
Obrtniške dileme
Iz obrtnih zbornic
bo mogoče izstopiti
januarja prihodnje
leto. Pripombe OZS
na spremembe
delovne zakonodaje.
Pavšalna obdavčitev
strel v prazno? Bodo
družbe z neomejeno
odgovornostjo plačale
davek za pet let nazaj?

IVOVIDIC
NOVELA OBRTNEGA ZAKONA
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo je pripravilo predlog
novele obrtnega zakona in javni
razpravi namenilo le deset dni,
pred nekaj dnevi seje tako skleni-
la. Predlagajo ukinitev obveznega
članstva v OZS, med cilji pa so še
poenostavitev poslovnega okolja,
večje možnosti pri iskanju dela in
zaposlovanja in večja konkurenč-
nost obrtnikov. Ukinitev obvezne-
ga članstva je posledica rezultatov
posvetovalnega referenduma, ko
je dosedanji obliki obrtne zbornice
podporo izreklo le 30,7 odstotka
članstva in seje štelo, daje večina
za prostovoljno članstvo. V preho-
dnih določbah noveleje izrecno
določeno, da dosedanji člani OZS
ohranijo članstvo v zbornici in da
imajo možnost iz nje izstopiti s
1. januarjem prihodnje leto. OZS
bo glede na predlog še naprej
ostala reprezentativni predstav-
nik obrti, obrtne dejavnosti pa
bodo omejene samo na mikro in
mala podjetja, kot jih opredeljuje
zakon o gospodarskih družbah.
Med cilji je tudi oblikovanje
zakonodajno-pravnega okvira
za prehod OZS iz osebe javnega

prava v osebo zasebnega prava,
kar naj bi "bistveno pripomoglo

k učinkovitosti OZS, učinkovitej-
šemu sodelovanju gospodarskih
subjektov ter tudi k razbremenitvi
gospodarstva," pričakuje pristojno
ministrstvo.
Zbornica pa, ob izteku roka za
javno razpravo, da bi moralo
ministrstvo krovni zbornici in 62
območnim zbornicam omogočiti
ustreznejšo obravnavo predloga,
najmanj pa določiti vsaj enoletno
prehodno obdobje, tako da bi novi
sistem uveljavili v začetku leta
2014.
Po izkušnjah iz Slovaške, Češke in
Madžarske naj bi prehitro spre-
minjanje pristojnosti bistveno
poslabšalo položaj gospodarstva,
zlasti ko gre za zastopanje inte-
resov obrti in podjetništva pred
državo. Sklicujejo se na raziskave,
ki so pokazale, da kar 65 odstot-
kov udeležencev v anketi meni,
da obrt potrebuje svojega zasto-
pnika z obveznim članstvom.

SPREMEMBE DELOVNE
ZAKONODAJE
Tretji vladni paket ukrepov za
spodbujanje gospodarstva so v



OZS pospremili s številnimi pri-
pombami in predlogi. Zbornica
je prepričana, daje skrb za večjo
konkurenčnost povezana s spre-
membo delovne zakonodaje. Ob
celoviti reformi zbornica priča-
kuje fleksibilnejši trg dela, ki bo
omogočal hitro odzivnost delo-
dajalcev na potrebe trga. Večja
fleksibilnost bi se morala izraziti v
lažjem in hitrejšem zaposlovanju
in odpuščanju ter lažjih premikih
delavcev znotraj podjetij in med
njimi. Zakon o delovnih razmerjih
je treba spremeniti tako, da bo
primerljiv z delovno zakonodajo v
drugih, razvitejših članicah unije.
To bi pripeljalo do večje konku-
renčnosti obrti in podjetništva na
vse bolj globalnem trgu, je stali-
šča OZS pojasnil Dušan Bavec iz
zborničnega svetovalnega centra
in pristavil, da mora delovna zako-
nodaja določiti minimum pravic,
njihova nadgradnja pa mora
biti prepuščena kolektivnemu
dogovarjanju, saj so razlike in tudi
možnosti posameznih dejavno-
stih prevelike.

