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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava vpliv davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane
in družinskih prejemkov na horizontalno in vertikalno izenačenost obdavčitve
družin. S pravilno davčno in socialno politiko država vpliva na ekonomski in
socialni položaj družine, uresničuje načelo pravičnosti ter enakomerno
prerazporeja dohodek. Oba sistema neposredno vplivata na razpoložljivi
dohodek posameznikov in družin in sta zaradi tega v medsebojni povezavi.
Davčna olajšava za vzdrževane otroke in otroški dodatek sta najpomembnejša
mehanizma, s katerima država lahko vpliva na razpoložljive družinske dohodke.
Na podlagi postavljenih hipotez in opravljenih analiz ugotavljam, da davčni
sistem ne zagotavlja horizontalne in vertikalne davčne izenačenosti in s tem
pravičnosti pri obdavčevanju družin. Ob obstoječem sistemu davčnih olajšav za
otroke so davčni prihranki družin z nizkimi dohodki v primerjavi z davčnimi
prihranki družin, ki razpolagajo z višjimi dohodki, zanemarljivi oziroma jih ni. Z
otroškimi dodatki se skupni učinek obeh transferjev na družinske dohodke sicer
izenačuje v vertikalni smeri, vendar pa sam davčni sistem te izenačenosti ne
zagotavlja. Davčni zavezanci z nizkimi dohodki so prikrajšani za davčne
ugodnosti, ki bi jih morali biti v enaki meri deležni vsi davčni zavezanci. Zaradi
neenakopravnega davčnega obravnavanja družin sta kršeni načelo pravičnosti
in ustavno načelo enakosti.
Ključne besede: pravičnost, družinski dohodki, davčne olajšave za otroke,
otroški dodatki.
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ABSTRACT

This master's thesis examines the impact of tax deductions for dependents and
family benefits on the horizontal and vertical uniformity of taxation of families.
With proper tax and social policy, the country affects the economic and social
situation of families, implements the principle of fairness, and evenly
redistributes income. Both systems have a direct impact on the disposable
income of individuals and families and are, therefore, in relation to each other.
Tax relief for dependent children and dependent child benefit are the most
important mechanisms by which the state may affect the available family
income.
Based on hypotheses and analyses carried out, it can be concluded that the tax
system does not provide horizontal and vertical fiscal uniformity and thus
fairness in taxation of families. With the current system of tax relief for children,
tax savings of low-income families compared to tax the savings of families who
have higher incomes are negligible or non-existent. The child benefit is the total
effect of the transfers on family income by equating the vertical direction, but the
tax system itself does not provide this uniformity. Taxpayers with low incomes
are deprived of tax benefits that should be equally shared by all taxpayers. Due
to the unequal tax treatment of families there is a breach of the principle of
fairness and the constitutional principle of equality.

Keywords: justice, family income, tax relief for children, children's benefits.

vii

I Z J A V A
KANDIDATOVEGA MENTORJA O USTREZNOSTI
MAGISTRSKE NALOGE

Podpisani dr. Škof Bojan, redni profesor, mentor študentki magistrskega študija
programa Davčno pravo, izjavljam, da je magistrska naloga z naslovom Vpliv
davčnih olajšav in družinskih prejemkov na horizontalno in vertikalno
izenačenost obdavčitve družin, ki jo je izdelala študentka Miroslava Toplak, v
skladu z odobreno temo ter mojimi navodili in predstavlja izviren prispevek k
razvoju znanstvene discipline.

Dr. Bojan Škof, redni profesor
Maribor, avgust 2016

viii

I Z J A V A
KANDIDATKE MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA

Podpisana Miroslava Toplak, vpisna številka 71117619,

i z j a v l j a m,

da je magistrska naloga z naslovom Vpliv davčnih olajšav in družinskih
prejemkov na horizontalno in vertikalno izenačenost obdavčitve družin
rezultat lastnega raziskovalnega dela, da so rezultati korektno navedeni in da
nisem kršila avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih.

Podpis:

ix

x

UVOD
1.1 Opredelitev problema
Davčno in socialno pravo sta med seboj tesno povezana. Njun medsebojni vpliv
je najbolj očiten pri obdavčitvi fizičnih oseb, zlasti družin. Davčne olajšave ob
ostalih davčnih mehanizmih in družinskih prejemkih vplivajo na razpoložljivi
dohodek posameznika oziroma njegove družine.
Neugodne gospodarske in finančne razmere ter razmere na trgu delovne sile
se zaradi dolgotrajnosti odražajo na ekonomskem in socialnem področju
posameznikov

in

njihovih

družin.

Zaradi

visoke

brezposelnosti,

manj

razpoložljivega dohodka in varčevalnih ukrepov se položaj družin poslabšuje.
Poslabšal se ni samo položaj družin z nizkimi dohodki, ampak tudi položaj
srednjih slojev, še posebej nižjih srednjih slojev, ki so davčni zavezanci,
istočasno pa zaradi višjega dohodkovnega cenzusa niso upravičeni do
ugodnosti oziroma pravic iz javnih sredstev.
Država s prerazporejanjem dohodka zmanjšuje dohodkovno neenakost s
pomočjo davkov in socialnih transferjev. Pri prerazporejanju dohodka lahko
dohodkovne koristi družine definiramo kot razliko vrednosti prejetih socialnih
transferjev, javnih in drugih koristi in višino davkov in drugih dajatev, ki jih člani
družine prispevajo v skupni proračun države. Načelo vertikalne pravičnosti
zahteva, da ima družina z nizkimi dohodki po prerazporeditvi večjo neto
dohodkovno korist kot družina z višjimi dohodki, po drugi strani pa načelo
horizontalne pravičnosti zahteva, da ima družina z enakimi dohodki enako neto
dohodkovno korist. V nasprotnem primeru se pojavlja horizontalna neenakost,
ki ima neželene učinke prerazporeditve dohodka.1 Izračuni so nedvomno
pokazali, da davčne olajšave in otroški dodatek v Sloveniji delujejo v smeri
doseganja horizontalne izenačenosti družin. Toda progresivnost davčnih
1

Urban I., Porez na dohodak, doplatak za djecu i pomoč za uzdržavanje: Vertikalni i horizontalni učinci preraspodjele
dohotka, Skrivena javna potrošnja, Sadašnjost i budučnost poreznih izdataka, Zbornik rada s konferencije, Institut za
javne financije Zagreb, 2012, str. 33.
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stopenj in način priznavanja davčnih olajšav za otroke ne zagotavljata
doslednega prispevka k doseganju vertikalne izenačenosti družin. 2
Analize so pokazale, da davčne olajšave za družinske člane ne prispevajo v
zadostni meri niti k horizontalni niti k vertikalni enakosti družin. Na eni strani te
olajšave ogrožajo načelo horizontalne enakosti, ker pomenijo različno
obravnavanje gospodinjstev z enakimi značilnostmi, na drugi strani pa
zmanjšujejo progresivnost davčnega sistema in število davkoplačevalcev, ki
zapadejo pod najvišjo mejno davčno stopnjo. Tako se zmanjšajo povprečne
davčne stopnje, še posebej za zavezance z višjimi dohodki, zaradi česar se
posledično povečuje davčno breme zavezancev z nižjimi dohodki, kar je v
nasprotju z načelom pravičnosti in enakosti pred zakonom.
Poseben problem predstavlja prekrivanje davčnega in socialnega sistema. V
določenih primerih, ko prihaja do prekrivanja obdavčevanja in dodeljevanja
socialnih transferjev družinam, lahko pride do zmanjšanja učinkovitosti ali celo
izničenja socialnih ukrepov zaradi obdavčevanja. Z naraščanjem dohodka na
člana družine se znesek transferja niža in pravica ugasne pri določeni višini
dohodka na člana družine. Tako lahko zaradi majhnega povečanja dohodkov
posameznik, ki je sicer prejemnik socialnega transferja, zaradi zanemarljivega
povečanja lastnih dohodkov izgubi to socialno varstveno pravico in postane
davkoplačevalec. Takšni primeri pomenijo odklon od zastavljenih davčnih in
socialnih ciljev, istočasno pa negativno vplivajo na angažiranje posameznikov,
da bi se zaposlili oziroma ustvarjali lastne dohodke.

V procesu redistribucije je izrednega pomena definicija dohodka, vezanega na
dohodek družine z različno strukturo glede na število in starost družinskih
članov ter njihove življenjske potrebe. Do neskladja prihaja zaradi tega, ker so
davčne olajšave odvisne od dohodka zavezanca, medtem ko so otroški dodatki
odvisni od dohodka družinskega člana. Zaradi progresivnosti davčnih stopenj in
davčnih olajšav za vsakega nadaljnjega vzdrževanega družinskega člana,
davčni prihranek narašča s povečanjem dohodkov in števila otrok. Višina
2

Stropnik N., Vpliv otroških dodatkov in davčnih olajšav za otroke na razpoložljive družinske dohodke, Slovenska
ekonomska revija, letnik. 47, 1996, št. 14, str. 312. V nadaljevanju: Stropnik N., (1996a).

2

davčnega prihranka pa je odvisna od tega, pri kateri mejni davčni stopnji se
olajšava uveljavlja. Davčnih olajšav ne morejo izkoristiti družine z nizkimi
dohodki, medtem ko so do otroških dodatkov upravičene družine, katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zakonsko določenega
cenzusa.3
Skupni učinek obeh transferjev je odvisen od strukture družinskih dohodkov,
števila in tudi starosti družinskih članov. Zaradi različnih kriterijev uveljavljanja
davčnih olajšav in kriterijev za pridobitev pravic do družinskih prejemkov so
družine v neenakopravnem položaju, istočasno pa se zaradi tega postavlja
vprašanje kršenja načela pravičnosti oziroma enakosti pred zakonom.
Na davčne zavezance in torej tudi na družine bistveno bolj stimulativno vplivajo
neposredne dajatve v obliki družinskih prejemkov kot pa davčne olajšave, ki
pomenijo posredni transfer, čeprav morda za družino in posameznika realno
predstavljajo večji prihranek oziroma razpoložljivi dohodek. Razlogi za to so
lahko v premajhnem poznavanju zakonodaje in izkoristku vseh bonitet, ki jih
davčna zakonodaja dopušča, predvsem pa v tem, da koristi davčnih olajšav
niso tako »oprijemljive« kot gotovinski transfer, na primer v obliki otroškega
dodatka.
V nalogi sem izpostavila prerazdelitev dohodka, ki se nanaša na dva, za
družinski proračun najpomembnejša transferja, to so dohodninske olajšave za
vzdrževane družinske člane kot posreden transfer in otroški dodatek kot
neposreden transfer. Oba nedvomno že sedaj vplivata na neto razpoložljive
dohodke družin, predvsem družin z nižjimi dohodki in večjim številom družinskih
članov. Ali so ti učinki zadostni in ali pri tem ne prihaja do morebitnih zlorab in
izkrivljanj ter posledično do neenakosti pri razporejanju dohodka, je osrednja
tema, s katero se ukvarjam v nalogi. Zaenkrat davčni in socialni sistem na tem
področju ne delujeta usklajeno, zato so njuni medsebojni skupni učinki težko
merljivi. Dohodkovni razredi za pridobitev pravice do otroškega dodatka so
3

Hostnik K. M., Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov, magistrska naloga,
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor 2011, str. 79.
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takšni, da imajo pretežno družine z nizkimi dohodki pravico, da jih pridobijo.
Njihov osnovni namen je, da se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni
prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje. Dohodnina s progresivno
lestvico in davčnimi olajšavami bolj obremenjuje posameznike in družine z
višjimi dohodki, saj imajo ti več koristi tudi od davčnih olajšav za družinske
člane. Zaradi tega lahko pričakujemo, da bo skupni učinek dohodninskih olajšav
za vzdrževane družinske člane in otroških dodatkov zadostil načelu vertikalne
pravičnosti oziroma da v povprečju zmanjšuje dohodkovne razlike med bogatimi
in siromašnimi, istočasno pa lahko predstavlja horizontalno neenakost, saj sta
obe kategoriji posebna fiskalna instrumenta, ki nista medsebojno usklajena v
smislu zadovoljevanja horizontalne pravičnosti.
Načelo davčne pravičnosti je najpomembnejše načelo davčnega prava, ki
pomeni, da naj davek ob upoštevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin
plačujejo

vsi,

ki

so

ekonomsko

sposobni,

primerno

svoji

ekonomski

sposobnosti, enakomernosti ter sorazmernosti obdavčitve. To davčno načelo je
izraženo po navadi tudi v ustavah držav kot načelo enakosti pred zakonom.
Načelo enakosti pred zakonom se nanaša tudi na davčno obveznost.4 Vendar
pa načelo splošne davčne obveznosti kot sestavni del pravičnosti obdavčitve ne
izključuje davčnih oprostitev, ki so jih po navadi deležne osebe, katerih
ekonomska moč se giblje na meji eksistenčnega minimuma. V primerih, ko je
davčni zavezanec dolžan vzdrževati

družinske člane ter skrbeti za njihov

eksistenčni minimum, se znižuje njegova ekonomska moč, medtem ko se
ekonomska moč vzdrževanih oseb sorazmerno povečuje. Prenos te ekonomske
moči na vzdrževane družinske člane izhaja iz civilnopravne dolžnosti
preživljanja in jo je zato potrebno v obliki olajšave za vzdrževane družinske
člane priznati tudi v davčnem pravu (sicer bi imeli opravka s protislovjem pravne
ureditve, ki bi po eni strani nalagala dolžnost vzdrževanja, po drugi strani pa
takšna dolžnost ne bila priznana v davčnem okolju).5 Iz davčnega načela

