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1 UVOD 
 
1.1 PROBLEM IN PREDMET RAZISKOVANJA 
 
Davke poznamo odkar obstajajo organizirane družbe, spreminjajo se samo njihove oblike. 
Bistvo vseh teh ureditev pa je vedno bila in še je prisilnost dajatve državi.  
 
V modernem ekonomskem jeziku govorimo, da so davki instrumenti ekonomske politike, s 
katero zasledujemo najrazličnejše cilje, od prerazdelitve dohodkov, do makroekonomske 
stabilizacije. 
 
Davki so tudi zelo pomembni ne samo za proračun, temveč tudi za blagostanje države in njen 
razvoj. Napačno zastavljeni davki lahki povzročijo veliko škodo, ki jo plačujejo še cele 
generacije. Davki imajo svojo logiko in svoje posledice za obnašanje zavezancev in s tem za 
celotno gospodarstvo. Davki imajo učinke na obnašanje davčnih zavezancev. Poznavanje teh 
učinkov je pomembno za nosilce ekonomske politike (Kranjec, 2003, str. 53). 
 
Glavni argumenti velikih davčnih razprav so že dolgo znani in se ne spreminjajo prav veliko. 
Nizki davki naj bi spodbujali večjo proizvodnjo tako, da vsebujejo spodbude k varčevanju, 
naložbam, večjemu delu in inovacijam. Skeptiki pa odgovarjajo z vprašanjem, ali je višja 
gospodarska rast res posledica nižjih davkov. Dodajajo še vprašanje, ali takšni davki morda 
ne gredo na roko premožnim na račun manj premožnih, ki so bolj odvisni od socialnih služb, 
ki se financirajo z davčnimi prihodki. 
 
Da je davčni sistem dober in pozitivno vpliva na gospodarstvo, mora imeti naslednje lastnosti 
(Stiglitz, 2000, str. 390): 
– ekonomsko učinkovitost: davčni sistem ne sme ovirati alokacije virov, saj lahko negativno 

vpliva na njegovo učinkovitost, 
– fleksibilnost: davčni sistem se mora hitro prilagajati spremembam v pogojih 

gospodarjenja, 
– izvedbeno preprostost: davčni sistem mora biti relativno enostaven za izvajanje tako za 

davčne zavezance kot za davčni organ, 
– transparentnost: davčni sistem mora biti transparenten, da se v političnem sistemu lahko 

kažejo preference posameznikov, ki so seznanjeni z razlogi in nameni uvedbe davkov, 
– pravičnost: davčni sistem mora pravično obravnavati različne skupine ljudi, s tem da vsi 

prispevajo po svojih zmožnostih.  
 
Dohodnina je davek na skupni dohodek fizičnih oseb. Večina danes razvitih držav je 
dohodnino uvedla šele v prvi polovici prejšnjega stoletja, davek pa je postal eden od treh 
najpomembnejših virov proračuna (poleg davkov na porabo in prispevkov prispevki za 
socialno varnost) (Kranjec, 2003, str. 95).  
 
Obstoječa oblika dohodnine je bila v Sloveniji uvedena leta 1991 in predstavlja prvi 
pomembnejši korak pri davčni reformi v obdobju prehoda v tržno gospodarstvo. Sprejetemu 
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zakonu so sledile spremembe in izboljšave. Bistveno nove spremembe je prinesla zadnja 
davčna reforma tudi na področju dohodnine, ki se je v celoti začela uporabljati leta 2005, 
njene spremembe pa v letu 2006. Kdo je zavezanec za dohodnino in obseg njegove davčne 
obveznosti je določeno v skladu s pravili o obdavčevanju, ki jim sledijo države OECD. Tako 
je uvedeno načelo obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku in nerezidentov po viru 
dohodka v Sloveniji, ki terja uporabo dvostranskih sporazumov o izogibanju dvojne 
obdavčitve, širi se davčna osnova. Dohodnina ostaja integralni, progresivni davek, uporablja 
se stopničasta progresija, na delu dohodkov pa se davčna obveznost realizira prek ene, 
proporcionalne davčne stopnje. 
 
V zadnjem obdobju smo priča razpravam, ali bi še ena davčna reforma in »enotna davčna 
stopnja«, t.j. proporcionalna davčna stopnja pri dohodnini, ter enaka stopnja pri davku od 
dohodkov pravnih oseb in davku na dodano vrednost, pomenila predvsem doprinos k 
zmanjšanju nezaposlenosti in tujim neposrednim naložbam, kar bi olajšalo doseganje 
lizbonskih ciljev. V okviru te naloge je prikazano, koliko prej navedenih lastnosti ima 
obstoječi slovenski davčni sistem na področju obdavčitve fizičnih oseb in kakšen je predlog 
davčne reforme za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, za prestrukturiranje 
proizvodnje v smeri večje tehnološke zahtevnosti, za večjo intenzivnost uporabe človeškega 
kapitala in za doseganje višje dodane vrednosti in zaposlenosti (Damijan, Polanec, 2005, str. 
2). V praksi namreč prevladuje mnenje, da so bile vse dosedanje zakonodajne spremembe 
davkov premalo premišljene, preuranjene in težko izvedljive. 
 
Prihodnjo davčno reformo je treba razumeti kot del celovite reforme gospodarskega sistema 
in socialne države, saj jih ni mogoče izvesti brez sprememb drugih področij. Določene ukrepe 
je sicer mogoče pričeti izvajati takoj in bodo dali pozitivne rezultate ne glede na reformo 
ostalih področij, kljub temu pa je treba reformirati celotni gospodarski sistem, saj so določeni 
ukrepi na davčnem področju izvedljivi le ob reformi in izvedbi ukrepov na drugih področjih 
(Rožič, Kobal, 2006, str. 266). 
 
Med državami, članicami Evropske unije, sta proporcionalno davčno stopnjo pri dohodnini 
uvedli tudi Estonija in Slovaška, kjer so tako zagovorniki, pripravljavci predloga 
proporcionalne davčne stopnje kot nasprotniki, predvsem sindikati, preučevali prednosti, 
slabosti ter posledice uvedbe proporcionalne davčne stopnje.  
 
Začetek uvajanja proporcionalne davčne stopnje v Evropi sega v leto 1994, ko je Estonija kot 
prva država v Evropi progresivno lestvico dohodnine nadomestila z eno samo stopnjo in z 
enako stopnjo obdavčila tudi dobiček podjetij. Slovaška ima od 1. 1. 2004 eno samo stopnjo v 
višini 19 odstotkov pri dohodnini. Enaka in zgolj ena sama je tudi stopnja pri davku na 
dodano vrednost, ravno tako pa je s stopnjo 19 odstotkov obdavčen dobiček podjetij. Poleg 
tega znaša na Slovaškem skupna stopnja prispevkov za socialno varnost 48,9 odstotkov, s tem 
da imajo prispevki navzgor omejeno osnovo, ki je enaka 2,5 kratniku povprečne plače. Na 
Slovaškem so ob reformi davkov spremenili tudi sistem socialnih transferjev. Zagotovo bo 
zanimivo opazovati, kakšni bodo rezultati takšne ureditve po nekaj letnem delovanju.  
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Slovaškemu modelu obdavčitve, ki naj bi sicer prinesel nekaj pozitivnih posledic za 
gospodarstvo, a hkrati tudi znižal življenjski standard, povečal brezposelnost, sledijo tudi 
slovenski pripravljavci novih davčnih rešitev. Za razliko od slovaškega modela 
proporcionalne davčne stopnje naj bi slovenski model zagotavljal nespremenjene neto plače, 
najbolj pa je kritik deležna ena stopnja davka na dodano vrednost, saj naj bi povzročila 
podražitev osnovnih življenjskih potrebščin. Vse te spremembe pa naj bi v Sloveniji privedle 
do zmanjšanja kupne moči in standarda. 
 
Namen tega dela je zato predstavitev obdavčitve z dohodnino v Sloveniji po sedaj veljavnem 
zakonu, primerjava z obdavčitvijo z dohodnino na Slovaškem in v Estoniji ter predstavitev 
morebitnih sprememb na tem področju, o katerih se trenutno razpravlja. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA 
 
Cilj magistrske naloge je opredeliti in predstaviti zakonodajo s področja dohodnine, ki vpliva 
na trenutno in bodoče stanje določenega gospodarstva. Pregled nad izvedenimi davčnimi 
reformami v Sloveniji in njenimi posledicami nam daje vpogled nad zahtevnostjo, pojavnostjo 
in aplikativnostjo davčne zakonodaje, ki nam ponazarja, kako pomembno je poznavanje tuje 
zakonodaje in si tudi s tem zagotoviti konkurenčne prednosti svojega gospodarstva. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
Preučevanje predstavljene vsebine magistrskega dela je tesno povezano z raziskovanjem 
spoznanj oziroma prakse dveh držav članic Evropske unije s področja dohodninske 
obdavčitve in proporcionalne davčne stopnje. Analizo sem izvedla s pomočjo obstoječe 
domače in tuje strokovne literature, s pojasnili Ministrstva za finance in Davčne uprave 
Republike Slovenije, z dosegljivimi gradivi primerjanih držav, uporabila sem predlog uvedbe 
proporcionalne davčne stopnje v Sloveniji ter argumente za in proti njeni uvedbi, ter jo 
sklenila z zaključki, oprtimi na obravnavano literaturo in gradivo.  
 
V raziskavi so glede na izbrano tematiko in namen preučevanja uporabljeni naslednji 
metodološki prijemi: 
– zbiranje literature, virov, mnenj in pojasnil Ministrstva za finance in Davčne uprave 

Republike Slovenije, pripravljavčevega predloga za uvedbo proporcionalne davčne 
stopnje ter stališč nasprotnikov uvedbe proporcionalne davčne stopnje, 

– preučevanje določb slovenskega zakona o dohodnini ter določb dohodninske zakonodaje 
Slovaške in Estonije, 

– spoznavanje prakse s področja dohodnine in proporcionalne davčne stopnje na Slovaškem 
in v Estoniji. 
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V magistrskem delu sem tako uporabila naslednje metode: metodo generalizacije in 
specializacije, metodo abstrakcije in konkretizacije, metodo analize in sinteze, opisno metodo, 
komparativno metodo. 
 
 
1.4 STRUKTURA POGLAVIJ 
 
V Uvodu je predstavljena problematika naloge. Po obrazložitvi problema in predmeta 
raziskovanja, namenov in ciljev raziskovanja, so navedene najpomembnejše znanstvene 
metode, ki so uporabljene pri raziskavi in prikazu znanstvenih in strokovnih spoznanj. 
 
V drugem poglavju je prikazana dohodninska obdavčitev po veljavni zakonodaji, in sicer kdo 
so zavezanci za dohodnino, od katere osnove se plačuje akontacija dohodnine in dohodnina na 
letnem nivoju, po kakšni davčni stopnji, katere olajšave je mogoče uveljavljati, način odprave 
dvojne obdavčitve, napoved in odmera dohodnine.  
 
V tretjem poglavju sledi predstavitev funkcij in načel davčnega sistema, razlogov za 
spremembo zakonodaje na področju dohodnine, problematike in posledic, ki jih je prinesel 
nov zakon o dohodnini v Sloveniji.  
 
Sledi poglavje o proporcionalni davčni stopnji, predstavljen je tudi predlog davčne reforme z 
analizo možnosti za uvedbo proporcionalne davčne stopnje v Sloveniji, ki sta ga pripravila 
člana Strateškega sveta Vlade RS. 
 
Celostno raziskavo zaokroža peto poglavje o primerjavi Slovenije s Slovaško in Estonijo, ter 
prednosti in slabosti proporcionalne davčne stopnje, ki so bile zaznane v slednjih dveh 
državah. 
 
V zaključku sem povzela sklepne misli, na koncu magistrskega dela je prikazana uporabljena 
literatura in viri. 

 
 
 

2 OBDAVČITEV Z DOHODNINO 
 
Države, ki bi lahko živela, normalno funkcionirala in brez davkov izvrševala svoje naloge, 
prav gotovo ni. 
 
Normalno funkcioniranje neke družbe, torej tudi države, je vedno povezano s stroški, za 
katere mora obstajati določena in zadostna protipostavka. Država lahko pokriva te stroške na 
različne načine, pri tem pa ostaja želja davkoplačevalcev, da bi jih krila iz lastnih ekonomskih 
aktivnosti, torej dejavnosti, ki jih vodi in upravlja država in so v njeni lasti.  
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Država mora torej imeti prihodke, iz katerih financira porabo državnih in občinskih organov, 
skladov socialnega zavarovanja, javnih skladov ter drugih oseb javnega prava, ki se 
financirajo iz javnofinančnih sredstev. 
 
Javnofinančna poraba je odvisna od javnofinančnih prihodkov, ki jih v Sloveniji odmerja, 
pobira in nadzoruje Davčna uprava Republike Slovenije, ki skupaj z Računskim sodiščem 
tvori osnovni instituciji javnih financ.  
 
Tako lahko rečemo, da je javnofinančna poraba v veliki meri odvisna tudi od učinkovitosti 
delovanja davčne službe. Cilj vsake države je, da je davčni sistem oblikovan tako, da 
spodbuja davčne zavezance k prostovoljni izpolnitvi obveznosti. Pomembnost organiziranosti 
in delovanja davčne službe se kaže v višini pobranih davkov, ki bi se ob učinkovitem in 
uspešnem delovanju vseh ravni približala teoretičnim dohodkom. 
 
Država po eni strani z obveznimi dajatvami pobira javnofinančne prihodke, po drugi strani pa 
dodeljuje socialne transfere prebivalstvu ter v skladu z dovoljeno politiko državnih pomoči 
tudi subvencionira gospodarstvo. 
 
Osnovni prihodki javnega sektorja so davčni in nedavčni prihodki. Davčne prihodke delimo 
na davke in prispevke, pri čemer je njihova skupna značilnost vsaj načeloma jasna; oboji so 
oblika prisilnih dajatev. Za razliko od davkov, ki predstavljajo enostranski prisilni odvzem 
realnega dohodka, oziroma kupne moči, pa smo s plačevanjem prispevkov deležni tudi 
določenega obsega pravic. Prispevki so torej politično sprejemljivejša oblika predvsem zaradi 
»obljube« pravic (pokojninske, zdravstvene oskrbe, itd.). Nedavčni prihodki so v obliki 
različnih taks, pristojbin, sredstev od prodaje državnega premoženja, dobička javnih podjetij, 
ipd. (Stanovnik, 2004, str. 41-42). 
 
Pri vseh davčnih zavezancih je neodvisno od njihovega materialnega položaja in državne 
pripadnosti opazen bolj ali manj izražen odpor do plačevanja davkov. Plačilo davka je za 
davčnega zavezanca breme, ki ga le s težavo sprejema in si zato na različne načine prizadeva 
zmanjšati negativne posledice obdavčitve. Odpor do plačevanja davkov je zlasti posledica 
tega, da davčni zavezanci za plačane davke od države ne dobijo neposredne protidajatve, če 
pa svoje davčne obveznosti ne izpolnijo pravočasno, država proti njim uporabi prisilo in jih za 
takšno ravnanje kaznuje. 
 
 
2.1 RAZVOJ DOHODNINE V SLOVENIJI 
 
Osnovni vir pridobivanja prihodkov države so torej davki.  
 
Davek na dohodek fizičnih oseb ali dohodnina v Sloveniji predstavlja zelo pomemben davek, 
saj so z njo obdavčeni dohodki, ki jih pridobivajo davčni zavezanci, fizične osebe, in tako 
bremeni večino aktivnih prebivalcev v državi. Prav tako pa dohodnina predstavlja eno od 
najpomembnejših davčnih oblik davčnih sistemov, ki poleg davkov na potrošnjo, predvsem 
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davka na dodano vrednost in trošarin, zagotavlja največ sredstev, potrebnih za financiranje 
javne porabe (Svilar, Šircelj, 1998, str. 9). Izmed vseh davkov pa se prav dohodnina šteje za 
najbolj oseben davek, saj je odvisna od dohodka posameznika. Šteje se tudi med enakopravne, 
letne, sintetične in progresivne davke. 
 
Načinov obdavčenja dohodkov je veliko, vsak ima svoje prednosti in slabosti, z vsakim se 
sledi specifičnim ciljem in vsak da drugačne rezultate. Modelov, posebej pa specifičnih 
ureditev, je toliko, kolikor je davčnih zakonov. Zlasti obdavčitev dohodkov fizičnih oseb 
izraža ekonomska in politična razmerja v družbi v času, ko je bila posamična ureditev 
sprejeta. Zato je primerjava med različnimi sistemi obdavčenja subjektivna, saj ne omogoča 
tudi primerjav okolij, v katerih je posamezna ureditev nastala (Zakotnik, 2004, str. 21).  
 
 
2.1.1 DO LETA 1991 
 
Sistem financiranja javne porabe je bil do leta 1991, ko je bila Slovenija ena od republik 
Jugoslavije, oblikovan na drugačen način. V tem času je bil sistem institucij javnega 
financiranja in celoten sistem upravljanja v njih močno decentraliziran. Davčni zavezanci so 
plačevali različne davke in prispevke, pri tem pa se dohodki iz različnih virov niso sešteli, 
ampak so se različno obdavčevali. 
 
 
2.1.2 V LETIH 1991 DO 1993 
 
Po osamosvojitvi je Slovenja začela urejati svojo zakonodajo tudi na področju davkov. 
Izvršena je bila temeljita reorganizacija in centralizacija sistema javnih financ. Vzpostavljen 
je bil integralni državni proračun.1 
 
Dohodnina, kot letni progresivni davek od dohodkov fizičnih oseb, je bila uvedena z reformo 
davčnega sistema, sprejeto konec leta 1990. V sklopu navedene reforme so bili sprejeti tudi 
zakon o davku od dobička pravnih oseb, zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje ter zakon o financiranju javne porabe. S 
temi zakoni se je struktura davčnega instrumentarija v Sloveniji, kar zadeva neposredne 
davke, v splošnem uskladila z davčnimi instrumenti v drugih državah. V navedenem sklopu je 
bila največja sprememba narejena prav na področju obdavčitve dohodkov fizičnih oseb, saj je 
bila namesto cedularnega obdavčenja dohodkov uvedena sintetična obdavčitev, obdavčitev 
vseh dohodkov fizične osebe z eno vrsto davka (Predlog zakona o dohodnini, 2004). Zakon o 
dohodnini je stopil v veljavo s 1. 1. 1991.  
 

                                                 
1  V posebnem poglavju, št. VI »Javne finance« Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/99-I, 

42/97, 24/03, 69/04 in 68/06) je vsebinsko urejeno financiranje javnih potreb. Ustava v 147. členu – davki 
tudi definira: »Država z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve. Lokalne skupnosti predpisujejo 
davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon.«. 
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Tako je bil sprejet prvi zakon o dohodnini. Ceduralni davki od dohodkov so prešli v sintetičen 
davek – obdavčitev skupnega celoletnega dohodka ne glede na vir pridobivanja. Med 
davčnimi zavezanci je to povzročilo kar nekaj nejasnosti, saj so imena, kot so: davek od 
dohodkov iz dejavnosti, davek od osebnih prejemkov, davek od dohodka iz kmetijstva itd. 
ostali enaki, vendar z drugačnim pomenom. Vse to so bile namreč le akontacije enega davka – 
dohodnine. Od starih, ceduralnih davkov, sta kot pojem popolnoma izginila davek na skupni 
dohodek in davek od nenapovedanega dohodka; hkrati pa tudi ni bilo več davčnega 
razlikovanja med gospodarskimi in poklicnimi dejavnostmi. Težak je bil tudi preskok misli iz 
neto principa na bruto princip in na letno, ne več mesečno, osnovo, na kateri temelji 
dohodnina (Kopač, 1991, str. 14). 
 
 
2.1.3 V LETIH 1994 DO 1997 
 
V obdobju 1991 do 1993, ko je Slovenija gradila temelje državnosti, je v svoje okolje vnesla 
veliko sprememb, predvsem sprememb gospodarskega sistema, ki so bile osnovni razlog za 
sprejetje novega zakona o dohodnini leta 1993. 
 
Davčna lestvica, ki je bila uvedena po novem zakonu, je vsebovala 6 davčnih razredov, s 
stopnjami 17, 35, 37, 40, 45 in 50 odstotkov, bila je bolj progresivna kot je bila lestvica pred 
letom 1994, ki je vsebovala pet razredov z mejnimi davčnimi stopnjami 19, 28, 35, 40 in 45 
odstotkov, razredi pa so bili širši. Tako spremenjena lestvice je bila oblikovana predvsem 
zaradi razbremenitve socialno šibkejšega dela prebivalstva in večje obremenitve davčnih 
zavezancev z višjimi dohodki. 
 
Spremembe zakona o dohodnini so v letu 1994 prinesle tudi spremembe pri posameznih 
podvrstah dohodnine, to je akontacijah, pri virih dohodnine. Spremenjene so bile predvsem 
davčne stopnje pri plačilu akontacije za posamezni dohodek. Pri davku od osebnih prejemkov 
se je v skladu z davčno lestvico mesečno spreminjala tudi lestvica za izračun davka od 
osebnih prejemkov. Davčna lestvica pri davku od dohodka iz dejavnosti je iz treh davčnih 
razredov prešla v pet davčnih razredov. 
 
 
2.1.3 V LETIH 1997 DO 2004 
 
Postopkovne določbe zakona o dohodnini so z letom 1997 prenehale veljati. Načini 
plačevanja in obračunavanja dohodnine so od tedaj naprej urejeni v zakonu o davčnem 
postopku.  
 
V tem obdobju je bila pomembna tudi uvedba zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti 
za dohodnino, ki je veljal le za leti 1999 in 2000, in je znižal davčno obveznost zavezancem, 
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ki so imeli letne dohodke iz vseh virov nižje od 45 odstotkov povprečne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji.2 
 
Ta zakon je vplival na izpad prihodkov proračuna iz naslova dohodnine, na drugi strani pa je 
državi uspela razbremenitev najnižjih dohodkovnih razredov. Znižanje se je lahko uveljavljalo 
le pri letni odmeri dohodnine in ne že pri plačilu mesečnih akontacij, kar je imelo za 
posledico višje zneske vračil med letom preveč plačane dohodnine. 
 
Konec novembra 2003 je bil pripravljen predlog zakona o dohodnini in s tem tudi 
implementacija dohodninske reforme. Nov zakon o dohodnini se je začel uporabljati 1. 
januarja 2005, določbe členov, ki se nanašajo na položaj rezidentov iz držav članic Evropske 
unije, pa so se začele uporabljati s 1. majem 2004, torej z dnem vstopa Slovenije v Evropsko 
unijo.3  
 
 
2.2 OBDAVČITEV Z DOHODNINO V LETU 2005/2006 
 
Z začetkom leta 2005 se je pričel uporabljati nov zakon o dohodnini, ki je bil dopolnjen v 
mesecu maju in decembru 2004 (v nadaljevanju ZDoh-1).4 V letu 2005 je bila v maju sprejeta 
še sprememba, ki se je nanašala na akontiranje dohodnine od dohodkov iz zaposlitve, ki jih 
dosegajo študenti – rezidenti iz naslova študentskega dela. 
 
S 1. januarjem 2006 pa se uporabljajo spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini5, ki so 
bile sprejete z namenom odpraviti določene nesorazmernosti, ki so bile vključene v sprejeti 
zakon, in povečati mednarodno prepoznavnost Slovenije tudi z vidika relativno atraktivne 
davčne zakonodaje, ob čemer ni smelo priti do bistvenega zmanjšanja prihodkov iz tega 
naslova (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, 2005).  
 

                                                 
2    Na podlagi Zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 44/00) je bilo za leto 1999 in 

2000 priznano znižanje davčne obveznosti tistim zavezancem za dohodnino, katerih bruto dohodek v letu 
1999 oziroma 2000 ni presegal 45 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Tako se zavezancu, 
katerega bruto dohodek je znašal do 40 % povprečne plače, odmerjena dohodnina znižala za 100 %, 
zavezancu, katerega bruto dohodek je znašal do 42 % povprečne plače, se je odmerjena dohodnina znižala 
za 70 % in zavezancu, katerega bruto dohodek je znašal do 45 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, za 
40 %. V začetku leta 2002 so nekateri predlagali, da naj se veljavnost določb zakona o izjemnem znižanju 
razširi tudi na dohodnino za leto 2001. Predlog so utemeljevali s tem, da je bila veljavnost zakona o 
izjemnem znižanju davčne obveznosti omejena na dohodnino za leto 1999 in 2000 na podlagi programa, da 
bo v letu 2000 oziroma najpozneje v letu 2001 sprejet nov zakon o dohodnini, ki naj bi zavezancem z 
najnižjimi dohodki znižal davčno osnovo (Romac-Šircelj, 2002, str. 18). 

 
3 V skladu s 145. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06-UPB4, 69/06 – odl. US) so se v 

primerih zamenjave deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot je določeno v 
zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, za namene obdavčitve pri zamenjavi kapitalskih deležev in 
obdavčitve pri združitvah in delitvah, ki se izvrši pred potekom treh let od dneva, ko je bil vrednostni papir 
ali delež pridobljen, določbe 5. točke petega odstavka 79. člena ter 93. člena tega zakona začnejo uporabljati 
z dnem članstva Slovenije v Evropski uniji. 

 
4   Zakon o dohodnini, Uradni list RS, št. 54/04, 80/04 in 139/04. 
 
5  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 115/05. 
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Slovenija se je tako z novostmi na področju obdavčitve dohodkov fizičnih oseb še v večji 
meri približala ureditvam, ki na tem področju veljajo v razvitih tržnih gospodarstvih. Z novim 
zakonom o dohodnini je uveljavljeno načelo obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku in 
nerezidentov po viru dohodka v Sloveniji, poleg tega je uveljavljena razširitev davčne osnove 
na ta način, da so v obdavčitvi načeloma zajeti vsi dohodki fizičnih oseb. 
 
Z zakonom o dohodnini se ureja sistem obdavčitve dohodkov fizičnih oseb, in sicer tako, da 
se je prej veljavni sistem dohodnine dopolnil in nadgradil v skladu s spremenjenimi 
razmerami v načinu pridobivanja dohodkov fizičnih oseb, spremenjeno zakonodajo, ki ureja 
dohodke in statuse fizičnih oseb in v skladu mednarodnimi standardi in zahtevami Evropske 
unije.  
 
Med temeljnimi cilji, ki so bili upoštevani pri pripravi zakona, so: 
1. globalna razbremenitev zavezancev, še posebej tistih v nižjih dohodkovnih razredih, ki so 

razbremenjeni v celoti, in sicer do višine minimalnega dohodka, kot je določen z zakonom 
o socialnem varstvu, 

2. bolj enaka in bolj pregledna davčna obravnava dohodkov in enakomernejša razporeditev 
davčnih bremen med zavezanci ter 

3. širitev davčne osnove in zaščita domače davčne osnove ter preprečevanje mednarodnega 
dvojnega obdavčenja. 

 
Zakon temelji na načelu splošne davčne obveznosti, ki se realizira preko sintetične 
obdavčitve dohodkov s progresivnimi davčnimi stopnjami in dela dohodkov preko ene, 
proporcionalne davčne stopnje. Dohodki fizične osebe se bodo, glede na njihovo naravo, 
obravnavali različno (Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 45. seji, 
20.10 2005). 
 
Dohodki fizične osebe se, glede na njihovo naravo, v splošnem delijo na aktivne ter na 
pasivne dohodke. Aktivni dohodki so dohodki iz zaposlitve in iz opravljanja dejavnosti, 
pasivni dohodki pa so dohodki iz naložb premoženja, kot na primer dividende, obresti, in 
dohodek iz vzajemnih skladov ter na podlagi oddajanja premoženja oziroma prenosa 
premoženjske pravice na drugo osebo. Aktivni dohodki so praviloma namenjeni financiranju 
tekočih življenjskih potreb, pasivni pa povečanju premoženja. 
 
Tako so aktivni dohodki in tudi nekateri pasivni dohodki (dohodki iz oddajanja 
premoženja v najem ter dohodki iz prenosa premoženjskih pravic) obdavčeni prek letne 
davčne osnove, s progresivnimi davčnimi stopnjami, ob upoštevanju davčnih olajšav na letni 
ravni. Nekateri od pasivnih dohodkov, in sicer dohodki od obresti, dohodki od dividend in 
dohodki od kapitalskih dobičkov, pa so obdavčeni s proporcionalno stopnjo, pri čemer so 
olajšave znatno zmanjšane ali popolnoma odpravljene (Šircelj, 2005, str. 6-9). 
 
Med do tedaj neobdavčenimi dohodki, ki so poslej zajeti v obdavčitev in jih dosega večina 
fizičnih oseb, je treba izpostaviti obresti od denarnih depozitov pri bankah, od dolžniških 
vrednostnih papirjev in od drugih podobnih finančnih terjatev, za katere je določen 
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neobdavčen del dohodka od obresti in tudi določeno prehodno obdobje, v katerem bodo 
obresti v začetku le deloma zajete v davčno osnovo in postopno v času treh prehodnih let 
polno zajete v obdavčitev.  
 
 
2.2.1 DAVČNI ZAVEZANEC 
 
Na podlagi ZDoh-1, vključno s spremembami, je zavezanec za dohodnino posameznik, 
fizična oseba. Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident, 
nerezident). Tako je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj 
vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir izven Slovenije (to je od svetovnega 
dohodka). Nerezident je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v 
Sloveniji.  
 
Kot podlaga za določanje obsega davčne obveznosti je določena ena od najbolj običajno 
uporabljenih oblik osebne navezanosti fizične osebe na državo, to je rezidentstvo, ki se določa 
na podlagi več različnih kriterijev, ključni kriterij za določanje rezidentstva pa je samo 
prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji.6  
 
Posameznik, ki je rezident Slovenije samo del davčnega (koledarskega) leta, je zavezan za 
plačilo dohodnine od svetovnega dohodka, doseženega v delu leta, v katerem je bil rezident. 
V drugem delu, ko ni bil rezident Slovenije, se njegovi dohodki obdavčujejo kot dohodki 
nerezidenta. To pomeni, da se v drugem delu leta obdavčujejo samo tisti dohodki, ki imajo vir 
v Sloveniji.  
 
Dosledna uporaba načela obdavčitve rezidentov po načelu svetovnega dohodka in 
nerezidentov po načelu vira dohodka vodi v dvojno obdavčitev dohodkov fizičnih oseb. V 
primerih, ko je z neko državo sklenjena dvostranska pogodba o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka, je treba uporabiti metodo izogibanja dvojne obdavčitve, ki je 
določena s konkretno pogodbo. V nasprotnih primerih, ko s posamezno državo ni sklenjen 
sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, so lahko obravnavani dohodki tudi dvojno 
obdavčeni. 
 
Posameznik, ki po nobenem od navedenih kriterijev ne bo prepoznan kot rezident, se bo štel 
za nerezidenta in bo obdavčen le od dohodkov, ki bodo imeli svoj vir v Sloveniji. 
 

                                                 
6  V skladu z ZDoh-1 bo rezidentstvo fizične osebe ugotovljeno na podlagi kriterijev, ki jih v splošnem lahko 

razvrstimo v naslednje tri skupine, in sicer: 
1.  uradno prijavljeno stalno bivališče v Sloveniji; 
2. bivanje izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatski, konzularni ali mednarodni misiji, ali kot občinski 

ali državni uslužbenec v državi, ki na podlagi reciprocitete takega uslužbenca ne šteje za svojega 
rezidenta ali kot javni uslužbenec v inštitucijah Evropske skupnosti; 

3. oseba izpolnjuje določene dejanske kriterije, ki kažejo, da so njeni osrednji socialni in ekonomski interesi 
v Republiki Sloveniji (ima svoje običajno bivališče ali središče interesov v Sloveniji oziroma je prisotna v 
Sloveniji več kot 183 dni). 
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Tako fizične kot pravne osebe, ki opravljajo poslovne aktivnosti, so vse manj vezane le na 
teritorij države, kjer so opredeljene kot davčni rezidenti. S tem se vključujejo v mednarodno 
davčno okolje, kjer vse večja mobilnost nacionalnih davčnih osnov odpira nova vprašanja z 
mednarodnimi vplivi. Davčni izzivi, kot so potencialni konflikti med različnimi davčnimi 
sistemi, med davčnimi administracijami različnih držav ter nenazadnje med davčnimi 
administracijami in davčnimi zavezanci, zahtevajo razvoj mednarodnih davčnih orodij, med 
katere uvrščamo tudi sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčevanju (Mitrović, 2002a, str. 
1). 
 
Davčna osnova postaja vse bolj »teritorialno gibljiva« kategorija, zato lahko prihaja do 
izogibanja plačevanja davkov ali celo do dvojnega neobdavčenja. Izogibanje davkom je 
zakonito ali nezakonito ravnanje davčnih zavezancev, v obeh primerih pa nezaželeno z vidika 
davčnih uprav. 
 
Sporazumi naj bi z odpravo dvojnega obdavčevanja na mednarodni ravni spodbujali menjavo 
blaga in storitev ter pretok oseb in kapitala, ne smejo pa olajšati izogibanja davkov ali davčnih 
utaj, zato se morajo davčne službe dogovarjati in usklajeno delovati, če hočejo biti učinkovite 
(Prislan, 2002, str. 7). 
 
Davčni rezident neke države je torej fizična oseba, ki je tej državi dolžna plačevati davke na 
vse svoje dohodke po zakonodaji te države. Ker so merila za določanje rezidentstva v 
zakonodajah različnih držav različna, se lahko zgodi, da dve državi po domači zakonodaji 
štejeta isto osebo v istem davčnem obdobju za svojega rezidenta. Za tako osebo to pomeni ne 
le (praviloma) večje davke, ampak tudi večje administrativne obveznosti (Kdo je rezident, 
2004, str. 18).7 

                                                 
7  Zakon o davčnem postopku določa postopke skupnega dogovora v skladu z mednarodno pogodbo o 

izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB2, 58/06 - popr.): 

 »241. člen - (postopek skupnega dogovora na zahtevo davčnega zavezanca)  
(1) Kadar davčni zavezanec meni, da ni bil obdavčen v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju 

dvojnega obdavčevanja (v nadaljnjem besedilu: mednarodna pogodba) in predlaga ministrstvu, 
pristojnemu za finance, da prične postopek skupnega dogovora s pristojnim organom druge države, se 
lahko odločitev, ki je sprejeta v takšnem postopku, uveljavi ne glede na odločitve, ki so že bile sprejete 
v skladu s tem zakonom. 

(2) Davčni zavezanec lahko postopek skupnega dogovora predlaga šele, ko je bila v zadevi izdana 
dokončna odločba davčnega organa. 

(3) Rok, v katerem mora biti zadeva predložena pristojnemu organu in ki je določen v posamezni 
mednarodni pogodbi, prične teči od dneva, ko je bila davčnemu zavezancu vročena dokončna odločba 
davčnega organa. 

 

  242. člen – (uveljavitev odločitve, sprejete v postopku skupnega dogovora): 
Davčni zavezanec, na katerega se nanaša odločitev, sprejeta v postopku skupnega dogovora, lahko v roku 12 
mesecev od dneva, ko je bil obveščen o odločitvi, ki sta jo pristojna organa sprejela v postopku skupnega 
dogovora, od davčnega organa zahteva, da se odločitev, ki je bila sprejeta v postopku skupnega dogovora, 
uveljavi. 

 

  243. člen – (postopek skupnega dogovora na pobudo pristojnega organa druge države): 
 (1) Kadar se postopek skupnega dogovora prične na pobudo pristojnega organa druge države, pristojni 

organ Slovenije o tem obvesti davčnega zavezanca, na katerega se postopek nanaša. V tem primeru se 
postopek skupnega dogovora začne ne glede na roke zastaranja, določene v tem zakonu. 

 (2) Glede uveljavitve odločitve, sprejete v postopku skupnega dogovora, se smiselno uporablja 242. člen 
tega zakona.«. 
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Z novim sistemom dohodnine se je torej še povečala vloga in pomen konvencij o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki jih je Republika Slovenija sklenila z 
drugimi državami. Te konvencije so mednarodne pogodbe, ki se sklepajo z namenom 
spodbujanja gospodarske rasti, in sicer tako, da se odpravljajo davčne ovire pri mednarodnem 
trgovanju in investiranju ter zmanjšuje možnost davčnih utaj. Konvencije o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja prek različnih mehanizmov odpravljajo dvojno obdavčitev, 
povečujejo varnost davčnih zavezancev, znižujejo davčne stopnje, znižujejo stroške 
izpolnjevanja davčne obveznosti, preprečujejo davčne utaje, preprečujejo davčno 
diskriminacijo in omogočajo reševanje davčnih sporov (Ključanin, Zemljič, 2004, str. 16). 
  
Trenutno je v Sloveniji sklenjenih 42 konvencij, štiri od teh še ne veljajo (glej Tab. 1, str. i). 
Prioriteta pri sklepanju novih konvencij je bila usmerjena k sklepanju sporazumov s 
preostalimi državami članicami Evropske unije, državami kandidatkami za članstvo v 
Evropsko unijo, državami v soseščini in nadomeščanju starih sporazumov z novimi.  
 
ZDoh-1 kljub splošni določbi, da je rezident in nerezident zavezan za plačilo dohodnine od 
dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji (drugi odstavek 5. člena), je nerezident oproščen plačila 
dohodnine od nekaterih vrst dohodkov (21. člen). Nerezident je oproščen plačila dohodnine 
od:  
– dobička iz kapitala, pod pogojem, da ima ta vir v Sloveniji in ni del pretežnega lastniškega 

deleža, 
– dohodka od prihrankov, če je rezident države, članice Evropske unije, in imajo ta vir v 

Sloveniji, 
– dohodka iz zaposlitve pri tujem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, mednarodni 

organizaciji v Sloveniji ali instituciji Evropske unije v Sloveniji, če je izpolnjen pogoj, da 
ima oseba status nerezidenta, 

– dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti. 
 
