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Uvod

Domači davki na prepihu. 

V javnosti se pojavljajo različna tolmačenja in 
mnenja glede napovedane spremembe davčnega 
sistema Slovenije v prihodnjih letih. Intenziteta se je 
zelo povečala v povolilnem jesenskem obdobju. 

Z vprašalnikom, ki smo ga posredovali finančnikom in 
predstavnikom gospodarstva, ki imajo uporabniško 
izkušnjo in razumevanje davčnega okolja, smo 
ugotavljali, kaj prinašajo pričakovane spremembe 
davčnega sistema, kakšne učinke lahko pričakujemo 
ter pridobili vpogled in mnenja v zvezi s tem. Davčna 
anketa je delo davčnih strokovnjakov družbe Deloitte 
d.o.o., ki so vsakodnevno v stiku z različnimi 
davčnimi izzivi in dilemami slovenskega davčnega 
okolja.

Neizogibno je, da davčni sistem predstavlja ključno 
vlogo vsakega modernega gospodarstva. Sistem 
obdavčitve mora imeti koherentno socialno in 
transparentno strukturo na osnovi jasno opredeljenih 
ekonomskih principov in jasno opredeljene vizije. 

Kakšen je pričakovani vpliv sprememb v davčnem 
sistemu Slovenije?

Raziskava nakazuje, da bi uveljavitve vseh davčnih 
ukrepov iz koalicijskega sporazuma pomembno vplivale 
na zmanjšanje zaposlovanja, zmanjšanje investicij v 
širjenje proizvodnje oziroma storitev ter na znižanje 
sredstev za raziskovalne in razvojne dejavnosti. V 
povprečju kar 29 odstotkov finančnikov in 
gospodarstvenikov razmišlja o selitvi podjetja (ali 
osebni selitvi) v tujino.

Predstavniki finančnikov in gospodarstvenikov so 
ocenili, da bi jih najbolj prizadel dvig socialnih 
prispevkov, saj je v povprečju kar 84% anketiranih 
ocenilo, da bi to negativno vplivalo na njihovo 
poslovanje. Poleg tega so anketiranci izpostavili, da bi 
podprli ukrepe, ki bi izboljšali kulturo plačevanja davkov 
ter s tem pozitivno prispevali k skupnemu znesku 
pobranih davkov.

Vsi prejeti odgovori so anonimni in zaupne narave. 
Rezultati raziskave, ki jih v nizu grafov predstavljamo v 
nadaljevanju, so agregatni podatki. 
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„Glas gospodarstva in 
posameznikov, ki zna biti kritičen, 
je večinoma preslišan ali 
mnogokrat razumljen kot 
izogibanje plačevanja 
pripadajočega deleža k 
financiranju javne porabe. Pri 
sprejemanju ukrepov za izvedbo 
potrebnih sprememb si je namreč 
potrebno  prizadevati, da se 
izvede široko usklajevanje z 
različnimi deležniki. Ali je naš cilj, 
da vsi postanemo socialni 
podpiranci, ki plačevanje davkov 
enačijo s podporo korumpiranim 
birokratom? Potrebujemo davčno 
politiko, ki bo učinkovita in bo 
ohranjala socialno in razvojno 
naravnano poslovno okolje.“ 

Andreja Škofič 
Klanjšček
Partnerica 
Deloitte Slovenija

mag. Alenka Gorenčič
Direktorica
Deloitte Slovenija

„V družbi Deloitte želimo s 
predloženo analizo dobiti vpogled 
v posledice, ki bi nastale s 
spremembami davčne ureditve in 
mnenja finančnikov in 
gospodarstvenikov v zvezi s tem. 
Kaj pričakovane spremembe 
prinašajo, kakšne učinke lahko 
pričakujemo, kdaj bodo 
napovedane spremembe uvedene, 
če sploh, so najpogostejša 
vprašanja, ki se porajajo. Rezultati 
analize so pokazali, da Slovenija 
nedvomno potrebuje davčno 
reformo, vendar je treba zadeve 
spreminjati premišljeno in 
predvsem celovito. Pri tem 
moramo na prvo mesto postaviti 
gospodarstvo in ne nabiranja 
političnih točk.“
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Povzetek rezultatov

84% 
meni, da bi uveljavitev vseh davčnih ukrepov, ki jih 
predvideva koalicijski sporazum, pomembno 
negativno vplivala na prihodnji gospodarski razvoj 
Slovenije.

Četrtina 
ocenjuje da je največja slabost slovenskega davčnega 
sistema prevelika obremenitev plač.

90% 
vprašanih meni, da bi bilo v Sloveniji potrebno 
zmanjšati davčne obremenitve na področju 
dohodnine. 