4

Škof B., Wakounig M., Tičar B., Jerman S., Kobal A. in Ferčič A., Davčno pravo, Univerza v Mariboru, Pravna
Fakulteta in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, Maribor, 2007, str. 148.
5

Kobal A., Aktualne spremembe sistema obdavčitve dohodkov iz odvisnih razmerij, naložb premoženja in spremembe
sistema olajšav, Lex localis, letnik II, številka 4, leto 2004, str. 58.
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pravičnosti izhajata tudi načeli horizontalne in vertikalne izenačenosti
obdavčevanja.
Namen naloge je raziskati povezanost davčnega in socialnega sistema, ki
vplivata na ekonomski in socialni položaj posameznika in njegove družine, ter
analizirati njun medsebojni vpliv. Dejanska sorodnost med davčnim in socialnim
pravom temelji na tem, da ima osnovni princip obdavčitve po ekonomski moči
svojo zrcalno podobo v socialnem pravu. Davčno pravo jemlje sredstva
ekonomsko zmožnim, socialno pravo pa jih daje ekonomsko nezmožnim
oziroma pomoči potrebnim.6 Usklajenost obeh sistemov pomeni, da je potrebno
doseči, da se bosta davčna zmožnost in socialna potreba medsebojno
izključevali, to pa istočasno pomeni, da država posamezniku oziroma družini z
davki ne sme odtegniti sredstev, če mu jih mora s socialnimi transferji ponovno
vračati. Po drugi strani socialni transferji ne smejo presegati eksistenčnega
minimuma, ki je izvzet iz obdavčitve. Temu ustrezna mora biti davčna oprostitev
nad socialnim nivojem.7 Previsoke davčne obremenitve, še posebej takšne, ki
prizadenejo posameznika na meji eksistenčnega minimuma, ni mogoče
kompenzirati s socialnimi transferji. Socialno-pravni eksistenčni minimum tvori
spodnjo mejo dohodninskega

eksistenčnega

minimuma.

Pri družinskih

prejemkih davčno oproščen družinski eksistenčni minimum nikakor ne sme biti
nižji od socialnega. Iz navedenega sledi, da bi morala imeti davčna oprostitev
prednost pred socialno dajatvijo.8
Harmonizacija davkov od dohodkov fizičnih oseb na območju EU ni zaživela
zaradi politične nepripravljenosti posameznih držav, da bi se odpovedale
suverenosti nad davkom, ki predstavlja enega najizdatnejših proračunskih virov.
Sodišče Evropske skupnosti na podlagi ustaljene sodne prakse zaključuje, da
države članice svoje obstoječe pristojnosti na področju neposrednih davkov
obdržijo v skladu s pravom Evropske skupnosti, zlasti glede na tako imenovane
temeljne svoboščine, ki so opredeljene v pogodbi Evropske skupnosti. 9

6

Tipke K., Lang J., Steuerrecht, 16. völlig überarbeitete Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 1998, str. 9.

7

Tipke K., Lang J., Steuerrecht, 21. Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2013, str. 14.

8

Hinz M., Einkommensteuerrecht und Sozialrecht – Gegensätzlichkeit und Nähe, Richard Boorberg Verlag, Hamburg,
2004, str. 165.
9

Englisch J. Die Duale Einkommensteuer-Reformmodell für Deutschland? Institut »Finanzen und Steuern« e.V.,
Bonn, 2005, str. 167.
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Temeljne socialne pravice, vključno s pravico do socialne varnosti, so na
evropski ravni zagotovljene z Evropsko socialno listino, Evropskim kodeksom o
socialni varnosti in Evropsko konvencijo o socialni varnosti. Na področju
socialne politike obstajajo številni predpisi, predvsem dvostranske pogodbe o
socialni varnosti, v katerih so poudarjeni skupni socialni cilji, vendar brez
povezave z ekonomskimi cilji. Države članice Evropske unije ohranjajo primarno
pristojnost organizacije sistema socialne varnosti na svojem ozemlju.

1.2 Raziskovalne teze
Prevelike dohodninske obremenitve družin, predvsem družin z nizkimi dohodki,
izkrivljajo osnovni namen družinskih prejemkov, kar ima za posledico
horizontalno in vertikalno neenakost.
Pravice do prejemanja družinskih prejemkov se presojajo na podlagi drugačnih
kriterijev, kot veljajo za davčne olajšave za vzdrževane družinske člane, zaradi
česar prihaja do davčno neenakopravnega obravnavanja družin.
Zaradi neenakopravnega obravnavanja družin je kršeno načelo pravičnosti
oziroma ustavno načelo enakosti v zakonu in pred zakonom.

1.3 Cilji magistrske naloge
V nalogi sem raziskala, kako učinkujejo davčne olajšave za družinske člane in
družinski prejemki na družinske prihranke in ali prevelike davčne obremenitve
ne zmanjšujejo ali celo nevtralizirajo učinke družinskih prejemkov. Poseben
poudarek sem namenila načelu horizontalne in vertikalne pravičnosti. Proučila
sem primere sodnih praks, ki se nanašajo na področje davčnih olajšav, ki
vplivajo na razpoložljivi dohodek družine in nakazala morebitne zakonske
praznine, nejasnosti oziroma nedorečenosti.
Na področju družinskih prejemkov sem raziskala, ali kriteriji, po katerih se
dodeljujejo, ob priznanih davčnih olajšavah za vzdrževane družinske člane
pomenijo davčno neenakopravno obravnavo družin.
6

Z izdelavo primerjalnih analiz skupnega vpliva dohodninskih olajšav in
družinskih prejemkov na dohodke različnih tipov družin sem podala oceno,
kakšne učinke imajo na dohodke družin in ali se predhodno postavljeni tezi
lahko potrdita ali ovržeta.
Z vidika davčnega in socialnega prava sem raziskala, v kakšni meri so
prizadeta ustavna in davčna načela zaradi neenakopravnega davčnega
obravnavanja družin.
Na primerih nekaterih davčnih sistemov držav Evropske unije sem raziskala
njihove razlike in posebnosti na področju obdavčitve družin in družinskih
prjemkov ter ugotavljala primerljivost z našo ureditvijo.

1.4 Struktura naloge

Naloga je razdeljena na pet osnovnih tematskih sklopov.
V prvem so predstavljeni osnovni elementi povezanosti davčnega in socialnega
sistema s poudarkom na njuni redistributivni funkciji. Pozornost je namenjena
načelu pravičnega obdavčevanja in pomenu dohodnine kot instrumenta fiskalne
in socialne politike.
Osrednji del drugega sklopa so družinski dohodki, njihova obdavčitev in davčne
olajšave za vzdrževane družinske člane ter z njimi povezan razpoložljivi
dohodek družine.

V nadaljevanju, to je v tretjem sklopu, je predstavljena ekonomsko-fiskalna
družinska politika v Sloveniji in v državah Evropske unije ter opredeljena pomen
in vloga družinskih prejemkov s poudarkom na otroškem dodatku.
Četrti sklop se nanaša na osrednji in vsebinsko najpomembnejši del naloge, to
sta primerjalna analiza in ocena medsebojnih vplivov davčnih olajšav za
vzdrževane družinske člane in otroških dodatkov na razpoložljivi dohodek
družine. Podana je ocena, ali so zaradi morebitnega neenakopravnega
davčnega obravnavanja družin prizadeta ustavna in davčna načela.
7

Zadnji, peti, sklop je namenjen primerjalni analizi ureditve obravnavane
tematike v nekaterih državah Evropske unije.

2. POVEZANOST DAVČNEGA IN SOCIALNEGA SISTEMA
Davčni sistem je pomemben element delovanja države, saj je obseg njenega
delovanja odvisen od finančnih sredstev, ki se zberejo preko sistema
obdavčevanja. Moč prisile in sankcioniranja omogoča nosilcem javnih funkcij,
da za delovanje države posamezniku odvzamejo del dohodka, običajno v obliki
davkov in drugih prispevkov.
S finančnega stališča torej država obstaja zato, da bi družbi ponudila javne
usluge, s katerimi se zadovoljujejo splošne potrebe državljanov. Za realizacijo
splošnih potreb je potrebno državi in njenim javnopravnim telesom zagotoviti
denarna sredstva, ki jim bodo na razpolago. Državi so torej nujno potrebni javni
prihodki, iz katerih se bodo izdvajala sredstva za zadovoljevanje splošnih
družbenih potreb. Javni prihodki služijo poravnavi javnih izdatkov, ki jih javne
institucije,

upoštevajoč

določena

pravila

in

principe,

uporabljajo

za

zadovoljevanje splošnih družbenih potreb in intervencij v ekonomskem in
socialnem življenju državljanov.10
Fiskalni cilj obdavčevanja in uvajanja davkov je primarnega pomena. Zaradi
dejstva, da se z obdavčitvijo dohodka spremeni višina razpoložljivega dohodka,
imajo davki pomembno vlogo tudi pri doseganju drugih neekonomskih ciljev. S
stališča davčnega prava se povezanost davčnega in socialnega sistema kaže v
obliki socialnih ciljev obdavčevanja in z izvajanjem takšne davčne politike, ki
zmanjšuje razlike v materialnem položaju davčnih zavezancev. Na ta način naj
bi se zmanjšale napetosti v družbi, ki izhajajo iz neenakomerne razdelitve
dohodka in imetja.
Teorija in praksa sta dokazali, da lahko davki zelo uspešno služijo doseganju
ekonomskih, socialnih, demografskih, političnih in drugih ciljev.11

10

Sudžuka E., Pridržavanje principa pravičnosti u provedbi porezne reforme s osvrtom na (ne)pravičnost poreza na
dodanu vrijednost, Strategija ekonomskog i socialnog razvoja Bosne i Hercegovine, Pregled, časopis za društvena
pitanja, Sarajevo, 2006, str. 60–61.
11
Jelčić B., Financije u teoriji i praksi, SNL, Zagreb, 1980, str. 112.
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Iz definicije davkov izhaja, da gre za nenamenske dajatve, ki jih država pobira v
splošnem interesu, vendar bi se morali davčni zavezanci zavedati koristi in
uslug, ki jih država nudi. Če ta zavest ni razvita, se povečuje odpor plačevanja
davkov, kar državo sili, da uvaja razne oblike davčne prisile, da bi lahko zbrala
zadostne prihodke. V državah z nizko stopnjo davčne morale obstaja večji
odpor do plačevanja davkov, zato je tudi delež sive ekonomije visok. V takšnih
okoliščinah lahko formalno pravično progresivno obdavčevanje dohodka hitro
postane nepravično obdavčevanje, saj davčno breme in breme socialnih
dajatev nosijo tisti, ki so legalno zaposleni, medtem ko so lahko tisti, ki
opravljajo svojo dejavnost v sivi ekonomiji, upravičenci socialnih nadomestil ali
prejemkov, ki jih država izplačuje nezaposlenim in socialno ogroženim.12
Socialni cilji obdavčevanja se dosegajo z raznimi davčnimi olajšavami in
oprostitvami določenih vrst davčnih virov.

2.1 Protislovja in sorodnosti
Davčna politika ima pomembno vlogo v sistemu socialne politike in obratno. Ta
povezava je bolj očitna na področju neposrednih davkov kot na področju
posrednih davkov.
Davčni in socialni sistem sta del fiskalnega sistema, ki ima poleg funkcije
zadovoljevanja potreb v javnem interesu in zagotavljanja enakomernega in
stabilnega gospodarskega ter družbenega razvoja tudi funkcijo restribuiranja
narodnega dohodka za zagotavljanje večje socialne pravičnosti. Skupni cilj
davčnega in socialnega prava je zagotavljanje porazdelitvene pravičnosti med
člani

državno

usklajevanje

oblikovane

davčnega

in

skupnosti.

Bistvena

socialnega prava

po

orientacijska
merilih

točka

za

porazdelitvene

pravičnosti je porazdelitev v ekonomskem smislu, na katero vplivata davčno in
socialno pravo. Zaradi proporcionalne davčne obremenitve ob predpostavljenih

12

Ivanov M., Porezna presija i blagostanje u socialnoj državi, Slučaj Hrvatske, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb,
2012, str.5–6.
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enakih potrebah države en davčni zavezanec plačuje več, da lahko drugi
plačuje manj. Zakonska osnova za to je načelo socialne države.13
Davčno in socialno pravo je potrebno uskladiti v taki meri, kot se medsebojno
izključujeta davčna zmogljivost in socialna potreba po prejemkih. Država
državljanu ne sme nekaj vzeti, če mu mora sredstva na drugi strani ponovno
dati, kadar mu jih primanjkuje.14 Za protislovje med davčnim in socialnim
pravom gre v primeru, ko socialni transferji presegajo neobdavčljiv eksistenčni
minimum. V skladu s tem ima davčna oprostitev prednost pred socialnim
prejemkom. Socialno pravni eksistenčni minimum je spodnja meja za
dohodninsko pravni eksistenčni minimum, ki se nanaša tako na posameznika
kot na družino. Prednost davčne razbremenitve pred socialnimi prejemki je
temeljna zahteva, ki jo mora izpolnjevati ustavno skladna in še posebej glede
enakosti pravična koordinacija davčnega in socialnega prava.15
V skladu z ZDoh-216 so prejemki iz naslova starševskega varstva, kamor spada
tudi otroški dodatek, oproščeni plačila dohodnine, kar kaže na vzporedno
naravnanost davčne in socialne zakonodaje v smeri uresničevanja socialne
pravičnosti in socialne varnosti.17
Davčno pravo torej ne sme slabiti tistega, kar daje socialno pravo. Obdavčitev
teh prejemkov bi bila protislovna, če bi država s socialnimi prejemki dala preveč
in bi jih nato z obdavčitvijo spet delno zmanjšala ali pa bi dodelila le eksistenčni
minimum, kar bi pomenilo, da bi po obdavčitvi njegov prejemnik padel pod za
življenje nujno potrebno dohodkovno raven. Če socialni prejemki po svoji višini
niso usklajeni z obdavčitvijo dohodkov, obdavčitev spodkopava namen socialnih
prejemkov.18
Država, ki s prekomerno obdavčitvijo vzame tisto, kar mora nato s transfernimi
prejemki vrniti, posega v temelje državljanskih svoboščin. Posameznik ima
13

Hinz M., (2004), že navedeno delo, str. 166.