Plačila dohodnine pa nerezidenti niso oproščeni od dohodkov iz opravljanja dejavnosti 
nastopajočega izvajalca ali športnika. Ti dohodki so v skladu z zakonom o davku od 
dohodkov pravnih oseb opredeljeni kot dohodki, ki imajo vir v Sloveniji in se ob njihovem 
izplačilu odtegne 25-odstotni davek (8. člen ZDoh-1).  
 
Tudi rezidenti imajo v skladu z ZDoh-1 nekatere ugodnosti. Plačila dohodnine iz zaposlitve 
so oproščeni rezidenti Slovenije, ki prejmejo dohodke iz zaposlitve v institucijah Evropske 
skupnosti, Evropski centralni banki, Evropskem monetarnem institutu ali Evropski 
investicijski banki, pod pogojem, da se od teh dohodkov plačuje dohodnina v navedenih 
institucijah. 
 
 
2.2.2 KAJ SE NE ŠTEJE ZA DOHODEK PO ZDOH-1 
 
V zakonu so določeni dohodki, ki z dohodnino niso obdavčeni: 
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–  dediščine in volila (razen tistih, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti iz 33. člena tega zakona); 

–  darila, prejeta od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika (ali z delodajalcem povezana 
oseba) ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom (razen daril, ki jih fizična 
oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 33. člena tega zakona); 

–  dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo; 
–  izplačila, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja za primer bolezni, poškodbe 

ali invalidnosti, katerega zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa kot obvezno 
zavarovanje; 

– izplačila na podlagi zavarovanja za škodo, povzročeno na osebnem premoženju, in za 
škodo v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot je 
določena v 57. členu ZDoh-1; 

– sredstva ali dobički, ki jih pridobi fizična oseba na podlagi prenosov sredstev med svojim 
podjetjem, v katerem samostojno opravlja dejavnost, in svojim gospodinjstvom ali na 
podlagi prenehanja opravljanja dejavnost. 

 
Poleg dohodkov, ki z dohodnino niso obdavčeni, so oproščeni plačila dohodnine pretežno 
dohodki, ki imajo socialno varstveno naravo, določeni družinski prejemki, štipendije in drugi 
dohodki, ki se izplačujejo neposredno ali posredno iz proračuna ali jih financira tuja država 
ali mednarodna organizacija ali ustanova. Med te dohodke se vštevajo tudi določene 
odškodnine, kot na primer odškodnine na podlagi zakona o denacionalizaciji ali odškodnine 
na podlagi sodnih odločb. 
 
 
2.2.3 PREDMET OBDAVČITVE 
 
Pomembna sprememba v primerjavi s prej veljavnim sistemom dohodnine je v tem, da so v 
obdavčitev v splošnem zajeti vsi dohodki in dobički, razen tistih, ki so izrecno navedeni kot 
oproščeni plačila dohodnine. Dohodek je kategorija v najširšem pomenu besede in se odraža v 
vsakem povečanju ekonomske blaginje posameznika. Glede na načelo čimbolj enake in 
transparentne davčne obravnave dohodkov in tudi glede na prakso držav OECD, je koncept 
splošne obdavčitve dohodkov in natančne določitve dohodkov, od katerih se dohodnine ne 
plačuje, primernejši in tudi korektnejši (Predlog zakona o dohodnini, 2004). 
 
Dohodki po tem zakonu so: 
– dohodek iz zaposlitve, ki vključuje tudi dohodek iz opravljanja storitev, razen dohodka iz 

opravljanja storitev, ki šteje za  dohodek iz dejavnosti, 
– dohodek iz dejavnosti, 
– dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 
– dohodek iz premoženja, 
– dobiček iz kapitala, 
– drugi dohodki. 
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Splošno pravilo za vštevanje dohodkov fizičnih oseb je, da se dohodek šteje za pridobljen, 
oziroma dosežen v davčnem letu, v katerem je prejet, razen če zakon ne določa drugače, kot 
na primer za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, kjer se pri ugotavljanju davčne 
osnove upošteva prihodke in dohodke ob njihovem nastanku.  
 
 
2.2.3.1 Dohodek iz zaposlitve 
 
Najpomembnejša kategorija aktivnega dohodka, ki jo prejemajo fizične osebe, je dohodek na 
podlagi opravljanja dela ali storitev, ki je v zakonu opredeljen kot dohodek iz zaposlitve. V 
zakonu je natančneje določeno, kaj je dohodek iz zaposlitve in katere vrste dohodka se štejejo 
za dohodek iz zaposlitve.  
 
Tako se med dohodke iz zaposlitve vštevajo dohodki na podlagi vsakega odvisnega 
pogodbenega razmerja, na podlagi katerega bo imela fizična oseba pravico do plačila za 
opravljeno delo ali storitev. Med dohodke iz zaposlitve se vštevajo tudi dohodki iz vseh 
drugih pogodbenih in drugih odvisnih razmerij, vključno z dohodkom za stvaritev avtorskega 
dela iz delovnega razmerja in dohodkom, ki izhaja iz inovacij iz delovnega razmerja. Prav 
tako se v to kategorijo vštevajo tudi pokojnine in drugi prejemki iz naslova obveznega 
pokojninskega zavarovanja, ki po naravi sodijo med dohodke iz naslova pretekle zaposlitve in 
so tudi glede določanja davčne osnove in obračuna dohodnine najbolj podobni dohodkom iz 
zaposlitve. 
 
V obdavčljive dohodke iz zaposlitve se uvrščajo tudi vse ugodnosti, bonitete, ki izhajajo iz 
zaposlitve, in jih zagotavlja delodajalec, z zakonom pa so določena pravila glede vrednotenja 
bonitet oziroma glede določanja davčne osnove za posamezne vrste bonitet.   
 
V davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja se do določene višine ne vštevajo 
posamezne vrste povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja. Višina neobdavčenega dela navedenih povračil stroškov in drugih prejemkov iz 
delovnega razmerja je določena z uredbo Vlade Republike Slovenije8, ki upošteva raven 
pravic navedenih povračil in prejemkov, določeno z zakoni oziroma splošnima kolektivnima 
pogodbama. 
 
 
2.2.3.2 Dohodek iz dejavnosti  
 
Dohodki iz opravljanja dejavnosti se ne vežejo na status fizične osebe, ki opravlja določeno 
dejavnost, temveč na dejansko ekonomsko vsebino razmerja med naročnikom storitve in 
izvajalcem.9 V ta namen se uporabljajo v zakonu določeni kriteriji, po katerih se presoja, ali v 
                                                 
8    Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 

(Uradni list RS, št. 142/04, 7/05, 60/05 in 26/06). 
 
9  ZDoh-1 v 33. členu določa, da se za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, šteje dohodek, dosežen z 

neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. 
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posamičnem primeru fizična oseba nastopa v odvisnem (nesamostojnem) ali neodvisnem 
(samostojnem) razmerju pri opravljanju dela ali storitev.  
 
Z vidika ugotavljanja davčne osnove in načina obračunavanja in plačevanja davka od 
dohodka iz dejavnosti se ločita dve vrsti dohodka iz dejavnosti, in sicer dohodek, dosežen z 
opravljanjem dejavnosti in dohodek, doseženega s posameznim poslom, zmanjšan za 
normirane stroške v višini 10 odstotkov posameznega dohodka. Obema je skupna značilnost 
samostojnost pri pridobivanju dohodka, bistvena razlika pa je v načinu, oziroma obsegu in 
trajanju aktivnosti. 
 
Novost v okviru sistema obdavčevanja dohodka iz dejavnosti je tudi uvedba davka od 
posameznega dohodka (davčnega odtegljaja) že ob izplačilu dohodka, in sicer tudi za 
zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Za te 
zavezance je obveznost davčnega odtegljaja omejena samo na določene dohodke in ne bo 
nastala, če bo zavezanec izplačevalcu dohodka predložil svojo davčno številko.10 
 
Zavezanci plačujejo dohodnino od davčnega dobička, ugotovljenega kot razlika med prihodki 
in odhodki.11 Določena kategorija zavezancev, to so davčni zavezanci, katerih prihodki ne 
presegajo 6 milijonov SIT (ob izpolnjevanju drugih pogojev), imajo možnost ugotavljati 
davčno osnovo na enostavnejši način, prek normiranih odhodkov, ki so določeni v višini 25 
odstotkov ne glede na to, katero dejavnost opravljajo. Zavezanci, ki ugotavljajo davčno 
osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, lahko vodijo le evidenco izdanih 
knjigovodskih listin ter evidenco osnovnih sredstev.12 

                                                                                                                                                         
Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske ter z njima povezane 
dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem 
premoženja in premoženjskih pravic. Za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, pa ne šteje dohodek iz 
opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če zavezanec ne ugotavlja davčne osnove 
od dohodka, doseženega z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi 
dejanskih prihodkov in odhodkov. 

 
10  To določa 54. člen ZDoh-1 - davčni odtegljaj: 

»(1) Od dohodkov, od katerih se v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, izračunava, 
odteguje in plačuje davčni odtegljaj, se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, če jih v okviru 
opravljanja dejavnosti dosega zavezanec po tem zakonu. Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in 
plačuje od osnove in po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se davčni odtegljaj izračunava, odteguje in plačuje tudi od plačil, 
ki jih zavezanec po tem poglavju zakona dosega v okviru opravljanja dejavnosti nastopajočega izvajalca 
ali športnika. Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in plačuje od osnove in po stopnji, določeni z 
zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. 

(3) Davčni odtegljaj se ne izračunava, odteguje in plačuje, če zavezanec izplačevalcu dohodka predloži 
svojo davčno številko. 

(4) Davčni odtegljaj se odšteje od akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti, odmerjene za davčno leto v skladu s prvim odstavkom 122. člena tega zakona. 

(5) Ta člen se ne uporablja za zavezanca, kateremu se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim in četrtim 
odstavkom 35. člena tega zakona.«. 

 
11   Ti zavezanci so dolžni voditi poslovne knjige v skladu s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih 

evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti (Uradni list RS, št. 130/04). S tem 
pravilnikom se določajo vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki so jih dolžne voditi osebe, ki 
dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti. 

 
12  Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem 

dejavnost, v 2. členu določa: »Ne glede na določbe 1. člena tega pravilnika, lahko vodijo zavezanci, ki 
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Davčna osnova je torej dobiček, ugotovljen kot razlika med prihodki in odhodki. Osnovno 
načelo je določanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov posameznega 
davčnega zavezanca, pri ugotavljanju davčne osnove pa se izhaja iz ločevanja med privatno in 
poslovno sfero fizične osebe. To pomeni, da prelivanje sredstev med podjetjem zavezanca in 
njegovim gospodinjstvom z davčnega vidika ni vedno davčno nevtralno.  
 
Zavezanec lahko uveljavlja investicijsko olajšavo v višini 20 odstotkov investiranega zneska 
v opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško 
opremo brez računalniške opreme, in v neopredmetena dolgoročna sredstva, če gre za 
investicije v Sloveniji. Ohranjena je tudi olajšava za zaposlovanje, olajšava za zavezanca 
invalida, olajšava v zvezi z izvajanjem praktičnega dela v strokovnem izobraževanju in 
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, uvedeno z zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Uveljavljena je nova olajšava, in sicer olajšava za 
donacije, do zneska, ki je enak 0,3 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu. 
 
Izgubo lahko davčni zavezanec pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih sedmih 
davčnih letih, izgube pa ni mogoče prenesti na novega zasebnika oziroma pravno osebo v 
primeru prenehanja opravljanja dejavnosti. 
 
 
2.2.3.3 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
 
Kmetijsko in gozdarsko dejavnost opravljajo fizične osebe za svoj račun na kmetijah, ki so 
zbir premoženja v lasti ali zakupu, oziroma najemu (uporabi) posameznih članov kmetije. Kot 
davčni zavezanec je določena tudi oseba, ki razpolaga s pravico rabe, izjemoma pa se lahko ta 
pravica za davčne potrebe pripiše osebi, ki zemljišče dejansko uporablja.  
 
Dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti je določen kot katastrski dohodek kmetijskih in 
gozdnih zemljišč v Sloveniji, pripisan kot potencialni tržni dohodek vsakemu zemljišču, ki je 
v zemljiškem katastru vodeno kot kmetijsko ali gozdno zemljišče. V dohodek iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se vštevajo tudi vsi drugi dohodki iz naslova 
ukrepov kmetijske politike,13 denarne pomoči zaradi naravnih nesreč ter druga plačila, 
pridobljena v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, kot na primer 
subvencije, dotacije, donacije ali denarne pomoči zaradi naravnih nesreč.  
 
Zavezanec za dohodke, ki jih doseže s proizvodnjo vina ali proizvodnjo oljčnega olja iz 
lastnega pridelka grozdja, oziroma oljk, pa lahko za določitev davčne osnove od teh 
dohodkov upošteva katastrski dohodek vinogradov, povečan za dvakrat oziroma plantažnih 
sadovnjakov, povečan za enainpolkrat, če se pridelek grozdja ali oljk porabi za lastno 
                                                                                                                                                         

ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih 
odhodkov, le evidenco izdanih knjigovodskih listin ter evidenc osnovnih sredstev.«. 

 
13  V davčno osnovo od dohodkov iz plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike iz drugega odstavka 58. člena 

ZDoh-1, razen plačil, pridobljenih v zvezi z dolgoročnimi vlaganji, se je v letu 2005 vštevalo 25%, v letu 
2006 50 % in v letu 2007 75 % teh plačil. 
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proizvodnjo vina oziroma lastno proizvodnjo oljčnega olja. Prav tako pa se lahko za določitev 
davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec doseže s čebelarstvom, upošteva pavšalna 
ocena teh dohodkov, ki znaša do obsega 40 panjev na zavezanca 0 SIT na panj, za obseg nad 
40 panjev pa 5.000 SIT na panj.14 
 
Iz davčne osnove se izvzema katastrski dohodek zemljišč, ki jih iz različnih razlogov ni 
mogoče ali jih je prepovedano uporabljati za opravljanje te dejavnosti, kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, ki ni določena kot osnovna kmetijska in 
osnovna gozdarska dejavnost ter zemljišč v času izvedbe investicij.  
 
Davčno osnovo je mogoče znižati tudi za odstotek zmanjšanja dohodka v primeru izpada 
dohodka kot posledico izrednih razmer, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, kot primeroma v 
naravnih nesrečah, požaru. Zavezanci prav tako lahko uveljavljajo investicijsko olajšavo v 
višini 20 odstotkov teh sredstev, s katero je mogoče znižati davčno osnovo. Olajšava se lahko 
uveljavi v letu vlaganja in naslednjih štirih letih. 
 
 
2.2.3.4 Dohodek iz premoženja 
 
Dohodek iz premoženja je pasivni dohodek, ki vključuje: 
 
− dohodek iz oddajanja premoženja v najem15 
Po določbah ZDoh-1 se za dohodek iz oddajanja premoženja v najem šteje tudi dohodek iz 
oddajanja nepremičnin in premičnin v najem. Kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem 
se obdavčuje najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem premoženja v najem, 
premije, nadomestila, odškodnine in podobne dohodke (pojasnilo Ministrstva za finance, št. 
424-08-89/2005/2 z dne 16. 3. 2005).  
 
Davčna osnova je dohodek iz oddajanja, prejet v denarju ali naravi, zmanjšan za stroške 
vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja. Davčna osnova se ne 
zmanjša za stroške vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega 
zemljišča.  
 
Kadar zavezanec, ki dosega dohodek z oddajanjem premoženja v najem, ne uveljavlja 
stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, lahko na podlagi 

                                                 
14  Obdavčitve dohodkov, doseženih s proizvodnjo vina ali proizvodnjo oljčnega olja, in dohodkov, doseženih s 

čebelarstvom sta zadnji spremembi ZDoh-1, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 47/06. 
 
15  Dohodnine se po določbi 66. člena ZDoh-1 ne plačuje od: 

1. dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od dohodka iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega 
sredstva v najem, 

2. materialnih vlaganj najemnika, ki ohranjajo uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča, 
3. dohodka preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju, 
4. dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v 

skladu z zakonom, če dohodek ne presega 10.000 SIT. 
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sprememb in dopolnitev ZDoh-1 uveljavlja normirane stroške v višini 40 odstotkov od 
dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem. 
 
− dohodek iz prenosa premoženjske pravice 
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice v skladu z 68. členom ZDoh-1 vključuje dohodek, 
dosežen z odstopom uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopom pravice do uporabe oziroma 
pravice do izkoriščanja:  
1. materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca;  
2. izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične izboljšave, načrta, formule, postopka, 

podobne pravice, oziroma podobnega premoženja in informacij glede industrijskih, 
komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so zavarovani po zakonu;  

3. osebnega imena, psevdonima ali podobo, na podlagi pogodbe ali drugi pravni podlagi, po 
kateri imetnik premoženjske pravice za prenos te pravice prejme neko nadomestilo.  

 
Kot dohodek iz prenosa premoženjske pravice se šteje vsak dohodek, prejet kot nadomestilo 
za prenos premoženjske pravice, ki pa se v določenih primerih zmanjšuje le za normirane 
stroške v višini 10 odstotkov doseženega dohodka. 
 
Če posamezen dohodek zavezanca izvira delno iz zaposlitve in delno iz prenosa premoženjske 
pravice, velja, da je to v celoti dohodek iz zaposlitve. Če pa posamezen dohodek zavezanca 
izvira delno iz dejavnosti in delno iz prenosa premoženjske pravice, velja, da je to v celoti 
dohodek iz dejavnosti.  
 
− obresti 
Za obresti se šteje in obdavčuje vsako nadomestilo, ki ne pomeni vračila glavnice iz finančno 
dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednosti glavnice 
iz finančnega dolžniškega razmerja zaradi inflacije. Kot obresti se obdavčujejo tudi diskonti, 
bonusi, premije in podobni dohodki, ki so povezani z določenim finančno dolžniškim 
razmerjem. 
 
Na podlagi sprememb in dopolnitev ZDoh-1 se od obresti obračuna in plača davek po stopnji 
20 odstotkov, pri čemer je zakonodajalec za leti 2006 in 2007 sprejel prehodno rešitev, ki za ti 
dve leti določa 15-odstotno obdavčitev obresti. Pri tem je treba upoštevati znesek 
neobdavčenih obresti na letni ravni, ki v letu 2006 znaša 300.000 SIT in 150.000 SIT v letu 
2007, v nadaljnjih letih posebnih olajšav pri obdavčevanju obresti ni več.  
 
Fizična oseba, ki je rezident v državi, članici Evropske unije, ki ni Slovenija, ne plačuje 
dohodnine od obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, od denarnih 
depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov, ki 
imajo vir v Sloveniji, in od dohodkov iz vzajemnih skladov, ki imajo vir v Sloveniji in se 
obravnavajo kot obresti, če je upravičeni lastnik navedenih obresti ali dohodka.  
 
Direktiva Sveta o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačila obresti je upoštevana 
tudi v slovenski davčni zakonodaji. Zakon o davčnem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 
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54/04) s 1. julijem 2005 uvaja obveznost za plačilne zastopnike, da pristojnemu davčnemu 
organu posredujejo določene podatke o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, da bi se 
omogočila učinkovita obdavčitev teh dohodkov v državi, članici Evropske unije, katere 
rezident je upravičeni lastnik. Prehodno obdobje glede izmenjave podatkov o dohodkih od 
prihrankov v obliki plačil obresti velja za Belgijo, Luksemburg in Avstrijo, če v tem obdobju 
uvedejo davčni odtegljaj na dohodek od prihrankov.16 
 
− dividende17  
Dividende po ZDoh-1 zajemajo dividende in druge dohodke, dosežene na podlagi lastniškega 
deleža. Dividende so kot obdavčljivi dohodek široko opredeljene, saj zajemajo vsako 
razdelitev dohodka imetniku deleža iz premoženja plačnika ali povezane osebe plačnika na 
podlagi njegovega lastniškega deleža v plačniku, ki ne pomeni zmanjšanja njegovega 
lastniškega kapitala. Dividende vključujejo tudi razdelitev dohodka v obliki delnic ali 
zamenljivih obveznic ali v drugačni obliki, s katero se dobiček ali rezerve v delu, 
oblikovanem iz dobička, ali njun prevrednotovalni popravek preoblikujejo v osnovni kapital, 
s tem pa se poveča lastniški delež zavezanca.  
 
Kot dividende se obdavčujejo tudi drugi dohodki, ki jih prejme imetnik deleža na podlagi 
lastniškega deleža v plačniku, in sicer dividendam podobni dohodki in vsako nadomestilo v 

                                                 
16  Direktiva Sveta o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačila obresti (Council Directive 2003/48/EC 

on taxation on savings income in the form of interest payments) se nanaša predvsem na izmenjavo 
informacij o navedenih dohodkih fizičnih oseb med državami članicami, kar ureja novi zakon o davčnem 
postopku.  

 

  Temeljni namen direktive je zagotoviti, da bi bil dohodek od prihrankov v oblik plačila obresti, to je od 
denarnih depozitov pri bankah, od dolžniških vrednostnih papirjev in od drugih podobnih finančnih terjatev, 
ki je izplačan v državi članici fizične osebe, ki je rezident druge države članice, efektivno obdavčen v državi 
članici, katere rezident je upravičen lastnik tega dohodka. Tako je za večino držav članic z direktivo določen 
mehanizem samodejne izmenjave informacij o obrestih fizičnih oseb med članicami za njihove rezidente.  

 

  V prehodnem obdobju je za tri države članice določen poseben režim. Tako je za Avstrijo, Belgijo in 
Luksemburg določeno, da bodo od navedenih obresti fizičnih oseb pobirale davčni odtegljaj, in sicer prva tri 
leta po stopnji 15 %, naslednja tri leta po stopnji 20 % in od takrat dalje po stopnji 35 %. Pri tem bodo 25 % 
prihodka iz naslova davčnega odtegljaja zadržale, 75 % pa posredovale državi, katere rezident je upravičeni 
lastnik teh  obresti. Navedene tri države članice ne bodo zavezane samodejno izmenjevati podatkov, dokler 
ZDA, Švica, Andora, Liechtenstein, Monako in San Marino ne bodo zagotovile učinkovite izmenjave 
informacij glede obresti fizičnih oseb na zahtevo, kot je določena v Vzorčni pogodbi OECD o izmenjavi 
podatkov o davčnih zadevah. 

 
17  Direktiva Sveta o enotnem sistemu obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave 

delnic družb iz različnih držav članic, z dopolnitvami (Council Directive 90/434/EEC on the common 
system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning 
companies of different Member States) se nanaša predvsem na sistem obdavčevanja dohodkov pravnih oseb, 
v določenem delu pa posega tudi v sistem dohodnine.  

 

V skladu s temeljnim namenom direktive mora biti davčni režim pri združitvah, delitvah, pri prenosu 
sredstev in prenosu poslovne enote oziroma podružnice nevtralen z vidika konkurence pri nastopanju 
subjektov na trgu in torej ne sme predstavljati ovire pri pretoku kapitala med različnimi državami članicami 
EU. Navedena nevtralnost davčnega režima mora biti zagotovljena tudi pri doseganju dohodka ali dobička 
fizične osebe pri zamenjavi vrednostnih papirjev z novimi v postopku združitve, delitve, zamenjave delnic 
in prenosa sredstev družb iz različnih držav članic.  
 

Določbe direktive, ki se nanašajo na fizične osebe, so v zakonu o dohodnini upoštevane na način, ki 
omogoča odlog ugotavljanja davčne obveznosti fizične osebe do naslednje odsvojitve kapitala, 
pridobljenega z zamenjavo deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot so 
opredeljene v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. 
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obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti, ki jo imetniku deleža ali njegovemu 
družinskemu članu zagotovi plačnik ali povezana oseba plačnika. 
 
 
2.2.3.5 Dobiček iz kapitala 
 
Z ZDoh-1 je določeno, da za kapital veljajo nepremičnine, ne glede na to, ali so bile 
odsvojene v spremenjenem ali nespremenjenem stanju, in finančni kapital, za katerega 
veljajo:  
− vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah 

organiziranja, ne pa tudi dolžniški vrednostni papirji, in 
− investicijski kuponi. 
 
V skladu s spremembami in dopolnitvami ZDoh-1 so v letu 2006 obdavčeni kapitalski 
dobički, doseženi s prodajo in zamenjavo kapitala ne glede na rok imetništva kapitala, pri 
čemer se kapitalski dobiček na podlagi odsvojitve nepremičnine, pridobljene pred 1. 1. 2002, 
ne obdavčuje. Nabavna vrednost kapitala se valorizira s koeficientom rasti cen življenjskih 
potrebščin. Stopnja dohodnine od dobička iz kapitala je za leto 2006 20 odstotkov, vsakih 
dopolnjenih pet let imetništva kapitala pa se bo zmanjševala, kar pomeni, da je stopnja za 
dopolnjenih 20 let imetništva kapitala 0 odstotkov. V ZDoh-1 ni več določb glede posebne 
obdavčitve pretežnega lastniškega deleža. 
 
ZDoh-1 odpravlja tudi posebno obdavčitev dohodkov iz vzajemnih skladov, ki se od 1. 1. 
2006 dalje obdavčuje kot dobiček iz kapitala, če gre za odsvojitev investicijskega kupona 
vzajemnega sklada. Če vzajemni sklad imetniku kupona izplača dohodek v obliki obresti, 
je ta dohodek obdavčen kot obresti, v primeru izplačila čistega dobička ali drugega 
prihodka sklada, pa so ti dohodki obdavčeni kot dividende. 
 
 
2.2.3.6 Drugi dohodki 
 
Kot drugi dohodki so določeni vsi tisti dohodki fizičnih oseb, ki jih ne bo mogoče uvrstiti 
med katerega od že navedenih obdavčljivih dohodkov po ZDoh-1.   
 
Med navedenimi prejemki so izrecno navedene nagrade, darila, dobitki v nagradnih igrah, 
priznavalnine in štipendije. Večina štipendij, ki bodo financirane iz javnih sredstev v skladu s 
posebnimi predpisi, je oproščena plačila dohodnine. Kadrovske in druge štipendije pa bodo 
obdavčene le v delu, ki bo presegal raven minimalne plače, v primeru štipendij za študij v 
tujini pa v višini, ki bo presegala raven 160 odstotkov minimalne plače.  
 
Med oprostitvami plačila dohodnine od drugih prejemkov so navedene tudi nagrade in 
priznanja za izjemne dosežke na posameznem področju, če bodo izpolnjeni določeni pogoji. 
Podobno je tudi za posamezna povračila stroškov, ki se v določenih primerih izplačujejo 
fizičnim osebam brez izplačila honorarja, določena oprostitev plačila dohodnine ob 
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izpolnjevanju predpisanih pogojev.  Določen je tudi minimalni prag, do višine katerega ne 
bodo obdavčena posamezna darila in dobitki v nagradnih igrah. 
 
 
2.2.4 DAVČNE OLAJŠAVE 
 
V ZDoh-1 so določene standardne olajšave, in sicer v obliki zmanjšanja davčne osnove, razen 
v posebnih primerih: 
1.  splošna olajšava je namenjena vsem zavezancem, in je določena v višini minimalnih 

življenjskih stroškov za odraslo osebo, ki za leto 2006 znaša 604.330 SIT (2.522 EUR); 
2. osebne olajšave: 

– osebna olajšava je namenjena: invalidom s 100-odstotno telesno okvaro; prejemnikom 
pokojnin, nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja in priznavalnin in 
osebam v obliki zmanjšanja davka v relativnem razmerju do zneska prejemka 
posameznega prejemnika, v višini 14,5 odstotka; starejšim od 65 let; 

– posebna olajšava, namenjena osebam, ki vzdržujejo družinske člane, je določena v 
višini minimalnih življenjskih stroškov za otroka, povečuje pa se s številom otrok; v 
letu 2006 znaša 484.873 SIT (2.111 EUR); 

– posebne osebne olajšave: olajšava za študente in pod določenimi pogoji olajšava za 
osebe, ki samostojno opravljajo specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti in 
na področju novinarstva v višini 15 odstotkov ustvarjenih prihodkov letno; 

– olajšave za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
 

Poleg standardnih olajšav so predvidene tudi olajšave, ki so povezane z vlaganjem sredstev 
fizičnih oseb za določene namene. Olajšava za prostovoljno dodatno zdravstveno 
zavarovanje, za prostovoljne prispevke za različne namene, za investicije, namenjene 
reševanju posameznikovega stanovanjskega problema, za nakup likovnih del in leposlovnih 
knjig, za šolnino, za nakup učbenikov in strokovne literature, za priklop na internet, za 
plačane članarine političnim strankam in sindikatom so določene največ v višini 2 odstotka 
letne davčne osnove zavezanca. Posebej je določena tudi olajšava za plačane zneske 
samoprispevka. Davčno osnovo zmanjšujejo tu obresti od posojil, pridobljenih za rešitev 
stanovanjskega problema zavezanca, vendar ne več kot za 2 odstotka letne davčne osnove 
zavezanca.  
 
Dodatno se davčna osnova lahko zniža še za 4 odstotke letne davčne osnove zavezanca, če gre 
za porabo sredstev, namenjenih reševanju stanovanjskega problema. 
 
Navedene olajšave lahko uveljavljajo le rezidenti Slovenije, nekatere standardne olajšave 
(splošno, seniorsko in posebno za vzdrževane družinske člane) pa lahko uveljavljajo tudi 
rezidenti držav članic Evropske unije, ki bodo v Sloveniji dosegali najmanj 90 odstotkov 
svojega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu.  
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2.2.5 PLAČEVANJE DOHODNINE 
 
Letna davčna osnova od dohodkov rezidenta je opredeljena kot vsota davčnih osnov od 
posameznih vrst dohodkov, ki jih zavezanec pridobi v posameznem davčnem letu, vštevši 
povečanja in zmanjšanja, določena pri posamezni vrsti dohodka. Pri določitvi davčne osnove 
rezidenta so za določene vrste dohodkov opredeljena tudi določena znižanja in za določene 
vrste obresti ter nekatere druge dohodke tudi neobdavčen del dohodka (Zakotnik, 2004, str. 
141-142). 
 
Lestvica ima pet davčnih razredov, s stopnjami od najnižje v višini 16 odstotkov do najvišje v 
višini 50 odstotkov in je določena za leto vnaprej. Na ta način lahko posameznik že za vnaprej 
izračuna svojo letno obveznost iz naslova dohodnine, glede na pričakovane letne dohodke. 
Lestvica bo vsako leto tudi valorizirana, na enak način kot standardne olajšave, in sicer s 
koeficientom rasti življenjskih potrebščin, določenim na podlagi gibanja cen življenjskih 
potrebščin.  
 
Z ZDoh-1 je določena obveznost plačevanja dohodnine na letni ravni in med letom. Na letni 
ravni dohodnino za zavezanca odmeri davčni organ na podlagi napovedi do 31. oktobra, ki jo 
vloži zavezanec do 31. marca.18 Odmera in poračun dohodnine se za posamezno davčno leto 
opravi po preteku leta, z odločbo davčnega organa. Od dohodnine, odmerjene zavezancu za 
posamezno davčno leto, se odšteje med letom plačana dohodnina od posameznega dohodka, 
ki se šteje za akontacijo dohodnine. 
 
Med letom se plačuje akontacija dohodnine kot predplačilo dohodnine za rezidente in kot 
dokončni davek za nerezidente. V skladu z zakonom o davčnem postopku akontacijo 
dohodnine izračuna: 
1. plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja,  
2. davčni zavezanec sam v davčnem obračunu,  
3. davčni organ v odločbi, izdani na podlagi napovedi zavezanca ali pa na podlagi podatkov 

o katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč. 
 
Akontacije dohodnine se od dohodkov iz delovnega razmerja, od pokojnin in od večine 
dohodkov iz dejavnosti izračunavajo po progresivnih stopnjah, od ostalih dohodkov pa po 
stopnji 25 odstotkov,19 razen od dohodkov od osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, od 

                                                 
18  V skladu z določbo 252. člena Zakona o davčnem postopku napovedi ni dolžan vložiti: 

1. davčni zavezanec, katerega dohodki v davčnem letu, od katerih se plačuje dohodnina v skladu z zakonom, 
ki ureja dohodnino, ne presegajo zneska splošne olajšave, 

2. davčni zavezanec, kateremu je pokojnina edini dohodek v davčnem letu, od katerega se plačuje 
dohodnina v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, če od pokojnine v skladu z zakonom ni bila 
odtegnjena in plačana akontacija dohodnine in zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne 
olajšave za vzdrževane družinske člane. 

 
19  Glede višine akontacije od drugih dohodkov je Ustavno sodišče RS z odločbo U-I48/06-13 z dne 22. 6. 2006 

odločilo, da je prvi odstavek 126. člena ZDoh-1 v neskladju z ustavo. Državni zbor je ugotovljeno neskladje 
dolžan odpraviti do 31. 12. 2006. 

 

 Prvi odstavek 126. člena ZDoh-1 določa, da se akontacija dohodnine od drugih dohodkov izračuna in plača 
po stopnji 25 % od davčne iz drugega odstavka 99. člena (štipendija, ki presega znesek, do katerega se  



23  

katerih se akontacije izračunavajo po nižjih stopnjah, in sicer po stopnji 10 odstotkov oziroma 
0 odstotkov za rezidente in 16 odstotkov za nerezidente. 
 
Od obresti, dividend in dobička iz kapitala se dohodnina izračuna in plača po stopnji 20 
odstotkov in se šteje kot dokončni davek, stopnja dohodnine od dobička iz kapitala pa se 
znižuje vsakih pet let imetništva kapitala.  
 
 
 
3 ZAKAJ SPREMEMBA DOHODNINSKE ZAKONODAJE 
 
V preteklosti so vlade precej bolj enostavno oblikovale in uvedle nacionalni davčni sistem, pri 
tem pa ni bilo bojazni, da bi izgubile davčne prihodke. Splošna globalizacija, rast 
mednarodnih transakcij, globalizacija gospodarstva, liberalizacija denarnih tokov so bistveno 
spremenili pogoje, s katerimi se sedaj spopadajo nacionalni davčni sistemi. Hkrati pa se je 
povečala tudi možnost davčnih izogibanj in utaj, kar vodi do zmanjšanja davčne osnove in s 
tem izpada davčnih prihodkov. Pri tem različne oblike davčnih izogibanj in utaj povečujejo 
neenakost pri davčnih obremenitvah ekonomskih subjektov. 
 
Davki pa niso le največji vir državnih prihodkov v razvitih državah, ampak so v kombinaciji s 
transfernimi plačili tudi sredstvo za stabilizacijo gospodarstva ter sredstvo vpliva na alokacijo 
resursov in neenakost dohodkov. Trg namreč ne deluje vedno učinkovito v treh primerih – ko 
gre za nepopolno konkurenco, javne dobrine in proizvodnje z zunanjimi učinki. V teh 
primerih je nujno, da država posega v delovanje trga in skuša gospodarstvo usmerjati k čim 
večji učinkovitosti z družbenega vidika (Tajnikar, 2003, str. 422). 
 
Pri tem pa sam obstoj nepopolnosti trga še ni zadosten pogoj za poseganje države. Obseg in 
področja, kamor je posegala država, so se s časom spreminjala. Medtem ko je osemnajsto in 
devetnajsto stoletje zaznamoval liberalizem, je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja recesija 
povečala državne intervencije. Dandanes se države ukvarjajo z oblikovanjem sistema socialne 
varnosti in se lotevajo posegov na področju socialnega zavarovanja s tem, da zmanjšujejo 
vlogo države pri socializiranju različnih oblik tveganja (Stanovnik, 2004, str. 4-5). 
 
Javni sektor s svojimi ukrepi in svojo politiko izvaja tri medsebojne povezane funkcije, in 
sicer alokacijsko, prerazdelitveno in stabilizacijsko funkcijo države. 
 
 
3.1 ALOKACIJSKA FUNKCIJA 
 
Glede na to, da tržni mehanizem ne zagotavlja vedno učinkovite alokacije resursov, bo tržni 
mehanizem v odsotnosti popolno konkurenčnega trga proizvajal preveč ali premalo določenih 
                                                                                                                                                         

dohodek v všteva v davčno osnovo od drugih dohodkov) in 101. člena (darila, nagrade in priznanja, 
določena izplačila in dobitki v nagradnih igrah, če presegajo znesek oz. pogoje, do katerega se dohodek ne 
všteva v davčno osnovo od drugih dohodkov) tega zakona. 
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dobrin glede na družbeno želeno raven proizvodnje. V določenih primerih lahko tržni 
mehanizem popolnoma odpove, v drugih pa deluje neučinkovito. Na nepopolnost trga pa 
vplivata tudi nezadostna, nepopolna in asimetrična informiranost in negotovost. V takih 
pogojih država intervenira in korigira tržne pomanjkljivosti ali pa kompenzira tržne efekte 
(Musgrave, Musgrave, 1989, str. 11-29).  
 
Da bi dosegli ustrezen obseg proizvodnje javnih dobrin je torej potrebno, da se odločitev o 
njem ne more prepustiti zasebnim proizvajalcem in trgu, temveč jih mora sprejemati država 
(Tajnikar, 2003,  str. 384). 
 
 
3.2 PRERAZDELITVENA FUNKCIJA 
 
V odsotnosti političnih ukrepov je porazdelitev premoženja odvisna od porazdelitve 
proizvodnih dejavnikov, varčevanja posameznikov, podedovanega premoženja in akumulacije 
premoženja v času življenja (Musgrave, Musgrave, 1989, str. 9). Porazdelitev dohodka je 
odvisna tudi od začetne porazdelitve sposobnosti, poznejšega izobraževanja in tržne cene teh 
sposobnosti. Pri tem pa porazdelitev dohodka in premoženja ni vedno v skladu s tem, kar 
družna meni, da bi bilo socialno pravično (Brown, Jackson, 1995, str. 46). 
 