Sedanje razmere na trgu dela naj-
bolj občutijo manjši delodajalci,
katerih dejavnost temelji na nosil-
cu dejavnosti in peščici zaposle-
nih. Za manjšega delodajalca, ki
je v poslovnih težavah, lahko pre-
dlogi odpovedni roki predstavljajo
nevarnost tudi za preostale zapo-
slene. Za OZS je povsem nespre-
jemljivo, da mora delodajalec
ob razmeroma visoki odpravnini

zagotoviti delavcu, za katerega
nima več dela, še dolg odpovedni
rok. Zato predlagajo: 30-dnevni
odpovedni rok, brez odpravnine.
Uvedba enotne pogodbe o zapo-
slitvi, kot je predlagana v vladnih
izhodiščih za reformo dela, ne
sledi pričakovanjem OZS, zato
je ukinitev, kakor tudi krčenje
nabora razlogov, ki upravičujejo
zaposlovanje na določen čas,
popolnoma nesprejemljiva. OZS
ponovno predlaga poseben
sklad za odpravnine za mala in
mikro podjetja. Nevzdržno je, da
država z neprimerno zakonodajo
prenaša skrb za socialno varnost
na gospodarstvo, opozarjajo v
zbornici in omenjajo bolniške,
poškodbe zunaj dela in še kaj in
menijo, da bi moralo biti plačilo
za delo plačilo za dejansko opra-
vljeno delo.

PAVŠALNI STREL V PRAZNO
Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o dohodnini
in zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb, ki gaje pripra-
vilo ministrstvo za finance, je
požel številne pripombe obrtne
zbornice, predlagana pavšalna
obdavčitev paje po njihovem v
večini primerov celo manj ugo-
dna od veljavne. Predlog torej
pomeni zgolj strel v prazno, ne
pa izpolnitev predvolilnih obljub
in koalicijskih zavez, saj "resnične
želje po odpravi odvečnega admi-
nistriranja in birokratiziranja ni,
saj očitno prevladuje strah pred

izgubo uradniških delovnih mest
nad zdravo pametjo," je prepri-
čana davčna svetovalka zbornice
Božena Macarol. Zbornica je na
finančno ministrstvo poslala reši-
tve, ki bi občutno poenostavile
in administrativno razbremenile
mikro in mala podjetja. Na pod-
lagi primerjalnih izračunov in
analiz so v zbornici prepričani,
da bi imela predlagana ureditev,
v kateri bi bila možna pavšalna
obdavčitev do 400 tisoč evrov
letnega prometa in bi bilo davč-
nim zavezancem ob tem prizna-
nih 80 odstotkov normiranih
odhodkov, pozitivne posledice za
oživitev gospodarske aktivnosti,
saj bi davčnim zavezancem olaj-
šala poslovanje, imela pa bi tudi
pozitivne proračunske učinke.
Zbornica je svoja spoznanja o pre-
dlagani pavšalni obdavčitvi strnila

v pet točk. Predlagana zgornja
višina prometa 50 tisoč evrov je
občutno prenizka. Ker v predla-
ganih 60 odstotkih normiranih
odhodkov ni vključenih prispev-
kov za socialno varnost, znaša
davčna osnova v večini primerov
celo več kot po veljavni ureditvi.

Domača in umetnostna obrt
imata že zdaj priznanih 70
odstotkov normiranih odhodkov,
kar je po izkušnjah iz prakse
občutno premalo, da bi se ta
dejavnost in s tem tudi sloven-
ska kulturna dediščina ohranili
tudi v prihodnje. Iz primerjalnih
izračunov izhaja, daje v večini

primerov efektivna stopnja seda-
nje progresivne obdavčitve nižja
od predlagane 20-odstotne pro-
porcionalne obdavčitve - zlasti
do višine 12 tisoč evrov davčne
osnove. Ker davčni zavezanec v
predlaganem sistemu pavšalne
obdavčitve ni mogel uveljavljati
olajšav za dohodnino, bi bil v
novem sistemu večinoma višje
obdavčen. Končno - predlagani
sistem temelji na načelu fakturi-
rane realizacije (zaračunana pro-
daja), kar pomeni, da bodo mala
in mikro podjetja dolžna plačati
davek, še preden bodo prejela
plačilo za opravljene dobave
blaga in storitev. Tako nikakor ne
bo mogoče upoštevati odhodkov
zaradi oslabitve terjatev (poprav-
ki terjatev zaradi neplačanih
računov) - v sedanjem sistemu
davčna obveznost nastane šele
na podlagi plačila. "Ministrstvo
zahtev zbornice ni argumentirano
zavrnilo niti ni pojasnilo, zakaj bi
bil predlog nekaterih poklicnih
skupin boljši od našega, zato
vztrajamo pri naši zahtevi in
pobudi - to je pavšal do 400 tisoč
evrov ustvarjenega prometa v
zadnjem davčnem letu in pri pri-
znanju 80 odstotkov normiranih
stroškov, v dejavnosti domače
in umetnostne obrti pa še več,"
je stališča OZS povzela Božena
Macarol.