14

Tipke K., Lang J., (2013), že navedeno delo, str. 13.

15

Hinz M., (2004), že navedeno delo, str. 165.

16

Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 92/08, 125/08, 20/09, 10/10, 13/10, 43/10,
106/10, 9/11-ZUKD-1, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 -odl. US, 96/13, 17/14 –
ZUOPŽ, 29/14 - odl. US, 50/14, 85/14 - ZUJF-B, 23/15 in 55/15.
17
V skladu s prvim in drugim odstavkom 22. člena ZDoh-2 se dohodnina ne plača od: 1.starševskega dodatka in
pomoči ob rojstvu otroka, ki jih upravičenci prejmejo na podlagi zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske
prejemke ali na podlagi predpisa samoupravne lokalne skupnosti; 2. otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in
dodatka za nego za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ki ga upravičenci prejmejo na podlagi zakona, ki ureja
starševsko varstvo in družinske prejemke.
18
Hinz M., (2004), že navedeno delo, str. 167–168.
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pravico, da dohodke, pridobljene z delom, v

prvi vrsti uporabi za lastno

preživljanje in za preživljanje ter vzgojo svojih otrok. Odgovornost za skupno
blaginjo zanj ni primarnega pomena. Zagotavljanje sredstev za lastno preživetje
in preživetje svojih otrok je naloga vsakega posameznika, država pa mora najti
način, da obdavčuje tako, da ne nastopijo socialne potrebe.19
2.1.1 Skupna ustavna in zakonska načela
Načeli pravne in socialne države, zapisani v drugem členu Ustave Republike
Slovenije, sta temeljni ustavni načeli. Obe načeli posegata na vsa področja
pravnega urejanja oziroma na vsa področja delovanja države. Kot vodilo
svojega delovanja ju mora upoštevati tako zakonodajalec pri oblikovanju
pravnega reda kot izvršna oblast pri njunem izvrševanju ter sodna veja oblasti
pri njuni uporabi in interpretaciji. Načeli zavezujeta državo in njene državne
organe. Načelo pravne države se nanaša na vse in na vsakogar, velja pa tako
za državljane kot tudi za tujce.20 Tudi načelo socialne države velja za državljane
in za tujce, vendar pa nekatere ustavne določbe, ki pomenijo izpeljavo načela
socialne države, kot upravičence določajo le državljane in izključujejo tujce.21
Takšna splošna izključitev tujcev iz določenih temeljnih socialnih pravic, ne
glede na okoliščine, v katerih so lahko tujci v Sloveniji, se zdi vprašljiva še
posebej ob upoštevanju zavezujočih mednarodnih norm, ki izhajajo iz prepovedi
diskriminacije tudi na podlagi državljanstva oziroma so usmerjene v
zagotavljanje enakega obravnavanja tujcev.22

19

Hinz M., (2004), že navedeno delo, str. 171.

20

Šturm L. in ostali, Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj, 2002, str.

58.
21

S sklepom U-I-128/97, z dne 6.4.2000 je Ustavno sodišče zavrnilo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona
o družinskih prejemkih pobudnika, slovenskega državljana, zaposlenega v Republiki Sloveniji. Pobudnik od spremembe
Zakona o družinskih prejemkih leta 1996 ni več prejemal otroškega dodatka za svoja otroka, ki nista bila slovenska
državljana in sta živela na Hrvaškem, kjer nista imela pravice do otroškega dodatka. Ustavno sodišče je pobudo kot
neutemeljeno zavrnilo, ker je menilo da ni bila kršena nobena od temeljnih pravic in svoboščin, ki jih je navedel
pobudnik. Sodišče je odločilo, da ni podana kršitev pravice do enakosti pred zakonom, ker otroka nista imela nobene
»pristne zveze« z Republiko Slovenijo, saj nista bila njena državljana, niti v njej nista prebivala. Ob tem je sodišče
poudarilo, da ima zakonodajalec avtonomno pravico da za različne potrebe v mejah svoje pristojnosti opredeljuje
dejanska stanja in nanje veže pravne posledice. To polje presoje sme biti še posebej široko na področjih, kjer se
uresničuje načelo socialne države.
22
Šturm L. in ostali, (2002), že navedeno delo, str. 96.
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Obe načeli

spadata med splošna ustavna načela in ne med neposredne

človekove pravice, katerim pripada strožje varstvo pravic zoper morebitne
omejitve ali druge posege.
Načelo pravne države ima več podnačel. V davčnem pravu to načelo pomeni,
da je zagotovljena:


pravna varnost,



zakonitost – določenost v zakonu ter skladnost podzakonskih predpisov
in konkretnih upravnih aktov in sodb,



varstvo zaupanja v pravo – načelna prepoved povratne veljave predpisov
(retroaktivnosti),



varstvo zaupnih podatkov,



pravičnost,



človekove pravice in temeljne svoboščine,



enakost v zakonu in pred zakonom,



enakomernost – upoštevanje ekonomske sposobnosti in



sorazmernost – nujnost davkov.23

Pravilo, da se obdavčevanje lahko izvaja samo na podlagi zakona, je staro že
več stoletij. Nulum tributum sine lege24 predstavlja načelo, ki je izhajalo iz
prizadevanj nižjega plemstva, da se omeji vladarja in da se davčni zavezanci
zaščitijo pred samovoljo v obdavčevanju. V sodobnih pravnih državah se
uvajanje novih davkov in menjava davčnih bremen ob že obstoječih davčnih
oblikah lahko izvaja samo z zakonom oziroma na podlagi zakona. Načelo
zakonitosti davkov je tako povzdignjeno na nivo ustavnega načela. 25 V skladu z
določbo 147. člena Ustave Republike Slovenije26 so tudi pravice lokalnih
skupnosti, povezane z njihovo materialno bazo, izvedene iz zakonov oziroma
direktno iz ustave. »Originalnega posega« v lastnino tržnih udeležencev lokalne

23

Škof B. in ostali, (2007), že navedeno delo, str. 81.

24

Ni davkov brez zakona, dostopno na: http://www.proverbia-iuris.de/nullum-tributum-sine-lege/, (10. 5. 2016).

25

Popović D., Princip jednakosti građana u poreskom pravu, Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, b.l.,
str. 112, dostopno na: http://:www.ius.bg.ac.rs, (5. 5. 2016).
26

Država z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve. Lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve
ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06.
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skupnosti nimajo, tako da je na ta način v nekem smislu varovan enoten pristop
k obremenitvi posameznikov in institucij.27
Davčno pravo je pravo poseganja v premoženje subjektov in temelj državnega
proračuna, oboje pa je razlog, da je odločanje o davkih pridržano zakonu.28
Načelo zakonskega predpisovanja davkov se odraža tudi skozi 87. člen Ustave
Republike Slovenije, ki določa: »Pravice in obveznosti državljanov in drugih
oseb lahko državni zbor določa samo z zakonom«.
Načelo socialne države pomeni, da je treba vsakomur zagotoviti možnost za
dostojno življenje. To najprej pomeni zagotavljanje določenih minimalnih
pogojev za preživetje, za življenje.29 Na davčnem področju to pomeni, da davčni
zavezanci ne bi bili obdavčeni bolj od njihove ekonomske sposobnosti za plačilo
davkov oziroma da se jim zagotovi t. i. eksistenčni minimum. S tem načelom naj
bi se ublažil učinek obdavčevanja ekonomsko šibkejših davčnih zavezancev.
Na nek način je navedeno načelo izpeljava načela davčne enakomernosti, saj
poskuša na pozitivno-pravni način izenačiti ekonomsko različno sposobne
davčne zavezance. Eksistenčni minimum, ki je izjema od načela davčne
enakomernosti, je pravzaprav posledica uvedbe načela socialne države v
davčni sistem posamezne države.30 Tudi uvedba progresivne davčne lestvice, s
katero so ekonomsko neenakim davčnim zavezancem dana podobna davčno
obremenitvena izhodišča, pomeni uresničitev načela socialne države.
Temeljni področji, ki se povezujeta z načelom socialne države oziroma na
katerih pride to načelo še posebej do izraza, sta področje dela in področje
socialne varnosti. Eden pomembnih vidikov načela socialne države je
zmanjševanje, izravnava socialnih razlik in s tem skrb za »pravičen socialni
red«.31 Za razliko od načela pravne države je pri načelu socialne države
posamezna podnačela težje opredeliti. Načela socialne države se konkretizirajo
v nekaterih temeljnih ustavnih socialnih pravicah, kot so:


27

svoboda dela,

Šturm L. in ostali, (2002), že navedeno delo, str. 977-978.

28

Šinkovec J., Ustavnost davkov in prispevkov, Podjetje in delo 6–7/1999/XXV, str. 1490.

29

Šturm L. in ostali, (2002), že navedeno delo, str. 95.

30

Škof B. in ostali, (2007), že navedeno delo, str. 99.

31

Šturm L. in ostali, (2002), že navedeno delo, str. 95.
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pravica do socialne varnosti,



pravica do zdravstvenega varstva,



pravice invalidov,



pravice iz naslova varovanja družine,



pravice otrok,



pravice iz naslova varstva dela,



pravice iz naslova socialne funkcije lastnine in



pravica do zdravega življenjskega okolja.32

2.1.2 Prekrivanje davčnega in socialnega prava
Davčno in socialno pravo sta del upravnega prava. Če si njuno vsebino
poskušamo predstavljati z diagramom dveh krogov, ki se v velikem delu
prekrivata, lahko ugotovimo, da davčno pravo kaže povezave tako do
prispevkov za socialno zavarovanje kot do socialnih prejemkov. Daleč največji
del skupnega segmenta odpade na področje prispevkov za socialno
zavarovanje in dohodnin, manjši del pa na pravo socialnih prejemkov, pravo
davčnega postopka in vzajemno uporabo pojmov.33 Pojmovno sta davčno in
socialno pravo nastala s prenosom civilnopravnih oblik na javno upravo.
Prispevki predstavljajo menjalno, vzajemno razmerje, ker se pobirajo z
namenom nasprotne dajatve s strani od države pooblaščenih zavodov. Pri
davku ta nasprotna individualna dajatev manjka, ker država lahko prihodke od
davkov razdeli v skladu z nalogami, ki jih izvaja.34
Osnovno bistvo odnosa med socialnim in davčnim pravom je utemeljeno s tem,
da ima temeljni princip obdavčevanja svojo zrcalno podobo v socialnem pravu.
Davčno pravo jemlje sredstva finančno zmožnim, socialno pravo pa jih daje
pomoči potrebnim. Potreba po pomoči se kaže kot negativna sposobnost
oziroma zmožnost. Iz tega izhaja nujna potreba, da se indikatorji davčno pravne
32

Cerar M., Temelji ustavne ureditve, človekove pravice in temeljne svoboščine, gospodarska in socialna razmerja,
Upravna akademija, 2003, str. 15.
33
Schewe D., Sozialrecht und Steurrecht-ihre Dimension und
Berührungspunkte, Verhandlungen des
Sozialrechtsverbandes, Verlag Chmielorz, GmbH-Wiesbaden, 1989, str 11.
34
Schewe D, (1998), že navedeno delo, str. 20.
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zmogljivosti in socialno pravne potrebe po pomoči uskladijo. Številni zakoni o
socialnih storitvah nakazujejo na davčno pravni pojem prihodka in ga
modificirajo zelo različno. Tako nastane nepregledno število pojma prihodek in s
tem potreba po poenotenju. Socialno pravne modifikacije davčno pravnega
pojma prihodek se v bistvu nanašajo na prilagojen pojem prihodka, ki je
orientiran na njegovo neto velikost, medtem ko je davčno pravni pojem prihodka
primarno vezan na njegov nastanek. Poenotenje pojma pomeni, da se tudi v
davčnem pravu upoštevajo potrebe davkoplačevalcev, tako kot to zapoveduje
načelo obdavčitve po zmogljivosti. Tukaj se kaže zrcalna podoba davčno
pravne zmogljivosti in socialno pravne potrebe po pomoči.35 Stične točke
davčnega in socialnega prava lahko najdemo v subjektu, odmerni osnovi in
postopku odbijanja dohodnine in delodajalčevega prispevka od plače.
2.1.3 Davčni subjekt in subjekt socialnih prejemkov
Davčni subjekt je oseba, ki sodeluje v obdavčevanju. Davčni subjekt je lahko
aktiven ali pasiven. Aktivni davčni subjekt je širša ali ožja družbena ali interesna
skupnost (in podobno), ki je pooblaščena, da uvaja davke in predpisuje
obveznosti njihovega plačevanja. Pasivni davčni subjekt je tista fizična ali
pravna oseba, ki je dožna plačati davek.36 Pasivni davčni subjekt se imenuje
tudi davčni dolžnik oziroma davčni zavezanec. Davčni subjekt je pravni subjekt
davčnega prava in z njim povezane davčne obveznosti davčnega objekta.37
Določitev davčnega subjekta določa davčno obveznost v zvezi z osebkom
obdavčitve. Pasivni davčni subjekt je zavezanec za plačilo davka. Subjekt
davka na dohodek je lahko samo fizična oseba. Kaj se razume pod pojmom
fizična oseba, določa civilno pravo. Rojstvo in smrt določata okvirje
obdavčevanja fizične osebe.38 V primeru dohodnine je to fizična oseba,
rezident, ki je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v
Sloveniji in izven nje, ter nerezident, ki je zavezan za plačilo dohodnine od vseh

35

Tipke K., Lang J., (1998), že navedeno delo, str. 10.