Med različnimi fiskalni instrumenti, ki jih uporablja država pri prerazdeljevanju dohodka, je 
poudarek predvsem na davčno transfernem sistemu, ki kombinira progresivno obdavčitev 
visokih dohodkov in subvencioniranje manj premožnih. Alternativno pa je prerazdelitev lahko 
implementirana s progresivno obdavčitvijo, pri kateri premožnejši plačujejo relativno višje 
davke kot manj premožni, ali pa s kombinacijo davkov na dobrine, ki jih kupujejo 
premožnejši, in subvencioniranjem dobrin, ki jih kupujejo posamezniki z nizkimi dohodki. Pri 
tem pa ni nujno, da je takšna porazdelitev dohodka in premoženja družbeno pravična 
(Musgrave, Musgrave, 1989, str. 11). 
 
 
3.3 STABILIZACIJSKA FUNKCIJA 
 
Gospodarstva se periodično srečujejo z inflacijo, z nezaposlenostjo, s pomanjkanjem realne 
rasti, s plačilnobilančnimi problemi. Zato država s svojim delovanjem vpliva tudi na 
makroekonomska gibanja, in sicer z usklajenim delovanjem tako monetarne kot fiskalne 
politike. S tem se gospodarstvo usmerja v doseganje visoke zaposlenosti, stabilnosti cen, 
uravnotežene plačilne bilance in sprejemljive stopnje gospodarske rasti (Brown, Jackson, 
1995, str. 29). 
 
Prav tako pa danes velja ugotovitev, da je država lahko zelo neučinkovita tudi na klasičnih 
funkcijah javnih financ. Vzrokov je več, pomembni pa so predvsem nesposobnost predvideti 
vse posledice svojih programov zaradi omejenih informacij, nezmožnost predvideti reakcije 
privatnega sektorja na državne programe, nezmožnost učinkovitega nadzora nad birokracijo, 



25  

ki izvaja zakonodajo in programe, omejitve, ki izhajajo iz političnega procesa odločanja o 
javni porabi (Kranjec, 2003, str. 22-23). 
 
 
3.4 NAČELA DAVČNEGA SISTEMA 
 
Davčni sistem ni samo seznam posameznih davkov, temveč predvsem mehanizem za 
izvajanje fiskalne politike na strani prihodkov (Kranjec, 2003, str. 57). Zaradi svoje 
pomembne vloge v gospodarstvu in družbi nasploh mora biti davčni sistem zasnovan na 
naslednjih temeljnih načelih (Stiglitz, 2000, str. 390): 
1. ekonomska učinkovitost, 
2. administrativna enostavnost, 
3. fleksibilnost, 
4. politična odgovornost, 
5. pravičnost. 
 
 
3.4.1 NAČELO EKONOMSKE UČINKOVITOSTI 
 
Davčni sistem mora čim manj deformirati tržne ekonomske odločitve glede učinkovite 
alokaciji resursov. Vendar davčni sistem že s tem, ko prisilno odvzema dohodek, posredno ali 
neposredno posega v odločitve in tako vpliva na ekonomske odločitve o delu, porabi, 
prihrankih in izobraževanju. Slab davčni sistem znižuje gospodarsko učinkovitost, zato lahko 
rečemo, da je od dveh davčnih sistemov z enakim davčnim donosom boljši tisti, pri katerem 
je proizvod družbe večji. Poseganje v ekonomske odločitve pa ni vedno negativno, saj včasih 
prav obdavčenje izboljša učinkovitost alokacije resursov. V teh primerih govorimo o 
korektivnemu obdavčenju. 
 
 
3.4.2 ADMINISTRATIVNA ENOSTAVNOST 
 
Davčni sistem mora biti oblikovan tako, da je enostaven pri pobiranju in nadzoru davkov kot 
tudi pri izpolnjevanju davčne obveznosti. Prav tako pa morajo biti stroški pobiranja davkov, 
stroški nadzora in stroški izpolnjevanja davčne obveznosti nizki. Pri tem pa ne gre le za to, da 
morajo biti nizki direktni stroški davčne administracije,20 ampak morajo biti nizki tudi 
indirektni stroški, ki jih nosijo davkoplačevalci. 
 
 
 
 

                                                 
20  Davčna uprava Republike Slovenije je za svoje delovanje porabi povprečno 1 % pobranih davčnih 

prihodkov (Letna poročila DURS). Ti stroški so v mednarodnem merilu visoki, saj administrativni stroški 
pobiranja davkov v državah Evropske skupnosti znašajo okoli 0,6 % (Kranjec, 2003, str. 64). 
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3.4.3 NAČELO FLEKSIBILNOSTI 
 
Za vodenje makroekonomske politike mora biti davčni sistem zasnovan tako, da se lahko kar 
najhitreje odziva na spremenjene gospodarske razmere. Progresivna davčna struktura 
zagotavlja avtomatsko stabilnost. Če dohodki padejo zaradi recesije, se povprečna davčna 
stopnja zmanjša. V visoki konjunkturi, ko se povečujejo dohodki, se povprečna davčna 
stopnja avtomatično povečuje, s čimer se preprečuje preveliko povpraševanje na trgu. 
Prilagajanje davčnega sistema spremenjenim gospodarskim okoliščinam povzroča tudi 
politično razpravo, pri končni odločitvi pa se ne upoštevajo le gospodarske, temveč tudi 
politične preference. Končna odločitev o spremembi davčnega sistema je zaradi politične 
razprave sprejeta z zamikom, kar lahko povzroči, da so sprejete rešitve že nepotrebne. 
 
 
3.4.4 NAČELO POLITIČNE ODGOVORNOSTI 
 
To načelo izpolnjuje davčni sistem, ki daje čim manj možnosti za izkoriščanje 
neinformiranosti davkoplačevalca. Politično odgovoren davčni sistem mora odražati družbene 
preference.  
 
Davčni sistem mora biti rezultat demokratičnega političnega procesa, v katerem politična 
večina ne uveljavlja svojih interesov na račun manjšine. Posebno obravnavanje seveda 
pomeni erozijo davčnih osnov in s tem kršenje načela enake obravnave zavezancev glede na 
enako visok dohodek (Kranjec, 2003, str. 24). 
 
 
3.4.5 NAČELO PRAVIČNOSTI 
 
Po načelu pravičnosti mora vsak posamezni davčni zavezanec prispevati pravičen delež k 
financiranju države. V zvezi s pravičnostjo lahko izpostavimo dve alternativni: 
– obdavčitev po načelu koristi, ki predpostavlja, da je davčne zavezance treba obdavčiti v 

skladu s koristmi, ki jih imajo od uporabe javnih dobrin, in 
– obdavčitev po načelu ekonomske sposobnosti, ki pravi, da je davčne zavezance treba 

obdavčiti v skladu z njihovo ekonomsko sposobnostjo (Trotman – Dickenson, 1996, str. 
115-117). 

 
Ekonomisti niso naklonjeni načelu koristi. Zelo težko je namreč ugotoviti, koliko koristi od 
javnih dobrin imajo posamezniki. Načelo koristi ne upošteva prerazdelitvene funkcije 
davčnega sistema in se osredotoča le na učinkovito alokacijo virov v javnem in privatnem 
sektorju (Brown, Jackson, 1995, str. 300). 
 
Ob upoštevanju načela ekonomske sposobnosti pa je treba zagotoviti, da so posamezniki (ki 
so glede izbranih značilnosti v enakem položaju) z enako ekonomsko sposobnostjo enako 
obdavčeni in da so posamezniki (ki so glede izbranih značilnosti v različnem položaju) z 
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večjo ekonomsko sposobnostjo bolj obdavčeni. V prvem primeru govorimo o načelu 
horizontalne izenačenosti, v drugem pa o načelu vertikalne izenačenosti.  
 
Načelo ekonomske sposobnosti upošteva tudi funkcijo prerazdeljevanja. Ob tem načelu se 
postavlja vprašanje, kako meriti ekonomsko sposobnost in kako različno obravnavati davčne 
zavezance z različnimi ekonomskimi sposobnostmi. Pri tem ne obstaja merilo, ki bi zajelo vse 
realizacije sposobnosti posameznika, od potrošnje, premoženja do uživanja prostega časa. 
Zato se uporabljajo predvsem tri merila, in sicer dohodek, poraba in premoženje (Musgrave, 
Musgrave, 1989, str. 223). 
 
Razprave o pomenu tega načela so mogoče bolj predmet filozofije kot javnih financ (Trotman 
– Dickenson, 1996, str. 118). Pozitivna ekonomika ne pove, kako različno naj obravnavajo 
posameznike z različnimi ekonomskimi sposobnostmi. Progresivna davčna lestvica ne more 
biti upravičena zgolj z uporabo načela vertikalne izenačenosti. Pozitivna ekonomika pove le, 
da se morajo hkrati z uporabo tega načela upoštevati posledice, ki jih ima uporaba načela na 
učinkovito alokacijo resursov (Stanovnik, 2004, str. 48). 
 
 
3.4.6 ZDRUŽLJIVOST POSAMEZNIH DAVČNIH NAČEL 
 
Ob pregledu lastnostih dobrega davčnega sistema se postavlja vprašanje, ali so vse lastnosti 
medsebojno združljive in neodvisne, pri tem pa ugotovimo, da ni tako (Stanovnik, 2004, str. 
44). 
 
Večja pravičnost pomeni višjo davčno progresijo, višje stopnje pa pomenijo nižjo ekonomsko 
učinkovitost. Nižja pravičnost, z neupoštevanjem subjektivnih elementov, poenostavlja sistem 
in znižuje stroške davčne administracije. Obdavčenje samo registriranih transakcij je za 
pobiranje enostavnejše, pa tudi manj pravično. Transparenten in demokratičen proces je 
dolgotrajen, kar je v nasprotju z zaželeno lastnostjo fleksibilnosti. Davčni sistem, tudi 
slovenski, je tako v stičišču konfliktnih interesov, ki se odražajo v neprekinjenih razpravah o 
potrebnih spremembah (Kranjec, 2003, str. 65). 
 
 
3.5 RAZLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONODAJE NA PODROČJU DOHODNINE V SLOVENIJI21 
 
Z letom 2005 se je obstoječi sistem dohodnine, ki je stopil v veljavo 1. 1. 1991,  dopolnil in 
nadgradil v skladu s spremenjenimi razmerami v načinu pridobivanja dohodkov fizičnih oseb, 
s spremenjeno zakonodajo, ki ureja dohodke in statuse fizičnih oseb in v skladu 
mednarodnimi standardi in zahtevami Evropske unije. Kot je bilo že napisano, so temeljni 
cilji, ki so bili upoštevani pri pripravi zakona, globalna razbremenitev zavezancev, bolj enaka 
in bolj pregledna davčna obravnava dohodkov in enakomernejša razporeditev davčnih bremen 
med zavezanci ter širitev davčne osnove.  

                                                 
21   Povzeto po Predlogu zakona o dohodnini, 2004. 
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Navedeni cilji so bili zastavljeni na podlagi ugotovitev, da je v Sloveniji relativno visoka 
splošna obremenitev dohodkov fizičnih oseb, predvsem dohodkov iz dela, da so davčne 
obremenitve neenakomerno porazdeljene in zato zavezanci prehajajo iz davčno bolj 
obremenjenih oblik dohodkov v manj obremenjene ter da določene vrste dohodkov fizičnih 
oseb sploh niso zajete v obdavčitev ali pa so zajete deloma. V zakonu so realizirane tudi tri 
odločbe Ustavnega sodišča RS.22 
 
 
3.5.1 URESNIČITEV TREH ODLOČB USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Eden od temeljnih razlogov za sprejem zakona je uresničitev treh odločb Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, sprejetimi v zvezi z določbami tedaj veljavnega zakona o dohodnini. Od 
navedenih treh odločb je z vidika finančnih posledic za zavezance in za proračun posebej 
pomembna prvo sprejeta odločba v zvezi z olajšavami za otroke, saj je bil za uresničitev 
navedene odločbe ustavnega sodišča potreben poseg v sistem olajšav. 
 
 
3.5.2 GLOBALNA RAZBREMENITEV ZAVEZANCEV IN POVEČANJE DAVČNIH OLAJŠAV 
 
Do sprememb davčne zakonodaje na področju dohodnine je bila vodena politika v smeri in s 
ciljem razbremenitve najnižjih dohodkovnih razredov, ki je bila uresničena tudi z zakonom o 
izjemnem znižanju davčne obveznosti, ki je veljal v obdobju od leta 2000 do leta 2001. V 
času od uveljavitve navedenega zakona so se razmere pomembno spremenile, saj so bili v tem 
času  sprejeti zakoni, s katerimi se je že v letu 2002 pomembno povečal obseg, oziroma višina 
neposrednih transferjev za zagotavljanje socialne varnosti in družinskih prejemkov, ki so 
namenjeni predvsem osebam z najnižjimi dohodki.  
 
Neposredni transferji so v splošnem bolj učinkoviti in transparentni in je z njimi primerneje 
voditi določeno socialno ali družinsko politiko kot z davčnimi mehanizmi, ki imajo glede na 
svoje posebnosti, omejene možnosti vplivanja in se zato lahko uporabijo le kot 
komplementarni instrumenti, oziroma kot podpora socialni ali drugim politikam.  
 
Uresničitev navedene globalne razbremenitve in povečanja olajšave za otroke na podlagi 
odločbe ustavnega sodišča sta bistveni z vidika finančnih posledic zakona tako na zavezance 
kot tudi za proračun, saj pomenita velik izpad prihodkov iz naslova dohodnine, ki ga ni 
mogoče nadomestiti le z viri znotraj dohodnine. Znotraj sistema dohodnine je bila zato 

                                                 
22  Ustavno sodišče Republike Slovenije je sprejelo tri odločbe, in sicer: 

– 14. 11. 1996 v zvezi z 10. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 68/96) - določbe 10. člena 
zakona o dohodnini so v neskladju z ustavo, v kolikor ne izvzamejo v celoti iz obdavčevanja tistih 
zneskov, ki jih roditelj mora nameniti preživljanju svojega otroka, da bi bil le-temu zagotovljen življenjski 
minimum; 

– 27. 11. 1997 v zvezi z 16., 42., 43. in 86. a členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 82/97) - 
določitev zakonske podlage za določanje vrste in višine povračil stroškov v zvezi z delom, do katere ti 
niso obdavčeni;  

–  22. 4. 1999 v zvezi s četrto alinejo 11. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 36/99) - na določanje 
vzdrževanega družinskega člana v zvezi z upoštevanjem olajšave za otroka v izvenzakonski skupnosti. 
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potrebna širitev davčne osnove tudi na dohodke, ki niso bili obdavčeni ali so bili obdavčeni v 
manjši meri. Narejen je bil tudi premik v smeri večje obremenitve pasivnih dohodkov, ki so 
namenjeni povečanju premoženja. 
 
V zakonu so določeni dohodki, ki se ne štejejo za obdavčljive dohodke po zakonu o 
dohodnini, kot so to primeroma darila, ki jih fizična oseba prejme od druge fizične osebe (pod 
pogojem, da ta ni njen delodajalec in da darilo ni prejeto v zvezi z opravljanjem dejavnosti). 
Posebna določba pa določa dohodke, ki so oproščeni plačila dohodnine.  
 
 
3.5.3 SPREMEMBE V STRUKTURI DAVČNIH ZAVEZANCEV  
 
Iz podatkov o odmeri dohodnine od leta 1991, za katero je bila dohodnina zavezancem prvič 
odmerjena, do leta 2001 izhaja, da so se v tem času zgodile tudi pomembne spremembe v 
strukturi zavezancev, oziroma v načinu pridobivanja dohodkov (interna gradiva Ministrstva 
za finance in Davčne uprave RS).  
 
Tako je imelo v letu 1991 63,5 odstotka vseh zavezancev le po enega od virov dohodnine, po 
podatkih za leto 2001 pa le še 32,1 odstotka vseh zavezancev. Večina zavezancev je torej 
pridobivala dohodke iz različnih virov, kar je potrjevalo potrebo po sintetični obdavčitvi 
dohodkov z enim davkom, to je dohodnino in nujnost po večji izenačitvi obremenitev med 
različnimi vrstami dohodkov.  
 
Porazdelitev zavezancev za leto 2003 po virih dohodnine pokaže, da ima 65,5 odstotka vseh 
zavezancev dohodke iz naslova plač, delež tega vira predstavlja v skupnih virih dohodnine 68 
odstotkov. Število zavezancev, ki prejemajo pokojnino in so imeli odmerjeno dohodnino, je 
okrog 28 odstotkov vseh davčnih zavezancev s 17-odstotnim deležem v skupnih virih.  
 
66 odstotkov zavezancev, ki so oddali napovedi za leto 2004, pa je poročalo o dohodkih, ki se 
uvrščajo med plače in dohodke, povezane s plačami, torej še o nadomestilih in povračilih 
stroškov. Plače, nadomestila plač in povračila stroškov so imeli v dohodkih iz vseh virov 
dohodnine 68-odstotni delež; pred desetimi leti je delež teh virov znašal 71,4 odstotka. Iz leta 
v leto se povečuje število zavezancev, ki dobivajo pokojnine in nadomestila, ki jih izplačuje 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: leta 2004 je takšne vire v napoved 
uvrstilo 27,9 odstotka zavezancev, deset let pred tem 21,5 odstotka zavezancev. 
 
Distribucija vseh davčnih zavezancev glede na višino doseženega bruto dohodka, 
opredeljenega v odstotku od povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 
2003 pokaže, da ima skoraj 75 odstotkov davčnih zavezancev bruto dohodek do višine 
povprečne letne plače in skupaj plačajo dobrih 21,3 odstotka dohodnine.  
 
74,5 odstotka dohodninskih zavezancev je leta 2004 zaslužilo manj od povprečne bruto plače: 
41,4 odstotka zavezancev je zaslužilo do 60 odstotkov povprečne plače, od ene do treh 
povprečnih plač je zaslužilo 24 odstotka zavezancev, bruto dohodke, ki so presegli tri 
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povprečne plače, je imelo 1,8 odstotka zavezancev. Tudi pri dohodnini za leto 2004 je opaziti 
veliko nesorazmerje med številom predstavnikov najvišjega dohodninskega razreda in 
njihovim deležem pri zbrani dohodnini, vendar je bil velik tudi delež teh zavezancev pri 
skupnih bruto dohodkih. 
 
Simulacija prej veljavnega sistema dohodnine na podatkih o odmeri dohodnine za leto 2003 
pokaže, da znaša povprečna efektivna davčna stopnja, izražena z razmerjem med realizirano 
dohodnino in bruto dohodki, zmanjšani za prispevke za socialno varnost ter za vse 
uveljavljene stroške ter davčne olajšave, 21,7 odstotka. 
 
Po dohodninski lestvici za leto 2004 pa je bila povprečna efektivna stopnja zaradi olajšav 
precej nižja: 19,9-odstotna na ravni vseh zavezancev, 11,3-odstotna pri zavezancih z dohodki 
do povprečne plače in 26,5-odstotna pri zavezancih z dohodki nad povprečno plačo, v 
najvišjem davčnem razredu, v katerem je bila z zakonom predpisana 50-odstotna obdavčitev, 
je povprečna efektivna stopnja dosegla 41,5 odstotka. 
 
Iz analiz podatkov izhaja, da so bile davčne obremenitve neenakomerno porazdeljene med 
davčnimi zavezanci. Določeni dohodki so bili povsem neobdavčeni, kot primeroma obresti od 
bančnih depozitov, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev in posamezni dohodki, 
doseženi v tujini. Zato je bila uveljavljena razširitev davčne osnove, in sicer na način, da so v 
obdavčitev načeloma zajeti vsi dohodki fizičnih oseb. 
 
 
3.5.4 PRILAGODITEV ZAKONODAJE SPROŠČANJU TOKOV NA PODROČJU PRETOKA LJUDI, 

STORITEV IN KAPITALA 
 
Eden od pomembnih razlogov za sprejem zakona so bile tudi priprave na vstop v Evropsko 
unijo in prilagoditev zakonodaje sproščanju tokov na področju pretoka ljudi, storitev in 
kapitala ter prilagoditev sistema dohodnine mednarodno primerljivim standardom. 
 
Živimo v obdobju globalizacije. Ljudje in kapital postajamo vse bolj gibljivi in meje med 
posameznimi državami postajajo čedalje bolj zabrisane. Fiskalna suverenost držav ima ob vse 
večji mobilnosti kapitala in ljudi za posledico večkratno obdavčitev dohodkov in premoženja 
na mednarodni ravni. Potreba po globalizaciji in integraciji povzroča tudi večjo mobilnost 
nacionalnih davčnih osnov in pred nacionalnimi davčnimi politikami odpira nova vprašanja z 
mednarodnimi vplivi (Mitrović, 2002, str. 1). 
 
Zato je bilo uveljavljeno načelo obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku in 
nerezidentov po viru dohodka v Sloveniji in s tem povečanje obsega davčne obveznosti za 
rezidente, ki so obdavčeni od dohodka, ki bo dosežen v Sloveniji in v tujini (princip 
obdavčitve svetovnega dohodka) in povečane obveznosti za nerezidente, saj so jasneje 
določena pravila, kdaj se šteje, da je dohodek obdavčen v Sloveniji (princip obdavčitve po 
viru dohodka).   
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Uporaba pravila obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku in nerezidentov po pravilu vira 
dohodka, kar prakticira večina držav, vodi v dvojno obdavčitev dohodka na mednarodni 
ravni. Tako, kot je že bilo omenjeno, se je še bolj povečala vloga in pomen bilateralnih 
konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, saj je ena od posledic globalizacije tudi 
nastanek novih težav na davčnem področju, in sicer predvsem težav v zvezi z vedno večjo 
»mobilnostjo« davčne osnove, uporabo kriterija »fizične prisotnosti« in pridobivanjem 
potrebnih informacij.  
 
Problem se namreč pojavi, ko postane glavni motiv prenosa in naložbe finančnih sredstev v 
drugo državo članico davčno izogibanje ali celo davčna utaja. Davčna utaja predstavlja 
nezakonito izogibanje plačilu davka, davčno izogibanje pa zakonito izogibanje, s katerim 
davčni zavezanec prepreči zmanjšanje realnega dohodka (Stanovnik, 2004, str. 52). 
 
 
3.5.5 SPREMEMBA NAČINA PRIDOBIVANJA DOHODKA FIZIČNIH OSEB 
 
Od leta 1991 je prišlo do pomembnih sprememb, tako na področju zakonodaje, ki se 
neposredno ali posredno uporablja ob izvajanju zakona o dohodnini, in tudi v življenju in 
načinu pridobivanja dohodka ljudi.   
 
S sedaj veljavno dohodnino so obdavčeni dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti, 
dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, dohodki iz premoženja, dobički iz 
kapitala in vsi drugi dohodki. 
 
Kot dohodek se tako šteje vsako izplačilo, oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko 
izplačila oziroma prejema dohodka. Ravno zaradi izplačil dohodkov v naravi, ki so vedno bolj 
pogosta oblika izplačevanja dohodka tudi v Sloveniji, so v zakonu opredeljene metode 
določanja višine dohodka v primerih, ko je ta izplačan v naravi ali med povezanimi osebami.  
 
Zaradi sledenja enemu bistvenih davčnih načel, to je enakopravni obravnavi davčnih 
zavezancev, je v zakonu tudi opredelitev posameznih vrst dohodkov in način določanja vrste 
posameznega dohodka. V praksi so se pojavljale težave zaradi posameznih nezadostnih 
definicij dohodkov in v mnogih primerih neurejenih statusov oseb, ki so pridobivali 
posamezne vrste dohodkov. Zavezanci, ki so imeli dohodke oziroma status, na podlagi 
katerega je bila mogoča ugodnejša davčna obravnava, so uporabili svoj status tako, da so bili 
upravičeni do plačila nižje obveznosti kot je določena za osebe z dohodki oziroma s statusom, 
ki ga ni bilo mogoče izrabiti za znižanje davčnih obveznosti. Med dajatvami so poleg 
dohodnine pomembni tudi prispevki za socialno varnost in druge dajatve, ki jih v zvezi z 
opravljanjem dela oziroma storitev plačujejo delodajalci. Tako je bil prisoten interes 
zavezancev, da se selijo iz davčno bolj obremenjenih oblik dohodkov v manj obremenjene 
oblike dohodkov.  
 
Pretežno večino dohodkov fizične osebe dosežejo na podlagi lastne aktivnosti, bodisi kot 
zaposleni ali kot samozaposleni. Za razliko od zaposlene osebe, ki je praviloma skoraj v celoti 
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odvisna od delodajalca, samozaposlena oseba nastopa samostojno in neodvisno na trgu, ima 
lastna sredstva, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti in dela v lastno korist in na lasten 
riziko. Ker navedeno ni jasno v predpisih, ki urejajo delovnopravno oziroma statusno 
zakonodajo, je to v ZDoh-1 določeno za davčne namene.  
 
Narava, oziroma vrsta dohodka, je pomembna tudi za določanje obveznih prispevkov za 
socialno varnost, saj se določeni dohodki za občasno delo ne vključujejo v osnovo za 
prispevke oziroma se od njih ne plačuje prispevkov za socialno varnost (na primer avtorski 
honorarji). S postavitvijo določenih pravil so onemogočena izogibanja davčnim obveznostim, 
s tem pa se postavljajo davčni zavezanci v bolj izenačen položaj. 
 
Iz navedenih razlogov so bile opravljene spremembe v smeri večje izenačitve obremenitev 
posameznih vrst dohodkov, predvsem v odvisnosti od vsebine dohodka, ki se ugotavlja na 
podlagi statusa fizične osebe oziroma razmerja, na podlagi katerega pridobiva dohodek in 
odmik od ugotavljanja dohodka na podlagi oblike oziroma naziva dohodka oziroma pravne 
podlage za izplačilo. Na ta način naj bi bilo prehajanje zavezancev med dohodki bolj omejeno 
in s tem tudi enakomerneje porazdeljeno davčno breme med zavezanci.      
 
 
3.6 NEKATERE ZNAČILNOSTI DAVČNIH REFORM V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji imamo od leta 2002 vsako leto drug, vedno znova prehoden davčni sistem, ki 
davčne zavezance spravlja v dvome. Zaradi stalnih sprememb zavezanci ne vedo, kam naj 
investirajo, da bo davčno čim bolj ugodno, kdaj lahko razporejajo dobičke in kako dolgo ne 
smejo sredstev, ob nakupu katerih so uveljavljali olajšavo, prodati, kolikšno olajšavo lahko v 
posameznem letu izrabijo, kaj se šteje v olajšavo in podobno. 
 
Zaupanje v pravo v zvezi z davčno reformo pomeni, da davčni zavezanci ne smejo biti 
postavljeni v položaj, v katerem ne vedo, kakšna bo pravna ureditev po teh reformah. V takem 
primeru je namreč poseženo v njihove pravice, saj zaradi negotovosti ne morejo v polni meri 
uresničevati z ustavo zajamčene pravice do zasebne lastnine in svobodne gospodarske pobude 
(Horvat, 2006, str. 505). 
 
Povsem nesprejemljivo je, da se davčni sistem spreminja iz leta v leto in zavezance spravlja v 
povsem drugačen davčni položaj od tistega, v katerem je kdo sprejel kako odločitev. V taki 
državi tudi tuji vlagatelji neradi poslujejo.  
 
K zapletenosti sistema precej pripomorejo lobiji, ki poskušajo zase pridobiti čim več 
ugodnosti, tako da je dohodninski sistem postal zapleten (Stanovnik, 2005a, str. 14).  
 
Še pred začetkom uporabe ZDoh-1 in v času njegovega izvajanja je bilo podanih več 
predlogov, tako zavezancev kot strokovne javnosti za spremembo obstoječega sistema. 
Kritike so se nanašale predvsem na kompleksnost ureditve obdavčevanja dohodkov fizičnih 
oseb, administrativno zapletenost postopkov pobiranja davka in relativno visoko 
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progresivnost dohodnine, predvsem glede obdavčitve pasivnih dohodkov, zlasti dohodkov iz 
vzajemnih skladov in kapitalskih dobičkov. Vsako pretiravanje pri obdavčevanju se namreč 
pokaže v selitvi kapitala in padcu konkurenčnih možnosti, čemur smo bili priča po zadnji 
davčni reformi iz leta 2004. Imetniki pretežnih lastniških deležev so se izognili obdavčenju s 
prodajo delnic, s prenosom dela premoženja na Nizozemske Antile. 
 
Podobno je bilo tudi v letu 2005 z napovedano spremembo pri obdavčitvi kapitalskih 
dobičkov, ki naj bi obdavčila ne samo naložbe, ki bi jih davčni zavezanci kupili po uveljavitvi 
zakona 1. 1. 2006, temveč tudi vse ostale naložbe pred tem datumom. Po tedaj veljavni 
zakonodaji so bili po preteku triletnega obdobja realizirani kapitalski dobički neobdavčeni za 
vse davčne zavezance. Tako je prisotna arbitrarna davčna diskriminacija med investitorji in 
davkoplačevalci, katerih naložbe so bile v začetku januarja 2006 že stare tri leta, in tistimi, ki 
so investirali kasneje. Na drugi strani pa je v letu 2005 prišlo do povečanja prodaje deležev v 
gospodarskih družbah, ki so jih lastniki imeli več kot tri leta in so bili morebiti ustvarjeni 
kapitalski dobički ta čas zunaj obdavčitve. 
 
Pri tem pa ne gre samo za diskriminatorno obravnavo investitorjev. Zakon spreminja 
alokacijsko učinkovitost investiranih sredstev. Ob sprejemanju naložbenih odločitev davčni 
pogoji vplivajo na investitorje in zaradi nove davčne ureditve utegnejo zdaj svoje prvotne 
investicijske načrte spremeniti. Spremembe v alokaciji kapitala, ki ne izvirajo izključno iz 
poslovnega okolja, pač pa zaradi politično administrativnih ukrepov, so praviloma škodljive. 
 
Nasprotni proces z nepremišljenimi ukrepi pa bi lahko povzročil očitke o ustvarjanju 
nelojalne davčne konkurence in davčne oaze, proti čemur se je Slovenija načeloma zavezala z 
več mednarodnimi pogodbami. 
 
V spremembah ZDoh-1 lahko iščemo tudi prve zametke uvajanja 20-odstotne proporcionalne 
davčne stopnje. Tako je v letu 2006 zelo pomemben sistemski premik pri dohodnini - 
cedularna, 20-odstotna obdavčitev tistih dohodkov iz kapitala, ki so mednarodno najbolj 
mobilni: obresti, dividend in kapitalskih dobičkov. S to rešitvijo se je Slovenija zgolj izenačila z 
vrsto zahodnih držav, ki dohodke iz kapitala pragmatično obdavčujejo izven progresivne 
dohodnine z relativno nizko proporcionalno stopnjo, jih s tem zadržijo pod svojo davčno 
jurisdikcijo in spodbujajo domačo ekonomsko aktivnost (Čok, 2005, str. 5).  
 
S cedularno obdavčitvijo nekaterih dohodkov iz premoženja naj bi predvsem zagotovili 
enostavnejše in administrativno manj zahtevno obdavčevanje, zmanjšali naj bi se stroški 
obračunavanja in stroški nadzora. Manjši naj bi bil tudi motiv za odliv kapitala, še zlasti 
zaradi visokih stopenj sintetične dohodnine.  
 
Že pred sprejetjem novele ZDoh-1 se je predvidevalo, da bodo vlagatelji precej optimirali 
davčni status. Tako je zaradi predlaganega znižanja stopnje obdavčitve kapitalskih 
dobičkov na 20 odstotkov po novem letu, v letu 2006 prišlo do večjega izplačila dobičkov 
kot do tedaj. 
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Precejšnjo, vendar le začasno davčno razbremenitev pomeni tudi postopnost pri uvajanju 
obdavčitev obresti. V davčno osnovo se je v letu 2005 vštevalo 10 odstotkov obresti nad 
300.000 SIT, v letu 2006 in 2007 pa se obresti obdavčujejo po stopnji 15 odstotkov, pri tem 
pa se v letu 2006 in 2007 seštevek obresti zmanjša za 150.000 SIT; polno obdavčene bodo 
obresti šele v letu 2008.  
 
Za razliko od kapitalskih dobičkov pri obrestih ne bo upoštevana rast življenjskih stroškov, 
zato se kot alternativa ponujajo obvezniški vzajemni skladi, ki se vštevajo med kapital in kjer 
se bo ob določenih pogojih upoštevala valorizacija23, poleg tega bo možno upoštevati tudi 
normirane stroške.  
 
Pri tem vseh teh spremembah pa je treba upoštevati, da kakršnekoli izjeme pri obdavčitvi 
različnih naložbenih skupin povzročijo neoptimalno alokacijo prihrankov tako z 
narodnogospodarskega vidika kot z vidika posameznih varčevalcev. 
 
Še vedno obstaja tudi različna davčna ureditev posameznih kategorij zavezancev, kot so javni 
uslužbenci in funkcionarji, zaposleni na trgovskih ladjah dolge plovbe, študentje, čeprav mora 
biti davčna zakonodaja nevtralna in ni namenjena stimuliranju posameznikov ali spodbujanju 
enega načina varčevanja. Pri tem pa se je treba zavedati, da ugodnost ene skupine davčnih 
zavezancev lahko povzroči neugodnost drugi skupini. 
 
Davčna zakonodaja je zato pomemben element, ki vpliva na odločitve posameznika pri 
razporejanju prihrankov med sedanjo in prihodnjo porabo ter pri investicijskih odločitvah, pri 
tem pa dober davčni sistem ne sme ovirati učinkovite alokacije virov. Za posameznika je 
vsekakor najpomembnejši končni donos pri posameznih oblikah naložb, pri čemer pa ga 
davek lahko precej zmanjša. Nenehno napovedovanje sprememb zakona pa vseeno vpliva na 
obnašanje investitorjev ter zvišuje institucionalno tveganje že tako majhnega in slabo 
razvitega kapitalskega trga. 
 
Stabilna davčna zakonodaja je torej nujno potrebna za privlačno in konkurenčno investicijsko 
gospodarstvo. Zdi se, da se snovalci zakonov v Sloveniji tega ne zavedajo dovolj, sicer 
predlogov ne bi vlagali tako zlahka in nepremišljeno, da jih je treba po nekaj dnevih že 
popravljati.  
 
Pri dani stopnji globalizacije in liberalizacije je tako pri izboljšanju slovenskega davčnega 
sistema, katerega cilj je prijaznejše in konkurenčnejše podjetniško okolje, hkrati pa tudi 
kakovostnejše življenje, nerazumno razmišljati o poizkusih na področju davčnih stopenj, kaj 
šele pri uvajanju novih davčnih oblik.  
 
 
 

                                                 
23  Pravila so okvirno določena v 91. členu ZDoh-1, podrobneje pa so opredeljena v Pravilniku o načinu 

valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1, objavljenim v Uradnem 
listu RS, št. 34/06, 73/06. 
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4 PROPORCIONALNA DAVČNA STOPNJA 
 
Skozi zgodovino so davki menjavali tako obliko kot tudi način zbiranja ter višino. Z 
gospodarskim razvojem so se praviloma zniževali, pogosto pa tudi zapletali. Po svoji funkciji 
je davčni sistem namenjen zgolj čim bolj učinkovitemu pobiranju davkov, s katerimi država 
financira svoje osnovne naloge. Danes je davčni sistem zaradi različnih davčnih olajšav, 
oprostitev in znižanj davka zelo zapleten. Davčni sistem je namreč poleg naloge zbiranja 
sredstev za financiranje osnovnih dobrin in storitev prevzel še nalogo prerazdeljevanja 
dohodka, na drugi strani pa so si določene privilegije priborile tudi posamezne interesne 
skupine.  
 
Tako se danes srečujemo s prenormirano, spremenljivo in izredno kompleksno ureditvijo 
obdavčitve. Vse bolj se pojavljajo zahteve po stabilni in pregledni davčni zakonodaji, 
učinkoviti davčni službi in preprostem postopku izpolnjevanja davčnih obveznosti.  
 
Evropska unija na področju obdavčitve fizičnih oseb ne predpisuje državam članicam 
temeljev in načinov obdavčitve, kar pomeni, da so Slovenija in druge države članice glede 
načina obdavčitve in glede določanja davčnih zavezancev (posameznik ali gospodinjstvo, viri 
dohodnine, oprostitve, olajšave, progresivnost obdavčitve, stopnje itd.) popolnoma 
samostojne. Predpisi Evropske unije posegajo v nacionalne sisteme dohodnine deloma z 
direktivo o proporcionalnem sistemu obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose 
sredstev in zamenjave delnic družb iz različnih držav članic, in direktivo o obdavčitvi 
dohodka od prihrankov v obliki plačila obresti. Ti dve direktivi sta upoštevani tudi v 
slovenski davčni zakonodaji (Šircelj, 2005, str. 6). 
 
Davčne prakse kažejo na uporabo različnih kompromisov pri obdavčevanju, ki različno 
učinkujejo na gospodarsko učinkovitost, kratkoročno in dolgoročno blaginjo. Davki na 
dohodek so proporcionalni, progresivni ali regresivni. Uporaba proporcionalne stopnje 
pomeni, da vsak davkoplačevalec plača natanko enak delež dohodka, kar je značilno za 
uporabo proporcionalne davčne stopnje. Enak davek za enak dohodek bi lahko bil sprejemljiv 
kot »pravičen« davek. O progresivnem davku od dohodka govorimo takrat, ko 
davkoplačevalec z višjimi dohodki plača večji znesek in hkrati tudi večji delež od svojih 
dohodkov. O regresivnem davku pa govorimo takrat, ko velja večji delež davkov za revne kot 
pa za bogate (Bojnec, 2006, str. 4).  
 
