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NOVINARKA: Zagotovo so javna reforma tista beseda, ki je najpogosteje 
uporabljena prav zaradi reformnih ukrepov, ki ste jih napovedali. Slovaška je bila v 
mednarodni skupnosti zgled reformne države z enotno davčno stopnjo. Zdaj se je 
zgodil volilni zasuk tudi na Slovaškem. Zmagovalci Stranka smer so napovedali, da 
bodo odpravili enotno davčno stopnjo. Zanima me gospod Janša, gotovo je prepričati 
nekoga, prebivalstvo, da ni smiselna nižja stopnja davka na dodano vrednost za 
zdravila, hrano, stanovanja, enotna stopnja pri dohodnini, da je takšne ukrepe zelo 
težko prepričati prebivalstvo, če niso zelo katastrofične zadeve, ki bi zahtevale 
korenit zasuk pri spremembi davčnega sistema. Kaj si lahko obetamo od teh davčnih 
sprememb, ki so bile napovedane v tem reformnem paketu? 
 
PREMIER JANEZ JANŠA: Lahko si obetamo nižje davke in bolj pregleden in 
enostaven sistem, ki bo že samo zaradi tega samega dejstva tudi bolj pravičen. 
Največ krivic se dogaja v sistemih, ki so nepregledni, kjer se ne ve kdo pije in kdo 
plača. Več je davčnih stopenj, bolj je sistem kompliciran. Ne drži, da enotna davčna 
stopnja pomeni, da enako plačujejo revni in bogati. Najbolj revni so tako ali tako s 
splošno davčno olajšavo oproščeni dajatev. Tisti, ki zasluži milijon in od tega plača 
20 %, plača 200 tisoč, tisti, ki zasluži 200 tisoč pa od tega plača 40 tisoč. To se pravi, 
da plača 5 krat manj. Okrog tega je bilo veliko demagogije, zaradi tega mi iščemo 
variante s katerimi bi enake učinke dosegli z drugačnimi rešitvami, kajti enotna 
davčna stopnja nikoli ni bila cilj. To je bila eno od sredstev s katerim bi dosegli bolj 
učinkovit in za gospodarstvo bolj prijazen davčni sistem. Imamo namreč takšno 
strukturo obdavčitev v Sloveniji, da poleg Velike Britanije v Evropi najbolj 
obdavčujemo delo in zaradi tega smo tisti, ki živimo od lastnega dela manj 
konkurenčni. V interesu tistih, ki zastopajo delojemalce, sindikate, bi moralo biti, da 
so bremena, obdavčitve dela čim manjše in eden od reformnih ukrepov je ukinitev 
davka na plačno listo. Seveda pa je zato potrebno, ker gre za več kot 100 milijard 
skupnih izpadov iz proračuna, če nočemo ukiniti šolstva ali pa zdravstva ali pa 
zmanjšati pokojnin, nadomestiti ta izpad, ki se lahko nadomesti z nekoliko večjo 
obremenitvijo potrošnje in neproduktivnega premoženja oz. luksuza. Tu je potrebno 
biti natančen. Ne gre za to, da bi nekdo želel kar po vrsti obdavčiti stanovanja in hiše, 
ki so jih ljudje sami gradili, gre za to, da imamo različne vatle za različno premoženje. 
Razlika je z vidika nacionalnega interesa. Ali nekdo dobiček, ki ga zasluži ali 
prihranke vloži v neko proizvodnjo, v neko dobrino, ki prinaša koristi ali pa zgolj v 
jahto ali drage počitnice. Te stvari morajo biti različno obdavčene tako, da se 
stimulira produktivne naložbe. Kar pa se Slovaške tiče. Zgodba na Slovaškem še ni 
končana. Rezultati volitev so takšni, da se ne ve, kdo bo sestavil vlado, skoraj 
zagotovo je možno sestaviti vlado, ki bi bistveno spremenila smer reform na 
Slovaškem. S tem da ponavljam še enkrat, Slovenija z reformnim paketom, ki ga je 
predlagala, ni kopirala slovaškega modela, kopirali ali pa preučili smo nekaj dobrih 
njihovih izkušenj, ne pa celega pristopa. V celoti smo v drugačni situaciji. Slovenija je 
bolj razvita, nam ni potrebno zategovati pasu, bodisi upokojenske generacije, aktivne 
generacije, bodisi mladih oz. šolajočih, kjer lahko samo z boljšo organiziranostjo, 



prerazporeditvijo nekaterih težišč našega razvoja, dosežemo boljše učinke, brez 
tega, da bi bil kdorkoli prizadet. 
 
NOVINARKA: Prej ste omenili, če sem vas dobro razumela, da bo sprememba 
davčnega sistema šla v smeri odprave davka na izplačane plače in nekoliko višje 
potrošnje? 
 
PREMIER JANEZ JANŠA: V to smer že gre. 
 
NOVINARKA: Postopno odpravljanje davka na izplačane plače in povečanje 
obdavčitve potrošnje oz. tudi luksuza. Se boste tega paketa lotili že prihodnje leto, ali 
boste še malo počakali? 
 
PREMIER JANEZ JANŠA: Zakonodaja, ki bo reformirala davčni sistem in ga 
poenostavila se pripravlja. V jeseni bodo zakoni v parlamentarni proceduri. Sprejeti 
verjamem, da bo dovolj glasov za te zelo pomembne premike za povečanje 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in skoraj zagotovo bo večina teh zakonov 
začela veljati s 1. januarjem naslednjega leta. Morda bodo kje kakšne izjeme in daljši 
roki, ampak ključne rešitve je potrebno uveljaviti čim prej. 
 


