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Računovodske storitve

Več kot polovica ponudnikov 
izpostavljenih pritiskom k 
neetičnemu ravnanju
Največ pritiska so bili deležni računovodje v računovodskih servisih.
Polona Podgoršek, GZS ‒ Zbornica računovodskih servisov

Lani je Zbornica računovodskih servisov (ZRS) izvedla 
anketo »Računovodje pod pritiskom«, ki jo je pripra-
vila Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala 
in srednje velika podjetja (EFAA), katere polnopravna 
članica je. Podjetja so odgovarjala na vprašanja o 
izpostavljenosti h kršenju profesionalne etike ali 
davčne oziroma računovodske zakonodaje. V anketi 
je sodelovalo 191 anketirancev iz Slovenije. Na ravni 
Evrope pa je sodelovalo 855 anketirancev iz 23 držav. 

Največji pritisk v računovodskih servisih
Rezultati raziskave so pokazali, da je kar 57 odstotkov 
slovenskih anketirancev potrdilo, da so bili v svoji 
profesionalni karieri podvrženi pritisku, da bi delovali 
v nasprotju s poklicno etiko ali davčno oziroma raču-
novodsko zakonodajo. Od tega jih je bilo 63 odstotkov 
pritisku izpostavljenih vsaj petkrat, 14 odstotkov pa 
jih je odgovorilo, da so pritisk občutili vsaj trikrat. 

Največ pritiska so bili deležni računovodje v 
računovodskih servisih, in sicer kar 81 odstotkov. H 
kršenju zakonodaje so jih v največji meri nagovarjale 
stranke. Osem odstotkov jih je h kršenju nagovarjal 
neposredno nadrejeni, pet odstotkov član upravnega 
ali nadzornega sveta, pet odstotkov lastnik podjetja, 
kjer je anketiranec zaposlen, dva odstotka pa sta 
pritiske doživljala s strani sodelavcev. 

Grozili z odpovedjo sodelovanja
V devetdeset odstotkih primerov računovodjem 
niso obljubili ali dali nikakršne nagrade za neetično 
ravnanje. Kar 43 odstotkov pa jih je prejelo grožnjo 
s prenehanjem poslovnega sodelovanja. V Sloveniji 
75 odstotkov anketirancev pritisku ni podleglo, kar 
je 7 odstotnih točk več kot na evropski ravni, kjer se 
jih ni uklonilo 68 odstotkov. Vršilcem pritiska so za to 
navedli trdne argumente ali pa so se tako odločili iz 
etičnih razlogov. Eden od anketirancev je o tem dejal: 
»Odločil sem se, da tovrstnih naročnikov ne bomo 
sprejemali, če želimo kot stroka napredovati.«

Posledica zavrnitve so bile prekinitve sodelovanj, 
izpad prihodkov zaradi zmanjšanega obsega poslo-
vanja ali neplačila strank za opravljene storitve. Na 
evropski ravni so bile posledice slabše možnosti za 
napredovanja, bolezni, stres ali celo izgube zaposlitve. 
       Anketiranci, ki so pritiskom podlegli, so bili zaradi 
tega v velikih skrbeh. Nestrokovna in nezakonita 
dejanja so v večini primerov izvedli zaradi občutka, da 
je ogroženo njihovo preživetje oziroma zaposlitev. V 
takšnih okoliščinah so se počutili sami in brez podpore, 
kar je gotovo tema za strokovna združenja in organiza-
cije, ki se ukvarjajo z neželeno uporabo zakonodaje. 

Člani naj se ravnajo po kodeksu
ZRS se z različnimi ukrepi in pobudami zavzema za 
etično ravnanje članov in ohranjanje ugleda stroke. 
Člani ZRS naj se ravnajo po kodeksu, ki je osnovan 
na Mednarodnem kodeksu etike računovodskega 
strokovnjaka in Etičnem kodeksu profesionalnih 
računovodij in pomeni dopolnitev obstoječih zakonov 
in pravnih aktov, ki na posredni način regulirajo dejav-
nost stroke. Osnovni pogoji za kakovostno izvedbo 
storitev, zagotavljanje ustreznih kadrov, delovnega 
okolja in ustreznega odnosa do naročnikov so oprede-
ljeni v standardu izvajalcev računovodskih storitev. 

Uporabniki računovodskih storitev lahko podjetja, 
ki podpišejo izjavo o spoštovanju dobrih poslovnih 
praks, najdejo v Katalogu certificiranih računovodskih 
servisov Slovenije. gg

Nezakonita dejanja, h katerim so nagovarjali 
računovodje

•  evidentiranje fiktivnih stroškov ali predčasno 
priznavanje stroškov ter kategoriziranje zaseb-
nih stroškov zaposlenih in vodstva kot stroškov 
podjetja - 14 %,

•  odložitev pripoznavanja stroškov in odhod-
kov - 13 %,

•  spreminjanje vsebine evidentiranega poslov-
nega dogodka zaradi ugodnejših davčnih 
posledic - 11 %,

•  manipuliranje vrednosti zalog - 10 %.
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