Vlada naj pobira od goljufov, ne od poštenih plačnikov
21.3.2014

Ohranitev DDV na višji ravni je kršitev koalicijske pogodbe. Gospodarska zbornica
Slovenije (GZS) poziva Vlado RS, naj raje okrepi boj proti sivi ekonomiji.
Vlada RS bo z ohranitvijo stopenj DDV na 9,5 oziroma 22 odstotkih po letu 2015 kršila lastno
koalicijsko pogodbo. Spomnimo: s 1. julijem lani je bila splošna stopnja DDV zvišana z 20 na
22 odstotkov, nižja stopnja pa z 8,5 na 9,5 odstotka, in sicer prek zakona o izvrševanju
proračunov RS, ki velja le do konca leta 2015. Torej začasno. A zdaj finančno ministrstvo
(MF) predlaga, da se zvišani stopnji DDV vpišeta tudi neposredno v zakon o DDV. Torej bi
obe stopnji zvišali za stalno.
Ob podpisu koalicijske pogodbe so bile dane zaveze, da ne bo novih obremenitev
gospodarstva. Sprememba začasnih višjih stopenj DDV v stalne ni nič drugega kot nova
obremenitev gospodarstva. Zato pomeni kršitev lastnih zavez koalicije.
Takšna poteza bistveno spodkopava tudi zaupanje na pogajanjih za Socialni sporazum za
izhod iz krize 2014-2015, kjer bi morala biti ponovljena zaveza Vlade RS iz koalicijske
pogodbe o tem, da ne bo novih obremenitev. Še preden bi namreč socialni partnerji
izpogajali omenjeni sporazum, Vlada RS že snuje višje obremenitve gospodarstvu od
predvidenih, in to že 1. dan po koncu veljavnosti tega istega sporazuma, torej 1.1.2016.
Vlado RS, ministrstvo za finance in ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj
pozivamo, naj raje odločno in pošteno izpeljejo boj proti sivi ekonomiji. Z uvedbo davčnih
blagajn, ki bi omogočile hkratno preusmeritev klasičnih inšpekcijskih nadzorov na področja,
kjer se sploh ne izdajajo računi, bi pokazali, da resnično želijo hkrati z javno-finančno
konsolidacijo okrepiti tudi pravno državo. To pomeni, da bi vlada davke bolj odločno začela
pobirati od goljufov, ne pa da bo gospodarstvo namesto razbremenitve še naprej bolj
obremenjevala, kot pa je obljubljala ob lanski uvedbi začasnih stopenj DDV.
Spomnimo: uvedba pravih davčnih blagajn je zapisana tudi v koalicijski pogodbi.

