрај добро етаблираните и нашироко познати даночни раеви, се поставува прашањето
дали постои индикатор кои ќе покаже дека некоја земја со својата правна рамка и практики
се оформува како даночен рај. Имено поради различни даночни политики и практики
постојат бројни обиди државите да се рангираат според значењето во меѓународните
финансиски текови. Најзначен индикатор на ова поле кој покажува значењето на даночниот
рај во меѓународни рамки е индексот на финансиската тајност (Financial secrecy index – FSI).
Индексот на финансиската тајност ги рангира надлежностите врз база на комбинирање
квалтативни показатели, т.е тајноста ја рангира врз основа на 20 индикатори, со
квантитативни индикатори.Оценката на тајност и пондерите се аритметички комбинирани
со посебна формула. 11
Показателот дава интересни сознанија, да под даночни раеви кои даваат услуга на чување
на финансиската тајна, не се само малите,сиромашни и островски земји, туку и големи и
побогати земји.
Интересен е и фактот, дека Р.С.Македонија се појавува во извештајот за 2018 година.
Според индексот добива квантитативна оценка 61, и го завзема ранкот 102 на листата на
земји за кои е пресметан овој индекс. Имено само 2 од вкупно 20 индикатори на тајноста се
целосно транспаретни, т.е државата целосно ги исполнува. 12
Кои се карактеристиките,т.е поволностите што ги пружа даночната политика, што одредени
земји влегуваат во листата на даночни раеви? По продолжение ќе бидат наведени
најпопуларниte даночни раеви:13
1. Бахами (Коменвелт) – резидентите, и странски инвеститори не плаќаат персонален
данок на доход, данок на наследство, поклон или капитални добивики.Односно не
плаќаат директни даноци. Јавните приходи доаѓаат од индиректните даноци како
данок на додадена вредност, данок на имот,такси на официјални документи, царини
на увоз и од трошоци на издадени лиценци. Односно Бахамите се чиста форма на
даночен рај.
2. Белизе (Коменвелт) – Не постоење на обврска за плаќање на било каков данок
доколку доходот е заработен надвор од границите на островот. За да стане чист
даночен рај, владата дури ја остранила и обврската за плаќање на такса на
официјални документи. Исто така сторго ги чува финансиските и деловните
податоци.
3. Бермуди (Коменвелт) – Данокот на доход(дивиденди,камата и приход од
изнајмување), и капитална добивка не се плаќа за странски правни и физички
лица.Преставува либерална форма на даночен рај, бидејќи владата на Бермуди
прибира широк спектар на даноци.Еден од тие даноци е и данокот на имот,кој се
пресметува на годишна вредност на изнајмување, а го плаќаат странците.Интересно
е и дека цената на исти недвижности е различна за странци и резиденти во форма да
странците плаќаат многу повеќе и со самото тоа се во повисоките транши за данок
11. https://www.financialsecrecyindex.com/
12. https://www.financialsecrecyindex.com/PDF/Macedonia.pdf
13. https://www.investopedia.com/articles/tax/09/tax-havens.asp

на имот. Владата на Бермуда нема потпишано никакви договори во врска со двојното
оданочување со некоја друга влада, т.е можно е истот доход да биде оданочен два
пати. Од претходно наведено, може да се каже дека Бермуди преставуваат светски
најозогласен даночен рај од листата на најпопуларни. 14
4. Британски Девствени Острови (Коменвелт) – Оваа дестинација е доста популарна
помеѓу комапаниите и физичките лица, поради бројот на даноци кои не се наплаќаат
отколку што се наплаќаат. Имено во групата на даноци што не се наплаќаат се: данок
на капитална добивка, данок на поклон, данок на додадена вредност, данок на
добивка, данок на наследство и било која форма на корпоративен данок. Иако
технички постои данокот на доход за физички и правни лица, сепак стапката е
дефинирана на 0%. Јавните приходи во оваа островска земја, влегуваат по пат на
годишни лиценци за офшор компании, такса на официјални документи кои се плаќа
само доколку дојде до трансфер на недвижност или акции од компании кои
поседуваат недвижност на островот. Други форми на приходи се данок на имот, кој
е одреден на 1.5 % од годишна вредност на изнајмувањето, но бидејќи не постои
соодветна методологија за проценка, обично се пријавува како доста пониско во
однос на пазарната вредност. Владата исто така наплаќа и царини на увоз, кои повеќе
служат за политички цели и заштита на локолни трговци од конкиренцијата на
блиску настанети Американски Девствени острови, додека импактот врз буџетот е
доста сромен.
5. Кајмански острови (Коменвелт) – Можеби еден од најпознатите даночни раеви.
Имено на овој остров не постои било каков корпоративен данок правејќи го местото
идеално за формирање на офшор компании.Покрај правни лица, островите не
наметнуваат никакви даноци за резидентите, односно не постојат перснален данок
на доход, данок на имот, на капитална добивка, социјални придонеси кон државата.
Островите своите јавни приходи ги прибираат по пат на туризам, дозволи за работа,
финансиски трансакции, и царини на увоз.
6. Кукови острови – Офшор инфраструктура ги прави Куковите острови едни од
најдобрите за заштита на средства, планирање на даноци, и офшор банкарство. 15
Островите всушност се специјализирани во фомрирање на трустови за заштита на
средствата и офшор услуги , правјќи ги островите една од најбараните јурисдикции
за “паркирање“ на средства. Постојат бројни предност за формирање на офшор
компанија на островите од кои некој се: Не постојат даноци за офшор приходи, само
еднен човек е потребен за формирање на Д.О.О или А.Д., деловните состаноци
можат да се одвиваат било каде во светот, непостои обврска за објавување на
финансиски извештаи, “пристојна“ годишна цена за офшор лиценца од 300 УСД,
строго почитување на деловна(банкарска) тајна, добра регулатива со која островите
не дозволуваат на странски влади да добијат информации за финансиски, даночни и
било кои други офшор сметки,не постои обвска за задолжителен капитал при
формирање на компанија, акцијите или уделите можат да бидат деноминирани во
било која валута, не постои централен регистар на трговски друштва и др.