36

Jelčić B., (1980), že navedeno delo, str. 64.

37

Tipke K., Lang J., (2013), že navedeno delo, str. 217.

38

Fehrenbacher O., Steuerrecht, NomosLehrbuch, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2015, str. 49.

15

dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Zakon podrobneje določa rezidentstvo in vire
dohodka. Davčni zavezanci so torej osebe zasebnega prava, ki so v okviru
davčnopravnega razmerja lahko nosilci pravic in dolžnosti.39 Na drugi strani
davčnopravnega razmerja so pasivni davčni subjekti, t. i. davčni upravičenci
oziroma davčni upniki. Davčni upravičenci so nosilci subjektivnega davčnega
prava, na podlagi katerega so upravičeni, da od pasivnih davčnih subjektov, ki
so pod njihovo jurisdikcijo (davčno oblastjo), pobirajo finančna sredstva za
financiranje javnih potreb, ne da bi za to morali ponuditi kakšno neposredno
protikorist. Za davčnega upnika bi lahko opredelili tisto organizacijo, ki je zaradi
obstoja dolžniško pravnega razmerja upravičena zahtevati plačilo davka.
Subjekt socialnega prava, upravičenec do socialnega prejemka, je vsakdo, ki si
svojega nujnega preživljanja ne more zagotoviti ali ga ne more zagotoviti v
celoti iz lastnih sredstev. Socialna zakonodaja določa subjekte prejemkov, ki se
nanašajo na posebne primere upravičencev.
Odmerna osnova pri davku na dohodek – dohodnini – mora čim bolj pravilno, to
pomeni socialno pravično, določiti davčno moč zavezanca. V razmerju do
socialnega prava se tukaj pojavljata predvsem dve vprašanji, in sicer: v kolikšni
meri morata biti odmerni osnovi davkov in socialnih prejemkov med seboj
usklajeni in ali lahko zmanjšanje dohodkov povzroči znižanje davčne odmerne
osnove ali kriterijev do upravičenosti do socialnih prejemkov.
V davčnem pravu je dohodek tisti, ki ob davčni lestvici določa davčno breme
zavezanca. V socialnem pravu obstajata dve vrsti potreb, ki sta odvisni od
dohodka. Namen prejemkov, ki so odvisni od dohodka, je zagotavljanje
eksistence posameznika, kar pomeni, da je potrebno posamezniku zagotoviti
takšen finančni položaj, da bo najmanj enak davčnemu eksistenčnemu
minimumu. Če pa želimo, da bo prejemnik s pomočjo socialnih prejemkov
postal storilen in učinkovit, se pojavi potreba po harmonizaciji. Vendar med
obema pravnima področjema obstajajo velike neskladnosti, kar dokazujejo
primeri, ko družine, katerih edini vir preživljanja so socialni prejemki,
razpolagajo z večjimi dohodki kot družine, kjer so starši zaposleni. V davčno-

39

Škof B., Kobal A., Dohodnina z vidika subjekta obdavčitve, Podjetje in delo 3-4/2000/XXVI, str. 501.
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pravni literaturi se vedno znova razpravlja o harmonizaciji pojmov dohodka v
davčnem in v socialnem pravu.40
Dejstvo je, da čim bolj je država radodarna pri dodeljevanju socialnih
prejemkov, tem bolj rigorozno mora posegati na davčnem področju.

2.1.4 Socialni prejemki kot negativni davki
Transferna plačila – prejemki, ki jih daje država se lahko smatrajo kot negativni
davki. Medtem ko so davki dajatve, ki se pobirajo od posameznikov brez
direktne protiusluge, so transferni prejemki plačila, od katerih se ne pričakuje
protiusluge.41
Davki so denarne prisilne dajatve brez direktne protivrednosti, protidajatve so
indirektne, ker kot državljani ali drugi subjekti pridobivamo splošne storitve.
Davki so način prerazdelitve narodnega dohodka. Nimajo samo narave
zadovoljevanja kolektivnih potreb, ampak jih uporabljamo tudi kot instrument
ekonomske in socialne politike.42
Naloga države, da vzpostavlja porazdelitveno pravičnost, je v okviru
obdavčevanja omejena na subjekte nad neobdavčenim zneskom dohodkov. Če
posameznik nima nobenih dohodkov ali so ti majhni, zamisel o socialni državi v
davčnem pravu ne more več učinkovati. Pomanjkanje dohodkov in obstoj potreb
je mogoče odstraniti le s socialnim dajanjem. Iz enostranskega socialno
obremenjevalnega razmerja bo država razvila dvostransko socialno transferno
razmerje. Socialne prejemke bo odobrila tam, kjer davčne razbremenitve nimajo
več ali nimajo več zadostnega učinka. To pomeni, da se davčnemu pravu, ki
mora primarno vzpostaviti porazdelitveno pravičnost, sekundarno pridružijo
socialni denarni prejemki, ko davčna moč toliko pade, da se namesto plačilne
sposobnosti pojavi socialna potreba.43 S stališča državljanske pravice
svobodnega odločanja je predpogoj za njeno uresničevanje zagotovitev
40

Birk D., Steuerrecht oder Sozialrecht-eine sozialpolitische Alternative, Sozialrecht und Steuerrecht, Verhandlungen
des Deutschen Sozialrechtsverbandes, Verlag Chmielorz GmbH-Wiesbaden 1989, str. 113–114.
41

Musgrave R., Musgrave P., Javne financije u teoriji i praksi, Institut za javne financije Zagreb, Zagreb 1993, str. 228.

42

Šinkovec J., (1999), že navedeno delo, str. 1490.

43

Birk D., (1989), že navedeno delo, str. 106.
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ekonomskih eksistenčnih temeljev. Kjer teh temeljev ni, je zagotavljanje pravne
svobode brez vrednosti. To istočasno pomeni, da država ne sme davčno
izčrpavati in ekonomsko razvrednotiti ekonomsko eksistenčnih temeljev, ki
pomenijo pravno svobodo, čeprav davčno odtegnitev nadomesti oziroma
kompenzira s socialnimi transferji. Z vidika temeljnih pravic ni isto, če država
posameznikom del dohodkov odvzame in jih obdavči ter jim jih nato v celoti ali
delno v obliki socialnega transferja vrne ali pa če dohodek takoj primerno
obdavči.

V

obeh

primerih

sicer

ostane

posamezniku

enaka

količina

razpoložljivega dohodka, vendar pa je v prvem primeru, ko prejme socialni
transfer, v odvisnem razmerju do države, saj mora izpolniti pogoje in se
podvreči formalnim postopkom, da doseže pravice iz naslova socialnih pravic.44
Zato mora imeti davčna oprostitev prednost pred socialno dajatvijo.
Prednost davčne razbremenitve pred socialnimi prejemki je temeljna zahteva, ki
jo mora izpolnjevati ustavno skladna in še posebej glede enakosti pravična
koordinacija davčnega in socialnega prava.45 Navedeno je mogoče v
obstoječem davčnem in socialnem sistemu upoštevati le kot orientacijo pri
usklajevanju obeh sistemov.
Sistemsko rešitev bi predstavljal t. i. negativni davek, ki je predmet razprav v
številnih zahodnih državah (Nemčiji, Veliki Britaniji, ZDA). Negativni davek od
dohodka ustvarja sistem socialnih prerazporeditev, za katerega so značilna
enotna pravila. Šele, ko se ne dosega določena višina minimalnega dohodka,
nastopijo potrebe po socialnih prejemkih. Davčni sistem in sistem socialnih
prejemkov tvorita zaprt regulacijski mehanizem. Sistem NIT (Negative Income
Tax) bi lahko opredelili tudi kot sistem zajamčenih osebnih dohodkov, za
katerega skrbi davčni aparat s tem, da slehernemu državljanu daje podporo v
gotovini za razliko med njegovimi dejanskimi dohodki in tistimi, ki mu jih jamči
država. Sistem NIT povezuje dva ločena sistema distribucije dohodkov iz dela z
davčnim sistemom in s sistemom socialne varnosti, ki ščiti dohodke
prebivalstva, da ne zdrsnejo pod nacionalni minimum.46

44

Birk D., (1989), že navedeno delo, str. 107.

45

Hinz M., (2004), že navedeno delo, str. 165.

46

Rus, V., Socialna država in družba blaginje, Inštitut za sociologijo, DOMUS, Ljubljana, 1990, str. 202.
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Osnovni cilj negativnega obdavčevanja je povečanje dohodka posameznika do
meje revščine. Višina sredstev, ki jih prejme posameznik na račun negativnega
obdavčevanja, je odvisna samo od višine njegovega dohodka. Negativni davek
bi bil tako visok, kot je dohodek posameznika pod mejo eksistenčnega
minimuma. Osebe, katerih zaslužki ne dosegajo določene meje, prejemajo od
države denarni znesek, minimalna sredstva, ki so nujno potrebna za
zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb.47
Postopek preverjanja upravičenosti do socialnih pomoči za nekoga lahko
pomeni žalitev človeškega dostojanstva, zaradi česar se mnogi kljub
upravičenosti zanje ne odločajo. Ti prejemki, pogojeni s socialnimi razlogi, so
premalo usmerjeni k izboljšanju ekonomskega položaja oseb, ki se kvalificirajo
kot revne in ne prispevajo k temu, da z lastnim angažiranjem rešijo svoj
ekonomski in družbeni status.48 Negativni davek skoraj v celoti izpolnjuje
principe pravičnega obdavčevanja, to sta načelo splošnosti in načelo enakosti.
Ker v davčnem in socialnem pravu zaenkrat ni enotno definiranih ciljev, zaradi
česar ni mogoče obe pravni področji združiti v enoten, zaprt in neprotisloven
sistem, ideja negativnega davka ne more zaživeti. Ob tem se postavlja
vprašanje, kakšne so možnosti harmonizacije davčnega in socialnega prava
glede osnovnih elementov: subjektov, osnov in stopenj.
2.1.5 Različni primarni nameni
Primarna namena davčnega in socialnega prava sta si v diametralnem
nasprotju. Davki so namenjeni pridobivanju dohodkov in financiranju državnih
nalog v splošnem javnem interesu in so splošno breme. Socialno pravo pa služi
socialni pravičnosti in s tem, neločljivo povezani, socialni varnosti. Ta cilja naj bi
se dosegla z neposrednim odobravanjem in s socialno prerazporeditvijo.
Predmet zakonskega urejanja socialnega prava so socialni prejemki, povod za
zakonsko urejanje je spodbujanje socialne pravičnosti, cilj zakonskega urejanja
pa

uresničevanje

socialne

varnosti.

47

Finančno-ekonomsko
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Đurović-Todorović J., Đorđević M., Alternativni načini oporezivanja dohotka fizičkih lica, Ekonomske teme,
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, godina izlaženja XLVII, br.3, 2009, str. 38.
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Jelčić B., (1980), že navedeno delo, str. 205.
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ekonomsko se socialni prejemki manifestirajo kot javni izdatki. Socialno pravo
po svojih primarnih namenih tako spada v izdatkovni del proračuna.49
Davki so odvisni od ekonomske zmogljivosti posameznika, socialno pravo kot
pravo izplačil pa od potreb prejemnikov izplačil. Ekonomska zmogljivost in
potreba po socialni pomoči se izkazujeta kot nasprotujoči si načeli na
prejemniški in dajatveni strani državnega prerazporeditvenega sistema.
Enakomerna porazdelitev davčnega bremena nima nujno za posledico
enakomerno porazdeljenega koriščenja javnih storitev. Naloga socialne politike
je zagotavljanje socialne varnosti prebivalstva in s tem vzdrževanje ravnotežja v
socialni reprodukciji. Cilja socialne politike sta odprava neenakosti in
zagotovitev ustrezne ravni kakovosti življenja vseh državljanov.50
Kot je po načelu enakosti mogoče od posameznika zahtevati sofinanciranje
skupnih državnih nalog preko skupne obremenitve le v taki meri, v kolikšni ga
zadane soodgovornost za skupne naloge, tako ima tudi prejemnik pravice iz
javnih sredstev zaradi svoje nezmožnosti pokrivanja osnovnih življenjskih
potreb, te pravice zahtevati samo v tolikšni meri, v kolikšni ga njegove potrebe
odvezujejo prevzemanja lastne odgovornosti in s tem aktualizirajo odgovornost
države za pokrivanje njegovih potreb. Na ta način postane ekonomska
zmogljivost kot merilo za pozitivno ali negativno finančno obremenitev ali
dodelitev osnovno načelo davčnega in socialnega prava.51
V zadnjem obdobju se v evropskem prostoru vedno pogosteje zastavlja
vprašanje, v kolikšni meri je država zavezana skrbeti za socialni položaj
posameznika in družine. V ciljih politike socialne varnosti je vedno bolj
izpostavljeno zmanjševanje odgovornosti države za socialno ekonomski položaj
posameznika in povečanje odgovornosti posameznika za njegovo ekonomsko
varnost za socialna tveganja.
Če je osnovni namen davčnega sistema akumulacija zadostnih sredstev za
pokrivanje javnih izdatkov, je naloga socialne politike, da del tako zbranih
sredstev pravično razdeli med državljane, jim zagotovi socialno varnost in
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vzdržuje ravnotežje v družbeni reprodukciji. To osnovno protislovje na
makroravni se kot prekrivanje obeh sistemov pokaže na nižjem nivoju.

