Sporočilo za javnost
4. december 2015

Managerji ministru Mramorju predlagajo petletni davčni načrt
Na redni seji 3. decembra je upravni odbor Združenja Manager gostil ministra za finance dr.
Dušana Mramorja. Razprava je prinesla ugotovitve, kaj je potrebno upoštevati pri prilagajanju
davčne zakonodaje: ključna je predvsem razbremenitev neto plač in ohranitev investicijskih
olajšav. S ciljem stabilnejšega poslovnega okolja managerji predlagajo pripravo petletnega
davčnega načrta.
Minister Mramor je v razpravi poudaril, da problem Slovenije ni obdavčitev povprečnih plač, in
se strinjal z managerji, da problem nastane pri obdavčitvi plač najbolj produktivnega segmenta
zaposlenih, ki prejemajo plačo v višini 1,6-kratnika povprečne plače v Sloveniji in več. Managerji
so posebej izpostavili, da gre pri tem za plače tistega dela zaposlenih, ki so ključni pri
zagotavljanju inovacij in razvoja: inženirjev, strokovnjakov, managerjev itn. Zato je treba ukrepe
presojati skozi kriterij, ali prispevajo h gospodarski rasti in konkurenčnosti ali ne. »Pri tem ne
govorimo o razbremenitvi delodajalcev, temveč o povečanju neto plač zaposlenih,« je pojasnila
izvršna direktorica Združenja Manager Sonja Šmuc. Razbremenitev plač bo vplivala na potrošnjo
in tako pospešila gospodarsko rast, k ukrepom in dinamičnemu pogledu na javne finance
spodbujajo managerji.
Predlog petletnega davčnega načrta
Kljub temu, da makroekonomske raziskave, ki jih uporablja ministrstvo za finance, kažejo, da
investicijske olajšave ne prispevajo k rasti BDP, managerji menijo drugače in se zavzemajo, da
investicijske olajšave, še posebej za raziskave in razvoj, ostanejo del slovenskega davčnega
sistema. Sicer pa kot protiutež za prihodke javnih financ vidijo davke iz naslova sive ekonomije:
samo na področju dejavnosti kmetijstva (meso, vino) bi lahko po oceni gospodarstvenikov
država pobrala med 30 in 50 milijonov evrov davkov. Podobno velja za sezonsko delo v
kmetijstvu, kjer proizvajalci opažajo in opozarjajo resorna ministrstva na delo na črno.
Kot orodje, ki bo zagotovilo transparentnost in manjšo variabilnost davčnega okolja za podjetja,
so managerji finančnemu ministrstvu predlagali pripravo petletnega načrt davkov: kako se bodo
davki po letih prilagajali glede na gospodarsko rast oziroma kako se bo z višanjem BDP zniževala
davčna obremenitev dela. To bo gospodarstvu in investitorjem zagotovilo stabilnejše okolje ter
večjo predvidljivost poslovnega okolja. Managerji se zavedajo, da gre pri tem za zahteven
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proces, saj je slovenski davčni sistem še vedno naravnan na davke iz naslova dela, kar strukturno
odstopa od sistemov drugih držav, kjer je večji poudarek na obdavčitvi kapitala, in znižuje
konkurenčnost poslovnega okolja Slovenije.
Izziv lastnega samoocenjevanja
Minister je na srečanju pokazal dosežke vlade na področju javnih financ, ki se kažejo v
zniževanju kreditnih pribitkov in dvigu bonitetnih ocen. »Zaradi ekonomske samostojnosti
Slovenije je pomembno, da smo izšli iz EU postopka čezmernega makroekonomskega
ravnovesja, z znižanjem javnofinančnega primanjkljaja pod 3 % BDP bomo izšli tudi iz EU
postopka čezmernega primanjkljaja,« pravi Mramor. Pri upravljanju javnih financ se ministrstvo
opira na mednarodne primerjave, ki med drugim pokažejo, da ima Slovenija vzpostavljene
nadpovprečno visoke okoljske dajatve, na repu Evrope pa smo po davkih na premoženje in na
dohodke pravnih oseb.
Ob tem je minister opozoril na metodologijo IMD lestvice konkurenčnosti. Nazorno je prikazal,
da ima med sodelujočimi državami Slovenija največji razkorak med samoocenami in ocenami na
podlagi merljivih kazalnikov: »Sami se streljamo v koleno in s črnogledostjo vplivamo na svojo
zaznano nekonkurenčnost. Ko je Svetovna banka spremenila metodologijo in dala večji
poudarek merljivim kazalnikom, se je Slovenija samo zaradi tega dvignila z 51. na 35. mesto.«
Njegovemu pogledu je pritrdil Aleksander Zalaznik, saj je do sorodnih zaključkov prišla tudi
delovna skupina Združenja Manager.
Managerji so na srečanju ministru izrekli priznanje za predstavljene dosežke Slovenije na
področju javnih financ in pozdravili njegovo oceno, da imamo v Sloveniji potencial za rast, višjo
od 2,5 %. Izrazili so pričakovanje, da bo vlada zastavila uresničevanje razvojno naravnane
strategije in bo zakonodajno okolje podpiralo rast gospodarstva, krepitev konkurenčnosti ter
dvig družbene blaginje.
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