40%
ne vidi nobenih prednosti slovenskega davčnega sistema.

29%
zaradi napovedanih davčnih sprememb razmišlja o 
selitvi podjetja v tujino.

63%
je naklonjenih uvedbi zdravstvenega centa na 
trošarine na alkohol, tobak in sladke pijače.

Dve tretjini 
gospodarstvenikov bi podprlo uvedbo socialne 
oziroma razvojne kapice.

84%
Meni, da naš davčni sistem potrebuje korenite 
spremembe.

Dvanajstina 
vprašanih meni, da bi bil potreben večji nadzor in 
transparentnost pri porabi javnega denarja. 

12%
vprašanih meni, da je stopnja obdavčitve z DDPO 
ugodna.
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Domači davki na prepihu - kaj prinašajo pričakovane 
spremembe davčnega sistema?

Bi bilo potrebno slovenski davčni sistem spremeniti?

Kaj menite, da bi bilo potrebno z vidika davčne 
obremenitve storiti z dohodnino?

 Uvodoma smo anketirance spraševali po oceni petih različnih 
kategorij slovenskega davčnega sistema. Ugotavljamo, da večina 
meni, da je slovenski davčni sistem relativno mednarodno 
primerljiv. Slabše (v povprečju 2 točki od 5) pa ga je 
gospodarstvo ocenilo v kategorijah preglednosti, administrativne 
enostavnosti, privlačnosti za tuje investitorje ter razvojne 
naravnanosti. Kar 84 % vprašanih meni, da je davčni sistem 
potreben sprememb (4,1 točke od 5).

 V nadaljevanju spraševali katere davke bi bilo potrebno 
zmanjšati, katere ohraniti na isti stopnji ter katere povečati. 
Najslabšo oceno in s tem potrebno po zmanjšanju si je 
»prislužila« dohodnina (1,9 točke od 5), saj kar 90 % 
vprašanih meni, da bi jo bilo potrebno zmanjšati. Davek od 
dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost ter prispevke 
za socialno varnost bi bilo potrebno po mnenju gospodarstva 
nekoliko zmanjšati, trošarine pa ohraniti na isti stopnji.
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Katere spremembe davčnega sistema bi podprli? Bi podprli uvedbo socialne/razvojne kapice?

Kako bi lahko ukrep dviga socialnih prispevkov vplival na 
poslovanje vašega podjetja?

 Anketiranci so si bili enotni, da ne bi pristali na dvig stopenj 
socialnih prispevkov, dvig davka od dohodka pravnih oseb 
ter na dvig nižje stopnje davka na dodano vrednost. Prav 
tako se izrazito ne strinjajo z vključitvijo osebnih dohodkov iz 
kapitala v osnovo za odmero dohodnine posameznika. Ob tem so 
izrazili, da jih ne bi motila uvedba davka na nepremičnine ter 
širjenje osnove za obračun socialnih prispevkov in dohodnine. 
Predstavniki finančnikov in gospodarstva so naklonjeni uvedbi 
zdravstvenega centa na trošarine na alkohol, tobak in sladke 
pijače, saj se s slednjim strinja 63% vprašanih. Najbolj izrazito 
pa bi anketiranci podprli uvedbo socialne oziroma razvojne 
kapice (66% vprašanih). Socialna oziroma razvojna kapica je 
določitev zgornje meje pri prispevkih socialne varnosti in je 
pogosta praksa članic EU. Je učinkovit davčni instrument s 
katerim lahko pristojna država zmanjša obdavčitev najbolj 
produktivnih posameznikov v gospodarstvu. 

 Ugotavljamo, da višja minimalna plača (slednja izraziteje), dvig 
spodnje meje davka od dohodka pravnih oseb, davek na 
nepremičnine ter vključitev osebnih dohodkov iz kapitala v 
osnovo za odmero dohodnine vplivali na poslovanje gospodarskih 
subjektov (ocene za te ukrepe so se gibale med 2,5 in 3 točke). 
Nekoliko bolj, z oceno 3,4, bi na poslovanje gospodarstva 
vplivala uveljavitev zakona o obvezni udeležbi delavcev pri 
dobičku, najbolj pa bi gospodarstvo »ranil« dvig socialnih 
prispevkov (4,1), saj je kar 84% anketiranih ocenilo, da bi to 
negativno vplivalo na njihovo poslovanje.
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Kako verjetno bodo v naslednjih 2 letih poviševali 
plače, investirali v širjenje proizvodnje, zaposlovali 
ter investirali v raziskovalne in razvojne dejavnosti. 

