Davčna reforma
Gospodarstvo in vsi zaposleni v njem so najbolj zaslužni za izhod
Slovenije iz recesije, smetano pa pobirajo drugi. Zato Vladi RS, ki
to aktivno podpira, odločno sporočamo:

Goran Novković, GZS
»Danes so bili pri predsedniku vlade ugledni gospodarstveniki, ki poudarjajo, da mora sveženj davčnih
sprememb zajeti tako dohodnino kot nagrajevanja, višji
stopnji davkov od dobička podjetij pa tudi gospodarstveniki ne nasprotujejo ... Strinjali so se z zvišanjem stopnje
obdavčitve dobička s 17 na 20. Finančno ministrstvo bo
tako pridobilo 100 milijonov in jih namenilo za znižanje
stroškov dela, treba pa bo poiskati ustrezno kombinacijo,
ugotavlja finančni minister Mramor.«
Radio Slovenija, 19. aprila 2016
To poročanje Radia Slovenije se je v zadnjem aprilskem tednu pred prazniki zdelo kot veliki uspeh vlade
in finančnega ministrstva. V resnici pa je šlo za zavajanje javnosti, kakršnemu že dolgo nismo bili priče.
Tistega torka je finančni minister že dobro vedel, da
so mu Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska
zbornica Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije jasno
sporočili, da ne bodo že naslednji dan, to je v sredo,
prišli ne na sestanek na finančno ministrstvo ne na
srečanje vseh socialnih partnerjev, ki je bilo predvideno za četrtek, 21. aprila. Ki so ga nato , le dva dneva po
omenjeni izjavi z začetka komentarja, morali odpovedati in prestaviti na majski čas.
Razlogov za to, da se je GZS odločila za takšno potezo, je več. Strnemo pa jih lahko v eno zelo preprosto misel. Potem ko je gospodarstvo skupaj s svojimi
zaposlenimi najbolj prispevalo k temu (omenimo le
50-odstotno zvišanje izvoza v zadnjih šestih letih) , da
je Slovenija splavala iz recesije, veliko ožji interesni
krogi pobirajo smetano od tega dosežka.
To potrjuje finančni minister dr. Dušan Mramor
sam, ki si je postavil naslednje načelo pri davčnih
spremembah. Pravi jim »prestrukturiranje« »Glavni
cilj je zmanjšanje davčne obremenitve strokovnih
kadrov, ki so najpomembnejši za podjetja, zmanjšanje davčnih obveznosti pa mora biti izenačeno s
povečanjem davčnih obveznosti gospodarstva.« V
praksi to pomeni, da namerava zvišati neto plače
nekaj več kot 100.000 zaposlenim, za kar bo z večjim
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davkom od dohodkov pravnih oseb od gospodarstva
pobral 100 milijonov evrov!
To se dogaja v istočasno, ko sindikati javnega
sektorja zahtevajo ukinitev »varčevalnih ukrepov« v
vrednosti kar 380 milijonov evrov. Vlada pa tam seveda ne pravi, da bo javnim uslužbencem dvignila plače
za toliko, kolikor bo nekje drugje v javnem sektorju z
optimizacijo privarčevala, temveč jim je veselo že na
začetku sporočila, da se bo z njimi pogajala. In se o
zahtevah sindikatov že veselo pogaja.
Kako se lahko konča takšno pogajanje, smo videli
lani. Lanski odgovor med sindikati javnega sektorja
in Vlado RS pomeni že letos med 3,5 in štiri odstotke
višje plače javnih uslužbencev. V enem letu! Pri čemer
je povprečna bruto plača v javnem sektorju že zdaj
za 300 evrov višja kot v zasebnem gospodarstvu.
Slovenija je ena redkih članih EU s tako neugodnim
razmerjem za zaposlene v gospodarstvu.
Vlada pa pri svojem pristopu še naprej ravna diskriminatorno že pri osnovni pogajalski poziciji. S svojimi
javnimi uslužbenci se pogaja, koliko jim bo dala.
Podjetjem pa pravi, da morajo sama prispevati toliko
več, kolikor bo dala zaposlenim pri plačah več. Mimogrede, davčno prestrukturiranje bo zajelo tudi precej
javnih uslužbencev, ki bodo tako nagrajeni dvakrat!
Najbolj obskurno pri tem je, da se izgovarjajo na
»javnofinančno konsolidacijo«, ob vseh anomalijah
in aferah v javnem sektorju pa ne storijo skoraj nič za
optimalnejšo javno porabo. Zadnji primer: kljub aferi
zaradi dodatkov vlada ne namerava odpraviti zakonskega določila, ki omogoča vračila preplačanih izplačil
javnim uslužbencem le za zadnjih deset mesecev, pa
čeprav so jih mnogi dobili za bistveno več časa!
Jasno je, da vlada s takšnimi stališči ne sledi ključnemu družbenemu cilji: povečanju delovno aktivne
populacije. V Sloveniji imamo na 1,37 delovno aktivnega prebivalca enega upokojenca. Samo Hrvaška
ima slabše razmerje! Avstrija ima bistveno boljšega
pa je pripravila obsežno dohodninsko reformo,
vredno pet milijard evrov! Predlog GZS in Zbornice
davčnih svetovalcev bi zvišal neto plače 500.000 zaposlenim. Mramorjev predlog le 100.000 zaposlenim.
Zahtevamo pošteno davčno reformo! Armada volivcev iz gospodarstva in tudi podjetja jo zaslužijo. gg
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Goran Novković:
Zahtevamo
družbeno pošteno
davčno reformo!
Armada volivcev iz
gospodarstva in tudi
podjetja jo zaslužijo.

100

milijonov evrov
potrebuje
finančno
ministrstvo, da
bi razbremenilo
plače. Pobralo bi
jih - od podjetij!
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