
VIOLETA TOMIĆ (PS ZL): Spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in 
kolegi! 
 Vlada predlaga spremembe zakona za doslednejše plačevanje davkov. 
Gre za neke vrste boj proti davčnim utajam manjšega obsega do katerih prihaja 
pri gotovinskem poslovanju na drobno. Sporazum z združenimi državami naj bi 
tudi pripomogel k spoštovanju davčnih predpisov. V Združeni levici se strinjamo 
s ciljem zakona. Strinjamo se, da morajo biti davčni zavezanci enakopravno 
obravnavani in da je treba preprečevati izogibanje plačilu davkov. Na žalost pa 
ugotavljamo, da se vlada naravnost izogiba tistim ukrepom, s katerimi bi 
dejansko povečala davčne prihodke in učinkovitost pobiranja davkov. Konec 
lanskega leta, pred združitvijo davčne in carinske uprave, je bilo davčnega 
dolga za milijardo in pol evrov, od tega dobrih 900 milijonov aktivnega dolga, ki 
ga je mogoče izterjati. Predlogu zakona o davčnem postopku, ki uvaja nekatere 
izboljšave, seveda ne nasprotujemo. Vsekakor pa bi od vlade pričakovali, da 
Državnemu zboru najprej predloži načrt izterjave teh 900 milijonov davčnega 
dolga in se šele potem posveti problemu majhnih kurjih tatov za teh nekaj 
centov.  
 Predlog zakona vsebuje tudi določila za uveljavitev sporazuma med 
Slovenijo in ZDA o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni ravni. Gre za 
izvajanje ameriškega zakona o spoštovanju davčnih prepisov v zvezi z računu v 
tujini, fakta. Nihče ne more oporekati dobronamernosti teh prizadevanj, vendar 
moramo našim državljanom odkrito povedati, da ta sporazum v ničemer ne 
rešuje problema izogibanja plačilu davkom v davčnih oazah. Obžalujemo, da se 
pogovarjamo o spoštovanju davčnih prepisov v ZDA in Sloveniji, medtem ko 
imamo v srcu Evropske unije državo, v kateri je davčna utaja zakonita. 
Predsednik Evropske komisije pa je gospod Juncker, ki je bil 24 let njen finančni 
minister oziroma predsednik vlade. Financ minister od leta 1989 do 2009, 
predsednik vlade od 1995 do 2013, nekaj časa pa je bil kar oboje.  

V luksemburške manipulacije naj bi bilo vpletenih okrog 380 
multinacionalk. Tamkajšnje oblasti so tem podjetjem omogočile prelivanje 
dobička iz držav, kjer je bil ustvarjen in kjer bi bil normalno obdavčen v 
Luksemburg, kjer so bile obdavčene po stopnji 0,25%. Nisem zaznala da bi 
slovenska vlada ob tem kaj protestirala, se pa sprašujem s kakšnim moralnim 
argumentom bo predsednik Vlade prepričal male trgovce in obrtnike, za katere 
zdaj uvaja vezane knjige, da ne sledijo zgledu teh multinacionalk. Predlagani 
zakon bi z uvedbo t.i. vezanih knjig preprečil spreminjanje računov za nazaj, 
tudi pri tistih zavezancih, ki za izdajo računov ne uporabljajo računalniških 
programov. Izsledki inšpekcijskega nadzora kažejo, da je izogibanja plačilu 
davkov veliko, analiza, ki jo je predložila Vlada je pokazal, da so se po uvedbi 
virtualnih davčnih blagajn prilivi precej povečali. Po našem mnenju je to 
zadosten razlog za uvedbo t.i. vezanih knjig. Če drugega ne, je vredno 
poskusiti. 

Zato bomo zakon podprli, skupaj z amandmaji, ki odpravljajo tehnične 
pomanjkljivosti. Vsekakor pa pričakujemo, da se bosta Vlada in Državni zbor v 
bodoče ukvarjala s tem kako preprečiti davčni dumping med državami članicami 
Evropske unije in kako ukiniti davčne oaze, ki so povečini kolonialna ozemlja 
teh istih držav članic Evropske unije.   

Vlada je pred enim tednom ustanovila komisijo, ki naj bi do 15. marca 
2015 predlagala ukrepe, pri tem bo imela našo polno podporo, če bo delala 
verodostojno, ne pa po načelu "Če želiš, da se nič ne spremeni, ustanovi novo 
komisijo." 

Hvala lepa. 
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