2.1.6 Restributivna funkcija davčnega sistema
Obdavčevanje ni tehnično vprašanje, ampak predvsem politično in filozofsko
vprašanje, nemara najbolj bistveno od vseh. Brez davkov družbe ne bi imele
skupne usode, skupinsko delovanje bi bilo onemogočeno.52
Finančna znanost do danes ni podala odgovorov na številna vprašanja, ki se
postavljajo pri iskanju rešitve problema, kako v praksi uresničiti redistributivno
funkcijo davkov, v kakšnem davčnem obdobju in v kolikšni meri. Določen
redistributiven učinek v ekonomski moči davčnih zavezancev se lahko z uvedbo
višjih davčnih stopenj doseže v krajšem obdobju ali z uvedbo nižjih davčnih
stopenj v daljšem obdobju.53
Prerazdelitvena (redistributivna) funkcija javnih financ je ena pomembnejših
funkcij, s katero se zagotavlja porazdelitev dohodka oziroma porazdelitev
potrošnje določenih dobrin. Moč davčnega sistema, da prerazporeja dohodek,
se običajno opisuje s spremembo neenakosti dohodka ob prehodu dohodka
pred obdavčitvijo in nadomestili k dohodku po obdavčitvi in nadomestilih.
Davčni sistem zmanjšuje (povečuje) dohodkovno neenakost, če so relativni
neto prejemki, ki jih ustvarja, večji (manjši) za tiste z nizkimi kot za tiste z
visokimi dohodki. To različno obravnavo neenakih, dohodkovno bogatih in
revnih, imenujemo vertikalna neenakost. Horizontalna neenakost se nanaša na
neenako obravnavanje dohodkovno enakih.54 Prerazdeljevanje se opravlja v
dveh stopnjah:


Premožnejši plačujejo višje davke in prispevke kot manj premožni (pri
tem niso mišljeni samo absolutni, temveč tudi relativno višji zneski). Tako
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je za davek od dohodkov značilna progresivna obdavčitev, kar pomeni,
da je razmerje med plačanimi davki in dohodkom pred obdavčitvijo pri
premožnejših višje kot pri manj premožnih.


Koristi, ki jih dobijo posamezniki od javnega sektorja, niso v sorazmerju z
vplačanimi sredstvi posameznika. Tako je npr. zdravstvena oskrba v
javnem sistemu enaka za vse, ne glede na vplačane prispevke ali davke.
Osnovno izobraževanje ni samo enako, temveč je celo obvezno za vse
državljane. Varovanje imetja in premoženja v okviru javnega sistema
policije je enako za vse itd. Pri dobrinah, ki jih zagotavlja javni sektor, se
praviloma zagotavlja enakost oskrbe, medtem ko se pri različnih
denarnih izplačilih (npr. pokojnine in nadomestila za porodniški dopust) v
mnogih državah upošteva tudi obseg prispevkov, ki jih je v ta namen
vplačal posameznik.

Pri ugotavljanju končnih učinkov prerazdeljevanja je treba upoštevati neto
koristi, ki jih posamezniki prejmejo. To pomeni, da se upoštevajo tako vsa
vplačila posameznikov v obliki davkov in prispevkov kot tudi vse koristi, ki jih
posamezniki prejmejo. Izračun neto koristi je zelo kompleksen.55
Čeprav so davčni sistemi znani že stoletja, niso imeli do konca 19. stoletja
nobene distributivne funkcije. Davki so se pobirali zato, da so se z njimi
financirali vojska, policija in druga javno-upravna administracija. Šele leta 1909
se je v Angliji pojavilo progresivno obdavčevanje prebivalstva in z njim
restributivna vloga davčnega sistema. V istem obdobju se je pojavil tudi prehod
od indirektnih davkov na direktne davke. Oboje je pomenilo začetek reguliranja
socialnih problemov preko davčnega sistema.56

2.1.7 Redistributivna funkcija socialnega sistema

Osnovni problem distribucije socialnih storitev je ta, da imajo od socialnih
programov največ koristi le določeni sloji prebivalstva. V preteklosti je to bil
srednji sloj, in sicer na račun revnih in tudi na račun najbolj bogatih slojev.
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Univerzalni socialni programi so omogočali vsem državljanom enak dostop do
storitev, kar pa ni pomenilo, da so imeli vsi državljani tudi enake zmožnosti
uporabe teh storitev. Tisti, ki so bili bolj izobraženi in so imeli višjo stopnjo
socialne zrelosti, so lahko v večji meri izkoristili storitve na področju
izobraževanja, zdravstva itd. Selektivni socialni programi pogosto omejujejo
uporabo storitev tistim, ki so jim namenjeni. To velja zlasti za brezplačne
socialne programe, pri katerih je potrebno dokazovanje šibkega socialnega
statusa, ki revne sloje ravno zaradi »pečata revščine« odvrača od njihovega
koriščenja. Tudi t. i. »past revščine«, ki nastaja zaradi tega, ker se nekaterim
ekonomsko šibkim slojem, ki so tik pred pragom revščine, odvzame možnost
brezplačne uporabe socialnih storitev in se s tem dejansko potisnejo čez prag
revščine. Za povečanje ekonomske in socialne uspešnosti distribucije socialnih
storitev obstajajo delne rešitve, kot je uvajanje obveznih socialni programov,
kjer ni potrebno dokazovanje šibkega socialnega stanja, kot je npr. obvezno
osnovnošolsko izobraževanje, intenzivnejše subvencioniranje tistih programov,
ki jih nižji sloji pogosteje uporabljajo, in manj intenzivno subvencioniranje
socialnih programov, ki jih uporabljajo predvsem višji sloji. Ob tem je večina
teoretikov mnenja, da neposredne socialne storitve povečujejo socialne razlike,
medtem ko neposredna denarna pomoč te razlike zmanjšuje. Če želimo doseči
višjo stopnjo enakosti, je potrebno doseči bolj izenačeno distribucijo dohodkov,
ki izvirajo iz dela, saj bo tako omogočena tudi večja izenačenost uporabe
socialnih storitev. Osnovni problem so tiste socialne skupine, ki nimajo rednih
dohodkov iz delovnega razmerja, ker ne morejo izboljšati svojega nizkega
gmotnega stanja znotraj sistema socialne politike, ampak le tako, da se
sredstva zanje pritegnejo iz ekonomskega sistema.57

2.2 Problemi in omejitve redistribucije
Redistribucija ima ključno vlogo pri določanju davčne in socialne politike. Med
različnimi finančnimi instrumenti se redistribucija najpogosteje izvaja s pomočjo:
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davčno-transferne sheme v kombinaciji s progresivnim obdavčevanjem
visokih dohodkov in s subvencijami družinam z nizkimi dohodki,



progresivnih davkov,



obdavčevanja dobrin, ki jih pretežno kupujejo potrošniki z visokimi
dohodki, in s subvencijo tistih dobrin, ki jih pretežno kupujejo potrošniki z
nižjimi dohodki.58

Problem redistribucije je, kako pristopiti k razdelitvi ter v kolikšni meri in kako
obstoječe stanje razdelitve izboljšati. To se lahko do neke mere doseže s
transferji, vendar imajo ti zelo majhen pomen v primerjavi s politiko
prerazdelitve, ki se vrši s proračunskimi postopki. Takšna politika se bo srečala
z reakcijo posameznikov, ki ali dobivajo ali izgubljajo v tem procesu.
Prerazdelitev dohodka vključuje stroške in koristi, zato je potrebno oboje
upoštevati. Razen vpliva na zmanjšanje sredstev ima prerazporeditev učinke
tudi na ponudbo dela. Podobni učinki se pojavljajo tudi na področju varčevanja,
investiranja in ekonomske rasti. Če vzamemo za primer dve osebi, eno z
možnostjo pridobivanja visokih dohodkov in drugo, ki te možnosti nima, bo prva
plačala davek, druga pa bo prejemnik socialnega transferja. Posledica
obdavčitve je, da se neto dohodek osebe, ki plačuje davek, zmanjšuje. V
začetku bo reagirala tako, da bo več delala in žrtvovala svoj prosti čas, vendar
bo v nadaljevanju zaradi rasti davčne stopnje svoj prosti čas raje uporabila za
druge namene, torej bo manj delala. Posledica tega je, da prihodek od
obdavčevanja ni neomejen. Če se davčna stopnja še naprej povečuje, bo
prihodek še nekaj časa rastel, in sicer vse do trenutka, ko bo nadaljnje
povečevanje davčne stopnje ustvarjalo manjši prihodek in se bodo zmanjšali
tudi prihodki, ki se namenjajo socialnim transferjem posameznikom. Potencialni
obseg prerazdelitve je tako omejen, ker nadaljnje povečevanje davčnih stopenj
dosega zgornjo mejo prihodkov. Razen tega obstaja tudi drug, bolj občutljiv
strošek prerazdelitve, ki deluje od samega začetka. Izhaja iz tega, da pomeni
enota obdavčitve osebe, ki plačuje davek, še dodatno izgubo v razpoložljivem
dohodku te osebe, saj transferni prejemki osebe brez dohodkov ustvarjajo
mrtvo breme, ki ga je potrebno upoštevati. To je osnovni problem v oblikovanju
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socialnih programov. Dejstvo, da tisti, ki daje, izgublja več, kot prejemnik
dobiva, ne pomeni, da je vključena tudi družbena izguba. Veliko je odvisno od
mase, ki jo lahko pripišemo vsaki enoti izgube oziroma dobitka.59
Ocene redistributivnih učinkov davčnih sistemov so dokaj različne. V glavnem
prevladuje mnenje, da so redistributivni učinki manjši, kot so pričakovani.
Redistributivne

učinke

progresivnega

davčnega

sistema

zmanjšujejo

neprijavljeni davki, davčne olajšave in inflacija. Z namenom, da bi se okrepili
redistributivni učinki davčnega sistema, predlagajo nekateri družboslovci
uvedbo negativnega obdavčevanja.60
2.3 Pravičnost porazdelitve kot skupna osnova
Skupni cilj davčnega in socialnega prava je zagotavljanje porazdelitvene
pravičnosti. Pravična prerazdelitev dohodka se kot svetovni problem izpostavlja
že več desetletij. Vprašanje razdelitve dohodka ima internacionalne in
nacionalne razsežnosti. V internacionalnem pogledu gre predvsem za razvoj
življenjskega standarda med državami, regijami in kontinenti, posebej znotraj
vplivov globalizacije. Vzporedno se postavlja vprašanje povezanosti med
funkcionalnostjo in dohodkovno prerazdelitvijo na osebni ravni.61
Načelo davčne pravičnosti je najpomembnejše načelo davčnega prava, ki per
definitionem pomeni, da naj plačujejo davek, ob upoštevanju človekovih pravic
in svoboščin, vsi, ki so ekonomsko sposobni, primerno svoji ekonomski
sposobnosti, enakomernosti ter sorazmernosti obdavčitve. V načelu davčne
pravičnosti je zajetih več (pod)načel, in sicer: načelo davčne splošnosti oziroma
enakosti v zakonu in pred zakonom, načelo davčne enakomernosti ter načelo
sorazmernosti.62
Že Aristoteles je razlikoval dve vrsti pravičnosti, kjer se enakost izraža v dveh
različnih oblikah: izravnalna pravičnost (»iustitia commutativa«) in razdeljevalna
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pravičnost (»iustitia distributiva«). Prva je pravičnost med tistimi, ki so po naravi
neenaki, pred zakonom pa enaki. Pomeni absolutno enakost