14. https://www.theguardian.com/world/2016/dec/12/bermuda-is-worlds-worst-corporate-tax-haven-says-oxfam
15. https://www.offshore-protection.com/cook-islands-tax-haven

7.

Хонг Конг – остров до границите на Кина , со своја автономија, познат на повеќе
богати индивидуи но и компании, по ненаметнување на даноци за било каков вид
на доход заработен надвор од границите на островот. А компании кои работат и
остваруваат приходи, како и вработени на остовот плаќаат многу помали даноци во
однос на остатокот на Кина, 17% данок на добивка и 15% персонален данок на
доход. Дополнителна погодност за компаниите и физичките лица е што островот не
наплатува данок на капитална добивка, данок на заработена камата, данок на
дивиденда како и данок на додадена вредност како и непостоење на социјални
придонеси.Пополарноста на местото како даночен рај е што тука е сместена втора
по големина берза во Азија,има посебна валута, и строго ја почитува
банкарската(деловната) тајна.

8. Маврициус – островска земја лоцирана во Индискиот океан,околу 2000 км
југоисточно од континентот Африка. Островот нуди бројни погодности за
формирање компанија и водење на офшор бизнис. Имено островот не наплаќа било
каков данок за компаниите и физичките за доход заработен надовор од границите на
островот. А доколку истиот се осварува на островот, данокот на добивка и
персоналниот данок на доход изнесува 15 %. Други погодности кои го прават
островот атрактивен за инвестирање: заштита на капиталот, со потврда од ОЕЦД
како место соодветно за водење офшор бизнис, потпишани 18 билатерални и
мултилатерални договори за заштита на капиталот и инвестициите, проактивно
дејсвување во промоција на постанување на офшор центар за менаџирање на
богаство,како и преференцијален пристап до пазарите во развој како и развиените
пазари на ЕУ и САД. Исто така Маврициус е познат по строго чување на банкарска
тајна, и можноста за отварање на банкарска сметка од погодностите на сопствениот
дом.16
9. Свети Кристофер и Невис – острови лоцирани во Карибите, најпознати по строго
чување на деловната(финансиската) тајна. Имено лесно се офрмува компанија на
островите, со што е потребно да постои еден директор и еден акционер кој впрочем
можат да бидат исто лице. Тајноста оди до тоа ниво да ни самиот централен регистар
на компании нема податоци за сопствениците.Исто така островите немаат
потпишано никакви договори со трети земји за споделување на информации. Офшор
компаниите и нивните сопственици не плаќаат било каков данок на доход заработен
надвор од островот, а се изземени и од плаќање за социални придонеси. Се смета за
чист даночен рај.
10. Панама – Држава која својата популарност ја стекна со голем број на новинарски
репортажи, статии од светски новинарски екипи почнувајќи од Април 2016, како
резултат на практиките како даночен рај. Се етаблираше е и терминт “Панама
пејперс“ како симбол на големината на евеазијата на данок преку овој центар. Се
смета за чист даночен рај, односно офшор компании и нивни сопствениции не
плаќаат било каков данок доколку доходот се остварува надвор од границите на