O presežni obdavčitvi govorimo, ko uvedba davka preusmeri vire v neučinkovito porabo. 
Presežna obdavčitev vpliva na izbiro med delom in prostim časom (substitucijski učinek); če 
pa bi bila ponudba dela povsem neelastična, pri davku od dohodka ne bi imeli substitucijskih 
učinkov in ta davek ne bi vplival na zmanjšanje ponudbe dela in povečanje količine prostega 
časa (Stanovnik, 2004, str. 63). Optimalni davki bi bili določeni le na osnovi potrebnega 
prerazdeljevanja dohodka, kar bi bilo določeno s funkcijo družbene blaginje. Bolj ko bi bila 
družba nenaklonjena neenakosti, bolj progresivna bi bila obdavčitev. Vendar ponudba dela ni 
popolnoma toga in davek od dohodka lahko povzroči substitucijski učinek. 
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Čeprav je učinek davčnih stopenj na delovne ure posameznika manj jasen, vseeno velja 
prepričanje, da visoki davki negativno vlivajo na število ur dela posameznika. Bolj gotov pa 
je vpliv davkov in davčnih stopenj prek ekonomskih učinkov davkov na prihranke in naložbe 
ter na selitev finančnih virov in proizvodnih dejavnikov na manj obdavčena območja. 
 
Tako je učinek proporcionalnega ali progresivnega davka na ponudbo dela negotov. Pri 
nekaterih posameznikih bodo prevladali substitucijski učinki, pri drugih pa dohodkovni. 
Agregatne učinke obdavčenja na davčne prihodke prikazuje Lafferjeva krivulja. Lafferjeva 
krivulja, ki je dobila ime po ekonomistu Arthurju Lafferju24, ponazarja razmerje med 
efektivno davčno stopnjo in davčnimi prihodki, ki pa jo treba jemati s pridržkom. 
 
Pri davčni stopnji 0 ne bo nobenih davčnih prihodkov. Nato krivulja narašča (prevladujejo 
dohodkovni učinki), dokler ne doseže maksimuma. Ko doseže presežno obdavčitev, krivulja 
pada, ker prevladujejo substitucijski učinki. Če se stopnja povišuje nad 0 ali znižuje pod 100 
odstotkov, se bo davčni prihodek povečal, obstajala pa bo točka nekje na sredi intervala, kjer 
bo davčni izplen največji.  
    
Višje davčne stopnje pa ne vplivajo le na zmanjšanje ponudbe dela. Višje davčne stopnje 
spodbujajo davkoplačevalce k prejemanju takšnih oblik plačila za svoje delo, ki so manj 
obdavčene (različne bonitete, vrednostni papirji, itd.), in spodbudijo posameznike k 
posedovanju premoženja, ki je ugodnejše z davčnega vidika.  
 
 
4.1 KAJ JE PROPORCIONALNA DAVČNA STOPNJA 
 
Flat tax - proporcionalni davek ali v Sloveniji tudi poimenovan »enotna davčna stopnja«, je 
sistem obdavčitve z dohodnino, v katerem vsi zavezanci, ne glede na višino dohodka, 
investiranje ali drugo finančno značilnost, plačajo davek po enaki stopnji.  
 
Izraza ena davčna stopnja in »enotna davčna stopnja« se v Sloveniji pogostokrat med seboj 
zamenjujeta in dejansko vse razprave o »enotni davčni stopnji« pomenijo razpravo o eni 
davčni stopnji, ki pa se lahko pojavlja v dveh pojavnih oblikah: 
– v okviru posamezne davčne oblike, tako da je lahko davčna stopnja v okviru posameznih 

davčnih oblik različna, znotraj iste davčne oblike pa enotna (npr. pri dohodnini 20 
odstotkov, davčna stopnja pri davku na dodano vrednost 17 odstotkov, pri davku od 
dohodka pravnih oseb 22 odstotkov); ali pa 

– v okviru davčnega sistema kot celote, kar pomeni enako visoko davčno stopnjo v okviru 
pomembnejših davkov, na podlagi katerih država pridobiva javnofinančne prihodke 
(dohodnina, davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost). 

 
V javnosti pa se pojavljajo tako zagovorniki kot tudi nasprotniki sistema proporcionalne 
davčne stopnje. 

                                                 
24  Več o tem tudi v prispevku Arthurja B. Lafferja: The Laffer Curve: Past, Present, and Future, 2004. 
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4.1.1 ARGUMENTI ZA IN PROTI UVEDBI PROPORCIONALNE DAVČNE STOPNJE25 
 
4.1.1.1 Zagovorniki proporcionalne davčne stopnje 
 
Zamenjava progresivne lestvice z eno samo stopnjo naj bi znižala davke bogatim, ki so v 
praksi tudi nosilci odločitev v družbi, so prepričani nasprotniki.26 
 
Glavni argument, ki ga navajajo je, da se bodo bogati zavezanci preselili v države, ki ponujajo 
nižje davčne stopnje. Nižja obdavčitev bogatih v določeni državi pa vodi v to, da bo več 
bogatih, kar pomeni tudi večji dobrinos za to družbo. 
 
Zagovorniki trdijo, da je učinkovitost proporcionalne davčne stopnje v primerjavi s 
progresivnim davčnim sistemom odvisna tudi od višine praga, do katerega posameznikom ni 
potrebno plačati davka. Zato je to progresivni davčni sistem z dvema stopnjema, drugi pa 
trdijo, da je to le izvzetje.27 Oboji se na splošno strinjajo, da revni naj ne bi bili obdavčeni, 
nasprotniki pa poudarjajo, da je to težje doseči glede na to, da bogati v takem davčnem 
sistemu plačujejo manj. 
 
Zagovorniki proporcionalne davčne stopnje želijo doseči čim višjo stopnjo praga, do katerega 
ni potrebno plačevati davka in tako vključiti tudi »delavski razred«, ki bi sicer ob uvedbi 
sistema proporcionalne davčne stopnje plačeval več davka, kot pa ga plačuje v progresivnem. 
Nasprotniki tudi tokrat poudarjajo, da je tudi to težko doseči, glede na manjšo obdavčenost 
premožnejših. 
 
Prednost v proporcionalni davčni stopnji zagovorniki vidijo tudi v možnosti, da se zaradi 
poenostavitve davčne zakonodaje in odprave zakonskih lukenj, ki omogočajo izogibanje 
plačevanju davkov, povečajo davčni prihodki.28 Nasprotniki so menja, da se davčno 
zakonodaja lahko poenostavi in zaprejo davčne luknje tudi v sistemu progresivne 
obdavčitve.29 

                                                 
25  Povzeto po Taxation, Flat tax. 
 
26  »Če smo pripravljeni sprejeti, da pride večina ljudi do višjih dohodkov s trdnim delom, odrekanjem med 

študijem in razvijanjem lastne nadarjenosti, potem je lahko uvideti, da je progresivno obdavčenje krivično. 
Davki jim odvzamejo vedno večji del dodatnega dohodka in zato od lastne pridnosti nimajo enake koristi 
kot tisti, ki se manj trudijo, ali celo lenarijo«, je prepričan Masten (Masten, 2005). 

 
27  Na podlagi raziskave, ki jo je naredil za Anglijo, pa Murphy trdi, da je proporcionalna davčna stopnja prej 

regresivna v primerjavi z dohodkom in verjetno tudi v primerjavi s potrošnjo (Murphy, 2006a, str. 97).  
 
28  Doslej razpoložljivi podatki kažejo, da se je v državah, ki so vpeljale proporcionalno dohodnino, povečal 

davčni donos, vendar analitiki opozarjajo, da to ni nujno posledica večje pripravljenosti zavezancev, da 
plačujejo davek, temveč predvsem posledica večje administrativne učinkovitosti davčnega postopka in 
odprave velikega števila izjem, olajšav in preferencialnega priznavanja davčnih osnov (Kranjec, 2005a, str. 
34). 

 
29  Murphy je pri proučevanju modelov proporcionalne davčne stopnje ugotovil, da ne dosega ciljev, ki jih ji 

pripisujejo zagovorniki in da je na splošno mogoče najti le malo dokazov za trditve zagovornikov te davčne 
stopnje. Murphy ne verjame v velike poenostavitve in druge prednosti, verjame pa, da je enotna davčna 
stopnja le trojanski konj za znižanje davčne obremenitve bogatih in pot v popolno davčno oprostitev 
kapitala. Murphy verjame, da proporcionalna davčna stopnja oškoduje državo, dohodki britanskega 
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Višina davčnih prihodkov v sistemu proporcionalne davčne stopnje je odvisna tudi od stopnje 
davka. Ponavadi so zagovorniki proporcionalne davčne stopnje tudi zagovorniki znižanja 
davčne obremenitve, toda proporcionalna davčna stopnja naj bi doprinesla k povečanju 
davčnih prihodkov tudi z zvišanjem davčne stopnje. 
 
 
4.1.1.2 Nasprotniki proporcionalne davčne stopnje 
 
Nasprotniki proporcionalne davčne stopnje trdijo, da se bogati v tem sistemu okoristijo na 
račun revnejših. Večina ostalih davkov naj bi bila regresivna, uveljavitev proporcionalne 
davčne stopnje pa pomeni v davčni strukturi regresivnost, s tem pa revnejši plačujejo večji 
delež davkov glede na njihove dohodke v primerjavi z bogatejšimi. Pri tem pa ni moč 
spregledati tudi vrednosti posamezne enote denarja za posameznika. Nominalna vrednost 
enote denarja je sicer za vsakega enaka, vendar pa ima večjo vrednost pri manj premožnih kot 
pri bogatih. 
 
Tudi odprava znižanj praktično pomeni, da za srednji razred nekaj davčnih olajšav enostavno 
odpade. Bogatejši bodo torej plačevali manj kot manj premožni. Nasprotniki menijo, da se 
proporcionalna davčna stopnja varljivo predstavlja kot pravični davek, saj se davčno breme iz 
višjega prenaša na srednji razred. 
 
Argument bogatejših davčnih zavezancev, da se bodo premožnejši selili v države z nižjimi 
davčnimi bremeni, je precenjen. Nasprotniki se vprašujejo, koliko bogatih bi se dejansko 
selilo v katero koli drugo državo samo zaradi tega, da bi plačali nekaj manj davkov. 
 
Mogoče je najpomembnejši argument proti proporcionalni davčni stopnji ali drugemu 
sistemu, ki znižuje davke za bogate, da bogati postajajo bogatejši, medtem ko srednji in 
spodnji razred, ki je manj mobilen, nosi stroške državnega aparata. To vodi v socialne težave, 
v situacijo, v kateri niti bogati nimajo koristi. Zato naj bi morale vlade zagotoviti, da bi 
premožnejši še naprej plačevali večji del davčnega bremena. Sistem, kot je proporcionalna 
davčna stopnja, naj bi bil po prepričanju nasprotnikov neodgovoren, čeprav mogoče izgleda, 
da ponuja pričakovanja o hitrejšem razvoju na državni ravni. 
 
Ker je v sistemu proporcionalne davčne stopnje polno obdavčen dohodek vseh ljudi, ne samo 
najbogatejših, bo število ljudi, ki se želijo izogniti davkom, še večje. V progresivnem sistemu 
ljudje z nižjimi dohodki tega interesa nimajo, ker plačujejo nizke davke, bogati pa imajo tako 
interes kot tudi priložnost, da se davkom izognejo (Savisaar, 2005, str. 37). 
 
 
 

                                                                                                                                                         
proračuna bi se morda znižali celo za petino, država ne more več nadzorovati davkov, zmanjšuje se njena 
moč v primerjavi s kapitalom (Murphy, 2006). 
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4.2 IDEJA O PROPORCIONALNI DAVČNI STOPNJI 
 
Sama ideja uporabe proporcionalne davčne stopnje je že dolgo poznana v ekonomski teoriji in 
v ekonomski praksi.  
 
Gre za sistem obdavčenja, ki sta ga med drugimi v začetku 80. let predlagala Robert E. Hall in 
Alvin Rabushka in ga predstavila v svoji knjigi The Flat Tax, hkrati pa ponudila načrt za 
korenito davčno reformo v ZDA. Prepričana sta, da bi uvedba proporcionalne davčne stopnje 
dala novi zagon gospodarstvu s povečanjem pripravljenosti za delo, varčevanje, investiranje, 
prav tako bi omogočila prihranek milijarde dolarjev davkoplačevalskega denarja v povezavi z 
neposrednimi in posrednimi stroški za izpolnjevanje davčnih obveznosti, sama poenostavitev 
davčnega sistema pa je bistvo reforme.30 
 
Predlagala sta posebno obliko davka na potrošnjo (consumption tax): ljudje naj bi plačevali 
davek le na tisto, kar bi vzeli iz gospodarstva, ne pa na tisto, kar vlagajo v gospodarstvo. 
Bistvo predloga Halla in Rabushke je v tem, da naj bi bili dohodki državljanov in podjetij 
obdavčeni z enako davčno stopnjo, 19-odstotno davčno stopnjo. Določen bi bil mejni 
dohodek, do katerega najrevnejšim ne bi bilo treba plačevati davka, odpravili pa naj bi tudi 
večino olajšav.  
 
Po predlogu Halla in Rabushka naj bi se torej enaka davčna stopnja uporabljala pri 
obdavčenju dohodka podjetij in državljanov, ne pa tudi pri drugih oblikah obdavčitve, davku 
na dodano vrednost ali trošarinah ali socialnih prispevkih. Pri tem bi bilo mogoče izbrati 
različno visoko davčno stopnjo, glede na to, koliko sredstev bi bilo treba zagotoviti. Poleg 
tega pa naj bi po tem predlogu vsakdo plačal davek le enkrat, odpravili bi davek na dediščine, 
kapitalske dobičke, dividende, obresti.  
 
Tak sistem bi dosegel vse cilje, oziroma načela, ki jih mora imeti dober davčni sistem:  
– ker bi bili davki nižji, bi lahko odpravili vse olajšave in različne ugodnosti in izjeme, 

zaradi česar bi bil davčni sistem zelo učinkovit; 
– z uvedbo proporcionalne davčne stopnje naj bi izpolnili načelo pravičnosti oziroma 

nepristranskosti, ljudje z enakimi dohodki bi bili pred zakonom enako obravnavani; 

                                                 
30  Kot navajata, so po oceni IRS stroški davčnih zavezancev za izpolnjevanje davčnih obveznosti pred 

pedesetimi leti znašali 1,2 % davčnih prihodkov, leta 1969 2,4 % davčnih prihodkov, 1977 je bilo ocenjeno 
na 3 % in leta 1985 že 24,4 % davčnih prihodkov. S predlagano davčno reformo bi po njuni oceni za 80% 
davkoplačevalcev, ki ne opravljajo dejavnosti, bila plača edini obdavčljivi dohodek, katerega obračun davka 
bi bil enkrat letno v obsegu razglednice, podobno bi bilo tudi za zavezance, ki opravljajo dejavnost. Obračun 
davka bi bil torej tako poenostavljen, da bi odpadla tudi večina stroškov, povezani z obračunom davka 
(izobraževanje za davčne potrebe, vodenje evidenc, priprava različnih davčnih obračunov, najem davčnih 
svetovalcev, inšpiciranje, izterjava, pritožbe) (Hall, Rabushka, 1985, The Postcard Tax Return, str. 4).  

 

 Izpolnjevanje davčne napovedi je bolečina, ki je največja v Nemčiji, je prepričan Stefan Theil. To naj bi bila 
država z najbolj bizantinsko davčno zakonodajo. Nemški davkoplačevalci se morajo spopasti s 118 
davčnimi zakoni, s 96.000 uredbami in zbirati med 185 različnimi davčnimi obrazci. Povprečen Nemec 
porabi vsako leto 1.036 evrov za izpolnitev davčnih obveznosti. Rešitev vidi v spremembi zakonodaje in 
upa, da jih bo rešila Angela Merkel, ki je v predvolilni kampanji obljubljala poenostavitev davčnega sistema 
(Stefan Theil, Radical reform: A modest proposal, Newsweek, 5. september 2005). 
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– tak davčni sistem bi bil za davčne zavezance zelo enostaven.  
 
Predlog je sicer zbudil precejšnjo pozornost, vendar sta administracija ameriškega 
predsednika Ronalda Reagana in kongres zavrnila uvedbo proporcionalne davčne stopnje.  
 
V boju za predsedniško mesto je leta 1996 milijonar Malcolm Forbes uporabil proporcionalno 
davčno stopnjo kot osrednjo točko svojega programa. Zavzemal se je za zelo nizko 
proporcionalno davčno stopnjo in visok prag neobdavčenih dohodkov revnejših ter trdil, da se 
bo s tem ameriški nacionalni dohodek zelo povečal. V nasprotju z njim je večina ekonomistov 
leta 1996 znova menila, da bo priliv v državno blagajno občutno manjši in da bo priporočani 
način obdavčitve pripeljal do velikanskega proračunskega primanjkljaja. 
 
 
4.3 NADALJNJA UPORABA PROPORCIONALNE DAVČNE STOPNJE 
 
V ZDA navdušenje za uvedbo proporcionalne davčne stopnje še ni zamrlo, v zadnjem 
obdobju se članki občasno pojavljajo po vseh časopisih, še zlasti pa na spletnih straneh 
različnih profitno usmerjenih inštitutov, ki ne skrivajo svoje politične usmeritve.31  
 
Večini ekonomistov se zdi tako argumentiranje za uvedbo proporcionalne davčne stopnje brez 
podlage, verjetno predvsem zato, ker je imela večina držav, ki so uvedle proporcionalno 
davčno stopnjo, z izjemo Hongkonga, pred njeno uvedbo skupno točko: to so velike težave z 
visokim proračunskim primanjkljajem, zelo razdrobljeno, nepregledno davčno zakonodajo z 
množico različnih davčnih izjem, veliko pravnih praznin, hkrati pa tudi zelo slabo 
usposobljeno davčno upravo, ki ji nikakor ni uspelo omejiti izogibanja, oziroma bega pred 
davki. Drugi razlog za uvedbo kakšne od različic proporcionalnega davka pa so bila tudi 
pričakovanja posamičnih držav, večinoma zelo revnih naslednic Sovjetske zveze, da bo po tej 
poti mogoče izpolniti zahteve, ki jih je novim kandidatkam za vstop v evroobmočje predpisala 
Evropska komisija.  
 
Čeprav proporcionalna davčna stopnja ni zdravilo za vse bolezni, je Estonija leta 1994 kot 
prva evropska država uvedla proporcionalno davčno stopnjo v višini 26 odstotkov, in s tem 
nadomestila pri osebnih dohodkih tri davčne razrede, določila pa je tudi enako davčno stopnjo 
za dobiček družb. 
 
Estonskemu zgledu sta kmalu sledili Latvija in Litva. Leta 2001 je proporcionalno davčno 
stopnjo uvedla tudi Rusija, ki je sočasno poenotila davčne stopnje in razširila davčno osnovo 
pri osebnih prejemkih.  
 

                                                 
31   Te organizacije prepričujejo javnost, da se taka oblika obdavčitve širi in naštevajo države, ki so uspešno 

uvedlo proporcionalno davčno stopnjo. Po mnenju komentatorja John Kay pa so »za oživitev večletne 
kampanje poskrbeli desno usmerjeni think-tanki, kot sta na primer Heritage Foundation in Adam Smith 
Institute, ki verjamejo, da je za ekonomski uspeh Rusije in Ukrajine zaslužna prav proporcionalna davčna 
stopnja (John Kay, 2005).  
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Rusija je namesto 12, 20 in 30-odstotne obdavčitve uvedla 13-odstotno davčno stopnjo na 
osebne dohodke ne glede na višino dohodkov, toda 35-odstotno davčno stopnjo na dobiček 
podjetij. Poleg tega je država davek začela odbijati pri viru, davčni zavezanci so dobili davčne 
številke, za domnevne davčne utajevalce je bil uveden nadzor. Leto dni po reformi je država z 
dohodnino zbrala skoraj 26 odstotkov več denarja. Poleg ostalega se je povečala tudi davčna 
disciplina. Leto dni pred uvedbo proporcionalnega davka so Rusi v najvišjem razredu 
oblastem prijavile le 52 odstotkov svojih prejemkov. Leta 2001, ko so ti zavezanci padli v 
proporcionalni razred s 13-odstotno stopnjo obdavčitve, pa so prijavili 68 odstotkov svojih 
prihodkov (The Economist, 2005, str. 70). 
   
Tri leta kasneje je Slovaška uvedla proporcionalno, 19 odstotno davčno stopnjo tako za 
dohodke fizičnih oseb kot za podjetja, enak odstotek pa je določila tudi za davek na dodano 
vrednost, vendar najbrž bolj zaradi simetričnosti kot zaradi gospodarskih razlogov (The 
Economist, 2005, str. 70). 
 
Baltskim državam sta v letu 2004 sledili Ukrajina in Irak, v letu 2005 pa še Gruzija in 
Romunija (glej Tab. 2, str. ii). 
 
Proporcionalna davčna stopnja, oziroma njene različice so bile in so še v marsikateri državi 
predmet proučevanja finančne ali druge oblasti. Zadnje čase o tem resno razpravljajo tudi na 
Poljskem, na Nizozemskem, in Španiji. Zaradi globalizacije je namreč konkurenca med 
državami vedno hujša. Nemški kancler Gerhard Schröder in francoski predsednik Jacques 
Chirac govorita celo o t. i. davčnem dumpingu, s katerim naj bi nove članice Evropske unije 
poskušale pridobiti več naložb in doseči hitrejši razvoj. 
 
 
4.4 STALIŠČA DO PROPORCIONALNE DAVČNE STOPNJE 
 
Stališča v svetovni ekonomski literaturi do proporcionalne davčne stopnje so v glavnem 
odklonilna. Tudi Mednarodni denarni sklad, ki je v preteklosti razvijajočim se državam 
pogosto priporočal zelo liberalne recepte glede na njihovo stopnjo razvoja, je do takega 
načina obdavčevanja zelo zadržan.  
 
Za Rusijo npr. uradno ocenjuje, da je za bolj polno državno blagajno zaslužno veliko 
povečanje cen nafte v zadnjih letih, ne pa radikalno znižanje progresivnosti pri obdavčenju 
prebivalstva.32 Nekdanji predsednik ruske vlade Jegor Gaidar, ki zdaj dela na moskovskem 
Inštitutu za ekonomijo in tranzicijo, meni, da se je v Rusiji proporcionalna davčna stopnja 
izkazala za učinkovit ukrep, vendar pa opozarja tiste, ki o njej razmišljajo, naj bodo zelo 
previdni in naj dobro ocenijo njene učinke. Rusija je leta 2001 uvedla proporcionalno davčno 

                                                 
32  IMF Staff Papers - Volume 52, Number 1, 2005 - VAT Design and Energy Trade: The Case of Russia and 

Ukraine, april 2005, str. 103 –119, 
 

Več o tem tudi v Russian Federation: 2005 Article IV Consultation; Staff Report; Staff Statement; and 
Public Information; IMF Country Report 05/377 in Reforming Tax Systems: Experience of the Baltics, 
Russia, and Other Countries of the Former Soviet Union, Working Paper No. 03/173, september 2003. 
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stopnjo, ker ni imela kaj izgubiti. Država ni imela dolge tradicije zbiranja in plačevanja 
davkov kakor zahodne države, davčna administracija je bila neučinkovita, davčni prihodki 
nizki, davke pa je plačevalo malo ljudi (Gaidar, 2006).  
 
Stanovnik pravi, da so zahodne države bistveno bolj razvite, bolj urejene in tudi precej manj 
revolucionarno razpoložene kot nekatere nove članice Evropske unije, zato tudi želje in 
potrebe za tako radikalnimi posegi v davčni sistem ni (Stanovnik, 2005c, str. 6-8).  
 
 
4.5 PREDNOSTI PROPORCIONALNE DAVČNE STOPNJE 
 
Med prednostmi uporabe proporcionalne davčne stopnje se najpogosteje navaja njena 
enostavnost, transparentnost in nediskriminatornost. Zaradi teh lastnosti se lahko uporabi tudi 
v okoljih, ki bodisi nimajo človeških in drugih potencialov, da bi uporabili bolj komplicirane 
in zato tudi bolj birokratske postopke različno diferenciranih in razčlenjenih ter manj 
preglednih davčnih stopenj.  
 
 
4.5.1 ENOSTAVNOST 
 
Glede zahteve, da naj bo davčni sistem čim bolj transparenten in enostaven, je mogoče 
proporcionalno dohodnino oceniti pozitivno le stališča pobiranja davka. Ena sama davčna 
stopnja poenostavlja obračun in omogoča uporabo pobiranja davka z davčnim odtegljajem, 
kar je koristno s stališča tehnike, ne pa s stališča vsebine. Vsebinsko davčni sistem zaradi ene 
same stopnje ni nič bolj enostaven kot sistem z več stopnjami. Ena davčna stopnja pa bi lahko 
imela pozitiven demonstracijski učinek na gospodarske odločitve, ker je vnaprej znano, 
kolikšna bo dokončna davčna obremenitev (Kranjec, 2005a, str. 27). 
 
Kljub davčnim poenostavitvam pa se tudi Hall in Rabushka strinjata, da v sistemu 
proporcionalne davčne stopnje ni večjih poenostavitev za delodajalce. Ti so še vedno dolžni 
obračunati in plačati davek v imenu in za račun delojemalca, torej zagotoviti plačilo davka pri 
viru (Murphy, 2006a, str. 95). 
 
Davčni sistem je deloma zapleten tudi zato, ker ga ljudje izigravajo. Zato je treba zapreti 
vsako luknjo, ki jo najdejo davkoplačevalci, s tem pa se davčne oblasti in utajevalci davkov 
zapletajo v nesmiselno dirko. Sistem postaja vse bolj zapleten zaradi domislic 
davkoplačevalcev in ker je vse bolj zapleten, se ljudje davkom izogibajo. Najboljša metoda za 
boj proti utajam je zato preprostost. Po oceni ameriške davčne uprave na vsak pobrani dolar 
ostane še 19 ali 20 centov dolga, ki ga je težko izterjati. Ta primanjkljaj je leta 2001 znašal od 
312 do 353 milijard dolarjev (The Economist, 2005, str. 70). 
 
Uporaba proporcionalne davčne stopnje je zato tudi povezana z nižjimi transakcijskimi stroški 
praktične uporabe.  
 



43  

4.5.2 TRANSPARENTNOST 
 
Najpomembnejše pa je vprašanje, kaj sploh naj bo davčna osnova za pozitivni del 
proporcionalne dohodnine. Najbolj enostavno je osnovo opredeliti za zaslužke od dela in za 
pokojnine. Težje je opredeliti osnovo pri dohodkih od dejavnosti in dohodkih svobodnih 
poklicev, kjer se stroški povezani s pridobivanjem dohodkov lahko zelo razlikujejo, kar v 
končni posledici vpliva na razlike v efektivni obdavčitvi, četudi z eno samo stopnjo (Kranjec, 
2005a, str. 35). Največja težava vseh davčnih administracij, ki je prisotna tudi v sistemu 
proporcionalne davčne stopnje, pa so izplačila v naravi in povračila stroškov za službena 
potovanja, ki jih izplačujejo delodajalci (Murphy, 2006a, str. 95). 
 
Proporcionalna davčna stopnja naj bi preprečevala davčno izogibanje in utaje le z dovolj 
široko davčno osnovo brez možnosti za iskanje zakonskih lukenj za tak način delovanja 
(Murphy, 2006a, str. 97). 
 
Samo po sebi je razumljivo, da se morajo davki določati samo v demokratičnem in 
transparentnem procesu odločanja. Transparentnost davkov in davčne politike pomeni, da 
morajo biti državljani seznanjeni z namerami uvedbe davkov in z razlogi za njihovo uvedbo. 
Vlade pri tem pogosto zamegljujejo prave vzroke uvedbe davkov, s tem da del novih davkov 
namenijo za financiranje socialno spremenljivih izdatkov, večji del pa za pokrivanje napak 
pretekle politike ali za projekte, ki sicer nimajo širše družbene podpore (Kranjec, 2003, str. 
65). 
 
Ob tem pa je treba opozoriti tudi na pogosto prakso, pri kateri prihaja do oblikovanja delovnih 
skupin, v katerih sodelujejo strokovnjaki le toliko, da nosilci politične moči lahko trdijo, da so 
v demokratičnem političnem procesu sodelovali strokovnjaki. V resnici pa strokovnjaki 
nimajo pomembnejše vloge, saj se jih že v fazi priprave preglasuje, ali pa se ne upošteva 
njihova najboljša rešitev. Tako so tudi končne rešitve izglasovane po čisti politični podpori in 
pogosto tisti, ki odločajo, najboljše možne rešitve sploh ne poznajo in tako ne odločajo med 
najboljšo in drugimi možnimi rešitvami, ampak izbirajo med več politično spremenljivimi 
rešitvami. Stroka mora dati najboljšo možno rešitev, politiki pa lahko dajo še druge možne 
rešitev, pri tem pa strokovnjaki ne smejo biti omejeni z vnaprejšnjo politično opredelitvijo 
(Horvat, 2006, str. 488-489). 
 
 
4.5.3 NEDISKRIMINATORNOST 
 
Uvedba proporcionalne davčne stopnje na področju dohodnine je v javnosti razumljena kot 
»ukinitev socialne pravičnosti« v davčnem pravu, v skladu s katero je zahteva po vertikalni 
pravičnosti – tisti z višjimi dohodki naj plačujejo višje davke. Visoka davčna progresija, ki se 
utemeljuje s prerazdelitveno pravičnostjo, dejansko deluje nasprotno temu cilju, saj pretirano 
zmanjšuje delovna prizadevanja najbolj produktivnih ali pa jih sili v sivo ekonomijo ali tujino, 
so prepričani zagovorniki proporcionalne davčne stopnje (Rožič, Kobal, 2006, str. 265). 
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Glede načela pravičnega obdavčevanja, ki naj bi bilo v skladu z ekonomsko močjo 
zavezancev, se s proporcionalno dohodnino od tega načela oddaljujemo. Čeprav je težko 
opredeliti pravičnost, je na splošno v vseh družbah sprejeta predpostavka padajoče mejne 
koristnosti denarja, oziroma dohodka. Kljub temu, da je s proporcionalno dohodnino 
zavezanec z visokimi dohodki obdavčen z višjim absolutnim in relativnim zneskom zaradi 
olajšave, je njegova »žrtev« subjektivno manjša kot pri zavezancu z nižjim dohodkom. 
Politični konsenz v praktično vseh razvitih državah zato govori v prid takšni progresivni 
obdavčitvi, ki bo na meji izenačevala »žrtev« obeh zavezancev, to pa pomeni nominalno 
progresivne davčne stopnje. Znanstveno natančno je sicer nemogoče reči, kakšna naj bo 
progresija, očitno pa je, da indirektna progresija proporcionalne dohodnine tega cilja ne 
dosega (Kranjec, 2005a, str. 27). 
 
Murphy pa meni, da je proporcionalna davčna stopnja: sredstvo za bogate, ki se na ta način 
izognejo svoji odgovornosti do družbe in plačajo malo ali pa sploh nič davka; da država dobi 
manj denarja in da je ta sistem napad na celotno družbo, v kateri živimo. V tem pogledu 
proporcionalna davčna stopnja ni resen poskus v sistemu obdavčitve (Murphy, 2006a, str. 
100). 
 
Poenotenje davčnih stopenj v začetni fazi vodi do določenih prilagoditvenih prerazdelitev v 
dohodkih in do spremenjene alokacije dejavnikov. Vendar pa po kratkoročnem 
prilagoditvenem »šoku« proporcionalna davčna stopnja ne vpliva več na nove prerazdelitve 
dohodkov in na realokacijo proizvodnih dejavnikov znotraj zaprtega gospodarstva. Ker pa so 
nacionalna gospodarstva danes odprta gospodarstva in davčne stopnje v glavnem niso 
harmonizirane med državami, vodi sprememba davčnih stopenj ali vzpostavitev 
proporcionalne davčne stopnje do sprememb v konkurenčnosti proizvodov in storitev v 
primerjavi z drugimi državami (Bojnec, 2006, str. 3). 
 
Če se  davčne stopnje bistveno razlikujejo med istimi dejavnostmi po posameznih državah, 
uporaba proporcionalne davčne stopnje v eni državi lahko vodi do spremenjenih stroškov in 
konkurenčnosti med posameznimi panogami med državami. Razlike v davčnih stopnjah med 
državami lahko pozitivno ali negativno vplivajo na konkurenčnost določene domače panoge 
gospodarstva v primeru, da se z vzpostavitvijo novih davčnih stopenj bodisi le-te znižajo ali 
pa narobe, da se le-te povečajo (Bojnec, 2006, str. 3).  
 
 
4.6 SLOVENIJA 
 
Slovenija ni več tista nova država članica, ki najhitreje zmanjšuje razvojni zaostanek za 
Evropsko unijo, zaradi počasnosti je pričela izgubljati svojo globalno konkurenčnost, 
dohitevajo in na posameznih področjih nas tudi prehitevajo nekatere druge tranzicijske 
države. Da bi Slovenija dosegla ambiciozne cilje, mora pripraviti in izvesti temeljite 
strukturne reforme in spremeniti svoj dosedanji razvojni vzorec. Vse to pa vključuje Strategija 
razvoja Slovenije, ki vsebuje vizijo in cilje razvoja Slovenije (Strategija razvoja Slovenije, 
2005, str. 7). 
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Slovenija je v lanskem letopisu svetovne konkurenčnosti švicarskega inštituta za razvoj 
managementa (IMD) med 60 državami s preteklega 45. mesta zdrsnila na 52. mesto, medtem 
ko je po raziskavi o globalni konkurenčnosti Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) s 
sedežem v Ženevi med 90 državami zasedla 33. mesto in uvrstitev v primerjavi z lani 
poslabšala za dve mesti. 33 
 
Revija Forbes je tudi letos v majski številki analizirala in primerjala obremenjenost 
posameznih gospodarstev z davki in prispevki v letu 2006, in Slovenija se je na tej lestvici 
med 51 poslovno najprivlačnejšimi državami sveta uvrstila na visoko 10. mesto (v letu 2005 
na 12. mesto). Seštevek davka na dohodek pravnih oseb, davkov na dohodek fizičnih 
oseb,davka na premoženje, prispevkov za socialno varnost in davka na dodano vrednost znaša 
133,2 odstotkov. Najvišji je v Franciji, kjer je skoraj 167 odstotkov (leta 2005 174,8 
odstotka), na Kitajskem 160 odstotkov (enako v letu 2005), sledi Belgija, Švedska, Italija in 
Avstrija. Od novih članic Evropske unije je Poljska pred Slovenijo, ki ima skupno višje davke 
in prispevke, njihov seštevek pa je 138 odstotkov. Slovaška je uvrščena na 30. mesto s 105,6 
odstotka (v letu 2005 na 31. mesto s 105,6 odstotka) in na 36. mesto Estonija s 96,9 odstotka 
(v letu 2005 na 33. mesto s 100,5 odstotka). Med primerjanimi državami ima Slovenija po 
podatkih The Employee Happiness tudi v letu 2006 najvišjo obdavčitev letnih bruto plač v 
vrednosti 50 in 100 tisoč evrov, drugo mesto pa zaseda pri obdavčitvi letnih bruto plač v 
vrednosti 200 tisoč  in milijon evrov, takoj za Dansko.  
 
Glede na navedene podatke so potrebne poenostavitve tako pri davčnem postopku kot pri 
neposrednih davkih. Upoštevati namreč moramo, da je Slovenija odprto gospodarstvo in da 
nekaterih oblik kapitala, ki je mobilen produkcijski faktor, ni smiselno obdavčevati po visokih 
nominalnih stopnjah. Slovenski davčni sistem se srečuje z mnogo konkretnimi problemi, ki 
niso enostavni, proporcionalna davčna stopnja pa ustvarja zgolj iluzijo enostavnosti 
(Stanovnik, 2005a, str. 14). 
 
Novi poskusi oblikovanja bolj učinkovitega, preglednega in konkurenčnega davčnega sistema 
so že na obzorju. Korenita davčna reforma mora ločiti fiskalno funkcijo, prerazdelitveno 
funkcijo pa prepustiti ciljnim socialnim politikam, ki bodo zasledovale družbeno zaželene 
socialne cilje (Damijan, Polanec, 2005, str. 2). 
 
V praksi se je pojavilo kar nekaj predlogov davčnih reform, tri najbolj odmevne pa so 
predstavljene v nadaljevanju.  
 
 
4.6.1 KRANJČEVA SKUPINA 
 
Skupina pod vodstvom dr. Marka Kranjca je posredovala predlog sprememb zakona o 
dohodnini v naslednji vsebini: 
– seznam virov dohodkov, obdavčenih z dohodnino, se naj ne bi spreminjali; 
                                                 
33  World Economic Forum: Growth Competitiveness Index rankings 2005 and 2004 comparisons. 
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– enake naj bi ostale tudi glavne olajšave, predvsem splošna olajšava in olajšava za 
vzdrževane družinske člane; 

– cedularna obdavčitev dohodkov iz obresti, dividend in kapitalskih dobičkov po 20-
odstotni stopnji, v predlog sprememb pa ministrstvo ni vključilo obdavčitve najemnin od 
nepremičnin; 

– zmanjšanju petih dohodninskih razredov na tri in zmanjšanje davčnih stopenj s stopnjami 
obdavčitve 17 odstotkov do davčne osnove 2,1 milijona SIT, 28 odstotkov od 2,1 do 5,8 
milijona SIT in 42 odstotkov pri davčni osnovi nad 5,8 milijona SIT; 

– prag za obdavčitev zavezancev, ki opravljajo dejavnost, naj se dvigne s 3,9 na 12 
milijonov SIT in s tem na novo določiti prag možnosti za ugotavljanje davčne osnove na 
poenostavljen način in brez vodenja poslovnih knjig; 

– niso bili sprejeti predlogi, ki se nanašajo na prenos sredstev med dejavnostjo in 
gospodinjstvom pri samostojnih podjetnikih, predvsem izenačiti davčni položaj 
samostojnega podjetnika z družbenikom v gospodarski družbi pri vnosu stvarnega 
premoženja, vnesti spremenjene pogoje, pod katerimi se prenos dejavnosti samostojnega 
podjetnika na novega zasebnika ali gospodarsko družbo ne šteje za odtujitev oziroma 
pridobitev v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti ali prenosu dela dejavnosti 
davčnega zavezanca; 

– znižanje posebne olajšave za dijake in študente z 1,2 milijona SIT na 819.000 SIT na leto, 
ki bi jo bilo mogoče koristiti tudi ob preseganju le-te, ter ponovna uvedba akontacije 
dohodnine za študente; 

– ponovna opredelitev bonitet kot dohodkov iz zaposlitve. 
 