Kako verjetno boste v naslednjih 2 letih poviševali plače, 

investirali, zaposlovali in povečevali sredstva za RR:

• Ob nespremenjenih okoliščinah

• Če bi bili sprejeti vsi ukrepi

 V jedrnem delu vprašalnika smo anketirance vprašali kako 
verjetno bodo v naslednjih 2 letih poviševali plače, investirali v 
širjenje proizvodnje, zaposlovali ter investirali v raziskovalne in 
razvojne dejavnosti. Zaznali smo, da bodo tudi v prihodnjih dveh 
letih slovenske gospodarske družbe povečale obseg v vseh štirih 
kategorijah, najbolj pri višanju plač in investiranju v 
širjenje proizvodnje.

 V naslednjem vprašanju smo vprašali po istih kategorijah kot v 
prejšnjem vprašanju, z dodatnim podvprašanjem – v kolikor bi 
bili sprejeti ukrepi, ki jih predvideva koalicijski sporazum. 
Povprečna ocena se je v tem primeru drastično znižala, saj so si 
bili anketiranci enotni, da bi zmanjšali zaposlovanje, 
investicije v širjenje proizvodnje ter znižali sredstva za 
raziskovalne in razvojne dejavnosti. Zanimivo pa je dejstvo, 
da so v gospodarstvu ocenili, da bi se kljub omenjenim ukrepom 
plače ostale na nespremenjenem nivoju.

* (1 – izrazito nižanje, 3 – ni vpliva, 5 izrazito povišanje)
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Osebna selitev ali selitev podjetja v tujino v 
naslednjih treh letih

Ali ste razmišljali o selitvi podjetja (ali osebni selitvi) v tujino v 
naslednjih 3 letih?

Kako verjetno bi preselili svoje podjetje v tujino, če bi 
davčna politika ostala nespremenjena?

 V tem delu vprašalnika smo anketirance vprašali, če so razmišljali 
o selitvi podjetja ali osebni selitvi v tujino v naslednjih 3 letih.
29 % vprašanih je izrazilo, da so o tem razmišljali, 71 % 
pa o selitvi ni razmišljalo.

 V nadaljevanju smo spraševali kako verjetno bi se preselili v 
tujino, v kolikor bi davčna politika ostala nespremenjena ter v 
kolikor bi se uvedle vse predvidene spremembe iz koalicijskega 
sporazuma. Ugotovili smo, da ob nespremenjeni davčni 
politiki selitve v tujino ne bi bilo, saj nihče izmed 
vprašanih ni odgovoril, da bi v tem primeru preselil svoje 
podjetje v tujino. Kar 88 % odstotkov jih je ocenilo, da bi ob 
nespremenjeni davčni politiki zagotovo ostali v Sloveniji, 12 % pa 
bi o tem razmislilo. 

 Bolj zanimivi so rezultati, v kolikor a bi se uveljavile vse 
omenjene spremembe iz koalicijskega sporazuma, pa bi se kar 
13 % anketiranih zagotovo odločilo za selitev v tujino, 39 
% pa bi o odhodu razmislilo.
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Kako verjetno se vam zdi, da se bodo druga podjetja 
preselila v tujino?

Kako verjetno se vam zdi, da se bodo druga podjetja preselila v 
tujino, če bi davčna politika ostala nespremenjena?

Kako bi predvidene spremembe po vašem mnenju vplivale 
na prihodnji gospodarski in ekonomski razvoj Slovenije ter 
njenih prebivalcev?

 Deveto vprašanje je podobno prejšnjemu, le da smo tokrat 
vprašali po mnenju glede selitve drugih podjetij v tujino. Slovenci 
namreč po svoji naravi, raje kot svoje, sodimo dejanja drugih.  
Ugotovili smo, da je bil pri tem vprašanju ocena selitve podjetij v 
tujino precej višja kot v prejšnjem vprašanju. Če bi davčna 
politika ostala nespremenjena, 6 % vprašanih meni, da bi se 
podjetja preselila v tujino (pri prejšnjem vprašanju je bil odstotek 
0 %), 33 % pa bi jih o odhodu razmislilo (pri prejšnjem 
vprašanju je bil odstotek 12 %). Opažamo, da je znatno 
število anketirancev ocenilo, da obstaja večja verjetnost 
morebitne selitev ostalih podjetij, kot svojega.

 Pri naslednjem vprašanju smo anketirance pozvali k oceni kako bi 
predvidene spremembe po njihovem mnenju vplivale na prihodnji 
gospodarski in ekonomski razvoj Slovenije ter njenih prebivalcev. 
Srednja ocena vseh vprašanih znaša 1,9 od 5 (pri čemer 5 
pomeni izrazito pozitivne vplive sprememb in 1 izrazito negativne 
vplive sprememb). Kar 84 % predstavnikov gospodarske 
sfere je izrazilo, da bi te spremembe negativno vplivale na 
prihodnji gospodarski in ekonomski razvoj Slovenije.
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Katere so po vašem mnenju glavne prednosti in 
slabosti slovenskega davčnega sistema?