storitve in

protistoritve med enakimi pred zakonom, kakršno srečamo predvsem v
zasebnopravnih razmerjih. Druga pomeni sorazmerno enakost v obravnavanju
večjega števila oseb: dodelitev pravic in dolžnosti po meri vrednosti,
sposobnosti, potrebnosti – npr. različna davčna obremenitev glede na različno
višino dohodka ali napredovanje uradnikov z vidika let službe in kvalifikacije. 63
Načelo davčne pravičnosti se najpogosteje izraža skozi načeli horizontalne in
vertikalne izenačenost obdavčitve. Poleg teh dveh načel se v teoriji pojavljata
tudi načelo koristi in načelo ekonomske sposobnosti. Davčno načelo koristi
pomeni, da je potrebno davčne zavezance obdavčiti v skladu s koristmi, ki jih
imajo od javnih dobrin. To davčno načelo pa je nesprejemljivo, ker ne upošteva
prerazdelitvene funkcije javnih financ. Načelo ekonomske sposobnosti pomeni,
da je davčne zavezance potrebno obdavčiti v skladu z njihovo ekonomsko
sposobnostjo. Ob tem pa se postavlja vprašanje, kaj naj bo merilo te
sposobnosti. To je lahko dohodek, potrošnja ali premoženje posameznika,
možna je tudi njihova kombinacija.64
S pojmom pravičnosti se še pogosteje kot na davčnem področju srečujemo na
področju socialnega prava. Pojem socialne pravičnosti je tesno povezan z
vsakokratno družbeno-ekonomsko in politično ureditvijo. V različnih političnih
sistemih je ta pojem pomenil različen položaj posameznika.
Zaradi različnega pojmovanja pravičnosti enoznačno definiranje socialne
pravičnosti ni možno, zato se za splošno sprejemljivo socialno pravičnost šteje
tista, ki je usmerjena v kolektivno blaginjo oziroma je dobra za vse ali za veliko
večino. Utemeljuje se kot vzajemnost na horizontalni ravni in solidarnost na
vertikalni ravni.65
Vzajemnost obsega medsebojno povezanost in pomoč na horizontalni ravni,
zlasti med mladimi in starimi, zdravimi in bolnimi, zmožnimi za delo in
invalidnimi, zaposlenimi in brezposelnimi, zmožnimi za samostojno življenje in
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tistimi, ki za to niso zmožni, med osebami brez otrok in osebami z otroci,
praviloma ne glede na njihove dohodke in premoženje. Na vzajemnosti temeljijo
zlasti sistemi socialnih zavarovanj, ki se financirajo s prispevki vseh obvezno
zavarovanih oseb.
Solidarnost obsega medsebojno povezanost in pomoč na vertikalni ravni med
bolj ali manj premožnimi oziroma tistimi z visokimi dohodki in premoženjem in
tistimi z nizkimi dohodki in premoženjem ali brez njih. Na solidarnosti temeljijo
zlasti sistemi socialnih pomoči in dodatkov osebam in družinam v materialni in
socialni stiski, ki se financirajo iz davkov.66
Temeljno ustavno načelo enakosti pred zakonom in načelo socialne pravičnosti
se na individualni ravni uresničujeta z enakim obravnavanjem v enakih primerih
in različnim obravnavanjem v različnih primerih. Enakost pred zakonom se
uresničuje na temelju ustavne prepovedi razlikovanja na podlagi osebnih
okoliščin.67
S pravnega vidika je temeljni pogoj za zagotavljanje enakega obravnavanja, da
so pogoji in pravila za ugotavljanje upravičenosti do dajatev in storitev vnaprej
določeni s pravili materialnega prava in z vnaprej določenimi pravili
postopkovnega prava.
Na socialno pravnem področju je zagotavljanje enakega obravnavanja
praviloma zagotovljeno v primerih zakonskih pravic, ki so določno urejene z
zakonom tako, da so z njim določena konkretna pravila za nastanek pravice
oziroma pogoji za pridobitev dajatev v denarju ali v naravi in pravila za določitev
obsega pravice oziroma izračuna dajatve. Posameznik ima pravni zahtevek do
izplačila denarne dajatve ali do dajatve v naravi proti organu ali nosilcu
socialnega sistema. Uresničevanje načela enakega obravnavanja je bolj
zahtevno v primerih, ko ima organ ali subjekt, ki odloča o pravici, pooblastilo, da
pri odločanju uporabi prosti preudarek (diskrecijska ali odmerna upravičenja). V
teh primerih posameznik praviloma nima pravnega zahtevka do dajatve na
temelju zakona, ima pa pravni zahtevek do izvedbe postopka, v katerem se
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ugotavlja, ali so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za nastanek upravičenja
do socialne dajatve.68

3. POMEN IN VLOGA DOHODNINE KOT INSTRUMENTA SOCIALNE
POLITIKE
Davek na dohodek fizičnih oseb zavzema pomembno mesto v strukturi
sodobnih davčnih sistemov. Razen davka na dodano vrednost in prispevkov za
socialno varnost je eden najpomembnejših davčnih prihodkov v državah OECD,
saj se z njim zbere okoli 25 % vseh javnih prihodkov. Ta relativno visok delež je
izrednega pomena, ker se zaradi njegove progresivnosti lahko zmanjšajo
regresivni učinki ostalih neposrednih davkov, kot tudi davka na dodano
vrednost.69
V državah, kjer davek na dohodek predstavlja visok delež skupnih davčnih
prihodkov, prihaja do večje redistribucije dohodka, medtem ko se v državah,
kjer prevladujejo posredni davki, redistribucija dohodka dosega z različnimi
socialnimi transferji in dajatvami. Negativni učinki davka na dohodek lahko
vplivajo na ponudbo delovne sile, na nivo varčevanja in investiranja. V skladu s
težnjami po nevtralnosti davčnega sistema, sintetično obdavčitvijo vseh
dohodkov davčnega zavezanca in progresivno davčno lestvico se davek od
dohodka fizičnih oseb smatra tudi za enega od vzrokov za gospodarsko
stagnacijo.70
Čeprav

davčni

sistem

ni

najprimernejši

instrument

za

doseganje

prerazporejanja dohodka, je med davčnimi oblikami ravno davek na dohodek
tisti, ki neposredno vpliva na zmanjšanje dohodkovne neenakosti. S ciljem
doseganja socialne pravičnosti sodobne države uporabljajo neenako obravnavo
neenakih davčnih zavezancev s stališča njihove davčne sposobnosti.71
3.1 Dohodnina kot instrument financiranja javnih potreb
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Kakor večina davčnih oblik je tudi davek na dohodek fizičnih oseb nastal kot
potreba države, da zagotovi dodatne vire financiranja svojih potreb. Denarna
sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb oziroma javni prihodki se morajo
zagotoviti s prelivanjem denarnih sredstev iz privatnega v javni sektor, kar se
doseže z ukrepi davčne politike v okviru davčnega sistema. Prizadevanja za
zadovoljitev splošnih družbenih potreb nalagajo državi kot kompleksni in
moderni politični organizaciji obveznost zbiranja javnih prihodkov, s katerimi bo
financirala javne institucije in ustanove, ki omogočajo koriščenje uslug in dobrin
javnega sektorja ter zadovoljevanje splošnih potreb.72
Opravičilo za obdavčevanje kot fiskalnega instrumenta države se nahaja v
dejstvu, da se plačani davki posredno vračajo davčnim zavezancem, ker država
z davkom zbrana sredstva uporablja ekonomično in rentabilno in na ta način
povečuje nacionalni dohodek, kar se v končni fazi odraža v povečanju dohodka
in s tem tudi davčne moči posameznika. Država mora zbrane davke uporabljati
na način, da doprinesejo k povečanju dohodka davčnega zavezanca.
Povečanje dohodka davčnega zavezanca omogoča, da se od njega ponovno
pobere novi, sedaj višji davek. S svojo aktivnostjo uveljavljanja in izvajanja
ekonomskih nalog ter v sklopu teh tudi nalog davčne politike država povečuje
bruto družbeni proizvod. To povečanje se odraža na povečanju individualnih
dohodkov posameznikov, zaradi česar se povečuje tudi njihova davčna moč,
tako da država dobiva več davčnih prihodkov, ki jih bo ponovno uporabila za
proizvodne namene in ustvarila rast družbenega proizvoda. Uporaba davkov kot
fiskalnega instrumenta je torej opravičljiva, če se s sredstvi, pobranimi na
podlagi davkov, vpliva na ustvarjanje ciljev izven fiskalne politike oziroma če se
doseže krepitev davčne moči davčnih zavezancev.73
V sodobnih davčnih sistemih, še posebej v razvitih državah, predstavlja davek
na dohodek enega od bilančno najpomembnejših instrumentov davčne politike.
Zaradi tega lahko rečemo, da je osnovni cilj njegovega uvajanja in obstoja
fiskalni cilj. Ker pa se z obdavčevanjem dohodka spreminja razpoložljivi
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dohodek prebivalstva, ima ta davek vrsto drugih neekonomskih ciljev, ki se
lahko z njim dosežejo.74
3.2 Prerazdelitvena – socialna funkcija dohodnine
Davek na dohodek spada med najbolj zapletene davčne oblike. Razlog za to je
ta, da ima razen doseganja fiskalnih ciljev tudi nalogo doseganja drugih ciljev,
predvsem ciljev socialne narave.
Socialne značilnosti prihajajo na jasen način do izraza s spoštovanjem osebnih
značilnosti davčnega zavezanca in z upoštevanjem osebnih odbitkov kot
neobdavčenega dela dohodka, ki služi zadovoljevanju osebnih življenjskih
potreb, ki rastejo vzporedno z dvigovanjem življenjskega standarda. Davčnemu
zavezancu se neobdavčeni del dohodka povečuje z rastjo števila oseb, ki jih
vzdržuje, kar jasno kaže na socialno naravo obdavčevanja dohodkov. Socialna
dimenzija dohodnine se kaže tudi v obdavčevanju, ki je sorazmerno ekonomski
moči davčnih zavezancev, kar ta davek uvršča med pravične davke. Vendar pa
davčna pravičnost, ki se ustvarja tako s progresivno davčno lestvico kot tudi s
številnimi davčnimi izvzetji in olajšavami, povzroča zapletenost izračuna davčne
obveznosti, kar nekateri kritizirajo kot vprašanje dobičkonosnosti oziroma
ekonomičnosti njegovega pobiranja. Zato je v prihodnosti pričakovati, da se bo
poenostavitev te davčne oblike izrazila skozi t. i. depersonalizacijo in preobrat k
paušaliziranju in tipiziranju, kar bo seveda zmanjšalo socialni pomen
dohodnine.75

Zaradi progresivnosti dohodnine in ostalih socialnih elementov, ki so vgrajeni v
davčni sistem, glede na strukturo javnih prihodkov in odhodkov ter
organiziranega sistema socialne varnosti, ki ščiti državljane pred socialnimi
riziki, kot so starost, invalidnost, bolezen, nezaposlenost, je Slovenija država z
visoko zastopanimi elementi socialne države.
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Medtem ko se večina državljanov zaveda svojih davčnih in ostalih bremen, ki so
potrebna za funkcioniranje države, je ta zavest mnogo manj prisotna pri
razumevanju ostalih javnih dobrin in uslug, ki jih nudi država. Te koristi se
običajno smatrajo kot normalne, od države pa se pričakuje finančna pomoč ob
različnih upravičenih ali neupravičenih situacijah. Po drugi strani je davčna
morala na nizki stopnji, izogibanje plačilu davkov pa preveč razširjeno. To
povzroča sivo ekonomijo, ki ima negativne učinke na javne prihodke in
pravičnost v obdavčevanju.76 Na podlagi razpoložljivih podatkov za obdobje od
leta 2005 do leta 2009 v Sloveniji narašča trend števila ovadenih oseb zaradi
kaznivega dejanja davčne zatajitve, vendar pa temu naraščajočemu trendu ne
sledi število obtoženih in obsojenih za to kaznivo dejanje.77
Z davčno prisilo se financirata socialna država in splošna blaginja ter dosega
enakomernost v razdelitvi dohodka in bogastva med člani družbe. Socialna
država prispeva k povečanju življenjskega standarda najbolj ogroženih kategorij
prebivalstva in na splošno prispeva k rasti kvalitete življenja vseh članov
družbe. Zdravstvena zaščita in izobraževanje nista privilegij, ampak pravici, ki
sta vsem dostopni. Na ta način se zmanjšujejo socialne razlike in preprečuje
socialna izključenost. Čeprav je socialna država dokaz humanosti, družbene
odgovornosti in splošnega družbenega razvoja, visoki javni izdatki za te
namene in neučinkovito upravljanje z njimi lahko postavijo pod vprašaj
vzdržnost obstoja takega socialnega sistema. Visoka raven socialne zaščite je
dolgoročno vzdržna samo v zdravih ekonomijah z zgrajenimi temelji ekonomske
rasti, v državah z visokim deležem bruto domačega proizvoda po prebivalcu,
nizko stopnjo brezposelnosti, ugodno starostno strukturo prebivalstva, pozitivno
zunanjetrgovinsko izmenjavo, pozitivnim državnim proračunom, visoko stopnjo
varčevanja in predvsem v državah z visoko razvito davčno moralo in
odgovornim obnašanjem vseh udeležencev, ne glede na to, ali gospodarijo z
lastnim premoženjem, tujim premoženjem ali državnim imetjem.78
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Največji delež davčnih prihodkov država ustvarja z davkom na dodano
vrednost, ker so vanj vključeni vsi državljani. Obdavčevanje z davkom na
dodano vrednost in s trošarinami je za državo relativno poceni, obstaja manjša
verjetnost davčnega izogibanja, saj potrošniki pri analizi cene blaga niso toliko
pozorni na del cene, ki vključuje davke oziroma trošarine. Istočasno davčna in
socialna politika zanemarjata vprašanje temeljev za zdravo in vzdržno
ekonomsko rast, ki ni mogoča brez razvitega domačega gospodarstva,
povečane produktivnosti ter izvoza. Takšna pasivna socialna država ne
prispeva k ustvarjanju pozitivnega poslovnega okolja, ki bi omogočalo odpiranje
novih delovnih mest oziroma zaposlovanja oseb, v katerih znanje in
sposobnosti je vlagala država skozi sistem izobraževanja. Pasivna država
vzdržuje visoko stopnjo brezposelnosti in režim številnih socialnih pravic, ne
nagrajuje storilnosti in učinkovitosti, ampak podpira neučinkovitost in ne
zagotavlja prihodnje pokojninske in zdravstvene zaščite posameznikom, ki
danes nosijo breme visokih davčnih in socialnih dajatev. Zaradi vsega
navedenega ob vse bolj neugodni demografski strukturi in staranju prebivalstva
se podaljšuje delovna doba, potrebna za upokojitev, znižujejo se pokojnine in
plače iz delovnih razmerij ter povečujeta davčni pritisk in javni dolg, da bi se
uravnotežili javni prihodki in odhodki. Čeprav pasivna socialna država načelno
prispeva k socialnemu miru in kvaliteti življenja državljanov v tekočem obdobju,
neugodno deluje na splošno blaginjo in na nacionalno premoženje v
prihodnosti. Alternativa pasivni socialni državi je aktivna socialna država, ki po
načelu dobrega gospodarja učinkovito upravlja z javnimi sredstvi, skrbi za
razvoj tistih gospodarskih aktivnosti, ki so dolgoročno vzdržne in lahko
zaposlujejo delovno aktivno prebivalstvo. Aktivna socialna država skrbi za
zaposlovanje in ustvarja pozitivno poslovno okolje za rast investicij in
proizvodnje, istočasno pa ščiti temeljne pravice zaposlenih, da za vloženo delo
prejmejo znatno višji zaslužek od minimalne plače in si na ta način zagotovijo
primerni življenjski standard ter finančno in socialno varnost zase in za svojo
družino. Taka socialna država ščiti interese starejših, ki so leta nosili breme
davčnih in socialnih dajatev, ob upokojitvi pa si zaslužijo pravično in dostojno
pokojnino.
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posameznika o potrebi, da se sam angažira pri povečanju lastnega osebnega
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kapitala in moči. Aktivna država spodbuja sedanjo in bodočo rast življenjskega
standarda, ki se meri z rastjo bruto družbenega proizvoda po prebivalcu,
sedanjo in bodočo rast kvalitete življenja ter socialno in ekonomsko
zadovoljstvo državljanov.79
3.3 Pravičnost kot temelj obdavčenja
Davčna pravičnost izvira iz načela enakosti. To ustreza pomenu enakosti kot
osnovni ideji pravičnosti in njenemu ključnemu pomenu. Ustavna določba
enakosti pred zakonom se nanaša na njeno neposredno zakonsko uporabo.
Zaradi tega je zakonodajalec nanjo neposredno vezan in jo je vgradil tudi v
davčno