Ker so izračuni pokazali, da bi prišlo do velikega izpada proračunskih prihodkov, predlog ni 
bil sprejet v celoti, del predlaganih rešitev pa je bilo vključenih v spremembe in dopolnitve 
Zakona o dohodnini, ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2006. 
 
 
4.6.2 DAMIJAN IN POLANEC34 
 
Davčna reforma je kot pomembno področje vključeno tudi v slovenski reformni program in 
temelji na dokumentu Davčna reforma za povečanje konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva. Predlog je doživel precejšen odziv, predvsem negativen. 
 
V dokumentu oba ekonomista pojasnjujeta, da je treba, če želimo Slovenijo premakniti na pot 
lizbonskih ciljev, v Sloveniji spremeniti sistemske parametre, ki bodo izboljšali 
institucionalno razvojno klimo in stimulirali posameznike in podjetja k večji in bolj 
kakovostni aktivnosti.35  

                                                 
34  Povzeto po J. P. Damijan in S. Polanec, Davčna reforma za povečanje konkurenčnosti slovenskega 

gospodarstva, Analiza možnosti uvedbe enotne davčne stopnje v Sloveniji, 2005.  
 

35  Pri tem pa glede fleksibilnosti davkov na spremenjene gospodarske razmere proporcionalni dohodnini ni 
mogoče pripisati boljših lastnosti kot drugim davkom. Politični proces spreminjanja predpisov je enako dolg 
in ni odvisen od tega, koliko davčnih stopenj je v predpisu. S stališča makroekonomskega uravnavanja pa so 
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Najpomembnejši dejavnik za izboljšanje razvojne klime pa naj bi bila korenita davčna 
reforma, ki mora najprej bistveno spremeniti sistemske parametre (davčne stopnje) ter 
poenostaviti davčne predpise in odpraviti administrativne davčne ovire, ki sistemsko 
odvračajo posameznike in podjetja od večje aktivnosti.36 Korenita davčna reforma je le prvi 
korak v procesu razvojnih sprememb, ki bo za seboj potegnila vse ostale nujne strukturne 
reforme (Damijan, Polanec, 2005, str. 1). 
 
Med temeljna načela davčne reforme v omenjenem dokumentu uvrščata večjo davčno 
poštenost, večjo razvidnost, manjšo administrativno zapletenost z večjo učinkovitostjo in 
izboljšanje socialne pravičnosti davčnega sistema. Med nameni davčne reforme z uvedbo 
proporcionalne davčne stopnje ekonomista opozarjata na dva: razbremeniti slovensko 
gospodarstvo in mu pripraviti možnosti za večjo konkurenčnost na svetovnem trgu ter narediti 
»bolj preprost in pregleden davčni sistem, ga očistiti nelogičnosti in protislovnosti37, tako pa 
tudi povečati nekatere aspekte socialne pravičnosti sistema« (Damijan, Polanec, 2005, str. 2). 
 
V študiji analizirata možnosti, da bi država proporcionalno, 20-odstotno davčno stopnjo 
uvedla pri dohodnini, davku od dohodka pravnih oseb in pri davku na dodano vrednost.  
 
Med argumenti za uvedbo proporcionalne davčne stopnje najprej izpostavljata, da se na kratek 
rok strošek visoko izobraženih delavcev glede na nizko izobražene relativno zmanjša, to pa 
pomeni: 
– povečanje zaposlovanja visoko izobražene delovne sile, kar posledično vodi k 

tehnološkemu prestrukturiranju podjetja; 
– zaradi večjega povpraševanja po visoko izobraženi delovni sili se bo tudi razmerje med 

neto plačo visoko izobraženih delavcev in neto plačo nizko izobraženih delavcev 
povečevalo, in s tem povečalo stimulacije za povečanje investicij v izobraževanje; 

– z znižanjem relativnih cen in posledičnim zvišanjem neto plač visoko izobražene delovne 
sile se zmanjšajo spodbude za odliv visoko izobražene delovne sile v tujino; 

– povečanje deleža visoko izobražene delovne sile zaradi njenega višjega donosa vodi k 
višji rasti produktivnosti podjetij in s tem tudi k višji gospodarski rasti. 

 
Drugi argument je večja transparentnost, ki bo dosežena tako, da bodo v sistem obdavčenja s 
proporcionalno davčno stopnjo zajeti vsi dohodki posameznika in s tem tudi nevtralnost 

                                                                                                                                                         
progresivne stopnje celo bolj učinkovite kot ena stopnja zaradi učinka avtomatičnega stabiliziranja 
razpoložljivih dohodkov (Kranjec, 2005a, str. 28). 

 
36  Zagovorniki proporcionalne dohodnine poudarjajo pozitivni ponudbeni učinek, ki naj bi se pokazal v večji 

pripravljenosti za delo, v večjih prihrankih in večjih investicijah. Ta vprašanja so primarno empirična 
vprašanja in nanje ni mogoče odgovoriti na načelni ravni. Analize, ki jih je izdelal IMF, ne potrjujejo, da se 
je zaradi proporcionalnega davka povečala pripravljenost za delo, niti da je zaradi njega prišlo do večjih 
tujih investicij. Povečanje je pogosto posledica poenostavitve birokratskih postopkov, ki so pred tem 
zavirali hiter proces investiranja (Kranjec, 2005a, str. 33). 

 
37  Splošno je znano, da je davčni sistem zapleten zaradi različne obravnave zavezancev glede osnove, 

stroškov, olajšav, izjem, obravnave družinskih članov in ne zaradi števila davčnih stopenj (Kranjec, 2005a, 
str. 27). 
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davčnega sistema pri podjetniških odločitvah.38 Uvedba proporcionalne davčne stopnje bi 
omogočila tudi uvedbo samoobdavčitve, kar bo pozitivno vplivalo na zmanjšanje stroškov 
tako na strani zavezancev kot tudi na strani davčnega organa. 
 
Sistem proporcionalne davčne stopnje je po mnenju obeh avtorjev davčno bolj pošten in 
transparenten, manj administrativno zapleten in s tem bolj učinkovit, hkrati pa je tudi lahko 
bolj socialno pravičen, saj davčni sistem pri dohodnini v Sloveniji temelji na izjemno močni 
davčni progresiji, saj najvišja mejna davčna stopnja pri dohodnini znaša kar 50 odstotkov.39 
To pa pomeni tudi destimuliranje podjetij za zaposlovanje visoko izobraženih kadrov, 
posameznike pa destimulirajo za dodatno aktivnost. 
 
Kot je razvidno iz Tab. 3 (str. iii), se Slovenija pri primerjavi povprečne dohodninske 
obremenitve po progresivnosti uvršča v sredino držav OECD v nizkih in srednje nizkih 
davčnih razredih (med 67 in 167 odstotki povprečne bruto plače, vključen je tudi davek na 
izplačane plače). V večini novih članic Evropske unije, pa tudi v Avstriji, Franciji, 
Luksemburgu, Veliki Britaniji, Nizozemski je progresivnost nižja kot v Sloveniji, precej nižja 
pa je ta v primerjavi s skandinavskimi državami. Razlika pa je višja pri zavezancih v višjih 
davčnih razredih zaradi visoke 50-odstotne davčne stopnje, kar bistveno podraži strošek dela 
visoko izobražene delovne sile (Damijan, Polanec, 2005, str. 7).  
 
Če pa se v primerjavo vključijo tudi visoke stopnje prispevkov za socialno varnost in njihova 
neomejenost navzgor (glej Tab. 4, str. iv), to pokaže na dodatno progresivnost stroškov dela v 
Sloveniji, ki znaša za posameznika s 167 odstotkov povprečno bruto plačo kar 66,4 odstotka, 
kar je več kot tudi v socialno najbolj naravnanih državah (kot so Danska, Finska, Švedska). 
 
Pri analizi sta predvidela še odpravo davka na izplačane plače. V povezavi z dohodnino 
predvidevata, da bi država ohranila splošno olajšavo v višini 110 odstotkov minimalnih 
življenjskih stroškov40, olajšavo za vzdrževane člane pa bi preoblikovala v znižanje davčne 
obveznosti. Predvidela pa sta tudi premik socialne funkcije davčnih spodbud za vzdrževane 
družinske člane iz davčnega sistema v sistem socialnih transferjev. Namesto davčne olajšave, 
oziroma odbitka od davčne obveznosti bi zavezanci, ki bi izpolnjevali dohodkovni in 

                                                 
38  »V povezavi z načelom,  da naj davki ne deformirajo ekonomskih odločitev zavezancev, je dejstvo, da vsak 

davek, z izjemo glavarine, deformira odločitve, ki pa je, evidentno, družbeno nesprejemljiva. Deformacija 
odločitev v načelu ni odvisna od števila stopenj. Ena ali več stopenj pri tem ne igra veliko vloge. Če bo le 
mogoče, se bo vsak zavezanec skušal davku izogniti, tudi če bo obdavčen le z eno, denimo 19 % stopnjo. 
Deformacija odločitev je pri progresivnih stopnjah samo bolj intenzivna, kar pomeni, da je presežno davčno 
breme (t.j. narodnogospodarski strošek napačne alokacije resursov) večje kot s proporcionalno dohodnino. 
Proporcionalna dohodnina torej lahko pomeni nižje presežno davčno breme, ne pomeni pa, da tega bremena 
ni. » (Kranjec, 2005a, str. 26). 

 
39  Čok meni, da bi bilo bolje poenostaviti veljavni davčni sistem, znižati vrhnjo, 50-odstotno stopnjo 

dohodninske lestvice in navzgor omejiti prispevke za socialno varnost (Čok, 2006). 
 
40  Splošna davčna olajšava mora zagotavljati pozitivne učinke tudi na prizadevanje davčnega zavezanca za 

doseganje višjega dohodka (Šircelj, 2006). 
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premoženjski cenzus, bili upravičeni do otroškega dodatka v določeni višini, t.j. negativnega 
davka (Damijan, Polanec, 2005, str. 11).41  
 
V Sloveniji se ne želi uvesti slovaške različice proporcionalne davčne stopnje, ampak takšno 
varianto tega sistema, ki bi zagotavljala socialno vzdržnost. Zaradi tega je glavna 
predpostavka, da neto plače zaposlenih ob spremembi davčnega sistema ostanejo enake.42 S 
tem se želi doseči predvsem znižanje bruto plač in tako razbremeniti gospodarstvo, po drugi 
strani pa preprečiti, da bi se učinki odprave dohodninske progresije prelili v višje neto plače 
zavezancev, ki že imajo visoke plače (Damijan, Polanec, 2005, str. 21). 

 
Optimalno proporcionalno davčno stopnjo sta izbrala na podlagi predpostavke enake višine 
pobranih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot to velja po ureditvi za leto 
2006 ter minimiziranja izpada proračunskih prihodkov iz naslova dohodnine, kar pa zahteva 
variiranje stopenj prispevkov za socialno varnost. Po njuni oceni bi bila optimalna 
proporcionalna davčna stopnja za Slovenijo v višini 20 odstotkov, ob skupni stopnji 
prispevkov za socialno varnost med 38,9 odstotka in 39,8 odstotka ter splošni olajšavi v 
višino 110 odstotkov minimalnega dohodka.  
 
Ob zgornjih predpostavkah bi se z ohranitvijo obstoječe ravni neto plač bruto raven plač 
povišala za do 2,6 odstotka, in sicer zaradi zvišane mejne stopnje dohodnine s 16 odstotkov 
na 20 odstotkov ter zvišane skupne stopnje prispevkov za socialno varnost v najnižjih 
dohodninskih razredih (do 110 odstotkov povprečne bruto plače iz leta 2004).  
 
Uvedba proporcionalne davčne stopnje in odprava davka na plače ima za posledico, da se 
vsem dohodkovnim razredom, razen tistemu do 50 odstotkov povprečne plače, njihov bruto 
strošek dela močno zniža. Zavezancu s povprečno bruto plačo naj bi se po davčni reformi 
bruto strošek dela zmanjšal za dobra 2 odstotka, zavezancu z dvema povprečnima plačama za 
15 odstotkov ter zavezancu s petimi povprečnimi plačami za 31 odstotkov (glej Tab. 5, str. v). 
 
Kot je bilo že omenjeno, je predlagana rešitev vključena tudi v Strategijo razvoja Slovenije, 
prav tako pa je predstavljena v dokumentu Okvir gospodarskih in socialnih reform za 
povečanje blaginje v Sloveniji,43 ki zajema predlog nabora ukrepov za izvrševanje Strategija 

                                                 
41   Pri proporcionalni dohodnini, ki vključuje tudi negativni davek, imamo opravka z dvema osnovnima 

parametroma: z zneskom neobdavčenega dohodka, do katerega zavezanci ne plačujejo davka, in z zneskom 
negativnega davka, do katerega so do katerega so upravičeni zavezanci, ki imajo dohodek, ki je manjši od 
neobdavčenega (Kranjec, 2005a, str. 28).  

 
42  »To konkretno pomeni, da je treba spremeniti vse kolektivne in individualne pogodbe in torej 

administrativno zmanjšati bruto zneske. Gre za »načeloma« logičen in konsistenten ukrep – na papirju. Toda 
takšnega manevra – administrativnega zmanjševanja bruto plač – svet še ni videl. Za njegovo uspešno 
izvedbo je potrebno ne samo popolno soglasje vseh sindikatov, temveč tudi trdna zagotovila, da – po tej 
administrativni operaciji – ne bo hitrejše rasti plač. Treba je jasno reči: gre za tektonske premike v 
porazdelitvi bruto plač in ne vemo, kje se bo to vse končalo. Dosedanje izkušnje z velikimi premiki so nam 
lahko v resen opomin.« (Stanovnik, 2005). 

 
43  Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji. Ljubljana, Vlada Republike 

Slovenije, 2.11.2005.   
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razvoja Slovenije, s katerimi se lahko dosežejo cilji hitrejše gospodarske rasti in večje 
zaposlenosti.  
 
 
4.6.3 BINE KORDEŽ44 
 
Alternativa Damijanovemu in Polančevemu predlogu pa je predlog Bineta Kordeža. Razvoj 
Slovenije v obdobju tranzicije Kordež ocenjuje kot relativno uspešnega, prav tako pa se 
strinja, da marsikatere obstoječe rešitve potrebujejo korenitejše spremembe, če želimo 
uspešen razvoj tudi vnaprej.  
 
Predlagano znižanje dohodninske stopnje ima sicer prednost v nekoliko preprostejšem 
izračunu dohodnine, ima pa po njegovem precej več slabih strani. Predvsem pomeni 
poseganje v obstoječi sistem bruto plač in s tem v vse pogodbe o zaposlitvi in plači 
(kolektivne in individualne). Zagotavljanje enake neto plače bi pomenilo preračun vseh bruto 
plač na nove zneske ob upoštevanju novih davčnih stopenj.  
 
Pri tem pa ni mogoče zanemariti, da se od obstoječe bruto plače plačujejo tudi prispevki in če 
bi hoteli ohraniti enake zneske, bi to zahtevalo tudi uvedbo različnih stopenj glede na velikost 
plače. S samim znižanjem dohodnine pa bi se dodatno povečale razlike med davčnimi 
obremenitvami plač ter ostalih prejemkov, saj so prejemki zunaj delovnega razmerja 
obremenjeni samo z dohodnino, plače pa še s prispevki, katerih znesek je kar trikrat večji od 
dohodnine.  
 
Ker naj bi sprememba dohodninskih stopenj in preračun na nove bruto zneske povzročila 
veliko zmede, pritisk na dvig neto plač, potrebno pa je tudi širše soglasje vseh vpletenih, 
Kordež meni, da bi lahko iste cilje dosegli z odpravo davka na plače ter z odpravo prispevkov 
na plače nad določeno višino bruto plače. Njegov izračun pokaže, da bi bile skupne davčne 
obremenitve v primeru uvedbe proporcionalne davčne stopnje v višini 20 odstotkov, z 
upoštevanjem splošne olajšave ter obstoječe olajšave za enega otroka in ohranjanjem enakega 
zneska prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zlasti pri visokih prejemkih 
precej nižje, prav tako bi bilo sprejemljivejše razmerje med obdavčitvijo visokih in nizkih 
plač. 
 
V nadaljevanju podajamo njegove ključne predloge: 
– odpraviti davek na plače (dobrih 80 milijard SIT razbremenitve gospodarstva in hkrati 

neto izpada javnofinančnih prihodkov); 
– odpraviti plačilo prispevkov na bruto plače nad zneskom 300.000 SIT bruto mesečne 

plače (okoli 60 milijard SIT izpada javnofinančnih prihodkov); 
– uvesti proporcionalno 17-odstotno stopnjo davka na dobiček brez kakršnih koli olajšav 

(učinek vsaj 40 milijard SIT več priliva primerjalno z npr. letom 2003, ko je bila efektivna 
                                                 
44  Povzeto po prispevkih B. Korže: Z denarjem so sami stroški, Za davčno razbremenitev podjetij ne 

potrebujemo enotne davčne stopnje, Superiorna poštevanka za začetnike in Superiorna poštevanka za 
začetnike III. 
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stopnja 12 odstotkov, in to brez upoštevanja dodatnih prilivov davka na dobiček zaradi 
povečanja celotnega dobička za okoli 200 milijard v tem obdobju); 

– povečati obe stopnji DDV za 1,5 odstotne točke, kar ne bi imelo takojšnjega vpliva na 
spremembo cen in inflacijo (dobrih 50 milijard SIT dodatnega priliva v proračun);45 

– za 40 milijard SIT ali dobro polovico odstotka bruto družbenega proizvoda bi lahko 
povečali proračunski primanjkljaj; glede na ugodno makroekonomsko sliko naše države in 
nizko zadolženost (ki naj bi jo lahko s prodajo državnega premoženja še znižali) je v tej 
razvojni fazi za Slovenijo višji deficit upravičen, prav tako pa tudi bolj smiseln kot 
povečevanje obdavčitve zaradi pokrivanja izpada omenjenih davčnih prihodkov; 

– če s temi prilivi, oziroma povečanim deficitom, ne bi pokrili vsega izpada davkov podjetij, 
bi si morali zadati tudi nekoliko bolj ambiciozen cilj zmanjševanja državne porabe, vsaj za 
takšne namene kot npr. gradnja avtocest, ki jih lahko financiramo tudi na druge načine. 

 
Ob tem meni, da je treba izpeljati tudi korenitejšo spremembo obstoječega davčnega sistema v 
smeri poenostavitve, torej z odpravljanjem olajšav, izjem in navodil. Prav tako pa je po 
njegovem mnenju pomembno, da se takšne spremembe predstavijo v pozitivni luči tudi v 
tujini, da bi povečali interes za vlaganja v Slovenijo.  
 
Kljub kritiki modela, ki ga je predstavil, so ključni snovalci reformskih ukrepov sprejeli 
njegovo razmišljanje o davčnih spremembah kot eno od vsebinskih alternativ proporcionalne 
davčne stopnje. 
 
 
4.6.4 OCENA SLOVENSKEGA REFORMNEGA PROGRAMA 
 
Evropska komisija je v letnem poročilu o napredku pri izvajanju lizbonske reforme, za vse 
članice, tudi Slovenijo, ocenila njihove reformne programe.  
 
Za slovenski reformni program Evropska komisija meni, da prepoznava ključne razvojne 
izzive ter nanje odgovarja z ustreznimi ukrepi. Obenem meni, da je načrt kompleksen, 
predstavljeni ukrepi pa na splošno ustrezni, kot pomanjkljivost pa izpostavlja premalo jasno 
začrtane prioritete in ne dovolj konkretne posamične reformne načrte.  
 
Evropska komisija je reformni program Slovenije ocenila za primernega, je pa opozorila, da 
so nekateri v njem zapisani ukrepi zastavljeni zelo široko. Komisija sicer posredno opozarja 

                                                 
45  Uvedba proporcionalne davčne stopnje naj bi prizadela socialno šibke sloje prebivalstva, saj njena uvedba 

na področju davka na dodano vrednost pomeni odpravo znižane davčne stopnje, ki je uvedena zaradi 
zmanjšanja asocialnega učinka davka. Empirično je dokazano, da znižana stopnja davka na dodano vrednost 
veliko bolj koristi ljudem z višjimi dohodki kot pa tistim z nižjimi. Takšno prerazporeditveno funkcijo 
znižane davčne stopnje je treba nadomestiti z učinkovitejšimi mehanizmi, kot na primer z višjo splošno 
davčno olajšavo (Rožič, Kobal, 2006, str. 265).  

 
 



52  

tudi na tveganje za javnofinančno stabilnost ob možni uvedbi proporcionalne davčne 
stopnje.46 
 
Evropska komisija je ocenila prednosti in slabosti slovenskega programa reform: 
– prednosti:  

– dobri ukrepi za izboljšanje normativnega okolja (poenostavitev zakonodaje in nižji 
administrativni stroški podjetja); 

– prizadevanja za razvoj in internacionalizacijo malih in srednjih podjetij ter njihov 
dostop do financ; 

– proces posvetovanja o nacionalnem programu bo verjetno pomenil veliko prednost pri 
uresničevanju programa v praksi; 

 
– slabosti: 
 –  prioritete niso dovolj jasno začrtane, posamezni reformni ukrepi niso dovolj konkretni; 
 –  treba je okrepiti načrt za zagotavljanje vzdržnosti pokojninskega sistema; 
 – potrebna je boljša strategija za raziskave in inovacije; 
 – obstaja tveganje, da bi davčna reforma z možno uvedbo proporcionalne davčne stopnje 

porušila proračunsko ravnovesje v državi. 
 
Posplošena trditev, ki je opredeljena kot cilj in ni podprta z realnimi razlogi zanjo, je lahko le 
določen cilj, ki ga lahko vsi sprejmejo. Vendar le pod pogojem, da je situacija takšna, da si je 
mogoče privoščiti razbremenitev gospodarstva, ker se zbere dovolj davkov za potrebe 
proračuna, ali pa, ker bo rezultat razbremenitve gospodarstva večji priliv davkov. Če ta dva 
pogoja, ali pa kateri izmed njiju, nista izpolnjena, potem je treba pretehtati razbremenitev 
gospodarstva tudi z vidika sorazmernosti in ugotoviti, da koristi, ki se ob tem dosežejo, 
odtehtajo obremenitve, ki so s tem povzročene. Dosežena gospodarska rast ne pomeni nujno 
povečanje družbene blaginje, saj je rezultat, v katerega vodi predvidena davčna reforma, 
lahko tudi dodatno socialno razslojevanje. Zato je treba paziti, da se z reformo ne doseže 
neželeni rezultat, to je, da se z davčno reformo ne odpravljajo stare napake, ampak se 
ustvarjajo nove (Horvat, 2006, str. 488). 
 
Do slovenske strategije kot tudi do lizbonske pa je kritičen tudi Mencinger, saj je po 
njegovem mnenju njun osnovni problem, da v celoti temeljita na tako imenovani ponudbeni 
ekonomiji in predpostavljata, da s povpraševanjem sploh ni težav. To pa je nekaj, kar po 
njegovem mnenju sodi v čase pred letom 1930, že od leta 1989 pa imajo v Sloveniji podjetja 
omejitve predvsem na povpraševanju in ne pri ponudbi (Mencinger, 2005). 
 

                                                 
46  Letno poročilo o napredku v Sloveniji, 2006: 

“The NRP refers to the gradual abolition of the payroll tax by 2009 as well as the simplification of the direct 
tax regime and the possible introduction of a flat tax rate in 2007. There is a risk that these tax reforms could 
impinge on the general government balance, should the revenue shortfall due to the abolition/reduction of 
certain taxes not be off-set with curbs on expenditure. The NRP does not cover the details of the reform 
package designed to cut the high share of fixed spending commitments, currently still accounting for more 
than 80% of total outlays.”. 
(http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/2006_annual_report_slovenia_en.pdf). 
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5 PRIMERJAVA SLOVENIJE S SLOVAŠKO IN ESTONIJO TER 
PREDNOSTI IN SLABOSTI PROPORCIONALNE DAVČNE STOPNJE, 
KI SO BILE ZAZNANE V SLEDNJIH DVEH DRŽAVAH   

 
Vse baltske države so poudarjale, da je davčna reforma pomemben del gospodarske 
transformacije iz planskega v tržno gospodarstvo, pri tem pa je imelo pomembno vlogo tudi 
izpolnjevanje meril za pristop k Evropski uniji ter približevanje maastrichtskim 
konvergentnim kriterijem za zgoden vstop v mehanizem deviznega tečaja ERM II v prvi 
skupini držav. Poleg Slovenije sta izpolnjevali pogoje še Estonija in Litva .  
 
Davčne reforme v baltskih deželah so bile dokaj uspešne predvsem zato, ker so se države 
uspele izogniti kritičnemu proračunskemu primanjkljaju. 
 
 
5.1 SLOVAŠKA  
 
5.1.1 DAVČNA REFORMA 
 
5.1.1.1 Glavna načela in cilji korenite davčne reforme na Slovaškem 
 
Veljavna davčna reforma je ena od najbolj pomembnih začetkov slovaške vlade k oblikovanju 
visoko konkurenčnega tržnega okolja na Slovaškem. V svoji Strategiji razvoja se je odločila 
znižati davčne stopnje na področju obdavčitve dohodkov fizičnih oseb, hkrati pa so analizirali 
tudi možnost implementacije proporcionalne davčne stopnje. Vendar sedaj veljavna reforma 
poskuša celo preseči zastavljene cilje.  Končni cilj je preoblikovati slovaški davčni sistem v 
zelo konkurenčnega na celem področju Evropske unije in OECD. Konkurenčen davčni sistem 
pa naj ne bil dosežen le z nizko stopnjo obdavčitve, temveč predvsem z visoko stopnjo 
učinkovitosti, transparentnosti in sistemom, ki ne bi deformiral gospodarskih odločitev 
zavezancev (Slovakia - The Fundamental Tax Reform, 2004, str. 4). 
 
Z izgradnjo fiskalno nevtralnega sistema so želeli doseči naslednje osnovne cilje: 
–  izgraditi poslovni in investiranju prijazno okolje tako za fizične osebe kot tudi pravne 

osebe, 
– odpraviti obstoječe pomanjkljivosti in moteče dejavnike davčne zakonodaje, 
– doseči visoko stopnjo davčne pravičnosti z obdavčitvijo vseh vrst in višine dohodkov 

enako. 
 
Davčna reforma naj bi tako temeljila na naslednjih predpostavkah: 
– prenos davčnega bremena iz neposrednih na posredne davke, iz obdavčitve proizvodnje k 

obdavčitvi potrošnje, 
– uvedba nizkih davčnih stopenj in odprava vseh izjem, oprostitev in posebnih režimov, 
– uvedba proporcionalne davčne stopnje pri obdavčitvi z dohodnino, ki nadomešča sistem 

različnih davčnih razredov, 
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– odprava moteče vloge davčne politike kot instrumenta za doseganje nefiskalnih ciljev, 
– v največji meri odpraviti dvojno obdavčitev dohodkov (Slovakia - The Fundamental Tax 

Reform, 2004, str. 4). 
 
 
5.1.1.2 Zakaj davčna reforma?47 
 
Slovaški davčni sistem obstaja v sedanji obliki od leta 1993, do takrat je bila davčna 
zakonodaja za Slovaško in Češko enaka. Dohodki fizičnih oseb so bili obdavčeni s 
progresivnimi davki, in sicer s stopnjami med 15 do 47 odstotkov. Dohodki pravnih oseb so 
bili obdavčeni s 45 odstotki. Po ločitvi se je davčna zakonodaja obeh držav razvijala vsaka po 
svoji poti. 
 
Eden od ciljev davčne reforme je bil tudi »ne kaznovati uspešne in dohodkovno močne osebe 
z visokimi davki«. To je pomenilo odpravo progresivne davčne stopnje, ki v evropskih 
državah predstavlja normo. Zmanjšalo se je število davčnih olajšav, hkrati pa udeležba na 
dobičku družb ni bila več neobdavčena. Davki na potrošnjo imajo na Slovaškem tendenco 
letne rasti, ki so bili zvišani že v okviru davčne reforme v letu 2003. 
 
Zadnja obsežna davčna reforma je bila izvedena pred dobrimi desetimi leti kot rezultat 
bistvenih sprememb na ekonomskem področju – preoblikovanje iz centralnega planskega 
sistema v tržno orientirano gospodarstvo. Zakon iz leta 1993 je bil enaindvajsetkrat 
spremenjen in dopolnjen, vse z namenom odpraviti pomanjkljivosti, ko so posamezne skupine 
davčnih zavezancev našle poti za izogibanje, pa tudi zaradi velikega števila oprostitev kot 
rezultat delovanja in pritiskov posameznih lobijev. Vse to je vodilo v skrajno zapleteno in 
obsežno davčno zakonodajo, ki se je po svoji vsebini več kot podvojila.48 
 
V letu 2003 je bila na Slovaškem obdržana progresivna obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, 
vendar z nižjimi stopnjami od 10 do 38 odstotkov. Stopnja davka na dohodek pravnih oseb je 
bila 25 odstotkov. Poleg tega je obstajala vrsta dohodkov, ki so bili obdavčeni s samostojnim 
davkom. Tako so bili na primer dohodki iz naslova obresti obdavčeni s 15-odstotno davčno 
stopnjo, medtem ko so bile obresti, dosežene pri varčevanju za reševanje stanovanjskega 
problema in obresti na devizno varčevanje popolnoma neobdavčene. 
 
Številne oprostitve in okoliščine so povzročale pomanjkanje enotnosti v zakonodaji, kar je 
zahtevalo nadaljnje popravke ali pa razlage posameznih zakonskih določb, pri tem pa so 
služili davčni svetovalci. Nadaljnja pomanjkljivost se je kazala v tem, da so bili vsi davčni 

                                                 
47  Povzeto po Slovak Republic Tax Reform, 2003. 
 
48  Na obsežnost davčne zakonodaje je vplivalo predvsem veliko število oprostitev, kar je povzročalo 

zapletenost in deformiranost obdavčevanja (Slovak Republic Tax Reform, 2003, str. 13): 
– 90 vrst oprostitev, 
– 19 vrst dohodkov, ki niso predmet obdavčitve,  
– 66 vrst izvzemov iz obdavčitve,  
– 37 vrst davčnih stopenj. 
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zavezanci obravnavani kot potencialni utajevalci in zato neprestano subjekti nadzora in 
kaznovanja, kar je povečevalo odpor davčnih zavezancev. 
 
Uporaba različnih davčnih stopenj, povezanih z različnimi davčnimi osnovami (pri dohodnini 
v povezavi z višino dohodka) in vrstami obdavčljivih dohodkov (davek na dobiček iz kapitala 
je bil manjši kot ostali davčni dohodki), se je pokazalo kot neugodno in napeljevalo davčne 
zavezance k zamenjavi njihovih dohodkov v izplačila drugih vrst dohodkov, oziroma celo k 
prenašanju izplačil na druge osebe, ki so bile davčno manj obremenjene, vse z namenom 
optimizirati davčno obveznost.  
 
Nova, v letu 2004 uveljavljena davčna reforma, je prinesla radikalne spremembe. Glavni cilj 
reforme je bil poenotenje davkov. To je v praksi pomenilo, da se je davčno breme povečalo 
zaradi zvišanja stopnje davka na potrošnjo na 19 odstotkov, kar pa se je kompenziralo v obliki 
proporcionalne davčne stopnje v višini 19 odstotkov za vse dohodke fizičnih in pravnih oseb. 
 
Namen predlaganega davčnega sistema je bil odpraviti obstoječe pomanjkljivosti in 
deformacije in doseči enako obdavčitev vseh vrst dohodkov, ne glede na njihovo višino in s 
tem doseči največjo možno stopnjo davčne pravičnosti. Neposredna obdavčitev naj bi bila v 
celoti nevtralna, preprosta in v celoti fiskalno nespremenjena. S tem naj  bi se zagotovili 
pogoji, da bi ljudje želeli delati, biti kreativni, ustvarjati in ne iskati možnosti za utajevanje 
dohodkov. 
 
 
5.1.1.3 Uvedba proporcionalne davčne stopnje v dohodnini49 
 
Na področju obdavčitve direktnih dohodkov se je davčna reforma skoncentrirala na 
implementacijo proporcionalne davčne stopnje. V povezavi z načelom, da se vsi dohodki 
fizičnih in pravnih oseb obdavčijo enako, je bila 1. januarja 2004 uveljavljena proporcionalna, 
19-odstotna stopnja. Nova zakonodaja je odpravila 21 različnih vrst obdavčitve direktnih 
dohodkov, vključno s petimi stopnjami dohodnine (10, 20, 28, 35 in 38 odstotkov). 
 
Ta radikalna sprememba naj bi imela številne prednosti. Prvič, proporcionalna davčna stopnja 
še vedno ohranja progresivno naravo efektivne davčne stopnje glede na različne višino 
dohodka. Vsi dohodki, ki so vir dohodnine in ne presegajo 1,6 kratnik minimalnega dohodka, 
so neobdavčeni. To pomeni, da je efektivna davčna stopnja za fizične osebe, ki dosegajo 
dohodke pod tem pragom, enaka 0. Taka uvedba proporcionalne davčne stopnje naj ne bi 
imela negativnih posledic na osebe z nizkimi dohodki, nepomemben vpliv naj bi bil v 
srednjem rangu dohodkovne distribucije, pozitiven pa na osebe z višjimi dohodki.  
 
Drugič, enaka mejna davčna stopnja za vse dohodke prek standardne olajšave zmanjšuje 
deformacijski vpliv obdavčitve z dohodnino in omejitve gospodarske vzpodbude, ki je 

                                                 
49  Povzeto po Slovakia – The Fundamental Tax Reform, Ministry of Finance of the Slovak Republic, 2004. 
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povezana s tem. To naj bi povečalo produktivnost dela, tako na kratek kot tudi na daljši rok, 
hkrati pa vzpodbujalo delo kakor tudi investiranje v človeški kapital. 
 
 
5.1.1.4 Poenostavitev davčne zakonodaje 
 
Zakon o obdavčitvi je zelo poenostavil obdavčitev dohodkov fizičnih in pravnih oseb. Da bi 
dosegel najvišjo možno stopnje davčne transparentnosti in zmanjšal poslovno deformiranost 
je nova davčna zakonodaja odpravila vse izjeme, oprostitve in specialne režime. Tako je bilo 
na področju dohodnine v preteklosti uvedenih veliko izjem, oprostitev, olajšav, ki so bili le 
socialni korektiv in niso zasledovali fiskalnih ciljev. To je v praksi velikokrat povzročalo 
negativne stranske učinke, kot sta neučinkovitost in iskanje ugodnejših oblik obdavčitve. 
Davčna reforma je bila oblikovana skupaj z reformo socialnega zavarovanja, pokojninske in 
zdravstvene reforme. Vsi odbitki in oprostitve, ki so bili prvotno vpeljani za doseganje 
nefiskalnih ciljev, so bili zamenjani s ciljnimi ukrepi na posameznih področjih. Tako je bila 
odpravljena olajšava za vzdrževane otroke in kompenzirana s socialnimi pravicami, ki naj bi 
omogočile pravično distribucijo dohodkov socialno šibkih družin z otroci. 
 
Izjeme in oprostitve, vključno z davčnimi počitnicami, davčni razredi, različne davčne osnove 
in davčne stopnje so bile odpravljene tudi na področju obdavčitve dobička pravnih oseb. 
Odpravljen je bil pavšalni davek za podjetnike, uveden pa je bil sistem davčno priznanih 
pavšalnih stroškov (normirani odhodki). 
 
Takojšnji rezultat uvedene relativno nizke proporcionalne davčne stopnje je bil viden kot 
znižanje davčnih prihodkov iz naslova direktne obdavčitve, ki pa je bil kompenziran s 
povišanjem davčne stopnje pri davku na dodano vrednost. Pred reformo je imela Slovaška 
splošno davčno stopnjo pri davku na dodano vrednost v višini 20 odstotkov in nižjo v višini 
14 odstotkov. Del reforme je bila tudi odprava nižje davčne stopnje in s 1. januarjem 2004 je 
bila tudi na področju davka na dodano vrednost uvedena proporcionalna 19-odstotna stopnja, 
hkrati pa so bile s 1. avgustom 2003 s spremenjeno zakonodajo na področju trošarin povišane 
tudi trošarine na mineralna olja, tobak in tobačne izdelke ter pivo.  
 
Poenostavitev davčne zakonodaje naj bi povečala njegovo transparentnost in prijaznost 
poslovnemu okolju. Tako je bila na Slovaškem odpravljena glavna ovira poslovnemu okolju, 
to je pretirana obsežnost davčne zakonodaje in neprestane spremembe na tem področju. 
Implementacija davčne reforme naj bi tako imela kratkoročen in dolgoročen pozitiven vpliv v 
poslovnem okolju, ki naj bi služila kot spodbuda za nadaljnji priliv tujih neposrednih 
investicij. Še več, vlada je pričakovala zmanjšanje davčnih utaj in davčnih izogibanj. 
 
 
5.1.1.5 Odprava obdavčitve drugih dohodkov  
 
Davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila niso bili vključeni v davčno 
reformo. Davek na dediščine in darila je bil odpravljen s 1. januarjem 2004, s tem pa darila 
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(donacije) pri davku od dohodkov družb niso bila več priznana kot odhodki, ki znižujejo 
davčno osnovo. Davek na promet nepremičnin je odpravljen s 1. januarjem 2005. 
 