Katere so po vašem mnenju glavne prednosti slovenskega 
davčnega sistema?

• Cedularna obdavčitev dohodkov iz kapitala

• Ugodna stopnja obdavčitve z DDPO

• Davčne olajšave za raziskave in razvoj

• FURS nudi dobro elektronsko podpro davčnim zavezancem

• Davčne stopnje pri DDV

• Sistem „normirancev“

Katere so po vašem mnenju glavne slabosti slovenskega 
davčnega sistema?

• Prevelika obremenitev plač

• Davčne stopnje pri DDV

• Odsotnost socialne oziroma razvojne kapice

• Slovenski davčni sistem se prepogosto spreminja, hkrati pa je 
preveč kompleksen, vsebuje nejasne določbe in je 
administrativno zahteven

• Neprivlačen za visoko kvalificirane talente ter premalo 
dejanskih vzpodbud za neposredne tuje investicije

• Nestrokovnost davčnega organa (vsaj na prvi stopnji)

 Zaskrbljujoče je, da kar 40% vprašanih ne vidi nobenih 
prednosti slovenskega davčnega sistema.  Med njimi je 4% 
takih, ki menijo, da je prednost cedularna obdavčitev dohodkov iz 
kapitala, 12,5% vprašanih meni da je stopnja obdavčitve z DDPO 
ugodna, 6% jih meni da FURS nudi dobro elektronsko podporo 
davčnim zavezancem, 6% je kot prednost ocenilo davčne stopnje 
pri DDV, 4% vprašanih meni da so prednost olajšave za raziskave 
in razvoj.

 Četrtina vprašanih, torej 25% ocenjuje da je največja slabost 
slovenskega davčnega sistema prevelika obremenitev 
plač, 6% je kot slabost izpostavilo davčne stopnje pri DDV, enak 
odstotek vprašanih meni, da je slabost odsotnost socialne 
oziroma razvojne kapice. Udeleženci naše raziskave v 14% 
menijo, da se slovenski davčni sistem prepogosto 
spreminja, hkrati pa je preveč kompleksen in vsebuje nejasne 
določbe.
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Davčni ukrepi, ki jih po mnenju gospodarstvenikov 
Slovenija potrebuje 

Bi morda želeli izpostaviti še kaj povezanega s slovenskim 
davčnim področjem, kar v vprašalnik nismo vključili?

• Večji nadzor in transparentnost pri porabi javnega denarja

• Pravična obdavčitev dela in kapitala

• Prenizka razlika med socialnimi transferji in minimalno plačo

Če bi se osebno odločali za en ukrep na davčnem področju, 
kaj bi predlagali?

• Uvedba socialne oziroma razvojne kapice

• Nižja obremenitev plač in znižanje socialnih prispevkov

• Nižja stopnja pri DDV

• Davčne olajšave za uporabo ekoloških energij

• Zdravstveni cent za sladke pijače, cigarete in alkohol

 Več kot 8% vprašanih meni, da bi bil potreben večji nadzor in 
transparentnost pri porabi javnega denarja. Kot drugo pa 
bolj pravična obdavčitev dela in kapitala. Vse to naj bi izboljšalo 
kulturo plačevanja davkov, kar bi pozitivno vplivalo na skupen 
znesek pobranih davkov.

 Rezultati raziskave kažejo, da bi kar 14% vprašanih v kolikor bi 
se osebno odločali za en ukrep na davčnem področju želeli 
uvedbo socialne oziroma razvojne kapice. Kar 23% 
vprašanih pa bi predlagalo nižjo obremenitev plač in znižanje 
socialnih prispevkov. Vprašani so med drugim predlagali še 
nižjo stopnjo za DDV (6%), davčne olajšave za uporabo ekoloških 
energij (2%), zdravstveni cent za sladke pijače, cigarete in 
alkohol - strogo namenska poraba za preventivo in kurativo 
bolezni z vzrokom v teh dejavnikih (2%). 
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Avtorici raziskave 

Z raziskavo smo želeli pridobiti 
mnenje najuspešnejših slovenskih 
finančnikov in gospodarstvenikov, 
ki davčno okolje živijo 
vsakodnevno. 

Partnerica
Deloitte Slovenija  

Andreja Škofič Klanjšček

Direktorica
Deloitte Slovenija

mag. Alenka Gorenčič 
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