zakonodajo.

Zahteva

zakonodajno

pravne

enakosti,

usmerja

zakonodajalca v sistem vrednot in je razlog za njeno uporabo. Njeni temeljni
upravičenci so fizične osebe.80
Popolnoma razumljivo je, da je konkretna oblika obdavčevanja v vseh družbah
osrednjega pomena v političnih spopadih.81 V praksi je veliko primerov
sprejemanja davčne in tudi druge zakonodaje, ki pogosto koristi zavezancem, ki
so povezani s politično elito.82
Pravičnost v obdavčevanju pomeni, da so vsi davčni zavezanci podvrženi
obdavčevanju, ki je sorazmerno njihovi davčni moči. Socialna pravičnost v
obdavčevanju naj bi se dosegla z neenako

davčno obravnavo ekonomsko

neenakih davčnih zavezancev. Praviloma se za posamezne kategorije davčnih
zavezancev slabše ekonomske moči uporabljajo določene vrste davčnih
ugodnosti in izvzetij iz obdavčevanja, medtem ko se za določene kategorije, ki
so ekonomsko močnejše, uporablja progresivno obdavčevanje.83
Enako in socialno pravično obremenitev je mogoče doseči le, če se ta veže na
ekonomsko situacijo posameznika, na njegovo individualno sposobnost
plačevanja davkov – plačilno sposobnost. Za ekonomski pojem plačilne
79

Ivanov M., (2012), že navedeno delo, str.6–7.

80

Tipke K., Lang J., (2013), že navedeno delo, str. 89.

81

Piketty T., (2014), že navedeno delo, str. 626.

82

Slovenska davčna zakonodaja pozna veliko primerov posebnega obravnavanja nekaterih davčnih zavezancev, kot
na primer: kmetov, kulturnikov, študentov, vojnih veteranov itd., ki so deležni ugodnejše davčne obravnave, čeprav
zanjo ni vselej dejanske realne podlage.
83
Sudžuka E., (2006), že navedeno delo, str. 59.

33

sposobnosti se izbere pravni pojem dohodek in ustvari davčno lestvico, kjer je
pri istih dohodkih potrebno plačevati enake davke (horizontalna davčna
pravičnost), pri različnih dohodkih pa različni davek (vertikalna davčna
pravičnost). Na ta način pride pri zmanjševanju dohodka do davčne
razbremenitve, pri povečevanju dohodka pa do povečanja davčne obremenitve.
V primeru obstoja dohodka ima država možnost primerno reagirati na različno
ekonomsko situacijo posameznika z dodatno obdavčitvijo ali razbremenitvijo.84
Ekonomska moč davčnega zavezanca se izraža v pridobivanju, posedovanju ali
potrošnji dohodka ali premoženja, s katerim posameznik razpolaga. S
povečevanjem dohodka ali premoženja se povečujejo tudi možnosti njegove
porabe, kar pomeni tudi večjo sposobnost plačila davka. Kolikor je ekonomska
moč posameznega davčnega zavezanca večja, toliko večje je upravičenje
države, da mu naloži večje davčno breme. Zato naj osebe, ki posedujejo večje
bogastvo oziroma premoženje, dohodek ali druge oblike izvora dohodkov,
plačajo večji znesek davka. Da bi bila davčna obveznost bogatejših resnično
večja oziroma sorazmerna njihovemu bogastvu, je potrebno uporabljati
progresivne davčne stopnje, ki se povečujejo ob vsakokratnem povečanju
davčne osnove.85
Kadar presojamo davke s socialnega vidika, se vprašamo, ali zadovoljujejo v
teoriji in praksi splošno sprejeta kriterija horizontalne in vertikalne enakosti
davčnih zavezancev. O horizontalni enakosti pri obdavčevanju govorimo takrat,
kadar davčna oblast enako davčno obravnava enake. To z drugimi besedami
pomeni, da ljudje, ki živijo v enakih ekonomskih okoliščinah, plačujejo enako
visoke davke. Poleg te ožje definicije horizontalne enakosti, se v teoriji pojavlja
še njen širši koncept, ki zahteva izenačenje neto proračunske koristi
(proračunske koristi minus davki) z ekonomskim položajem za vse zavezance.
Ne glede na ožji oziroma širši koncept horizontalne enakosti to načelo v praksi
ne pomeni absolutno enakih davkov za vse zavezance z enako ekonomsko
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močjo, temveč je njegov pomen v demokratični družbi predvsem v preprečitvi
diskriminacijskih davčnih ukrepov države.86
Osnovno načelo distribucije dohodninske zakonodaje je obdavčitev po
gospodarski in ekonomski moči, ki izhaja iz načela enakosti. Gospodarska in
ekonomska moč se določata na podlagi dohodkov, pridobljenih na trgu. Vendar
pa je le del dohodka na voljo za obdavčitev. Izdatki, ki nastanejo za njihovo
pridobitev, so izvzeti iz obdavčitve. Za oceno subjektivne davčne zmožnosti so
iz obdavčitve izvzeti neizogibni izdatki zaradi dejanskih ali zasebnih razlogov, ki
jih je potrebno upoštevati. Civilnopravne in socialno pravne pravice so bistvene
za določitev ekonomske moči zakoncev in družine.87
Pomemben prispevek k finančni teoriji in praksi je dal Adam Smith, ki je postavil
osnove plačevanja davkov po ekonomski moči. Za sodobne davčne sisteme je
v izdelavi socialno političnih načel obdavčevanja najpomembnejši Adolph
Wagner,88 ki se je postavil na stališče, »da imajo davki očitno socialno politični
vpliv na distribucijo nacionalnega dohodka in bogastva, ker z menjavo te
distribucije obdavčevanje v nekaterih primerih favorizira višje razrede (v
primerih, ko ti razredi uživajo davčne privilegije ali je obdavčevanje obratno
progresivno …)«.89
Wagnerjeva načela obdavčevanja imajo izjemen pomen, ker ne nakazujejo
samo finančnih in ekonomskih ciljev, ampak tudi socialno dimenzijo
obdavčevanja in vpliv obdavčevanja na status davčnih zavezancev. 90
Pojem pravičnosti obdavčevanja se je skozi zgodovino spreminjal in je bil po
svoji vsebini različno interpretiran. S spremembami v družbi in v družbeno
ekonomskih ter političnih odnosih se je spreminjala tudi vsebina pojma
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pravičnosti v obdavčevanju, vendar ob nekoliko spremenjeni interpretaciji
njihova vsebinska zahteva po splošnosti in enakomernosti ostaja še danes.91
3.3.1 Princip splošne davčne obveznosti
Načeli, s katerima se prizadeva uvesti in uporabiti pravično obdavčevanje, sta
načeli splošne davčne obveznosti in načelo enakomernosti v obdavčevanju. 92
Neodvisno od vloge posamezne oblike davka v danem davčnem sistemu ali
pomena, ki ga ima v deležu prihodkov, ustvarjenih z obdavčevanjem, vsaka
država oblikuje sebi svojevrstna davčna načela. Ob tem je potrebno upoštevati,
da se lahko določena načela uveljavijo z vzpostavitvijo kompromisa med
vsebino posameznih načel. Razumljivo je, da je vsak davčni sistem odraz
obstoječih družbeno ekonomskih in političnih razmer. Pravičnost obdavčitve je
temeljni princip obdavčevanja. Prvi od finančnih teoretikov, ki je kot eno izmed
štirih

osnovnih

davčnih

načel

sistemiziral

načelo

splošnosti

kot

najpomembnejše davčno načelo, je bil že omenjeni Adam Smith. Njegovo
načelo, da je vsak državljan dolžan prispevati k zadovoljevanju potreb države
po možnosti sorazmerno s svojimi dohodki, ki jih uživa pod zaščito države,
vsebuje elemente načela enakomernosti obdavčitve. Poudarjanje dolžnosti
vseh državljanov, da plačajo davke, je bilo uperjeno proti privilegijem plemstva
in svečenikov.93
V Franciji je bilo Ancien Régima konec, ko so revolucionarne skupščine
izglasovale odpravo davčnih privilegijev za plemstvo in duhovščino, namesto
njih pa uvedle vsesplošno, moderno obdavčevanje.94
Zahteva po splošni davčni obveznosti se nanaša na enakost oziroma na enako
obravnavo vseh davčnih zavezancev. Pozitivna definicija splošne davčne
obveznosti pomeni, da so vse osebe (fizične in pravne) dolžne plačati davek v
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državi, kjer prebivajo, so zaposlene ali pridobivajo dohodek. Negativna definicija
splošne davčne obveznosti pomeni, da nihče ni oproščen plačila davkov. Da so
vsi dolžni plačati davek, pomeni, da morajo davek plačati vsi, ki koristijo skupne
storitve države, ne glede na to, ali tu živijo, imajo tu svoje premoženje ali tu
ustvarjajo dohodek. Skozi plačilo davčne obveznosti se manifestira državljanska
dolžnost posameznika, da sorazmerno svoji ekonomski moči prispeva k
izvajanju nalog države, ki mu z druge strani omogoča da, zadovolji svoje
potrebe in ustvarja določene koristi. S plačevanjem davkov državljani pomagajo
obstoju in funkcioniranju države. Zaradi tega se plačilo davka smatra kot
državljanska obveznost.95
Čeprav je načelo splošnosti uperjeno proti davčnim privilegijem, ne izključuje
morebitnih davčnih oprostitev in olajšav, ki so jih po navadi deležne osebe,
katerih ekonomska moč se giblje na meji eksistenčnega minimuma.96
Zahteva po splošni obveznosti plačevanja davkov je na prvi pogled skladna z
načelom pravičnosti obdavčevanja. Vendar pa v vseh primerih ni tako. Prav
vztrajanje na splošni davčni obveznosti, ki bi se brez izjem nanašala na vse
prebivalce neke države, v nekaterih primerih doseže učinek povsem nasproten
cilju, zaradi katerega je splošna davčna obveznost uvedena. To se nanaša na
tiste posameznike ali skupine posameznikov neke države, ki zaradi majhne
ekonomske moči (slabega premoženjskega stanja) ne morejo plačati davka
oziroma bi jim plačilo davka ogrozilo eksistenco. Zaradi tega vse sodobne
davčne zakonodaje predvidevajo oprostitve in olajšave pri plačevanju davkov za
tiste kategorije državljanov, ki te obveznosti, brez škode za svojo eksistenco in
eksistenco članov družine, ki jo vzdržujejo, ne bi mogle zadovoljiti. Ta iz
obdavčevanja izvzeti znesek se imenuje eksistenčni minimum.97
3.3.2 Princip enakomernosti obdavčevanja
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Splošnost obdavčitve je formalni pogoj pravične obdavčitve, medtem ko je
enakomernost davčne obremenitve materialni pogoj pravične obdavčitve. 98
Načelo davčne splošnosti zahteva, da so vsi državljani podvrženi davčni
obveznosti, vendar ne velja za izvrševanje te dolžnosti, saj jo bodo izvrševali
samo tisti, ki so za to sposobni, torej tisti, katerih ekonomska moč je nad
eksistenčnim minimumom.99
Zahteve po splošnosti obdavčevanja je potrebno analizirati v sklopu doseganja
socialne pravičnosti, zato se morajo upoštevati določene okoliščine, ki se
nanašajo na sposobnost davčnega zavezanca, da nosi davčno breme. Če je ta
sposobnost relativno nizka, se morajo, upravičeno, zaradi izenačitve vseh
davčnih zavezancev upoštevati izjeme pri obdavčevanju. Davčna izvzetja in
olajšave se uporabljajo zaradi doseganja pravičnosti v obdavčevanju.
Doseganje pravičnosti v obdavčevanju se opira na sorazmernost davčne
obveznosti glede na davčno moč oziroma sposobnost. Davčna sposobnost je
osnova, na kateri temelji davčni odnos med zavezancem in davčno oblastjo, ki
sočasno opravičuje obdavčevanje.100
Če zakon pri nekom predpostavlja zmanjšano davčno sposobnost v primerjavi s
tisto, za katero veljajo splošna načela, lahko upošteva to zmanjšano davčno
sposobnost z znižanjem davčne mere, ki se da doseči na različne načine, med
drugim tudi z znižanjem davčne osnove. V takem primeru, ko se zniža davčna
mera, govorimo o davčni olajšavi.101
Da bi se natančno ugotovila davčna sposobnost neke fizične osebe, ki je
zavezanec za davek, je potrebno upoštevati vsako obliko pridobivanja dohodka,
posedovanja premoženja ali porabe ter vzporedne stroške, ki ob tem nastajajo.
Davčna sposobnost se prične šele tam, kjer se končajo odhodki, ki so nujno
potrebni za obstoj posameznika oziroma njegove družine. Pri tem je potrebno
za ugotavljanje davčne sposobnosti upoštevati subjektivne elemente davčnega
zavezanca. Med temi je v prvi vrsti eksistenčni minimum, to je dohodek, ki
komaj zadošča za vzdrževanje življenjskega standarda na višini, na katero je
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posameznik navajen. Višina eksistenčnega minimuma je odvisna od različnih
elementov, kot so: ekonomski, monetarni, stopnja civilizacije itd. V sodobnih
družbah eksistenčni minimum ne zajema samo biološkega minimuma, to je
fizične potrebe posameznika za hrano, obleko, nastanitvijo, ampak tudi
kulturne, higienske, izobraževalne in druge potrebe zavezanca in njegove
družine. Ugotoviti je potrebno, v kolikšni meri na dohodek družine vpliva
ekonomska moč članov družine, ki jih je davčni zavezanec dolžan vzdrževati,
njihova