Uspešna izvedba reforme tudi na področju davčne in carinske uprave je prilagodila slovaški 
davčni sistem pogojem davčnega sistema Evropske unije. Med pomembne aktivnosti, ki so 
bile že opravljene, je mogoče vključiti tudi e-davčno poslovanje (elektronsko oddajanje 
napovedi in obračunov) in e-obdavčenje (elektronsko obdavčenje in elektronsko 
komuniciranje z davčnimi zavezanci). 
 
 
5.1.1.6 Finančni vpliv davčne reforme na Slovaškem 
 
Posledica uvedbe proporcionalne 19-odstotne davčne stopnje je pokazala, da se je z znižanjem 
davčne stopnje zmanjšal prihodek iz dohodnine. Obenem je zaradi povečanega 
povpraševanja, ki je posledica večjega razpoložljivega dohodka ljudi, poskočil prihodek od 
davka na dodano vrednost in carin.  
 
Vlada je pri pripravi davčne reforme posebno skrb posvetila zagotovitvi, da ta ne bi imela 
negativnega vpliva na fiskalno stanje. Da bi zagotovila finančno nevtralne učinke v prvem 
letu po reformi, je vlada pripravila pet neodvisnih ocen o fiskalnem vplivu, saj je bilo zaradi 
pomanjkanja podrobnih podatkov o strukturi in razvoju davčnih prihodkov na gospodinjstvo 
težko natančno oceniti davčno elastičnost.50 Da bi ublažili negativne posledice, povezane z 
negotovostjo, je vlada pripravila reformo na najbolj konservativni oceni. Priliv davčnih 
prihodkov v letu 2004 kaže, da so bile ocene ustrezne. Prav tako pa naj bi odziv gospodarskih 
subjektov in ekonomistov na Slovaškem in čez mejo potrdili, da je koncept korenite davčne 
reforme na Slovaškem eden izmed najbolj konkurenčnih davčnih sistemov tako na področju 
Evropske skupnosti kot tudi na področju OECD.51 

                                                 
50  Neodvisne ocene finančne vzdržnosti so pripravili (Mikloš, 2005, str. 6): 

- Mednarodni monetarni sklad (IMF), 
- slovaško Ministrstvo za finance, Inštitut za finančno politiko (Institute of Financial Policy), 
- skupina visoko usposobljenih strokovnjakov, 
- Infostat, Slovaška, 
- Slovaška akademija znanosti (Slovak Academy of Science). 
 

51   Struktura davčnih prilivov na Slovaškem leti 2002 in 2004 in ocena za leto 2006 kot % BDP 
 

     2002 0422004      2006* 

Davki na dohodek in dobiček         6,9       5,5       5,0 

Dohodnina         4,3       3,0       2,8 

Davek na dobiček         2,7       2,5       2,2 

Davek na dodano vrednost         7,6      7,5       8,4 

Trošarine        3,1        -       3,2 

Davek na darila, dediščine in davek na promet  nepremičnin        0,2       0,0       0,0 

Davčni prihodki skupaj        19,0     18,0     17,3 
  

 * ocenjena vrednost 
Vir: Slovakia – The Fundamental Tax Reform, Ministry of Finance of the Slovak Republic, 2004. 
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5.1.1.7 Mnenja o reformi 
 
V zvezi z učinki uvedbe proporcionalne davčne stopnje na Slovaškem so mnenja deljena. Kot 
eno izmed pomembnejših pridobitev davčne reforme Slovaki poudarjajo poenostavitev 
obdavčenja tako na osebni kot podjetniški ravni in manjše izogibanje obdavčitvi. Za boljšo 
preglednost in čim manjšo ekonomsko deformacijo so z davčno reformo v državi odpravili 
tako rekoč vse izjeme, oprostitve in posebne režime pri dohodnini. 
 
Na Slovaškem proporcionalna davčna stopnja torej velja tako za osebne prihodke kot za 
družbe, enaka je tudi za davek na dodano vrednost. Če je vse enako obdavčeno, ljudje nimajo 
več toliko razlogov za iskanje lukenj v zakonodaji. Na Slovaškem je bilo precej običajno, da 
so uslužbenci pustili službe in se samozaposlili, vendar so za isto službo opravljali enako delo 
kot prej. Njihova plača je bila obdavčena kot dobiček, in prehrano na delu so lahko odšteli kot 
strošek (The Economist, 2005,  str. 70). 
 
Vendar pa je slovaški fiskalni purizem nekoliko zamegljen zaradi visokih socialnih 
prispevkov, ki bremenijo delodajalca. Ti so leta 2004 pomenili skoraj polovico plače. Ker to 
breme pade na dohodek iz dela, ne pa iz kapitala, je za Slovake še vedno zanimivo pogodbeno 
sodelovanje z bivšim delodajalcem. Poleg tega je zato morda tudi več sive ekonomije, ki je 
zunaj dosega sistema socialne varnosti (The Economist, 2005,  str. 70). 
 
Mikloš (2005) prikazuje, da je Slovaška postala bolj zanimiva za vlagatelje po uvedbi 
proporcionalne davčne stopnje. Primerjalno konkurenčno prednost Slovaške naj bi poleg 
davčne reforme predstavljale zlasti relativno nizke plače, relativno dobro tehnično 
usposobljena delovna sila, vključitev Slovaške v Evropsko unijo z možnostjo uporabe 
kohezijskih sredstev iz skladov Evropske unije. 
 
Da ima Slovaška večinoma pozitivne izkušnje z uvedbo proporcionalne davčne stopnje meni 
tudi Zdenko Krajčir s slovaškega Ministrstva za finance, vendar pa opozarja, da davčna 
reforma sama po sebi ne prinaša ne ugodnejšega proračunskega primanjkljaja ne povečanja 
konkurenčnosti. Slovaška je zato davke reformirala kot del obsežnejšega paketa, kjer celo 
večji pomen pripisuje spremembam v sistemu zdravstvenega zavarovanja in na trgu dela 
(Krajčir, Delo, 22. 10. 2005). 
 
Nekateri pa tudi kritično opozarjajo, češ da njeno bistvo ni v uvedbi proporcionalne davčne 
stopnje, ampak v odpravi vseh olajšav in ugodnosti, ki so jih deloma nadomestili s socialnimi 
transferji iz proračuna. Tako sedaj predvsem socialno šibki plačujejo relativno višji davek na 
dodano vrednost, s katerim so v tej državi kompenzirali manjše proračunske prihodke iz 
naslova nove (nižje) dohodnine. Na Slovaškem so povečali tudi trošarine na naftne derivate, 
alkohol in cigarete, kar je relativno najbolj prizadelo manj premožne. Ker so slovaško 
reformo dohodnine spremljali tudi številni drugi ukrepi, je rezultat celotne reforme za bolj 
revne družbene sloje neugoden, saj so slednji sedaj relativno bolj obdavčeni, še najbolj 
dodatno obdavčeni pa je srednji sloj. 
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Na Slovaškem se je skoraj dve leti po uvedbi proporcionalne davčne stopnje razlika med 
bogatimi in revnejšimi še dodatno povečala, davčna reforma je najbolj koristila bogatejšim 
Slovakom. Po eni plati je možno, da proporcionalna davčna stopnja pospeši gospodarsko rast 
in tudi močnejšo rast BDP, vendar to še ni jamstvo, da se bosta zmanjšali brezposelnost in 
revščina, so prepričani sindikati na Slovaškem. Z vpeljavo 19-odstotne proporcionalne davčne 
stopnje tudi za davek na dodano vrednost, poostreni predpisi o socialni pomoči in dodatkih za 
brezposelne, prav tako pa tudi s spremembo zakonodaje s področja zaposlitve v korist 
delodajalcev, se je poslabšal socialni položaj večine, družba se razslojuje, vlada pa zatrjuje, da 
so nižji davki v državo pripeljali vlagatelje in da bo pospešena gospodarska rast prinesla 
korist vsem. Bogati so vse bolj bogati, revni vse bolj revni, nezadovoljstvo raste (Prokešova, 
2005). 
 
Da ni vse najboljše, pa kaže tudi zadnja raziskava Eurobarometra. Samo 64 odstotkov 
anketiranih državljanov izraža zadovoljstvo s svojim življenjem, medtem ko je v EU-25 z 
življenjem zadovoljnih 80 odstotkov anketiranih. Od leta 2004 ni zabeleženih skoraj nobenih 
sprememb v zadovoljstvu, v primerjavi s podatki iz leta 2003 pa je bistvena razlika, saj se je 
zadovoljstvo v tem obdobju povečalo za 10 odstotnih točk. Kot navaja raziskava, je razliko v 
zadovoljstvu pri Slovakih in EU-25 treba iskati v višini v BDP na prebivalca. 
 
 
5.1.2 SLOVAŠKA IN DOHODNINA52 
 
Na Slovaškem je bila obsežna davčna reforma uvedena zaradi doseganja transparentnosti 
davčnega sistema in doseganje davčne nevtralnosti. Fiskalni deficit je rezultanta davčne 
reforme, reforme zdravstvenega in pokojninskega sistema, medtem ko so v letu 2005 
pričakovali uspešno zniževanje inflacije, ker naj bi fiskalna konsolidacija kakor tudi politika 
reguliranih cen prispevali k njenemu zniževanju (Festić, 2005, str. 2). 
 
 
5.1.2.1 Davčni zavezanec 
 
Fizična oseba, ki se za davčne namene šteje za rezidenta Slovaške, je obdavčena po 
svetovnem dohodku, pri tem se za odpravo dvojne obdavčitve uporabljajo mednarodne 
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Fizična oseba se šteje za rezidenta, če ima 
uradno prijavljeno stalno ali običajno bivališče na Slovaškem in je v kateremkoli času 
prisotna na Slovaškem več kot 183 dni, razen fizičnih oseb, ki se na Slovaškem nahajajo 
zaradi študija ali zdravljenja. 
 
 
5.1.2.2 Predmet obdavčitve 
 
Po tem zakonu so dohodki, ki se vštevajo v letno davčno osnovo: 
                                                 
52   Povzeto po Income Tax Act 595/2003 s spremembami. 
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– dohodek iz zaposlitve 
Dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezana s sedanjo, 
bodočo ali preteklo zaposlitvijo. Osnova za dohodnino je dohodek, zmanjšan za obvezne 
prispevke za socialno varnost, ki jih plačajo zaposleni. Davčna osnova se zmanjšuje tudi za 
dopolnilno pokojninsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje in varčevanja za posebne 
namene. Plačana sredstva za te namene zmanjšujejo davčno osnovo posameznika do največ 
12.000 SKK (318 EUR) letno .53  

 
– dohodek iz opravljanja dejavnosti 
vključuje dohodke, dosežene z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, vključno z 
dohodki iz trgovske, kmetijske in gozdarske dejavnosti. Davčna osnova je dobiček, ki se 
ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, za kar se uporabljajo predpisi o obdavčitvi 
dohodkov pravnih oseb; če oseba ni zavezanec za davek na dodano vrednost, se lahko za 
ugotavljanje davčne osnove upoštevajo normirani stroški v višini 25 odstotkov davčne 
osnove. 
 
Med dohodke iz opravljanje dejavnosti se vštevajo tudi dohodki, doseženi z oddajanjem v 
najem na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi. Davčna osnova se zmanjša za določene 
stroške (npr. amortizacijo, obresti, davek na premoženje, popravila); če oseba ni zavezanec za 
davek na dodano vrednost, lahko zmanjša davčno osnovo za stroške v višini 25 odstotkov 
davčne osnove. 
 
Dohodek iz opravljanja dejavnosti vključuje tudi delitev dobička, dohodek, dosežen z 
odstopom uporabe, oziroma pravice do izkoriščanja industrijskih in intelektualnih pravic. 
 
– dohodek iz premoženja  
vključuje obresti in donose iz zavarovanja; obresti od denarnih depozitov, ki niso povezane z 
opravljanjem dejavnosti; obresti, ki izvirajo iz danih kreditov in posojil; obresti na dolžniške 
vrednostne papirje; diskonte menic; donose iz privatnih skladov dopolnilnega pokojninskega 
zavarovanja in življenjskega zavarovanja. Ti dohodki se vključujejo v letno davčno osnovo le, 
če ni bil plačan dokončen davek z davčnim odtegljajem. 

 
– drugi dohodki 
Med druge dohodke se vštevajo drugi občasni dohodki, pokojnine, prejete iz naslova 
slovaškega sistema zavarovanja, dohodki od prodaje nepremičnin, dohodki od občasnega 
oddajanja premičnega premoženja, če jih ni mogoče uvrstiti v druge kategorije dohodkov, 
dobitki v nagradnih igrah, nagrade.  

 
Od davčne osnove se odštevajo dokumentirani stroški, ki so povezani z dohodkom, razen pri 
igrah na srečo, nagradah. 

 

                                                 
53  1 EUR = 38,71 SKK (Banka Slovenije, www.bsi.si/podatki/tec-bs.asp, 16.7.2006). 
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5.1.2.3 Davčne olajšave 
 
Vsakemu davčnemu zavezancu se prizna splošna olajšave v višini 19,2 kratnika minimalnih 
mesečnih življenjskih stroškov, ki velja na začetku davčnega leta.54  
 
Za vzdrževanega družinskega člana, ki živi v skupnem gospodinjstvu z rezidentom in nima 
lastnih sredstev za preživljanje, oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za 
vzdrževane družinske člane, se prizna posebna olajšava 19,2 kratnika minimalnih mesečnih 
življenjskih stroškov, oziroma v višini razlike med 19,2 kratnikom minimalnih mesečnih 
življenjskih stroškov in lastnimi dohodki vzdrževanega družinskega člana.  
 
Prejemniki pokojnin so upravičeni do splošne olajšave le, če je njihova pokojnina nižja od 
splošne olajšave. V tem primeru jim je priznana olajšava v višini razlike med splošno olajšavo 
in njihovo pokojnino. 
 
Znižanje davka v letni višini 4.800 SKK (127 EUR) se prizna za vsakega otoka, ki živi v 
skupnem gospodinjstvu z rezidentom. To znižanje lahko uveljavlja le zavezanec, ki dosega 
obdavčljive dohodke iz zaposlitve ali iz opravljanja dejavnosti vsaj v višini 6 kratnika 
minimalne plače,55 in sicer na podlagi dokazil, da izpolnjuje kriterije za uveljavitev tega 
znižanja davka. Za istega vzdrževanega otroka se prizna znižanje davka samo enemu 
zavezancu. 
 
Razen navedenih olajšav zakon ne predvidene drugih olajšav, npr. takšnih, ki bi bile povezane 
z vlaganjem sredstev fizičnih oseb za določene namene. 
 
 
5.1.2.4 Plačevanje dohodnine 
 
Letna davčna osnova dohodkov rezidenta, pridobljenih v davčnem letu, je vsota davčnih 
osnov iz posameznih vrst dohodkov. Izgube, dosežene z opravljanjem dejavnosti ali 
oddajanjem v najem, izgube dohodkov iz premoženja in ostalih dohodkov, se pokrivajo z 
ostalimi viri dohodnine, razen z dohodki iz zaposlitve. Dosežena izguba se lahko prenaša 
vnaprej in pokriva z drugimi obdavčljivimi dohodki, ki ne izvirajo iz zaposlitve, v naslednjih 
petih letih. 
 
Stopnja dohodnine je 19 odstotkov. Akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve se 
plačujejo v obliki davčnega odtegljaja, katerega obračun se predlaga pristojnemu davčnemu 
organu v petih dneh po izplačilu dohodka. Delodajalec obračuna davčni odtegljaj od davčne 
osnove, ki se zmanjša za obvezne prispevke za socialno varnost, splošno olajšavo, olajšavo za 
vzdrževane člane in olajšavo za vzdrževane otroke, in sicer v višini 1/12. Za prejemnike 
pokojnin se splošna olajšava prizna le na letnem nivoju in samo do davčne osnove. 

                                                 
54  Za leto 2005 so bili določeni minimalni življenjski stroški v višini 87.936 SKK (2.232 EUR). 
 
55  Na dan 1. januarja 2005 je minimalna plača znašala 6.500 SKK (172 EUR). 
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Davčni zavezanci, katerim se ne obračunava davčni odtegljaj, plačujejo akontacijo dohodnine 
na osnovi davčne obveznosti preteklega davčnega obdobja. Če njihova zadnja znana davčna 
obveznost presega 20.000 SKK (530 EUR), plačujejo akontacije dohodnine v mesečnih ali 
trimesečnih obrokih, odvisno od višine zadnje znane davčne obveznosti.56  
 
Vsak, ki je zavezanec za dohodnino na Slovaškem in njegova davčna osnova znaša več kot 50 
odstotkov splošne olajšave, zavezanec, ki dosega dohodke, ki so nižji od 50 odstotkov splošne 
olajšave in pokriva davčno izgubo, ali pa je prejel dohodke iz tujine, mora do 31. marca 
tekočega leta oddati davčni obračun za preteklo davčno obdobje in poravnati davčno 
obveznost.  
 
Davčnega obračuna pa ni treba oddati posamezniku, če ni zavezanec za dohodnino, če 
njegova davčna osnova znaša manj kot 50 odstotkov splošne olajšave, če je posamezna 
akontacija davka plačana kot dokončni davek, in če prejema le dohodke iz zaposlitve na 
Slovaškem in obračun za njega opravi delodajalec.  
 
Določeni dohodki se ne vštevajo v letno davčno osnovo, in sicer: 
– dohodki iz certifikatov, iz določenih dolžniških vrednostnih papirjev in investicijskih 

kuponov, 
– obresti od denarnih depozitov pri bankah in od obresti na transakcijskih računih, 
– dohodki iz življenjskega zavarovanja in pokojninskega zavarovanja, zmanjšani za znesek 

plačanih prispevkov, 
–   dohodki iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
 
Za te dohodke se obračuna davčni odtegljaj po stopnji 19 odstotkov. Tako izračunana in 
plačana dohodnina se šteje kot dokončni davek.   
 
 
5.2 ESTONIJA 
 
Sredi leta 1991, po petdesetletni sovjetski prevladi, je Estonija postala neodvisna. Država je 
podedovala neučinkovito plansko gospodarstvo, makroekonomsko neravnotežje, v enem 
desetletju pa ji je uspelo oblikovati dobro gospodarsko okolje. Estonija je v tranziciji 
uporabila nemški model privatizacije državnih podjetij,57 hkrati je liberalizirala trg delovne 
sile, uvedla svoboden tržni režim in nov pravni okvir za privatno gospodarsko aktivnost.  

                                                 
56  Če zavezančeva zadnja znana davčna obveznost znaša več kot 20.000 SKK (530 EUR) in je nižja od 

500.000 SKK (13.859 EUR), plačujejo akontacijo trimesečno v višini četrtine zadnje znane obveznosti z 
zapadlostjo zadnjega dne v trimesečju. Če presega 500.000 SKK (13.859 EUR), plačujejo akontacijo v 
mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo zadnjega v mesecu. Davčni zavezanec lahko zahteva znižanje 
akontacije dohodnine, če oceni, da višina akontacije ne ustreza dejanskemu stanju. Če ta še ni določena 
(začetniki), akontacijo dohodnine določi davčni organ (34. člen Income Tax Act 595/2003).  

 
57  Velike gospodarske organizacije je prodala prek agencije za privatizacijo – Eesti Erasmus, manjša podjetja 

pa prek državnega Sektorja za premoženje, ki sta se v letu 1993 oblikovala v Estonsko agencijo za 
privatizacijo (Estonian Privatization Agency). Agencija je do konca leta 1994 privatizirala preko 50 % vseh 
velikih javnih podjetij (Michael Funke, 2001, str. 5). 
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Podobno kot Slovaška je v davčni reformi Estonija sledila splošnim ciljem izgraditi 
spodbudno poslovno in investicijsko okolje. 
 
 
5.2.1 DAVČNA REFORMA 
 
5.2.1.1 Zakaj davčna reforma?58 
 
V Estoniji so imeli na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja dve težavi. Ljudje niso 
plačevali davkov, prav tako pa so imeli zelo slabo davčno administracijo. A niti prvi niti drugi 
razlog nista nikakor povezana z željo po gospodarski uspešnosti, šlo je bolj za iskanje 
primernega načina pobiranja davkov. Morda je bila vpeljava proporcionalne davčne stopnje v 
Estoniji sprva povezana s povečanjem gospodarske rasti, predvsem ker so ljudje začeli 
plačevati davke, potem so večjo vlogo odigrale druge stvari (Ilves, 2006, str. 32). 
 
Začetna davčna reforma v Estoniji je uvedla dohodnino s progresivno obdavčitvijo in 
stopnjami od 16 do 33 odstotkov, za kratko obdobje pa celo 50 odstotkov. Glede na visoko 
inflacijo v tem obdobju se je progresivna lestvica zelo pogosto spreminjala. V letu 1994 je 
začelo veljati več novih zakonov, vključno z zakonodajo o obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb 
kot tudi dobička pravnih oseb. Te stopnje so bile zamenjane v letu 1994 s proporcionalno 
davčno stopnjo 26 odstotkov. Stopnja davka na dobiček pravnih oseb je bila leta 1994 iz 33 
odstotkov znižana na 26 odstotkov.  
 
V želji, da bi Estonija zadržala privlačnost za investitorje in zagotavljala nova delovna mesta, 
davčna politika sledi trendu postopnega zniževanja davčne stopnje do višine 20 odstotkov v 
letu 2009.59  
Osnovna ideja reforme je bila torej uvedba proporcionalne davčne stopnje tako pri dohodnini 
kot davku od dobička podjetij in s tem poenostavitev ter zagotavljanje nevtralnosti obdavčitve 
ne glede na obliko ekonomske aktivnosti.  
 

                                                 
58  Povzeto po Estonia: A Program of Tax Reform. International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, 

2005. 
 
59  Davčne stopnje v Estoniji v obdobju od 1994 do 2009 

  
      Vir: Ministrstvo za finance Republike Estonije (http://www.emta.ee/?id=175). 
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5.2.1.2 Uvedba proporcionalne davčne stopnje pri dohodnini60 
 
Estonija je nov davčni sistem oblikovala s pomočjo gradiva harvardske univerze The Basic 
World Tax Code. Za uvedbo proporcionalne davčne stopnje se je Estonija odločila zaradi 
naslednjih razlogov: 
 
– nasvetov ameriških davčnih svetovalcev, da je enostaven sistem s široko davčno osnovo 

in nizkimi davčnimi stopnjami lažje izvajati. Leta 1994 so bili namreč tako davčna uprava 
kot davčni zavezanci še vedno neizkušeni v davčnih zadevah, zato je bila nuja oblikovati 
sistem, ki bo omogočal lažje izpolnjevanje davčne obveznosti. Tako je bila sprejeta 
odločitev za odpravo različnih izjem in relativno nizka davčna stopnja; 

– visoke stopnje inflacije v začetku devetdesetih. V letu 1992, ko je bil sovjetski rubelj 
zamenjan z estonsko krono, so cene življenjskih stroškov porasle za 1076 odstotkov, v 
letu 1993 za 89,8 odstotka in leta 1994 za 47,7 odstotka; 

– sistem proporcionalne davčne stopnje je enostavno izvajati, če so z enako davčno stopnjo 
obdavčene tako fizične kot tudi pravne osebe; 

– davčni sistem s široko davčno osnovo in eno davčno stopnjo zagotavlja več 
transparentnosti. 

 
 
5.2.1.3 Odprava obdavčitve dobička  
 
V začetku leta 2000 so bile sprejete nove spremembe. V začetku devetdesetih so v Estoniji 
obdavčevali delo in kapital. Po letu 2000 pa dobiček ni več obdavčen, dokler se v obliki 
dividend ne razdeli med delničarje. Tako so podjetja spodbudili, da dobiček zadržijo in ga 
vložijo. Na estonske družbe v praksi pade izjemno majhno neposredno davčno breme: davki, 
odmerjeni podjetjem, so leta 2003 pomenili le 3,6 odstotka vsega pobranega denarja (The 
Economist, 2005,  str. 70). 
 
Stopnja davka na dodano vrednost v višini 10 odstotkov se je v letu 1992 povišala na 18 %. 
Davčna osnova je široka, vendar ohranja 5-odstotno davčno stopnjo za časopise, knjige, 
medicinske izdelke in stopnjo 0 odstotkov za izvoz, blago in storitve za oskrbo ladij in letal. 
Določene so tudi storitve in blago, ki so izvzeti iz obdavčitve z davkom na dodano vrednost, 
kot na primer poštne, zdravstvene in socialne storitve, prodaja in izposoja nepremičnin 
(Ministry of Finance of the Republic of Estonia, www.fin.ee/index.php?id=15152, 15.3 
2006). 
 
 
5.2.1.4 Rezultati davčne reforme v Estoniji 
 
Estonsko gospodarstvo je po reformi leta 1994 doseglo zavidljiv napredek.  Rast je leta 1997 
presegla 10 odstotkov, po hudem upadu na prelomu stoletja pa se je umirila pri približno 6 
                                                 
60  Povzeto po Vanasaun, 2006. 
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odstotkih na leto. Kljub lažjemu davčnemu bremenu za bogate se državna blagajna ni 
izpraznila, kot so se nekateri bali. Leta 1993 se je v državno blagajno nateklo za 39,4 odstotka 
BDP, leta 2002 pa za 39,6 odstotka (The Economist, 2005,  str. 70). 
 
Pri odgovoru na vprašanje, v kolikšni meri je prihodek estonske državne blagajne dejansko 
zaslužna proporcionalna davčna stopnja, odgovori niso enoznačni. Leta 1993, leto dni pred 
reformo in v času več davčnih razredov, je država z dohodnino zbrala za 8,2 odstotka BDP 
denarja, leta 2002 pa s proporcionalno davčno stopnjo le 7,2 odstotka. Proporcionalna davčna 
stopnja ima očitno manjši vpliv kot davek na dodano vrednost, s katerim je leta 2002 država 
zbrala sredstva v vrednosti 9,4 odstotka BDP (The Economist, 2005,  str. 70). 
 
Estonska struktura davčnih prihodkov tesno sledi mednarodnim normam. Povprečje zadnjih 
treh let kaže, da so socialni prispevki in posredni davki, predvsem davek na dodano vrednost 
in trošarine, doprinesli malo več kot tretjino vseh davčnih prihodkov in neposredni davki 
četrtino. Podobno sliko izkazujeta tudi Litva in Latvija. V primerjavi z EU-15 Estonija in 
druge baltske dežele slonijo relativno bolj na posrednih davkih in socialnih prispevkih. 
Estonski delež posrednih davkov se povečuje in Estonija ima sedaj največje razmerje med 
posrednimi in neposrednimi davki med naprednimi gospodarstvi.61 To razmerje se bo še 
povečevalo glede na fazno zmanjševanje davčnih stopenj v obdobju 2005-2009.  
 
Od monetarne reforme v letu 1992 dalje estonski monetarni sistem temelji na valutnem 
odboru (a currency board arrangement).62 Z uvedbo estonske krone je bil tečaj vezan za 
nemško marko, od 1. januarja 1999 pa je bila krona vezana na euro, 1 EUR = 15,6466 
estonske krone.  
 
Po podatkih Gospodarske zbornice Estonije je estonski uspeh mogoče pripisati stabilni valuti, 
liberalni mednarodni trgovini, liberalizaciji cen, odpravi državnih pomoči, pospešeni 

                                                 
61  Struktura davčnih prihodkov v Estoniji, drugih baltskih državah in EU - 15  

 
    Vir: Estonia: A Program of Tax Reform, International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, 2005, str. 9 
 
62  Gre za devizni režim, v  katerem se država obveže, da bo zamenjevala domačo valuto za tujo po fiksnem 

deviznem tečaju in da bo izdajala domači denar samo, če za to obstaja polno pokritje v deviznih sredstvih. 
Eden od zelo pomembnih argumentov je, v zadnjih letih je bil pomemben zlasti v nekaterih državah 
tranzicije, da je z njegovo uporabo mogoče učinkovito in hitro znižati stopnjo inflacije ter s tem pomembno 
prispevati k uspehu celotne stabilizacije v državi. Valutni odbor so konec 1997. leta uporabljale Argentina, 
Brunei, Bolgarija, Hongkong, Estonija in Litva, kasneje pa ga je uvedla še Bosna in Hercegovina (Mrak, 
2002, str. 92). 
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privatizaciji in uspešni zakonodaji, ki ureja stečaje in likvidacije. Tako Estonija prednjači pri 
stabilizaciji in prestrukturiranju gospodarstva, za kar je nagrajena z visoko stopnjo 
neposrednih tujih investicij (Estonian Chamber of Commerce and Industry, 
http://www.koda.ee/?id=2088, 22.4.2006). 
  
Bližina baltskega trga, lokacija med vzhodno in zahodno Evropo, konkurenčna stroškovna 
struktura in visoko izobražena delovna sila so bili pretežni viri estonske konkurenčne 
prednosti v času tranzicije. V novembru 1999 je Estonija postala članica Mednarodne 
trgovinske organizacije (WTO), v letu 2004 pa se je kot ena izmed desetih držav priključila 
tudi Evropski uniji. Članstvo v WTO in Evropski uniji kot tudi povečanje varnosti tako 
domačih kot tujih podjetnikov z oblikovanjem zaupanja vrednega okolja za domačo 
gospodarsko in trgovinsko politiko je približalo Estonijo tujim investitorjem (Estonian 
Chamber of Commerce and Industry, www.koda.ee/?id=2097, 22. 4. 2006). 
 
 
5.2.1.5 Mnenja o reformi 
 
Prav tako kot na Slovaškem, so tudi v Estoniji mnenja o uspehu proporcionalne davčne 
stopnje nasprotujoča. 
 
Mart Laar, nekdanji estonski premier, meni, da je Estonija zaradi proporcionalne davčne 
stopnje postala najsvobodnejše gospodarstvo na svetu, kjer je najmanj ovir za podjetništvo, na 
prebivalca pa privablja največ tujih investicij v regiji. Povečala se je spodbuda za podjetja in 
posameznike h gospodarski aktivnosti, ohranila se je tudi socialna pravičnost – kdor zasluži 
več, plača tudi več davkov. Po njegovem mnenju se gospodarstva s proporcionalno stopnjo 
razvijajo hitreje kot tista s progresivno obdavčitvijo v regiji. Proporcionalna stopnja spodbuja 
gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Sistem je preprost in manj izogibanja 
plačevanju davkov prinaša več proračunskih prihodkov. "Sloveniji bi tako priporočil uvedbo, 
ker pospešuje rast, zmanjšuje birokracijo in prinaša pravičnejši sistem," je dejal Laar. Visoko 
obdavčevanje je zaustavilo razvoj, Estonija po njegovih besedah z uvedbo ni imela slabih 
izkušenj in je dober zgled ostalim državam, ki ji z uvedbo proporcionalne stopnje sledijo 
(Laar, 2005). 
 
»Razumem, da so potrebne reforme, vendar vam proporcionalne davčne stopnje ne 
priporočam,« je nasprotnega mnenja Toomas Hendrik Ilves, nekdanji estonski zunanji 
minister in zdaj poslanec v evropskem parlamentu. Po njegovih besedah ima Slovenija danes 
povsem drugačen ekonomski in socialni položaj kot Estonija v prvi polovici 90. let, zato za 
uvedbo proporcionalne davčne stopnje ni pravih razlogov, še zlasti, če si ne želi zelo velikega 
razkoraka med revnimi in bogatimi sloji prebivalstva. Prav Estonija pa je danes na tem 
področju na prvem mestu med članicami Evropske unije. Ilves pravi, da so proporcionalno 
davčno stopnjo uvedli leta 1993, ker je na področju davkov vladala zmešnjava (Ilves, 2005, 
str. 32). 
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Estonija, ki je proporcionalno davčno stopnjo ob svoji davčni reformi začela uvajati že leta 
1994, je po pojasnilu njenega premiera Andrusa Ansipa dosegla bistveni napredek šele leta 
2000, ko je uvedla izjemo od proporcionalne davčne stopnje. Takrat je uveljavila popolno 
oprostitev plačevanja davka na vse dobičke, ki so investirani v njihov nadaljnji razvoj in od 
tedaj dalje so se te razvojne naložbe podeseterile. Estonija se je ob taki razvojni spodbudi z 
odstopanjem od proporcionalne davčne stopnje povzpela tudi na lestvici globalne 
konkurenčnosti WEF, pri tem pa je edina izmed novih članic Evropske unije, ki je že nekaj let 
uvrščena pred Slovenijo. Na tej lestvici je med novinkami v EU-25 najbolj napredovala 
Poljska, in sicer se je v letu 2005 pomaknila kar za devet mest navzgor, čeprav v svojem 
davčnem sistemu še ne pozna proporcionalne davčne stopnje (Ansip, 2005, str. 4).  
 
Z življenjem v Estoniji je bilo v letu 2005 po opravljeni anketi Eurobarometra zadovoljnih 
okoli 70 odstotkov anketiranih prebivalcev, kar je tudi povprečje v novih državah članicah. 
Kljub temu, da je to povprečje nižje v primerjavi z evropskim povprečjem zadovoljstva, 
predvsem na račun starih držav članic, so državljani Estonije optimistični, saj kar 43 
odstotkov anketiranih verjame, da se bo stanje v letu 2006 še izboljšalo, 45 odstotkov pa je 
prepričanih, da bo stanje ostalo nespremenjeno.   
 
 
5.2.2 ESTONIJA IN DOHODNINA63 
 
5.2.2.1 Davčni zavezanec 
 
Rezident je zavezanec za plačilo dohodnine po svetovnem dohodku, od vseh dohodkov v 
Estoniji in od dohodkov z virom izven Estonije. Kot rezident se šteje fizična oseba, ki ima 
stalno prebivališče v Estoniji ali pa prebiva v Estoniji najmanj 183 dni v 12 zaporednih 
koledarskih mesecih. Za rezidenta se štejejo tudi estonski javni uslužbenci, ki opravljajo delo 
v tujini. Rezident lahko od dohodnine odšteje znesek ustreznega dela dohodnine, ki jo je 
plačal od dohodkov iz virov izven Estonije, vključenih v njegovo osnovo v dohodnino v 
obliki navadnega kredita, in sicer za vsako državo posebej. Davčni kredit je omejen do višine 
davka, ki bi bil obračunan na določen dohodek. 
 
Fizična oseba nerezident plačuje dohodnino le od dohodkov, ki imajo vir v Estoniji. 
 
 
5.2.2.2 Predmet obdavčitve 
 
Dohodki rezidentov, ki so predmet obdavčitve z dohodnino, so vsi dohodki, ki jih je fizična 
oseba prejela v davčnem obdobju z virom v Estoniji in izven Estonije, in sicer: dohodki iz 
zaposlitve, dohodki, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti, kapitalski dobički, doseženi z 
odsvojitvijo premoženja; najemnine in avtorske pravice; obresti, dividende, pokojnine, 
                                                 
63  Povzeto po Personal income tax (Income Tax Law), 2004. 
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pomoči, štipendije, razen štipendij, ki se financirajo iz državnega proračuna oziroma na 
podlagi zakona, podpore, preživnine, nagrade, loterijski dobitki; zavarovalniške odškodnine 
in izplačila iz pokojninskih skladov. 
 
V davčno osnovo fizičnih oseb se ne vštevajo ugodnosti delodajalca, darila in donacije, 
dividende in druge oblike delitve dobička, ki so predhodno že obdavčene pri izplačevalcu. 
Prav tako so iz obdavčitve izključene vse odškodnine, izplačane na podlagi sodnih odločb. 
 
Viri dohodnine so tako: 
 
– dohodki iz zaposlitve  
To so dohodki, ki vključujejo plače, povračila stroškov ter bonitete. Kot dohodek iz zaposlitve 
se štejejo tudi drugi dohodki, doseženi na podlagi pogodbe o delu ali drugi pravni podlagi. 
Predmet obdavčitve niso povračila stroškov za službena potovanja, povračila za uporabo 
lastnega vozila v službene namene do višine, ki so omejena z uredbo Vlade; povračila za 
izobraževanje, ki so povezana z zaposlitvijo; zavarovanja za zaposlene, ki so uvedena z 
zakonom, povračila za uniforme. Prav tako so izključena izplačila predsedniku države na 
podlagi zakona o ugodnostih predsednika republike, predsedniku vlade in ministrom na 
podlagi zakonodaje o plačah imenovanih javnih uslužbencev. 
 
Dohodki, ki so jih dosegli tuji diplomatski, konzularni predstavniki, predstavniki 
mednarodnih ali diplomatskih misij, predstavniki mednarodnih ali medvladnih organizacij, ki 
opravljajo svoje delo na območju Estonije, vključno z njihovimi uslužbenci, ki niso rezidenti 
Estonije, niso predmet obdavčitve v Estoniji. Te osebe morajo biti registrirane pri Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 
 
– dohodki iz naslova opravljanja dejavnosti 
Za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, se šteje dohodek, dosežen z opravljanjem 
proizvodnje, prodaje ali posredovanje blaga, storitve in druge aktivnosti, vključno z 
znanstveno dejavnostjo. Pri ugotavljanju davčne osnove se upoštevajo dohodki ob njihovem 
nastanku. Davčno osnovo zmanjšujejo odhodki, potrebni za doseganje dohodka in za to vrsto 
dejavnosti ter obvezni prispevki za socialno varnost, obračunani in plačani v istem davčnem 
obdobju. Prihodki in odhodki iz dejavnosti se obračunavajo na način, kot je to določen za 
pravne osebe. 
 
Fizična oseba rezident sme v davčnem letu še dodatno znižati osnovo za 45.000 EEK (2.876 
EUR) od dohodkov, ki so nastali s prodajo doma proizvedenih kmetijskih proizvodov.  
 
Če skupni stroški presegajo prihodke v davčnem obdobju, se davčna izguba lahko pokriva v 
naslednjih sedmih davčnih obdobjih. 
 