16. https://www.offshore-protection.com/mauritius-tax-havens

државата.Исто така не плаќаат социјални придонеси.Строго се почитуваа деловната
тајна, а Панама немам потпишано никакви договори со трети земји за споделување
на финансиски податоци. Исто се диференцира како место одлично за регистрирање
на луксузни добра како бродови,авиони и сл.
11. Линхенштајн (ЕУ) – Држава со повеќе компани него жители. Позната е по различни
форми на инкорпорирање. Својата правна рамка ја има превземено од држави кои ја
граничат, Австрија и Швајцарија. Попларни форми на формирање на правни лица се
фондации,холдинг компании, банки и финансиски институции и добро познатата
anstalt форма на инкорпорирање. Можеби најголем дел од даночната евазија оди
преку аншталт, која има карактеристики на компанија и фонд. Имено предноста на
овој вид на формирање на компанија е во тоа да голем број на јурисдикции н го
препознаваат овој начин на формирање па и не подлежи на законите за данок на
земјите на потекло на капиталот. Во Линхенштајн, данокот на овој вид на правно
лице е 0,1% од капиталот и резервите.Тајноста се обезбедува така што првичниот
оснивач на аншталт е адвокат или компанија, која одма по формирање, со
декларација за цесија се предава на вистинскиот инвестиор. Потоа документот се
става во сеф или на швајцарска или на австриска банка без обврска истиот да биде
објавен.17
12. Кралство Монако – Иако оваа територија во рамките на Франција не може да се
окарактизира како даночен рај, поради голем број на потпишани договори за
споделување на информации со други земји, исто така и наметнува голем број на
даноци. Сепак компаниите и физичките лица можат да ги искористат погодностите
на неплаќање на данок на доход, данок на капитална добивка како и данок на
имот,доколку го поседуваат. Но доколку истот го издаваат, се наплаќа 1% данок од
годишно прибраната кирија. Како начин на привлекување на капитал, Монако не
наплаќа данок на дивиденди ако истите се исплаќаат од локални компании.
13. Швајцарија – својата популарност како даночен рај Швајцарија почна да ја гради за
време на Големата депресија со низа на закони кои строго ја чуваат банкарската тајна
од сите влади па и сама Швајцарија. Интересно е дека спротивно на верувањата во
Швајцарија постојат даноци но тие се релативно ниски. Постои можност за плаќање
на данок во цел износ, кој не преминува 5 месечни кирии за странци кои живеат и
имаат сметка во државата. Дополнителна погодност која државата ја нуди е
даночење на домаќинство наместо на поединци, што е доста популарно помеѓу
богатите индивидуи бидејќи им се намалува обврската за данок. Индивидуите имаат
и бенефит од добрата инфраструктура на Швајцарија. Сепак треба да се напомене
дека и скорашните договори за споделување на информаци со САД и ЕУ за
банкарски сметки, популарноста на Швајцарија како сигурно место за трансфер на
средства и заштита од високите даноци во земјата на потекло ќе се намали.
14. Велика Британија – Интенцијата на Велика Британија не е да се етаблира како
даночен рај за правни лица. Имено поради англосаконското право,т.е дека еднаш
донесена пресуда се користи доколку околностите на другиот случај се исти или

17. https://www.offshore-manual.com/224_2.html

слични како и пресудата донесена за првиот случај правејќи ја ефективно Велика
Британија даночен рај. Со пресудата во случајот Egyptian Delta Land and Investment

16. https://www.offshore-protection.com/mauritius-tax-havens

Co. Ltd. V. Todd, и денес е овозможено неплаќање на даноци од страна на компании
доколку своите приходи ги осваруваат надвор од Велика Британија. Дополнителна
погодност е можноста за користење на британската добра инфраструктура.

Листата на наведените даночни раеви секако не е дефинитивна, постојат и други повеќе или
помалку познати даночни раеви. Сепак листата е добар показател кои земји се или стануваат
даночни раеви со својата економска политика. Покрај насоката, листата заедно со
индикаторот на финансиска тајност, ни укажува дека даночни раеви не се само земји кои се
сиромашни и опкружени со море или океан, сепак тука се појавуваат и доста богати земји.
Како што е наведено, се смета дека постојат вкупно 45 области кои ги имаат
карактеристиките на даночни раеви сепак добар дел потекнуваат од некогашното британско
царство кои се уште се под администрација на Лондон, или имаат своја автономија и
суверенитет со англосаксонско право, но се членки на Коменвелт, односно ја признаваат
кралицата како единствен монарх.

6.Заклучок
Даночен рај е земја или територија на некоја земја кој се одликува со ниски или нулти
даночни стапки и голем број на институционални погодости се со цел на привлекување на
странски капитал. Со стимулативна даночна политика се создава даночна конкуренција. Но
политиката која ја применуваат даночните раеви може да се окарактеризира како негативен
облик на даночна конкуренција. Главна причина зошто голем број на земји се против
даночните раеви е поради фактот дека се насочуваат економските активности во даночните
раеви и се намалува даночната база на земјите на потекло на капиталот.
По правило даночните раеви се мали земји во кои живее 0,8 % од светското население а
преку нив протекува или е сместен околу 2,4 % на светскиот доход што доста укажува на
значењето на истите.
Исто така ниските даночни стапки или нулти даночни стапки, ги мотивираат останатите
земји да ги намалат даночните стапки и така станат конкуренти и да спречат понатамошно
намалување на даночната база.Од друга страна ваквата практика може да даоведе до
намалување на обем и квалитет на јавните услуги,т.е до негативни социјални последици.
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