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Krizni davek dobro plačani kadri plačujejo od 1. januarja 

 

Vlada je v programu stabilnosti predvidela in nato preklicala uvedbo kriznega davka, ki bi 

progresivno obdavčil že tako zelo visoko obdavčene plače. Združenje Manager to odločitev 

ocenjuje za umestno: strokovnjaki, delavci znanja, podjetniki, managerji in drugi zaposleni, ki 

se umeščajo v najvišji plačilni razred, so namreč od 1. januarja letos z uvedbo 50-odstotne 

mejne davčne stopnje že obdavčeni za 5 do 12 odstotkov več kot lani.  

 

Uvedba kriznega davka bi po oceni Združenja Manager povzročila številne negativne učinke, 

kot so nadaljnje krčenje porabe, beg možganov in odganjanje potencialnih vlagateljev, ki se 

Sloveniji že sedaj izogibajo predvsem zaradi strme obdavčitve dela in administrativnih ovir. 

Tako znanja, ki ga imajo zlasti najbolj izobraženi in produktivni zaposleni, zaradi hudega 

davčnega primeža sploh ne moremo obrniti v svojo konkurenčno prednost. »Kvazi pozitivne 

učinke znižanja davka na dobiček od pravnih oseb z višjo ceno delovne sile oziroma stroškom 

le-te več kot izničimo. Najbolj obdavčeni so najbolj izobraženi, kreativni in najsposobnejši 

kadri, ki nam uhajajo v tujino ali pa niso motivirani za nadpovprečen trud. Brez najboljših 

kadrov je zviševanje dodane vrednosti, ki je edini vir za višje plače in razvoj podjetja, 

posledično pa tudi za večje prilive v proračun, resno ogroženo,«  poudarja predsednik 

Združenja Manager mag. Dejan Turk. Smotrna ekonomska politika mora razmišljati o davčni 

razbremeniti dela, ne ravno obratno.  

 

Kadri v najvišjem plačilnem razredu že od januarja plačujejo 5 do 12 odstotkov več kot lani 

Ob tem ne gre spregledati, da zaposleni, ki se umeščajo v najvišji plačilni razred (nad 

70.907,20 evrov neto letne davčne osnove), 'krizni' davek že plačujejo od 1. januarja, ko je 

začela veljati 50-odstotna obdavčitev osebnih dohodkov. Ta je njihovo obdavčitev zvišala za 

5 do 12 odstotkov glede na lansko leto. 

 

Lani je posameznik s 70.907,20 evrov neto davčne osnove (bruto prejemki z odšteto splošno 

olajšavo) prispeval za davke in prispevke 49.849,21 evrov (razmerje med neto in bruto plačo 

47 : 53 v korist države), letos je pri istih bruto plači prestopil v novi četrti dohodninski razred, 

tako da bo kot zaposleni za davke in prispevke odštel 55.622,06 evra (od svoje bruto plače 

bo prejel le še 42 %). Če bi bil uveden še dodaten 5-odstotni krizni davek, bi davki in 

prispevki znašali že 60.380,44 evra, posamezik pa bi prejel slabih 37% bruto plače. Če ob tem 

upoštevamo še strošek delodajalca, bi v primeru uvedbe kriznega davka razmerje  med neto 

plačo in celotnim stroškom delodajalca padlo na 31 : 69.    

 



Kaznovalna davčna politika in negativne posledice na zaposlovanje in potrošnjo 

»Za preboje potrebujemo visoko motivirane in ustvarjalne, produktivne ljudi. Mi pa se iz 

takih kadrov delamo norca. Najprej veliko vlagamo v šolanje prebivalstva, potem pa s 

kaznovalno davčno politiko to naložbo razvrednotimo, podjetja pa odvrnemo, da bi šolane 

ljudi zaposlila v večjem številu,« izpostavlja Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja 

Manager.  

 

Podobno, kot velja pri dvigu DDV, kjer po aktualnih izračunih dr. Igorja Mastena 

gospodarstvo v desetih letih z enoodstotnim dvigom DDV izgubi kar 800  milijonov evrov 

dodane vrednosti, bi tudi dodatna obdavčitev plač gospodarstvu povzročila negativne 

eksternalije. Vpliva namreč tako na prihodnje odločitve podjetij o zaposlovanju in 

odpuščanju, kot tudi na zmanjšanje potrošnje. Nezanemarljiv je tudi domino efekt, saj 

spodbuja, da se denar pretoči v stabilnejša, varnejša in ugodnejša gospodarska in družbena 

okolja.  

 

Združenje Manager vztrajno izpostavlja potrebo in pričakovanje, da se bo politika lotila ne le 

polnjenja proračuna, temveč bo predvsem racionalizirala javne odhodke  in vzpostavila 

vzdržno ravnotežje med prihodki države in odhodki, ki si jih lahko privoščimo. Vse drugo bolj 

kot k čemerkoli drugemu prispeva k podaljševanju gospodarske, politične in družbene 

agonije.  

 

 

*Izračuni, ki so jih pripravili v Računovodski hiši Unija in Odvetniški družbi Sibinčič, temeljijo na 

predpostavkah, da je osnova za plačilo kriznega davka celoten bruto prihodek posamezne fizične 

osebe in da davčna obveznost bremeni delojemalca.  

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije 

Edita Krajnović, komunikacije@zdruzenje-manager.si, tel. 040 488 040  

 