Obdavčljivi dohodki, ki jih dosegajo fizične osebe kot samozaposleni z opravljanjem 
dejavnosti, in dohodki iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti do višine 45.000 EEK 
(2.876 EUR), niso predmet obdavčitve z dohodnino. 
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– dobički iz kapitala 
Dobički iz kapitala so dobički, doseženi s prodajo ali zamenjavo premičnega in nepremičnega 
premoženja, vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu. V teh primerih je davčna osnova 
dohodek, ki presega nabavno vrednost kapitala.  
 
Rezident ima pravico zniževati pozitivno davčno osnovo iz tega naslova z izgubo, doseženo 
pri odsvojitvi vrednostnih papirjev, razen za odsvojitve pod tržno vrednostjo povezanim 
osebam, vendar ne več kot znaša dobiček iz tega naslova. Izguba se lahko prenaša v kasnejša 
davčna obdobja, vendar se pokriva samo do višine doseženega dobička pri odsvojitvi 
vrednostnih papirjev. 

 
Dohodnina se ne plača od vrnjenega premoženja v procesu denacionalizacije in lastninskega 
preoblikovanja, od zamenjave vrednostnih papirjev, ki so posledica združitev, delitev, 
preoblikovanja podjetij. Prav tako ni predmet obdavčitve odsvojitev nepremičnega 
premoženja, če je pred tem zavezanec pretežni del nepremičnine uporabljal kot stalno 
prebivališče ali pa počitniške kapacitete, ki so bile v lasti več kot 2 leti in površina ne presega 
0,25 ha. To pa ne velja za tisti del premoženja, ki se je uporabljal za opravljanje dejavnosti. 
 
Obračun dobička ali izgube pri odsvojitvi premoženja se ugotavlja kot razlika med nabavnimi 
stroški in prodajno ceno premoženja. Kot nabavni stroški se štejejo dokumentirani stroški, 
povezanimi z vzdrževanjem, obnovo ali opravljenimi investicijami na premoženju, vključno s 
prodajnimi provizijami. 

 
–  oddajanje premoženja v najem in premoženjske pravice 
Dohodek iz oddajanja v najem je dohodek, dosežen z oddajanjem premičnega in 
nepremičnega premoženja. Dohodek iz premoženjskih pravic vključuje dohodke, dosežene z 
odstopom oziroma izkoriščanjem pravice do uporabe avtorskih pravic, patentov, blagovnih 
znamk, licenc, tehnične izboljšave, postopke, podobne pravice oziroma podobnega 
premoženja, informacije glede industrijskih, komercialnih in znanstvenih izkušenj. 

 
 –  obresti 
Predmet obdavčitve so vse obresti, dosežene iz naslova posojil, obveznic, dohodkov iz 
oddajanja v finančni najem, ne pa tudi obresti, ki se zavezancu plačajo iz naslova 
nepravočasno oz. neupravičeno plačanih obveznost. Dohodnina se ne plačuje od obresti, 
izplačane fizičnim osebam od kreditov, prejetih od finančnih institucij in podružnic finančnih 
institucij nerezidentov, ki so vključene v estonski trgovinski register, ali pa od 
kompenzacijskih skladov. 
 
–  dividende 
V dohodke iz naslova dividend se vštevajo vse izplačane dividende in drugi izplačani dobički, 
pridobljeni od pravnih oseb – nerezidentov, tako v denarni kot nedenarni obliki. Dividende 
niso obdavčene, če je že bil plačan davek, ali pa je bil obračunan in plačan davčni odtegljaj v 
tuji državi. 
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– drugi dohodki 
V splošnem so obdavčene preživnine, pokojnine, štipendije, podpore in ugodnosti, 
pridobljene na podlagi zakona o starševskih nadomestilih, kulturne, športne in znanstvene 
nagrade, dobitki na loteriji.  

 
Iz obdavčitve so izvzete štipendije, pridobljene na podlagi zakona, izplačane iz državnega 
proračuna, mednarodne nagrade, državne kulturne in znanstvene nagrade in športne nagrade, 
ki jih podeljuje vlada. Prav tako niso obdavčena darila in donacije, prejete od fizičnih oseb, 
državne ali lokalne oblasti, pravnih oseb ali od nerezidentov, če so izplačane preko računov 
podružnic, registriranih v Estoniji. Obdavčeni niso dobitki od loterijskih dobitkov ter od iger 
na srečo od organizacij, ki imajo dovoljenja za opravljanje te vrste dejavnosti.  
 
 
5.2.2.3 Davčne olajšave 
 
Prispevki za nezaposlenost in obvezni prispevki za pokojninsko zavarovanje, ki so obračunani 
in plačani v skladu z zakonoma, ki urejata to področja, se odštevata od davčne osnove 
zavezanca v davčnem letu. 
 
Za davčno leto se zavezancu rezidentu prizna splošna olajšava, ki v letu 2004 znaša 16.800 
EEK (1.074 EUR).64  
 
Rezident ali skrbnik otroka, ki vzdržuje tri ali več otrok do 17. leta starosti, lahko v davčnem 
obdobju zmanjša svojo davčno osnovo za povečano splošno olajšavo, in sicer za tretjega in 
vsakega nadaljnjega otroka, če so obdavčljivi dohodki vzdrževanega otroka nižji od splošne 
olajšave. 
 
Če davčni zavezanec prejema državno pokojnino, ki jo izplačuje država Estonija v skladu z 
zakonom, ki ureja pokojninsko zavarovanje, se povečana splošna olajšava odšteva od 
pokojnine, vendar ne več kot 36.000 EEK (23.000 EUR) v davčnem obdobju. 
 
Zakon omogoča povečano splošno olajšavo tudi za nadomestila, povezana z nesrečo pri delu 
ali poklicne bolezni. V teh primerih se povečana splošna olajšava odšteje od obdavčljivih 
dohodkov, vendar ne več kot 12.000 EEK (767 EUR). Če se ti dohodki izplačujejo kot 
zavarovalne rente, se povečana olajšave ne more uporabiti. 
 
Davčni zavezanec rezident lahko zmanjšujejo davčno osnovo za plačila v različne namene, in 
sicer za: 
– obdavčljivo preživnino, ki jo plačuje v davčnem obdobju;   
– obresti, plačane za posojilo ali finančni najem za nakup stanovanja ali hiše, za rešitev 

svojega stanovanjskega problema, vzdrževane osebe, staršev ali otrok; 

                                                 
64   Splošna olajšava je v letu 2005 znašala 20.400 EEK (1.304 EUR) in od leta 2006 dalje 24.000 EEK (1.534 

EUR) (Ministrstvo za finance Republike Estonije, www.fin.ee/?id=3831, 15.3.2006). 
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– stroške izobraževanja za sebe ali za osebo, mlajšo od 26 let za izobraževanja v državnih 
ali lokalnih izobraževalnih institucijah, univerzah, privatnih šolah z licencami in potrjenim 
šolskim programom. Stroškov izobraževanja pa ni mogoče uveljavljati, če ima oseba 
štipendijo in podporo, ki je izvzeta iz obdavčitve. Obresti za študijske kredite, ki jih 
zagotavlja država, je prav tako mogoče šteti za stroške izobraževanja; 

– darila, donacije, ki so v davčnem obdobju izplačana institucijam, ki so registrirane kot 
znanstvenem kulturne, športne, izobraževalne in socialne institucije, vendar ne več kot 5 
odstotkov davčne osnove, zmanjšane za predhodne olajšave; 

– članarine sindikatom v višini, ki ne presega 2 odstotkov davčne osnove posameznika po 
odbitku splošne olajšave, preživnine, obresti za hišo in stroškov za izobraževanja; 

– plačane premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z zakonom o pokojninskem 
zavarovanju in zakonom o pokojninskem skladu v višini 15 odstotkov davčne osnove, 
zmanjšane za priznane olajšave posameznika v davčnem letu. 

 
Plačila, ki zmanjšujejo davčno osnovo iz naslova obresti, plačanih za nakup stanovanja ali 
hiše in obresti za kredite, namenjene za izobraževanja, darila, donacije in članarine sindikatu 
so omejena in ne morejo presegati 5 odstotkov davčne osnove posameznika v istem davčnem 
obdobju. 
 
 
5.2.2.4 Plačevanje dohodnine 
 
Davčno obdobje je koledarsko leto. 
 
V letih 1994 – 2004 so bili dohodki, ki so se vštevali v dohodnino, obdavčeni po 
proporcionalni stopnji 26 odstotkov. Od 1. januarja 2006 je davčna stopnja 23 odstotkov.65 
Davčni odtegljaj za dohodke iz premoženjskih pravic, plačila za storitve nerezidentov v 
Estoniji in dohodke, ki jih dosegajo nerezidenti športniki in umetniki, se obračuna po stopnji 
15 odstotkov. Stopnja davčnega odtegljaja za pokojnine, izplačane iz državne pokojninske 
blagajne in dopolnilnega pokojninskega zavarovanja, je 10 odstotkov. Za nerezidente znaša 
stopnja davka 15 odstotkov.  
 
Davčni odtegljaj obračuna in plača plačnik davka, ki je pravna oseba rezident, država ali 
lokalna skupnost, zasebnik, fizična oseba, ki je delodajalec ali nerezident, ki ima poslovno 
enoto ali deluje kot delodajalec v Estoniji. Plačnik davka mora obračunani davek plačati na 
ustrezni račun najkasneje  do 10. dne v mesecu, ki sledi mescu izplačila.  
 
Davčni zavezanec, ki je v preteklem obdobju pridobival dohodke iz dejavnosti, je dolžan 
plačevati akontacije davka, in sicer v višini četrtine obračunanega davka, doseženega z 
opravljanjem dejavnosti v enakih obrokih, ki zapadejo v plačilo 15. dne vsakega trimesečja. 

                                                 
65  Estonska vlada je maja 2005 sprejela odločitev o spremembi režima postopnega zniževanja davčne stopnje, 

in sicer se davčna stopnja namesto 2 odstotnih točk vsako leto znižuje za 1 odstotno točko (IBFD Tax News 
Service Headlines, 2005). 

 



72  

Če trimesečni obrok ne presega 1.000 EEK (64 EUR), ni potrebno plačevati akontacije davka, 
prav tako pa tudi ne davčnim zavezancem, ki začenjajo z opravljanjem dejavnosti. Davčni in 
carinski organ odloči o znižanju akontacije ali izvzetja plačila akontacije, če davčni zavezanec 
dokaže, da bo doseženi dohodek manjši od dohodka, doseženega v predhodnem davčnem 
obdobju. 
 
Fizična oseba rezident je dolžna predložiti davčno napoved pristojnemu davčnemu in 
carinskemu uradu najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če zavezanec 
oddaja davčna napoved s pomočjo e-storitve66, so jo zavezanci dolžni oddati do 15. februarja 
tekočega leta za preteklo davčno obdobje. 
 
Davčni in carinski urad na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago, izdela predtiskano 
davčno napoved, upoštevajoč dohodke, ki jih je fizična oseba prejela v davčnem obdobju, 
splošno in povečano olajšavo, obresti za študijske kredite in plačane premije za dodatno 
pokojninsko zavarovanje. 
 
Predtiskano davčno napoved davčna in carinska uprava zagotavlja preko e-servisa in 
regionalnih davčnih in carinskih uradov do 15. februarja tekočega leta za preteklo leto. Če 
davčni zavezanec uporabi predtiskano davčno napoved, je dolžan preveriti pravilnost 
podatkov v davčni napovedi in popraviti ter dopolniti davčno napoved. Davčna zavezanca 
rezidenta, ki sta bila zakonca celo leto, lahko vložita skupno davčno napoved. Za morebitno 
doplačilo dohodnine, ki mora biti plačano najkasneje do 1. julija tekočega leta za preteklo 
davčno obdobje, davčni in carinski organ izda odločbo. Na podlagi pisnega zahtevka 
davčnega zavezanca preplačilo dohodnine vrne davčni in carinski organ najkasneje do 1. julija 
tekočega leta za preteklo davčno obdobje na transakcijski račun, ki ga je zavezanec vpisal v 
davčno napoved.67 
 
Fizične osebe niso zavezane k oddaji davčne napovedi, če v davčnem obdobju niso dosegle 
dohodke v višini, ki presegajo splošno olajšavo, nerezidenti, katerim se odtegnjeni davki 
štejejo kot dokončni davki, in rezidenti, katerih vir so le prejemki iz zaposlitve, državne 
pokojnine in nadomestila za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, če je bil davek predhodno 
odtegnjen. 
 
Dohodnina je vir državnega proračuna, del sredstev pa se odvaja v proračun lokalnih 
skupnosti glede na domicil davčnega zavezanca. Od 1. januarja 2006 znaša ta stopnja 11,8 
odstotka. Davki na dohodek nerezidentov so prihodek državnega proračuna.68  
 

                                                 
66  V letu 2005 je približno 76 % davčnih zavezancev svojo davčno napoved posredovalo davčni in carinski 

upravi prek interneta. V primeru preveč plačane dohodnine so tako posredovane napovedi obdelane najprej  
(Vanasaun, 2006, str. 103). 

 
67  Skoraj 90 % davčnim zavezancem, ki so oddali davčno napoved po elektronski poti, je v letu 2005 davčna in 

carinska uprava vrnila preveč plačano dohodnino v petih delovnih dneh (Vanasaun, 2006, str. 103). 
 
68  V letu 2004 se je v proračun lokalnih skupnosti odvajalo 11,4 % dohodnine in v letu 2005 11,6 % 

(Ministrstvo za finance Republike Estonije, www.fin.ee/?id=3831, 27.1.2006). 
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5.3 SLOVENIJA 
 
Poročilo o razvoju69, v katerem Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj Slovenije redno letno ocenjuje, v kolikšni meri uspeva Slovenija uresničevati leta 2001 
sprejeto strategijo gospodarskega razvoja Slovenije, ugotavlja, da so razvojni zaostanki 
največji na področju gospodarstva, medtem ko so na področju družbenega razvojnega cilja 
zelo dobri. To pa je razvojni vzorec, ki ga druge države Evropske unije s hitro gospodarsko 
rastjo nimajo.  
 
Z zapletenimi birokratskimi predpisi,70 visokim deležem državnega lastništva in visoko 
kontrolo v gospodarskih subjektih, počasno liberalizacijo mrežnih dejavnosti ter visokimi 
javnofinančnimi izdatki, ki jih je spremljala visoka skupna obdavčitev, predvsem pa 
obdavčitev dela in potrošnje, je Slovenija predstavljala okolje, ki hitrejšega razvoja ni 
vzpodbujalo, v določeni meri je na področjih podjetništva in investiranja delovalo celo 
zaviralno. 
 
Država mora spremeniti vzorce razvoja, sicer ne bo dosegla ciljev sprejete strategije razvoja 
Slovenije; prehitijo jo lahko tudi nekatere, sedaj manj razvite članice Evropske unije 
(predvsem baltske države), ki že dosegajo pospešene stopnje gospodarske rasti, imajo pa tudi 
bistveno bolj spodbudna okolja za dolgoročno pospešen razvoj, je navedeno v poročilu o 
razvoju. 
 
Poročilo o razvoju ugotavlja, da Slovenija zmanjšuje gospodarski razvojni zaostanek za 
povprečjem Evropske unije, vendar z vidika zastavljenih ciljev strategije razvoja Slovenije ne 
dovolj hitro. Z nadaljevanjem dosedanjih trendov ciljev ne bo mogoče uresničiti, zato so 
nujne gospodarske reforme, ki bi pospešile predvsem konkurenčnost gospodarstva. 
 
 
5.3.1 POVPREČNI BDP NA PREBIVALCA PO KUPNI MOČI 
 
Slovenija zaostanek za Evropsko unijo zmanjšuje prepočasi. V letu 2004 je dosegla 79,8 
odstotkov povprečnega BDP Evropske unije na prebivalca po kupni moči, v letu 2005 pa po 
oceni Eurostata že 80 odstotkov. A če bo razvoj nadaljevala z enakim tempom, bo leta 2013 
dosegla šele 94 odstotkov evropskega povprečja, cilj strategije razvoja Slovenije pa je do 
tedaj že preseči povprečno raven razvitosti Evropske unije (Poročilu o razvoju 2005, str. 18). 
                                                 
69  Osnovni namen Poročila o razvoju je spremljanje uresničevanja Strategije razvoja Slovenije (SGRS), 

sprejete julija 2001. Poročilo ocenjuje, ali razvoj države sledi cilju trajnostnega povečevanja blaginje 
prebivalcev in prebivalk Slovenije ter koliko uspevamo krepiti SGRS opredeljene razvojne dejavnike 
oziroma mehanizme (Poročilo o razvoju 2005, str. 7). 

 
70  Na podlagi podatkov Svetovne banke znaša v Sloveniji indikator birokracije, ki se meri v povprečni 

tedenski porabi časa za izpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti (izpolnjevanje obrazcev, davčnih in 
carinskih obveznosti, delovne zakonodaje in podobno), 3,74 %, na Slovaškem 3,04 %, v Estoniji pa 2,29 %. 
Najmanjši delež časa, potrebnega za izpolnjevanje administrativnih zahtev, je v Španiji, in sicer 0, 83 % 
tedenskega časa, povprečje v Evropi pa znaša 4,53 %  

 (http://rru.worldbank.org/EnterpriseSurveys/ExploreTopics/CompareAll.aspx?topic=bureaucracy&sort=1&
direction=desc), 21.2.2006. 
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Po doseženi stopnji razvitosti je Slovenija med državami evropske petnajsterice prehitela 
Portugalsko, zaostala pa za Grčijo, ki je bila v letih 1999 – 2001 uvrščena za Slovenijo. Med 
novimi državami članicami je od Slovenije boljši le Ciper (83 odstotkov evropskega 
povprečja). Razvoj Slovenije je bil v obdobju 1995 – 2003 hitrejši od evropskega povprečja, 
vendar počasnejši od razvoja, ki so ga med novimi članicami dosegle Estonija, Latvija, Litva 
in Madžarska. Sicer pa sta Estonija in Slovaška lansko leto dosegla 57,4 odstotkov in 55,1 
odstotkov povprečno raven razvitosti Evropske unije (glej Tab. 6, str. v).  
 
 
5.3.2 GOSPODARSKA RAST 
 
Podoben sklep ponuja tudi primerjava realnih stopenj gospodarske rasti. Gospodarska 
aktivnost je po nekaj letih razmeroma skromne rasti, ki je sovpadala z manj ugodnimi 
gospodarskimi razmerami v mednarodnem okolju, v letu 2004 začela ponovno pospešeno 
naraščati. Povprečna gospodarska rast Slovenije je povprečno rast starih članic Evropske unije 
v obdobju 2000 – 2005 letno presegala za 1,6 odstotne točke. Gospodarska rast je bila lani 
3,9-odstotna (glej Tab. 7, str. vi).   
 
Med najnovejšimi priporočili Evropske komisije Sloveniji glede doseganja realne 
konvergence je Slovenija leto 2005 sklenila z javnofinančnim primanjkljajem v višini 1,8 
odstotka BDP, ki se zmanjšuje iz -2,8 odstotka v letu 2003 in -2,3 odstotka v letu 2004. V 
petindvajseterici znaša v povprečju javnofinančni primanjkljaj v letu 2005 -2,3 odstotka BDP, 
Estonija vse od leta 2000 dosega javnofinančni presežek, Slovaška pa je tudi leto 2005 
zaključila s primanjkljajem v višini -2,9 odstotka BDP, kar predstavlja padec v višini 0,8 
odstotnih točk v primerjavi z letom 2003. 
 
 
5.3.3 INFLACIJA 
 
Stabilno makroekonomsko okolje in kredibilnost v programu začrtanih usmeritev ekonomske 
politike so Sloveniji tudi omogočile zgoden vstop v mehanizem deviznega tečaja ERM II v 
prvi skupini držav (poleg Estonije, ki je zaradi neizpolnjevanja kriterijev prevzem evra 
preložila na leto 2009, in Litve) že konec junija 2004.  
 
Med dosežki makroekonomske politike v letu 2005 je ključno nadaljnje zniževanje inflacije, 
ki se je pospešeno začelo že v letu 2003. Ob koncu leta 2005 je bila skupna rast cen 
življenjskih potrebščin 2,5-odstotna, oziroma 1,2 odstotne točke nižja kot leta 2004 in 3,2 
odstotne točke nižja kot leta 2003. Po tem, ko so v letu 2003 k znižanju inflacije največ 
prispevali ukrepi na področju politike reguliranih cen in fiskalne politike, je k njenemu 
nadaljnjemu zniževanju v letu 2004 in 2005 ključno prispevala stabilizacija tečaja tolarja ob 
vstopu v ERM II (glej Tab. 8, str. vi). 
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5.3.4 TEKOČI RAČUN PLAČILNE BILANCE 
 
V obdobju 1995–2004 je bil agregatni saldo tekočega računa plačilne bilance v državah 
Evropske unije približno uravnotežen, največjo vlogo pri tem pa je imela Nemčija z 
največjimi nominalnimi presežki. V Sloveniji se je po presežkih v letih 2001 in 2002 od leta 
2003 ponovno beležil primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance, ki se je v letu 2005 
zmanjšal skoraj za polovico v primerjavi z letom 2004, in se ustavil na 1,1 odstotka. To je bila 
je bila večinoma posledica povečanega presežka v menjavi storitev (Kazalniki razvoja 
Slovenije 2006, str. 16). 
 
Zaradi poudarjene liberalizacije in strukturnih reform je Estonija realizirala velik priliv tujega 
kapitala. Deficit tekočega računa plačilne bilance je v letu 2004 dosegel 12,5 odstotka BDP, 
kar je za malenkost manj kot v predhodnem letu. Bistvena komponenta tega deficita je bila 
ponovno blagovna menjava.  
 
Po znatnem porastu primanjkljaja tekočega računa plačilne bilance v letu 2001 je Slovaška v 
letu 2003 ta primanjkljaj znižala na 0,9 odstotka BDP, ki pa je ponovno začel rasti v letu 2004 
(glej Tab. 9, str. vi).  
 
 
5.3.5 JAVNI DOLG 
 
Slovenski javni dolg se je v letu 2005 sicer povečal s 1.845 milijard SIT na skoraj 1.907 
milijard SIT, predvsem zaradi porasta dolga neposrednih uporabnikov državnega proračuna in 
državnih skladov. Vendar se je zaradi ustvarjene gospodarske rasti njegov delež v BDP 
zmanjšal za 0,4 odstotne točke in je bil z 29,1 odstotka BDP na ravni iz leta 2003. V 
primerjavi z letom 2004 so se v letu 2005 javnofinančni izdatki v Sloveniji zmanjšali s 47,6 
na 47,3 odstotka BDP, prihodki pa povečali s 45,3 na 45,5 odstotka BDP. 
 
Čedalje večji je dolg tudi v petindvajseterici Evropske unije: povprečje dolga je v letu 2005 
znašalo 63,4 odstotka BDP, kar je nad maastrichtskim merilom, ki dovoljuje javni dolg do 60 
odstotkov BDP. Najnižji dolg je imela Estonija 4,8 odstotka, na Slovaškem pa je dolg znašal 
34,5 odstotka BDP (glej Tab. 10, str. vii). 
 
 
5.3.6 STOPNJA ZAPOSLENOSTI 
 
Kazalniki trga dela, ki so za leto 2003 kazali zmanjšanje števila zaposlenih in povečanje 
brezposelnih, so se v letu 2004 izboljšali. Gibanje na trgu dela v letu 2004 so sledila ugodnim 
konjunkturnim gibanjem, saj je višja gospodarska rast omogočilo ponovno rast zaposlenosti in 
upadanje brezposelnih.  
 
Stopnja zaposlenosti se je leta 2004 tako povišala z 62,6 odstotka leta 2003 na 65,3 odstotka. 
V letu 2005 se je rast zaposlenosti po statistiki nacionalnih računov v primerjavi s 
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predhodnim letom še okrepila, in v skladu z napovedmi dosegla 1,07 odstotka. V istem 
obdobju se stopnja zaposlenosti na Slovaškem bistveno ni spreminjala, rast pa je zabeležena v 
Estoniji (glej Tab. 11, str. vii). 
 
 
5.3.7 NEPOSREDNE TUJE INVESTICIJE 
 
Priliv tujih neposrednih investicij se je v 10 pristopnih članicah Evropske unije po letu 2004 
povečal za 69 odstotkov. Največji priliv so imele Poljska, Češka in Madžarska. Slovenija je 
na predzadnjem mestu, med Malto in Latvijo. Kljub relativnemu povečanju števila tujih 
neposrednih investicij, je bil priliv v nove članice le slabih 10 odstotkov vseh prilivov v EU-
25 (World Investment Report 2005, str. 84) (glej Tab. 12, str. vii).  
 
 
5.3.8 DAVČNA OBREMENITEV V BDP 
 
Davki so skupaj z vsemi socialnimi dajatvami po podatkih Eurostata v letu 2004 znašali 40,7-
odstotni delež BDP v Evropski uniji, leto pred tem pa 40,9 odstotka BDP.71  
 
Največji delež davkov je imela Švedska, v kateri davki pomenijo 51,2 odstotka BDP, na drugi 
strani v Litvi, kjer je obdavčitev najnižja, davki pomenijo samo 28,7 odstotka celotnega BDP. 
V Sloveniji davki skupaj s socialnimi dajatvami pomenijo 39,9 odstotka BDP, kar je malo pod 
povprečjem Evropske unije. Najvišje obdavčenje v odstotkih BDP so poleg Švedske imeli na 
Danskem (49,9 odstotka), v Belgiji (47,4 odstotka) in v Franciji (45,3 odstotka), najnižje pa v 
Litvi, Latviji (29,1 odstotka), na Slovaškem (30,6 odstotka) in v Estoniji (32,7 odstotka).  
 
Na Slovaškem je zabeležen padec iz 33,2 odstotka BDP na 30,6 odstotka BDP v obdobju 
2000 do 2004, izraziti trend padanja pa je viden od leta 1995, ko je bilo to razmerje 40,6 
odstotka. Podatki za Estonijo kažejo malo sprememb v obdobju 2000–2004, trend padanja pa 
je zato izrazitejši v obdobju 1995 – 1999, ko je delež davkov skupaj s prispevki v letu 1995 
znašal 37,9 odstotka BDP (glej Tab. 13, str viii). 
 
 
5.3.9 SREDSTVA, NAMENJENA IZOBRAŽEVANJU TER RAZISKAVAM IN RAZVOJU 
 
Za razumevanje razmer pa zgolj makroekonomski podatki niso dovolj, ampak je treba imeti 
pred očmi tudi podatke o razvitost. Ti pa pravijo, da smo v Sloveniji leta 2002 dajali za 
izobraževanje za tretjino več BDP kot Slovaki, pa tudi več kot Estonci (glej Tab. 14 in 15, str. 
viii). 
 
 

                                                 
71  Več o tem  v Tax revenue in the EU - Down slightly to 40.7% of GDP - Issue number 2/2006. 
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5.3.10 KONKURENČNOST 
 
Nacionalno konkurenčnost delno izraža tudi WEF (World Economic Forum)72 indeks 
sposobnosti rasti in poslovne konkurenčnosti. Po indeksu sposobnosti rasti se je uvrstitev 
Slovenije znižala že dve leti zapored, vendar leta 2004 za mesto manj kot v predhodnem letu. 
Med članicami Evropske unije je Slovenija bolj konkurenčna od Litve, Madžarske, Grčije, 
Cipra, Češke, Slovaške, Latvije, Litve, Italije in Poljske (WEF Global Competitiveness 
Report 2003/2004).  
 
Uvrstitev Slovenije se je poslabšala tudi po indeksu poslovne konkurenčnosti, med članicami 
Evropske unije pa je Slovenija bolj konkurenčna od držav, ki jih presega že po vrednosti 
predhodnega indeksa, in od Malte in Portugalske. Že drugo leto zapored se je povečal tudi 
razkorak med rangom poslovne konkurenčnosti in BDP po standardih kupne moči prebivalca, 
kar WEF zaznava kot nevarnost, da makroekonomski temelji v Sloveniji ne podpirajo 
dosežene ravni dohodka. 
 
Podobno sliko prikazuje tudi IMD lestvica globalne konkurenčnosti (glej Tab. 16, str. ix). 
 
 
5.3.11 STOPNJA SOCIALNEGA RAZVOJA 
 
Indeks človekovega razvoja (HDI)73 je mera razvoja, ki pokaže stopnjo socialnega razvoja v 
državi. Tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu ostaja na prvem mestu Norveška. V 
letu 2002 je namreč dosegla vrednost indeksa 0,956. Sledijo ji Švedska (0,946) in 
Nizozemska (0,942). Slovenija se uvršča najvišje med novimi državami članicami. Druge 
države iz skupine novih članic Evropske unije sicer vztrajno izboljšujejo vrednost indeksa, 
vendar ne dovolj hitro, da bi se uvrstile višje kot pretekla leta.  
 
Na zadnji lestvici Human development index, ki ga je izdala OZN za leto 2005, je vrstni red 
177 izbranih držav naslednji: 1. Norveška, 2. Islandija, 3. Avstralija, 26. Slovenija, 38. 
Estonija, 39. Latvija, 42. Estonija, 176. Sierra Leone in 177. Niger (Human development 
report 2005, http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/presskit/HDR05_PKE_HDI.pdf, 
10.3.2006). 
 
 
 
 
 

                                                 
72  World economic forum, Global Competitiveness Report 2005/2004. 
 
73  Human development index (HDI) poleg ekonomskih kazalcev vključuje tudi kakovost življenjskega okolja, 

izobraževanje, zdravstveno oskrbo. OZN se že dolgo trudi, da bi bil indeks HDI glavni kazalec človeškega 
napredka in bi z njim nadomestil za zdaj prevladujoči kazalec bruto družbeni proizvod. BDP oziroma 
njegova rast je namreč kazalec, ki se ne enači s kakovostjo življenja. 
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5.3.12 STOPNJA TVEGANJA 
 
Zanimivo pa je, da so kazalci socialnega razvoja za Slovaško in Estonijo zelo slabi: velika 
dohodkovna neenakost, bistveno višja stopnja brezposelnosti kot v Sloveniji in visoka stopnja 
tveganja revščine (glej Tab. 17, str. ix). 
 
 
5.4 PRIMERJAVA OKOLIJ 
 
Na podlagi predstavljenih podatkov je mogoče ugotoviti, da je razvoj Slovenije dober, da so 
gospodarske razmere v zadnjem obdobju dokaj ugodne in stabilne, predvsem na področju 
makroekonomske in socialne stabilnosti.  
 
Po kazalnikih socialne države (stopnje brezposelnosti, zaposlenosti, revščine) se Slovenija 
uvršča visoko v Evropski uniji, relativno visoko se uvršča tudi pri makroekonomskih 
kazalnikih. Slovenija zmanjšuje razvojni zaostanek za povprečjem Evropske unije, dosega 
približno štiriodstotno gospodarsko rast, ki se jo lahko pričakuje tudi v prihodnjih letih. 
Javnofinančni primanjkljaj ni visok in se je v zadnjih letih znižal, razmere v plačilni bilanci so 
stabilne, s primanjkljajem, ki ne presega 2 odstotkov BDP. Tudi inflacija je bila zdržno 
znižana pod maastrichtsko merilo.  
 
Še vedno pa so rezerve pri kazalnikih uspešnosti, pri katerih Slovenija ni dosegla želenih 
ciljev. Visoka je obremenitev dela, ki zmanjšuje konkurenčnost države, imamo preveč 
zapleteno regulacijo podjetništva in gospodarstva, birokratske predpise, še vedno je visoka 
tudi lastniška vloga države (glej Tab. 20, str. xi). 
 
Na predstavitvah reform v Sloveniji so naštete tudi tri poglavitne reformne spodbude: 
zavedanje, da je priložnost za izvedbo reform enkratna, da obstaja množica dobrih reformnih 
praks v Evropski uniji, po katerih se je mogoče zgledovati, in sedanja solidna ekonomska in 
socialna podlaga za reforme.  
 
Ob tem je mogoče ugotoviti, da je za vso Evropo značilno, da je reforme praviloma mogoče 
izpeljati šele, ko država zaide v krizo ali hudo stagnacijo. V Sloveniji ni ne krize in tudi ne 
prepričljive reformne alternative. V Evropski uniji obstaja množica dobrih praks, ki jih je 
dobro iskati povsod, tudi v Aziji. Iz te množice pa ni mogoče sestavljati poljubnih mozaičnih 
modelov (Lorenci, 2006, str. 5). 
 
 
5.5 PRIMERJAVA DOHODNINSKIH ZAKONODAJ 
 
Pri primerjavi dohodninske zakonodaje, ki se uporablja v Sloveniji, na Slovaškem in v 
Estoniji, je mogoče najti nekatere podobnosti, bistvena razlika pa je v davčni stopnji. 
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Slovaški in estonski sistem dohodnine opredeljuje zavezance za dohodnino enako kot 
slovenski: zavezanci za dohodnino so fizične osebe, ki dosegajo dohodke, če so rezidenti, za 
tako imenovani svetovni dohodek, če pa niso, samo za dohodke, ki imajo neposredni vir na 
Slovaškem oziroma v Estoniji. 
 
Dohodnina je individualni davek, vendar lahko samo v Estoniji zakonca predložita davčnemu 
organu skupno napoved, dohodki se seštevajo, odmerjena dohodnina se sorazmerno deli.  
 
V vseh treh državah lahko različne olajšave uveljavljajo le rezidenti, nekatere standardne 
olajšave pa lahko v Sloveniji uveljavljajo tudi rezidenti držav članic Evropske unije, ki v 
Sloveniji dosegajo najmanj 90 odstotkov svojega celotnega obdavčljivega dohodka v 
davčnem letu. V Sloveniji, na Slovaškem in v Estoniji so zavezanci upravičeni do splošne 
olajšave, po številu olajšav za različne namene, ki jih je mogoče uveljavljati kot znižanje 
davčne osnove zavezanca, pa prednjači Slovenija, na Slovaškem te možnosti ni.  
 
Med letom se plačuje dohodnina kot akontacija in davčni odtegljaj, do 31. marca tekočega 
leta pa se za preteklo leto davčnemu organu predloži napoved oziroma davčni obračun.  
 
Primerjane države se razlikujejo tudi po obveznosti oddaje napovedi. Davčno leto je 
koledarsko leto. V Sloveniji napoved vloži posamezen zavezanec, ki mora obveznost iz 
naslova premalo plačane dohodnine plačati v 30 dneh po vročitvi odločbe o odmeri 
dohodnine, odmera mora biti opravljena do 31. oktobra. Na Slovaškem davčni zavezanec sam 
obračuna obveznost, ali pa jo v njegovem imenu obračuna delodajalec, ki preplačilo ali 
doplačilo poračuna pri izplačilu marčevske plače. V Estoniji mora biti obveznost poravnana 
do 1. julija, in sicer na podlagi dohodninske napovedi, ki jih zavezancem predizpolnjene 
pošlje davčni organ. V vseh treh državah pa so določeni pogoji, ko ni treba vložiti 
dohodninske napovedi. 
 
Plačani prispevki za socialno varnost znižujejo osnovo za dohodnino, primerjane države pa se 
razlikujejo po tem, kdo je zavezanec za plačilo teh prispevkov, določena pa je tudi najvišja 
osnova, od katere se plačujejo prispevki. 
 
Na podlagi preučitve vseh treh sistemov dohodnine je mogoče ugotoviti, da je slovenski 
sistem najbolj obsežen,74 s številnimi izjemami in različnimi ureditvami obdavčitve 
posameznih dohodkov, poudarek pa je na progresivni obdavčitvi dohodkov, z najvišjo 50 
odstotno stopnjo. Estonija je na začetku uvedla proporcionalno davčno stopnjo pri dohodnini, 
medtem ko stopenj davka od dohodka pravnih oseb ali davka na dodano vrednost ni 
povezovala s tem. Popolnoma simetričen sistem so naredili edino Slovaki, ko so uvedli 19-
odstotno stopnjo pri vseh treh davkih, kar pa ni pogost primer (glej Tab. 18, str. ix in Tab. 19, 
str. x). 
 
                                                 
74   Slovenski zakon o dohodnini ima 153 členov, postopkovne določbe so urejene v Zakonu o davčnem 

postopku; slovaški zakon, ki ureja tako obdavčitev z dohodnino kot z davkom na dohodek pravnih oseb, ima 
54 členov, estonski pa 66 členov. Slovaški in estonski davčni zakon vsebujeta tudi postopkovne določbe. 
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Ključna strokovna dilema ostaja torej le glede tega, ali kaže na vsak način uvesti 
proporcionalno davčno stopnjo, ki so jo uvedle le redke države vzhodne Evrope, kjer pa so 
razmere bile in so znatno slabše kot pri nas, in hkrati temeljito prenoviti sistem socialnih 
transferjev, ali pa bi bilo v Sloveniji vendarle bolje reformirati obstoječi sistem dosedanje 
dohodnine, in sicer predvsem v smeri zmanjševanja števila davčnih razredov in znižanja 
davčnih stopenj (Kranjec, 2005, str. 284). Proporcionalna davčna stopnja ni edino možna niti 
najboljša pot do enostavne in razvojno spodbudne davčne ureditve. Možne so tudi drugačne 
rešitve, sicer bi bile ekonomsko najprodornejše evropske države, ki ne poznajo 
proporcionalne davčne stopnje, v hudi krizi (Krašovec, 2005, str. 14). 
  
Tudi v 21. stoletju bo večina davčnih sistemov verjetno izvajala reforme, ki bodo šle v 
naslednjih smereh: 
– širjenje davčnih osnov, 
– zmanjševanje izjem, olajšav in preferencialnega obravnavanja dohodkov nekaterih skupin, 
– zniževanje davčnih stopenj, 
– zmanjševanje števila davčnih razredov pri dohodnini, 
– zniževanje deleža javne porabe v BDP, in predvsem 
– zniževanje pomena javnega sektorja in prenos nekaterih dejavnosti na trg (Kranjec, 2005, 

str. 284). 
 