SPORNO RAVNANJE DURSA?
V OZS so ogorčeni nad domnev-
no spornim ravnanjem davčne



uprave, ki od družb z neomejeno
odgovornostjo (d.n.o.) zahteva,
da državi plačajo dodaten davek,
za katerega naj do danes mnoge
med njimi ne bi vedele. Pri tem
naj bi davek plačale za pet let
nazaj. Na OZS trdijo, da davčna
uprava vse do letos ni zahtevala,
da se dobički d.n.o. dohodnin-
sko obdavčijo, v tem letu paje
pozvala te gospodarske družbe,
da vložijo davčni obračun in
plačajo davek tudi za nazaj, vse
od leta 2007. Za mnoge obr-
tnike in podjetnike bo to hud
udarec, ki bo obremenil tudi
slovensko gospodarstvo, trdijo
na OZS. Davčni svetovalec Iztok
Mohorič pojasnjuje, daje rav-
nanje Dursa vsebinsko sporno,
davčni predpis pa preohlapen in
v delih tudi nejasen. Po njegovih
besedah zakon o gospodarskih
družbah jasno določa, daje
pravilo glede možnosti pripisov
dobička k deležem družbenikov
predmet prostega urejanja med
družbeniki. Prepričanje, da bi
morali nejasne davčne predpise
prepoznati kot ustavno sporne.

Nevzdržno je, da lahko ravnanje
Dursa zavezanec izpodbija šele,
ko mu ta z odločbo naloži davč-
no obveznost, in po tistem, ko
mu hkrati naloži še plačilo kazni.
S tem v večini dobesedno izsili
od d.n.o, da kljub utemeljenim
dvomom in argumentom poda-
jo samoprijavo. Pritrjuje mu
odvetnica Tamara Kek, ki doda-
ja, da takšen davčni nadzor lahko
pomeni poseg v ustavno zago-
tovljeno pravico do svobodne
gospodarske pobude in v pravico
do osebne lastnine. Statusna
oblika, kot je d.n.o., bi morala
biti prednost, ne pa predstavlja-
ti davčno breme. Podjetniški
svetovalec Blaž Radujko pa
pristavlja, da gre za skrajno ozko
dojemanje davčne uprave ali pa
za jasno namero, da se za vsako
ceno in na silo pobere čim več
davkov.
Na davčni upravi so trditve OZS
takoj ostro zavrnili in pojasnili,
daje zakonska podlaga za pobi-
ranje tega davka nesporna, da
so zavezancem, ki niso izpolnili
dvojih davčnih obveznosti, že

decembra predlani poslali pozive
in jim pojasnili, na kakšen način
lahko obveznosti poravnajo, ne
da bi jih doletele še sankcije.
Na Dursu upajo, da obtožbe
niso povezane z dokazovanjem
nujnosti ohranitve članstva v
OZS, oziroma z ozkimi interesi,
zbornico pa pozivajo, naj pre-
dlaga spremembe, če meni, da
zakonska ureditev tega področja
ni ustrezna. Ob tem so razkrili,
da so do konca letošnjega julija
izvedli 325 nadzorov in doda-

tno odmerili za 920.684 evrov
davka. Nadzor še poteka, drugo-
stopenjski organ paje že potrdil
eno od odločitev Dursa.

Pojasnili so še, da se dobiček,
ki ga v poslovnem letu ustvari
d.n.o., na podlagi zakona o
gospodarskih družbah avtoma-
tično pripiše kapitalskim dele-
žem družbenikov. Pripis dobička
kapitalskim deležem pa se po
zakonu o dohodnini obdavči kot
dividenda.

TROŠARINE
Dvigi trošarin močno vplivajo na poslovanje gostincev, predsednik
OZS Štefan Pavlinjek nenehno opozarja, da morajo gostinci ob
vsakem dvigu trošarin razliko poiskati znotraj svojih cen in storitev.
Gostinci si pač ne morejo privoščiti dviga cen za svoje stranke, saj
bi s tem preveč izgubili pri že tako vse šibkejšem prometu. "Takšni
dvigi trošarin so za male trgovce in gostince katastrofa," pravi
Pavlinjek in opozarja, da bi morala država sredstva najti tudi kje
drugje in ne ravno pri trošarinah, ki močno vplivajo na poslovanje
gostincev. Zato jih veliko zapira dejavnost, predvsem tisti, ki delu-
jejo v odročnih krajih. Tudi zaradi prometnega zakona so gostilne
prazne, ljudje dosti manj trosijo. Za družine, ki živijo od gostinstva,
je to res katastrofa. (Ic)