 
 
6 ZAKLJUČEK 
 
Iz zgodovine ekonomske teorije vemo, da se je vprašanje davčne politike in obdavčevanja 
različno obravnavalo kot sestavni del makroekonomske in lokalne politike. Temeljno 
vprašanje cilja, koga in kako obdavčiti, ki se ga poskuša doseči, je bilo stalno prisotno in 
odprto vprašanje. Prakse so se pogosto menjavale, kar je bilo pogojeno s samimi politikami in 
njihovimi cilji ter s strukturnimi spremembami, ki so se poskušale doseči z obdavčevanjem. 
Pogosto cilji obdavčevanja niso bili ekonomsko nevtralni in razvojno usmerjeni ter so zato 
davčne politike povzročale prerazdelitve dohodkov in vplivale na drugačno alokacijo 
proizvodnih dejavnikov od tiste, ki bi lahko prispevala k manjšim prerazdelitvam in manjšim 
državnim transferjem ter večji ekonomski učinkovitosti in dolgoročni blaginji (Bojnec, 2006, 
str. 3). 
 
Ekonomisti lahko poenotijo svoja mnenja o tem, kaj je dober davčni sistem. Državi naj bi 
prinašal prihodke, pri tem pa naj bi povzročal kar najmanj motenj v gospodarstvu. Za večino 
ekonomistov to med drugim pomeni, da davki ne bi smeli biti previsoki, zajeti je potrebno vse 
davčne zavezance in imeti čim širšo davčno osnovo in s čim manj izjemami, olajšavami itd. 
Ob tem naj bi bil davčni sistem čim bolj preprost, zato da so že s samim pobiranjem davkov 
čim manjši stroški. Od teh točk, glede katerih so ekonomisti bolj ali manj soglasni, pa se 
začenjajo razlike, iz katerih v gospodarstvu in gospodarski politiki nastajajo nekateri spori. 
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Glavni argumenti velikih davčnih razprav so že dolgo znani in se ne spreminjajo prav veliko. 
Nizki davki bi morali spodbujati večjo proizvodnjo tako, da vsebujejo spodbude k varčevanju, 
naložbam, večjemu delu in inovacijam. Skeptiki pa dvomijo, ali je višja gospodarska rast res 
posledica nižjih davkov in ali takšni davki morda ne gredo v dobro premožnim na račun manj 
premožnih, ki so bolj odvisni od socialnih podpor, ki se financirajo z davčnimi prihodki. 
 
Večina ekonomistov načelno soglaša, da so državljani davke bolj pripravljeni plačati, če so 
stopnje obdavčitve nizke. Pri tem je tudi manj pritiskov in lobiranja posameznih skupin, ki si, 
da bi se izognile plačilu visokega davka, poskušajo vedno znova pridobiti kakšno davčno 
olajšavo ali oprostitev. Strinjajo se tudi, da predstavlja zniževanje davčnih stopenj, ki so ga v 
zadnjih letih izvedle nekatere vzhodnoevropske države, grožnjo, da bodo podjetja iz bolj 
razvitih držav proizvodne zmogljivosti prav zaradi nižjih davkov selile v vzhodnoevropske ali 
daljnoazijske države. Pri tem pa opozarjajo, da je konkurenčnost podjetij odvisna od mnogih 
drugih dejavnikov in ne le od nizkih davkov, ki lahko spodbujajo pritok tujih naložb. Sem 
spadajo tudi nizke plače, ki so značilnost celotnega vzhodnoevropskega gospodarstva, z 
izjemo Slovenije. 
 
O tem, da so tudi nižji davki ugodni za gospodarsko rast, ni moč dvomiti. Gospodarski razvoj 
pa je seveda odvisen od cele vrste dejavnikov, med katerimi je višina davkov samo eden od 
njih. Empirične analize pa so ugotovile, da je povezava med fiskalno politiko in gospodarsko 
rastjo večinoma posredna. Deluje namreč prek trga kapitala, dela in blaga. Davčna politika s 
tem, ko spodbuja ali ovira varčevanje, vpliva na obseg kapitala, ki je na voljo za naložbe. To 
velja tudi za naložbe tujega kapitala, pa tudi za izbiro časa za delo in časa za počitek in 
zabavo.  
 
Nesporno so gospodarske reforme potrebne tudi v Sloveniji, če se želimo prebiti med deset 
gospodarsko najrazvitejših držav v Evropske unije. Pri tem pa bi se Slovenija, glede na svoje 
sposobnosti in dosedanje dosežke, morala primerjati z gospodarsko najrazvitejšimi in 
najkonkurenčnejšimi državami. Za to, da bi se čim prej lahko ustrezno uvrstila med 
najuspešnejša gospodarstva Evropske unije, pa nista pomembni samo davčna reforma in 
privatizacija, ampak tudi druge aktivnosti, ki vodijo v večjo konkurenčnost ob hkratnem 
zagotavljanju socialne države. Pri tem gre za zahtevne in kompleksne projekte, zato je nujno 
mobilizirati vse dejavnike, ki lahko pripomorejo k temu. 
 
Izboljšanje konkurenčnosti našega gospodarstva je pomemben del doseganja vzdržnega 
gospodarskega razvoja Slovenije in blaginje državljanov. K temu lahko nekaj pripomoreta 
poenostavljen davčni sistem in manjša obdavčitev višjih prejemkov, pri tem pa so ti ukrepi 
predvsem način delitve ustvarjenega in imajo omejen doseg.  
 
Proporcionalno davčno stopnjo so v novejšem času uvedle nekatere države, ki so v maju 2004 
postale članice razširjene Evropske unije. Med njimi so bile to baltiške države (Estonija, Latvija in 
Litva), ki so uvedle proporcionalno davčno stopnjo že pred leti, in Slovaška, ki je uvedla 
proporcionalno davčno stopnjo nekoliko pred vključitvijo v Evropsko unijo. Učinki uvedbe 
proporcionalne davčne stopnje naj bi se zlasti pokazali pri hitrejšem nastajanju novih podjetij, 
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povečanih naložbah in višjih stopnjah gospodarske rasti. Proporcionalno davčno stopnjo so 
uvedle tudi nekatere druge države, kot na primer Romunija, Rusija in Hongkong. V takšni ali 
drugačni obliki pa se uporablja tudi v okoljih, kjer obstajajo zelo slabo razvite davčne 
institucije, in to predvsem zaradi enostavne uporabe in večje transparentnosti.  
 
Glede na svojo stopnjo razvitosti mora tudi Slovenija ustrezno odgovoriti na ustvarjanje 
davčne konkurence med državami, vendar lahko uvedba proporcionalne davčne stopnje 
pomeni le uvedbo precej modificiranega modela proporcionalne davčne stopnje z elementi 
progresivnosti, in to le s širokim družbenim soglasjem glede tega vprašanja ter ob 
reformiranju vseh štirih sklopov državnih blagajn: državnega in občinskih proračunov ter 
zdravstvene in pokojninske blagajne.  
 
To so sicer boleči posegi, vendar nujni zaradi uveljavljanja dveh glavnih ciljev slovenskega 
gospodarstva: prijaznejšega in konkurenčnejšega podjetniškega okolja ter s tem 
kakovostnejšega življenja ljudi. Omenjena cilja sta odvisna drug od drugega, predvsem pa sta 
lahko uresničena samo skupaj: konkurenčno podjetniško okolje se mora nujno izraziti tudi v 
boljšem življenju ljudi, in ne le, kot smo priča na Slovaškem, pri prijaznejšem okolju za 
kapital.  
 
Analize bodo pokazale, ali je sistem s proporcionalno davčno stopnjo, ki ga predlaga Vlada 
Slovenije, socialno in proračunsko vzdržen, kakšne posledice bo imel za stroške in izdatke 
javnega sektorja ter kakšne učinke bo imel na razbremenitev gospodarstva. Dosedanje analize 
naj bi bile zelo spodbudne, trdijo zagovorniki proporcionalne davčne stopnje v Sloveniji, in 
naj bi kazale na izjemno velike možnosti prihrankov pri podjetjih in pri izdatkih države, ne da 
bi se pri tem povečale socialne razlike. Po njihovem prepričanju poleg tega proporcionalna 
davčna stopnja z znižanjem skupnih stroškov dela daje podjetjem ustrezen manevrski prostor 
bodisi za povečanje investicij in izdatkov za razvoj in raziskave bodisi za zaposlovanje bolj 
izobraženih kadrov, kar lahko pomembno vpliva tako na povečanje kratkoročne 
konkurenčnosti slovenskih podjetij kot na njihovo tehnološko prestrukturiranje in s tem na 
dolgoročno konkurenčnost. 
 
Enoznačnega odgovora za ali proti proporcionalni davčni stopnji ni. Prav tako ni enoznačnih 
stališč, zakaj o uvedbi proporcionalne davčne stopnje ne razmišljajo najuspešnejša svetovna 
gospodarstva, kot so na primer Finska, ZDA, Irska. Najbolj sporno pa se ekonomistom, ki so 
proučevali proporcionalno davčno stopnjo, zdi radikalno znižanje progresivnosti pri 
obdavčenju dohodkov državljanov. O tem, kako progresivna naj bo obdavčitev dohodkov 
prebivalstva, menijo, da ne smejo in ne morejo odločati zgolj ekonomisti.  
 
Reforma, ki ne upošteva mnenja prebivalcev, po mnenju Toša in Rusa75 ne more uspeti, ker 
morajo ljudje na spremembe najprej pristati, šele potem pa se jih lahko začne uresničevati. Če 
se to ne zgodi, menita, je reforma vnaprej obsojena na neuspeh, ker se spremeni v en sam 

                                                 
75  N. Toš in V. Rus sta v intervju z naslovom Reforma, ki se požvižga na stališča ljudi, je že propadla, 

poudarila pomembnost sprejema reforme med prebivalstvom (2005, str. 39). 
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konstanten konflikt. Pri tem opozarjata, da so reforme praviloma neuspešne, ko se z 
ekonomskimi in finančnimi parametri, s premikanjem bremen med skupinami, poseže v 
kulturne, konceptualne, zgodovinske temelje neke družbe. Tovrstni premiki, ki ne upoštevajo, 
kako so ljudje doživljali življenje v zadnjih dvajsetih, tridesetih letih, spodnašajo stabilnost 
posameznika, družine in družbe.  
 
Evropska unija je že pred leti vzpostavila skupne trgovinske politike, vprašanje pa je, kako 
dolgo bo še trajalo, da se bodo vzpostavili skupni temelji davčne politike. Razlike v davčnih 
politikah nedvomno vplivajo na stroške in na konkurenčnost v različnih okoljih na skupnem 
evropskem trgu. Pri tem ostaja odprto tudi vprašanje proporcionalne davčne stopnje ali pa 
prevladujoče ene ali dveh prevladujočih davčnih stopenj za različne kategorije proizvodov. 
Enostavnost in transparentnost pri zbiranju davkov na potrošnjo je pogosto argument za 
proporcionalno davčno stopnjo (Bojnec, 2006, str. 7). 
 
Davčna politika pa ne more biti nadomestilo za konkurenčnost. Stopnja in vrsta obdavčitve 
lahko poveča ali pa ovira konkurenčnost, ne more pa jo kreirati. Pravi vir konkurenčnosti so 
znanost, tehnologija, podjetništvo, finance, logistika in znanje.  
 
Davki so del stroškov podjetništva, to pa je tudi razlog, zakaj se podjetja selijo v tujino. Pravi 
vpliv davkov se kaže v odpiranju delovnih mest ali pa njegovem zmanjševanju, kar se tiče 
konkurenčnosti pa je enostavnost davčnega sistem prav tako pomembna kot sama stopnja 
obdavčitve: enostaven davčni sistem je na dolgi rok pomembnejši kot obsežen in kompliciran 
davčni sistem z nižjimi davčnimi stopnjami, meni Stephane Garelli iz Mednarodnega inštituta 
za razvoj manegmenta (IMD).76 
 
Ne glede na to, kakšen davčni sistem bomo v Sloveniji razvili, je pomembno to, da 
omogočimo uresničitev dveh postavljenih ključnih razvojnih ciljev. Namen vseh razprav pa 
bo dosežen, ko bomo v Sloveniji dosegli trajen razvoj družbe, gospodarstva in države v korist 
vseh prebivalcev Republike Slovenije. 
 
Zagotovo se lahko strinjamo, da je pravi čas za spremembe, a Slovenija bo morala temeljito 
razmisliti, če želi imeti anglosaksonski model gospodarstva, kjer neusmiljeno vlada le kapital, 
ali pa evropski model socialne države. Vlada bo zelo verjetno morala loviti ravnotežje med 
tema možnostma, nenazadnje blaginja državljanov, niso le zaslužki, ampak tudi kakovost 
življenja (Murphy, 2006, str. 2). 
 
Če se ob koncu vprašamo ali je proporcionalna dohodnina davek, ki bo v davčnih sistemih 
zamenjala sedanjo dohodnino, je potrebno priznati, da na to vprašanje trenutno ni zanesljivega 
odgovora. Za začetek bi bilo najbrž smiselno razmisliti o »restrukturiranju« dosedanje 
dohodnine v smeri cedularnega obdavčevanja nekaterih dohodkov, v smeri zmanjšanja števila 

                                                 
76  Več o tem v Garelli, Taxes and Competitiveness – Is there any link? Stephane Garelli je profesor 

International institute for management development in University of Lausanne, hkrati pa tudi direktor 
World competitiveness Yearbook, študije, v kateri so primerjave mednarodne konkurenčnosti poslovnega 
okolja  z uporabo 205 kriterijev.  



84  

davčnih razredov (npr. največ 3 razredi) in v smeri znižanja mejnih stopenj (npr. 16, 25 in 35 
odstotkov). Nadaljnje proučevanje vsebinskih in administrativnih posledic proporcionalne 
dohodnine in predvsem analiza možnosti reforme sistema socialnih pomoči pa bi kasneje 
pripomogla k odločitvi ali naj se proporcionalna dohodnina uvede ali ne (Kranjec, 2005a, str. 
35). 
 
Odgovor na vprašanje, ali proporcionalna dohodnina pomeni boljši davčni sistem in 
učinkovitejše doseganje davčnih načel, pa je lahko tudi takšen: to je mogoče, ni pa nujno 
(Kranjec, 2005a, str. 23). 
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TABELE 
 
Tabela 1: Seznam veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in  
 premoženja na dan  l. 1. 2006:  
 
Seznam veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja 
na dan  l. 1. 2006:  
 

Države  Objava v Uradnem listu RS 
Avstrija  MP - št. 4/98  
Belgija  MP - št. 5/99  
Bolgarija  MP - št. 12/04  
Ciper  SFRJ - MP, št. 2/86  
Češka  MP - št. 2/98  
Danska  MP - št. 6/02  
Finska  MP - št. 12/04  
Francija  SFRJ - MP, št. 28/75  
Grčija  MP - št. 6/02  
Hrvaška  MP - št. 16/05  
Indija  MP - št. 13/04  
Irska  MP - št. 25/02  
Italija  SFRJ - MP, št. 2/83  
Kanada  MP - št. 6/01  
Kitajska  MP - št. 13/95  
Latvija  MP - št. 25/02  
Litva  MP - št. 27/01  
Luksemburg  MP - št. 6/02  
Madžarska  MP - št. 16/05  
Makedonija  MP - št. 6/99  
Malta  MP - št. 9/03  
Nemčija  SFRJ - MP, št. 12/88  
Nizozemska  MP - št. 4/05  
Norveška  SFRJ - MP, št. 9/85  
Poljska  MP - št. 23/97  
Portugalska  MP - št. 19/03  
Romunija  MP - št. 25/02  
Ruska federacija  MP- št. 11/96  
Slovaška  MP - št. 12/04  
Španija  MP - št. 6/02  
Srbija in Črna gora  MP - št. 30/03  
Švedska  SFRJ - MP, št. 7/81  
Švica  MP - št. 15/97  
Tajska  MP - št. 12/04  
Turčija  MP - št. 8/02  
Velika Britanija in Severna Irska  SFRJ - MP, št. 7/82  
ZDA MP - št. 10/01  
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Veljavne konvencije, katerih določbe se bodo pričele uporabljati dne 1. 1. 2007 
 

Države Objava v Uradnem listu RS 
Republika Koreja  MP - št. 16/05  
 
 
V Sloveniji ratificirane konvencije, ki še ne veljajo 
 

 Države Objava v Uradnem listu RS 
Estonija MP - št. 11/06 
Francija MP - št. 4/05 
Italija MP - št. 8/02 
Ukrajina MP - št. 12/04 
 
 

Vir: Ministrstvo za finance RS, http://www.durs.gov.si/index.php?id=9466. 15.1.2006. 
 
 

Tabela 2: Države, ki so že uvedle proporcionalno davčno stopnjo pri dohodnini 
 

Država       Stopnja                  Leto uvedbe 
  1. Guernsey        20 %  1940 
  2. Jersey        20 %  1940 
  3. Hong Kong        10 %  1947 
             12,5 %  1950 
             15 %  1966 
             16 %  2003 
  4. Estonija        26 %  1994 
             24 %  2004 
                22 %  2006 
                       20 %  2007 
  5. Latvija        25 %  1994 
  6. Litva                     33 %  1994 
  7. Rusija        13 %  2001 
                          8. Srbija        14 %  2003 
  9. Slovaška        19 %  2004 
                        10. Ukrajina        13 %  2004 
                        11. Irak             15 %  2004 
                        12. Gruzija        12 %  2005 
                        13. Romunija        16 %  2005 
 

   Vir: Bojnec, 2006, str. 2 
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Tabela 3:  Stopnja povprečne efektivne dohodnine v Sloveniji  
 in državah OECD v letu 2003 

 

 % povprečne bruto plače 
  67 % 100 % 133 % 167 % 

Poljska 4.7 % 6.2 % 6.9 % 7.4 % 
Grčija 0.0 % 0.0 % 3.2 % 7.5 % 
Japonska 4.9 % 5.8 % 7.2 % 8.9 % 
Slovaška 4.8 % 6.3 % 9.1 % 10.7 % 
Portugalska 1.9 % 5.6 % 9.6 % 12.5 % 
Češka 8.7 % 10.8 % 12.5 % 13.9 % 
Švica 7.0 % 9.9 % 12.5 % 14.6 % 
Španija 5.8 % 12.2 % 15.0 % 17.3 % 
Turčija 13.2 % 14.7 % 16.4 % 17.5 % 
Avstrija 4.6 % 10.8 % 14.1 % 17.6 % 
Francija 6.8 % 13.2 % 15.7 % 17.7 % 
Luxemburg 3.7 % 8.7 % 13.8 % 17.8 % 
Velika Britanija 12.7 % 15.8 % 17.4 % 18.3 % 
Nizozemska 2.7 % 8.5 % 14.3 % 20.2 % 
Slovenija 10.5 % 14.2 % 17.7 % 20.4 % 
ZDA 13.9 % 16.4 % 19.5 % 21.9 % 
Irska 7.1  % 11.4 % 18.4 % 23.1 % 
Italija 12.8 % 18.2 % 22.4 % 24.7 % 
Madžarska 5.6 % 13.0 % 20.4 % 27.5 % 
Norveška 17.4 % 21.0 % 25.0 % 28.3 % 
Nemčija 14.4 % 20.8 % 25.7 % 29.9 % 
Švedska 21.0 % 23.4 % 25.5 % 30.5 % 
Finska 18.9 % 25.1 % 29.2 % 32.3 % 
Belgija 19.4 % 26.6 % 30.6 % 33.5 % 
Islandija 19.3 % 25.2 % 28.1 % 34.9 % 
Danska 27.4 % 31.8 % 37.1 % 40.6 % 

       
    Vir: Damijan, Polanec, 2005, str. 8 
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Tabela 4: Stopnja povprečne skupne efektivne obdavčitve dela v Sloveniji  
 in državah OECD v letu 2003 
 

 % povprečne bruto plače 
  67 % 100 % 133 % 167 % 

Japonska 26.1 % 27.0 % 28.2 % 29.6 % 
Švica 26.6 % 29.2 % 31.5 % 33.4 % 
Velika Britanija 26.2 % 31.1 % 33.5 % 34.2 % 
ZDA 27.1 % 29.4 % 32.4 % 34.6 % 
Irska 16.7 % 24.5 % 31.1 % 35.2 % 
Portugalska 29.6 % 32.6 % 35.8 % 38.1 % 
Islandija 23.9 % 29.4 % 32.2 % 38.5 % 
Luxemburg 27.3 % 31.7 % 36.1 % 39.6 % 
Nizozemska 37.6 % 43.0 % 38.8 % 39.9 % 
Grčija 34.4 % 34.4 % 36.9 % 40.3 % 
Španija 32.8 % 37.6 % 39.8 % 41.5 % 
Norveška 33.7 % 36.8 % 40.4 % 43.3 % 
Poljska 41.6 % 42.9 % 43.5 % 43.9 % 
Turčija 40.9 % 42.1 % 43.6 % 44.5 % 
Slovaška 40.3 % 41.4 % 43.4 % 44.6 % 
Češka 41.7 % 43.2 % 44.4 % 45.5 % 
Avstrija 40.2 % 45.0 % 47.5 % 50.2 % 
Danska 39.9 % 42.7 % 47.3 % 50.3 % 
Italija 41.4 % 45.4 % 48.6 % 50.3 % 
Finska 39.5 % 44.5 % 47.9 % 50.4 % 
Francija 37.6 % 48.3 % 50.0 % 50.7 % 
Švedska 45.8 % 47.6 % 49.1 % 51.8 % 
Madžarska 38.0 % 43.6 % 49.2 % 54.5 % 
Nemčija 46.7 % 52.0 % 55.2 % 57.0 % 
Belgija 47.5 % 54.5 % 57.9 % 60.3 % 
Slovenija 52.5 % 56.2 % 59.7 % 66.4 % 

   

    Vir: Damijan, Polanec, 2005, str. 9 
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Tabela 5:   Učinek uvedbe proporcionalne davčne stopnje na bruto stroške dela po posameznih 
razredih (indeks proporcionalne davčne stopnje/sedanji sistem) 

 

    
Indeks bruto stroška 
dela*; 2005 = 100 

Razred 
Bruto 
plača 
(SIT) 

Dohodnina 

Dohodnina 
+ davek na 
izplačane 

plače 
0.426 113,985 100.43  100.43

0.5 133,786 100.97  100.97
0.6 160,543 101.78  97.91
0.7 187,300 102.59  98.69
0.8 214,057 102.29  98.41
0.9 240,814 101.99  98.12
1 267,571 101.69  97.83

1.1 294,328 100.53  96.71
1.2 321,085  99.37  95.60
1.3 347,842  98.22  94.48
1.4 374,599  97.06  93.37
1.5 401,357  95.90  88.42
1.6 428,114   95.13  87.71
1.7 454,871  94.37  87.01
1.8 481,628  93.60  86.30
1.9 508,385  92.84  85.59
2 535,142  92.07  84.89

2.5 668,928  89.64  82.64
3 802,713  87.20  74.29

3.5 936,499  85.68  73.00
4 1,070,284  84.15  71.70

4.5 1,204,070  82.63  70.40
5 1,337,855  81.10  69.10

 
  Vir: Damijan, Polanec, 2005, str. 23 
* Bruto strošek dela po sedaj veljavnem sistemu 
 

 
Tabela 6: BDP na prebivalca po kupni moči v obdobju 2000 do 2005; EU – 25 = 100 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EU – 25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
EU – 15 108,0 109,0 109,3 109,1 108,6 108,4 
Estonija   41,0   42,2   45,0   48,2   51,2   57,4 
Slovaška   47,5   48,5   51,0   51,9   53,0   55,1 
Slovenija   72,8   73,9   74,5   75,9   79,8   80,0 

 

 Vir: Eurostat, 20. 6. 2006 
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Tabela 7: Realna stopnja rasti v obdobju 2000 do 2005 v %   
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EU – 25 3,9 1,9 1,2 1,2 2,4 1,6 

EU – 15 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 
Estonija 7,9 6,5 7,2 6,7 7,8 9,8 
Slovaška 2,8 3,2 4,1 4,2 5,4 6,1 
Slovenija 4,1 2,7 3,5 2,7 4,2 3,9 

  
Vir: Eurostat, 20. 6. 2006 
 
 
Tabela 8: Stopnja inflacije v obdobju 2000 do 2005 v % BDP; 2005 = 100  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EU – 25 2,4 2,5 2,1 1,9 2,1 2,2 

EU – 15 1,9 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 
Estonija 3,9 5,6 3,6 1,4 3,0 4,1 
Slovaška    12,2 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8 
Slovenija 8,9 8,6 7,5 5,7 3,7 2,5 

 

 Vir: Eurostat, 20. 6. 2006 
 
 
Tabela 9:   Tekoči račun plačilne bilance v obdobju 2002 do 2003 v % BDP  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EU – 25 - -0,8 0,1 0,0 - - 

EU – 15 -0,9 -0,3 0,5 0,4 - - 
Estonija -5,5 -5,6   -10,2   -13,2 -12,5 -10,5 
Slovaška -3,5 -8,4 -8,0 -0,9   -1,1    -1,6* 
Slovenija -2,8  0,2 1,4 -0,4   -2,0   -1,1 

 

*     napoved 
Vir: Eurostat, UMAR, Estonska banka, Ministrstvo za finance Slovaške, 20. 6. 2006. 
 



vii  

Tabela 10: Javni dolg v obdobju 2000 do 2005 v % BDP  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EU – 25 62,9 62,0 60,5 62,0 62,4 63,4 

EU – 15 64,1 63,0 61,5 63,1 63,4 64,6 
Estonija   4,7   4,7   5,5   6,0   5,4   4,8 
Slovaška 49,9 49,2 43,3 42,7 41,6 34,5 
Slovenija 27,4 28,4 29,7 29,1 29,5 29,1 

 

Vir: Eurostat, 20. 6. 2006 
 
 
Tabela 11: Stopnja zaposlenosti v obdobju 2000 do 2005 v % BDP  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EU – 25 62,4 62,8 62,8 62,9 63,3 63,8 

EU – 15 63,4 64,0 64,2 64,3 64,7 65,1 
Estonija 60,4 61,0 62,0 62,9 62,0 64,4 
Slovaška 56,8 56,8 56,8 57,7 57,0 57,7 
Slovenija 62,8 63,8 63,4 62,6 65,3 66,0 

 

Vir: Eurostat, 20. 6. 2006 
 
 
 Tabela 12: Prilivi neposrednih tujih investicij v nove članice    
   Evropske unije v mio $, rangirane po letu 2004 
 

 2002 2003 2004 

Poljska 4.143 4.123 6.159 
Češka 8.483 2.011 4.463 
Madžarska 2.994 2.162 4.167 
Ciper 1.057 1.011 1.146 
Slovaška 4.094    669 1.122 
Estonija    284    891   926 
Litva    732   179   773 
Latvija   254   300   647 
Slovenija 1.686   337   516 
Malta - 426   294   421 

    
                Vir: World Investment Report 2005, str. 303. 
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Tabela 13: Davčna obremenitev najnižjih plač v obdobju 2000 do 2004 v %   
  
 2000 2001 2002 2003 2004 

EU – 25 38,1 37,2 37,1 37,4 36,4 

EU –15 37,9 37,0 36,9 37,2 36,3 
Estonija 38,2 37,4 40,2 40,7 38,9 
Slovaška 39,6 40,4 40,1 40,3 38,8 
Slovenija 41,0 40,3 39,8 40,2 39,8 

 

Vir: Eurostat, 20. 6. 2006 
 
 
Tabela 14: Sredstva, namenjena izobraževanju v obdobju 1999 do 2003 v % BDP  
 

 1999 2000 2001 2002 2003 

EU – 25  4,77*  4,71*  5,02*  5,14*  5,22 

EU – 15  4,80*  4,73*  5,01*  5,13*  5,21 
Estonija  6,11*  5,57*     5,47    5,69     5,67 
Slovaška  4,40* 4,15*  4,03*  4,35*     4,38 
Slovenija - -     6,08    5,98  6,02 

 

 * ocenjena vrednost  
 Vir: Eurostat 
 
 
Tabela 15: Sredstva, namenjena raziskavam in razvoju v obdobju 2000 do 2004 v % BDP  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 

EU – 25   1,89*   1,93*   1,93*   1,92*  1,90* 

EU – 15   1,94*   1,98*   1,98*   1,97*  1,95* 
Estonija  0,62  0,73  0,75  0,82   0,91* 
Slovaška  0,65  0,64  0,58  0,58 0,53 
Slovenija 1,44 1,56 1,53  1,54*   1,61* 

 

 * ocenjena vrednost 
 Vir: Eurostat 
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Tabela 16: Lestvica globalne konkurenčnosti v letu 2004, 2005 in 2006  
 

 2003 2004 2005 2006* 
St. točk v letu 

2006 
Estonija 22 28 26 20 71,424 
Slovaška 46 40 40 39 57,436 
Slovenija 40 45 52 45 51,641 

 

       *    V letu 2006 je bilo ocenjenih 61 držav na podlagi 312 kriterijev  
       Vir:  IMD World competitiveness Report 2003, 2004, 2005 in 2006,   

(http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme%5C
Global+Competitiveness+Report). 

         
 
Tabela 17: Stopnja tveganja po socialnih transferih v % celotnega prebivalstva  
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

EU – 25 15* 16*  16*  16* -  15* 16* 

EU – 15 15* 16*  15*  15* -  15* 17* 
Estonija - - 18 18 18 18 - 
Slovaška - - - - - 21 21 
Slovenija - - 11 11 10 10 - 

  

 * ocenjena vrednost 
 Vir: Eurostat, 20. 6. 2006 
 
 
Tabela 18:  Stopnje posameznih dajatev v Sloveniji, Slovaški in Estoniji in njihov delež v BDP  

v letu 2005  
 

 Slovenija % BDP Slovaška % BDP Estonija % BDP 

Dohodnina 16 %, 33 %, 38 %, 
42 %, 50 % 8,34 19 % 2,32 24 % 5,89 

Prispevki 38,2 % 14,84 48,9 %* 12,78 33,9 % 11,00 

Davek od dohodkov 
pravnih oseb 25 % 2,21 19 % 2,10 24 % 1,51 

Davek na dodano 
vrednost 8, 5 %, 20 % 9,44 19 % 8,20 5 %, 18 % 8,90 

 
*     od 1. oktobra 2005 dalje 
Opomba: Na Slovaškem in v Estoniji je osnova za prispevke za socialno varnost navzgor omejena. 
Vir: European Tax Handbook 2005, ministrstva za finance,statistični uradi, lastni izračuni 
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Tabela 19: Obdavčitev z dohodnino v Sloveniji, Slovaški in Estoniji v letu 2006 
 

 Slovenija Slovaška Estonija 

zavezanec rezident, nerezident rezident, nerezident rezident, nerezident 

dohodek 
svetovni dohodek, dohodek 
pri viru 

svetovni dohodek, dohodek 
pri viru 

svetovni dohodek, dohodek 
pri viru 

olajšave 

- splošna olajšava; 
- osebne olajšave; 
- porabljena sredstva za  
določene namene v višini 
2 %; 

- obresti od posojil za 
rešitev stanovanjskega 
problema v višini 2 %; 

-porabljena lastna sredstva 
v višini 4 %. 

-splošna olajšava, 
upokojencem pripada le, 
če je pokojnina nižja od 
splošne olajšave, in sicer 
kot razlika med splošno 
olajšavo in pokojnino; 

-davčni kredit za otroke 
pod določenimi pogoji. 

-splošna olajšava; 
-povečana splošna 
olajšava, in sicer za 
tretjega in vsakega 
nadaljnjega otroka do 17. 
leta starosti, zmanjšana za 
lastna sredstva otrok 

-porabljena sredstva za 
določene namene v 
določeni višini. 

stopnja 16 %, 33 %, 38 %,  
42 %, 50 %. 19 %. 22 %. 

plačevanje 
dohodnine 

-akontacija;  
-davčni odtegljaj; 
-napoved do 31. marca;    
-napovedi ni treba oddati, 
če dohodki ne presegajo 
splošne olajšave ter če je 
pokojnina edini vir in med 
letom ni bila plačana 
akontacija in ni bila 
uveljavljena posebna 
olajšava za vzdrževane 
družinske člane.  

-akontacija; 
-davčni odtegljaj; 
- napoved do 31. marca;         
- napovedi/obračuna ni 
treba oddati, če je edini 
dohodek plača ali pa če 
dohodki ne presegajo 50 
% splošne olajšave in se 
ne uveljavlja izguba.  

 

-akontacija; 
-davčni odtegljaj; 
- napoved do 31. marca;  
- davčni organ pošlje 
predtiskano napoved; 

- zakonca lahko predložita 
skupno napoved;                  

- napovedi ni treba oddati 
če je edini dohodek 
plača/pokojnina ali pa če 
dohodki ne presegajo 
splošne olajšave,.  

 

davčno leto koledarsko leto koledarsko leto koledarsko leto 

prispevki za 
socialno varnost 

-plačujejo delojemalci in 
delodajalci; 

-zmanjšujejo osnovo za 
dohodnino. 

-plačujejo delojemalci in 
delodajalci; 

-osnova za prispevke je 
navzgor omejena; 

-zmanjšujejo osnovo za 
dohodnino. 

-plačujejo samo delodajalci 
-osnova za prispevke je 
navzgor omejena; 

-zmanjšujejo osnovo za 
dohodnino. 
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Tabela 20: Makroekonomski pokazatelji Slovenije, Slovaške in Estonije v obdobju od leta 2000 do leta 2005 
 

    1996     1997     1998     1999   

  Slovenija Slovaška Estonija Slovenija Slovaška Estonija Slovenija Slovaška Estonija Slovenija Slovaška Estonija 

 BDP na prebivalca po kupni moči; 
 EU-25 = 100 

69,0* 45,5* 34,8* 70,6* 46,3* 38,1* 71,6* 46,9* 39,1* 73,8 46,6 38,8 

 Realna stopnja rasti v %  3,7   6,1  4,4  4,8 4,6 11,1 3,9 4,2 4,4   5,4   1,5   0,3 

 Inflacija v %, 2005 = 100 - - -  8,3 6,0  9,3 7,9 6,7 8,8   6,1 10,4   3,1 

 Stopnja nezaposlenosti v %  6,9 - -  6,9 -  9,6 7,4 12,6 9,2   7,3 16,4 11,3 

 Stopnja zaposlenosti v % 61,6 - - 62,6 - - 62,9 60,6 64,6 62,2 58,1 61,5 

 Plačilna bilanca v % BDP  0,2 -10,1 -8,6 0,3 -9,2 -11,5 -0,6 -9,6 -8,6 -3,3 -5,7  -5,3 

 Javnofinančni primanjkljaj v % BDP - - 40,3 - -5,5 1,9 -2,2 -4,7 -0,3 -2,1 -6,4 -3,7 

 Državni dolg v % BDP - 30,6 - - 33,1  6,4 23,6 34,0 5,6 24,9 47,2   6,0 

 
 
 
 

           

    2000     2001     2002     2003   

  Slovenija Slovaška Estonija Slovenija Slovaška Estonija Slovenija Slovaška Estonija Slovenija Slovaška Estonija 

 BDP na prebivalca po kupni moči; 
 EU-25 = 100 

72,8 47,5 41,0 73,9 48,5 42,2 74,5 51,0 45,0 75,9 51,9 48,2 

 Realna stopnja rasti v %   4,1   2,8   7,9   2,7   3,2   6,5   3,5   4,1   7,2   2,7   4,2   6,7 

 Inflacija v %, 2005 = 100   8,9 12,2   3,9   8,6   7,2   5,6   7,5   3,5   3,6   5,7   8,4   1,4 

 Stopnja nezaposlenosti v %   6,7 18,8 12,8   6,2 19,3 12,4   6,3 18,7 10,3   6,7 17,6 10,0 

 Stopnja zaposlenosti v % 62,8 56,8 60,4 63,8 56,8 61,0 63,4 56,8 62,0 62,6 57,7 62,9 

 Plačilna bilanca v % BDP  -2,8  -3,5  -5,5   0,2  -8,4  -5,6   1,4  -8,0     -10,2  -0,4       -0,9     -13,2 

 Javnofinančni primanjkljaj v % BDP -3,5 -12,3 -0,6 -3,9 -6,6 0,3 -2,7 -7,7 1,0      -2,8 -3,7 2,4 

 Državni dolg v % BDP 27,4 49,9   4,7 28,4 49,2   4,7 29,7 43,3   5,5 29,1   42,7   6,0 

             



xii  

    2004     2005     2006**     2007**   

  Slovenija Slovaška Estonija Slovenija Slovaška Estonija Slovenija Slovaška Estonija Slovenija Slovaška Estonija 

 BDP na prebivalca po kupni moči; 
 EU-25 = 100 

79,0 53,0 51,2 80,0 55,1 57,4 83,0 58,2 62,5 84,4 60,7 66,3 

 Realna stopnja rasti v %   4,2   5,4   7,8   3,9   6,1   9,8     4,3   6,1   8,9   4,1   6,5   7,9 

 Inflacija v %, 2005 = 100   3,7   7,5   3,0   2,5   2,8   4,1 - - - - - - 

 Stopnja nezaposlenosti v %   6,3 18,2   9,7   6,5 16,3   7,9 - - - - - - 

 Stopnja zaposlenosti v % 65,3 57,0 62,0 66,0 57,7 64,4 - - - - - - 

 Plačilna bilanca v % BDP - - - - - - - - - - - - 

 Javnofinančni primanjkljaj v % BDP -2,3 -3,0 1,5 -1,8 -2,9 1,6 - - - - - - 

 Državni dolg v % BDP 29,5 41,6  5,4 29,1 34,5   4,8 - - - - - - 

             
* ocena, 
 ** napoved, 
 Vir: Eurostat, 20. 6. 2006             

 