starost,

šolanje

itd.

kar

pomeni

tudi

uresničitev

posebnega

subjektivnega neto načela.102
Pri dojemanju pravičnosti obdavčevanja je pomembna osebna ocena davčnega
zavezanca glede vrednot, ki so podvržene obdavčevanju. To pomeni, da je s
stališča davčnega zavezanca njegova davčna sposobnost odvisna od
njegovega mišljenja o tem, kaj določeno obdavčevanje zanj pomeni. Upoštevati
je potrebno način pridobitve dobrin in ločiti fundirane prihodke, ki niso nastali z
osebnim delom in gospodarsko dejavnostjo zavezanca, ampak izhajajo iz
premoženja, premoženjskih pravic, dedovanja, iger na srečo in podobno, od
nefundiranih, ki izhajajo iz osebnega dela in aktivnosti, s katero se zavezanec
ukvarja kot z osnovno ali dopolnilno dejavnostjo. Upravičeno je pričakovati, da
se davčni sistem opredeli za ostrejše obdavčevanje fundiranih prihodkov, ker
zavezanci do njih pridejo po znatno lažji poti, brez osebnega angažiranja in jim
takšni prihodki omogočajo relativno lagodno življenje.103
Psihološko razpoloženje davčnih zavezancev plačila davkov državi, davčna
morala,

pomeni

izpolnjevanja

stopnjo

davčne

razvite

obveznosti.

zavesti

davčnega

zavezanca

glede

Stališče

davčnih

zavezancev

glede

obdavčevanja ni samo etične, ampak je tudi politične narave. Davčni zavezanci
bodo postopali moralno in odgovorno, če obstaja zaupanje v demokratično
izbrano oblast in zaupanje v racionalno porabo javnih sredstev. Predvsem pa
mora obstajati enakomernost v razporeditvi davčnega bremena, to pomeni, da
je obdavčevanje pravično in temelji na enaki obravnavi vseh zavezancev tako
glede spoštovanja kot tudi glede kršenja davčnih norm. Če je zaupanje v davčni
sistem na visoki ravni in je davčna politika stabilna, bodo posamezniki
102

Sudžuka E., (2006), že navedeno delo, str. 71.
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spoštovali in upoštevali zakonske norme. V nasprotnem primeru prihaja do
poslabšanja davčne morale in s tem do neplačevanja davčnih obveznosti,
lažnega prikazovanja dejanskega stanja glede pridobivanja dohodka in
premoženja ter drugih oblik davčne evazije, kar ima za posledico ustvarjanje
nelegalnih kanalov proizvodnje in širjenje sive ekonomije. Končni rezultat je
zmanjšani priliv javnih prihodkov v državni proračun.104
V teorijah se je pojem enakomernosti obdavčevanja različno obravnaval. Vedno
znova pa se pojavlja vprašanje, kateri je verodostojni pokazatelj davčne moči, ki
ga je potrebno uporabiti kot osnovo za obdavčevanje – ali je to dohodek,
poraba ali premoženje.105
Klasični pokazatelj davčne sposobnosti, ki je ključni vidik vertikalne in
horizontalne pravičnosti, je sintetični dohodek.106
Pojmovanje enakomernosti obdavčitve se je razlikovalo v učenju različnih šol.
Pristaši teorije ekvivalentnosti trdijo, da se pravičnost v obdavčevanju ustvarja
samo takrat, ko je plačani davek sorazmeren tisti koristi, ki jo država
posameznikom vrača v obliki denarnih nadomestil. Za mnoge teoretike
predstavlja davek žrtev, ki jo posameznik izvršuje v splošnem interesu. To je t. i.
teorija žrtve, ki se lahko pojavlja kot enaka, absolutna, proporcionalna ali
marginalna žrtev, pri kateri vsaka naslednja pomeni večjo stopnjo vertikalne
pravičnosti.107
Smatra se, da je z uporabo progresivne davčne stopnje zadoščeno zahtevi po
enakomernosti obdavčitve. Z uporabo progresivnih davčnih stopenj, ki so kot
metoda obdavčevanja v polnem obsegu sprejete v večini sodobnih držav, je po
eni strani prišlo do hitre diferenciacije med dohodki (premoženjem) in z druge
strani do prodiranja socialno političnih idealov v politiko.108
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3.3.3 Horizontalna davčna pravičnost
Načelo horizontalne pravičnosti je ukoreninjeno v moralna razumevanja
sodobne družbe in v mnoge ustave.109
Obdavčevanje po ekonomski moči zahteva, da zavezanci z enako davčno
zmožnostjo plačajo enak davek, medtem ko tisti z večjo davčno močjo plačajo
večji davek. Pravilo horizontalne enakosti se v največji meri opira na osnovno
načelo enakosti pred zakonom. Če služi dohodek kot pokazatelj davčne moči, je
njegovo obdavčevanje primeren davčni instrument in bi zavezanci z enakim
dohodkom morali plačati enak davek.110
Horizontalna davčna pravičnost ima dosti bolj občutljiv odnos do ustave kot
pravilo vertikalne davčne pravičnosti.111
Na horizontalno davčno pravičnost pomembno vplivajo davčni izdatki, torej
davčne oprostitve in olajšave. Zato so davčni izdatki pomemben instrument, s
katerim država želi doseči ekonomske in socialne učinke. Davčne izdatke
uporabljajo vse države, vendar se najpogosteje uporabljajo pri neposrednih
davkih, zlasti pri davku na dohodek, kjer njihova uporaba prihaja do največjega
izraza. Zaradi vse večjega števila davčnih izdatkov so njihova pravilna uporaba,
kvalitetno administriranje in evidence izrednega pomena za davčne oblasti in
državo. Davčni izdatki nujno povečujejo stroške administriranja in zmanjšujejo
prihodke. Kljub številnim prednostim se v finančni teoriji bolj poudarjajo
negativne lastnosti davčnih izdatkov.112
Ena od značilnosti davčnih izdatkov je, da so rezultat nepopolne definicije
obdavčljivega dohodka in tako slabijo enakost davka na dohodek v
horizontalnem in vertikalnem pomenu. Ravno davčni izdatki so tisti, ki
zmanjšujejo pomen načela horizontalne pravičnosti. Čim številčnejši so davčni
izdatki, tem večja je možnost zmanjševanja davčne osnove. Na ta način
109
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pogosto prihaja do različne davčne obveznosti med davčnimi zavezanci s
podobnimi ali enakimi dohodki, kar pomeni direktno spodkopavanje načela
horizontalne pravičnosti.113
3.3.4 Vertikalna davčna pravičnost
Pravilo

vertikalne

davčne

enakosti

je

prav

tako

skladno

z

enakim

obravnavanjem davčnih zavezancev, vendar temelji na predpostavki, da bi
morali zavezanci z različno davčno močjo plačati različne davke.
Vertikalna davčna pravičnost, po kateri morajo davčni zavezanci z večjo
ekonomsko močjo nositi večje davčno breme ne le v absolutnih zneskih, ampak
tudi v relativnih zneskih, se izvaja skozi progresivno povečevanje davčne
stopnje z naraščanjem ekonomske moči davčnega zavezanca. Nasproti
horizontalni davčni pravičnosti, ki je široko sprejeto načelo v strokovnih in
družbenih krogih, vertikalna davčna pravičnost ne temelji na pozitivni
ekonomski teoriji, ampak je rezultat subjektivnih družbenih vrednot o tem, da bi
bogatejši državljani morali plačati davek po višjih davčnih stopnjah in tako
pomagati revnejšim slojem prebivalstva.114
Tradicionalno se pri izvajanju davčne politike smatra, da se vertikalna
pravičnost dosega s progresivnim obdavčevanjem, torej da posamezniki z
različnimi dohodki plačujejo ne samo absolutno, ampak tudi relativno višje
davke. V teh primerih je mejna davčna stopnja višja od povprečne oziroma z
rastjo dohodka narašča povprečna davčna stopnja. Rezultat tega je, da se
razdelitev dohodka po obdavčitvi razlikuje od tiste pred obdavčevanjem, kar
pomeni,

da

se

vrši

prerazdelitev

dohodka

za

razliko

od

primerov

proporcionalnega obdavčevanja, kjer se plača samo absolutno (ne pa tudi
relativno) več in kjer odnosi med dohodki po obdavčevanju ostajajo
nespremenjeni (kot pred obdavčevanjem).115 Empirijska raziskovanja v zadnjih
desetletjih navajajo, da progresivne davčne lestvice niso najboljše sredstvo za
prerazporejanja družbenega dohodka, ampak se to lahko optimalno izvaja s
113

Šimović H., Utjecaj izdataka u oporezivanju dohotka na horizontalnu pravednost, Skrivena javna potrošnja, Zbornik
radova s konferencije Institut za javne financije Zagreb, Zagreb 2012, str. 44.
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pomočjo primerne in pravilno usmerjene socialne politike, kar še posebej velja v
okoljih, kjer je slabo razvita davčna kultura, visok delež davčnih utaj in sive
ekonomije.116
V nasprotju s horizontalno gre pri vertikalni davčni pravičnosti le za povečanje
davčne obremenitve po horizontalni obdavčitvi razpoložljivega dohodka.
Sorazmerna enakost po vertikalni obdavčitvi ne upošteva osebnih eksistenčnih
potreb davčnega zavezanca.117
Za razliko od horizontalne davčne pravičnosti, kjer je osnovni problem pravilno
definiranje relevantne davčne osnove kot pokazatelja davčne sposobnosti,
koncept vertikalne davčne pravičnosti zahteva določitev koliko več davka
morajo plačati zavezanci z večjimi dohodki. V teoriji se kot odgovori pojavljajo
različni koncepti. Eden od teh je koncept enake žrtve, ki temelji na dejstvu, da z
rastjo dohodka pada korist njegove zadnje enote oziroma marginalna korist
dohodka, kar istočasno pomeni vse manjšo žrtev odvzemanja te zadnje enote
dohodka (padajoča marginalna žrtev). Davek raste hitreje, če hitreje z rastjo
dohodka pada marginalna korist oziroma žrtev. Tako Richard Musgrave
razlikuje enako, absolutno, proporcionalno in marginalno žrtev, od katerih vsaka
naslednja pomeni večjo stopnjo vertikalne pravičnosti.118 V vsakem primeru
najmanjša

marginalna

žrtev

kot

najboljši

oziroma

ultimativni

princip

obdavčevanja, pri katerem je skupna žrtev za družbo v celoti najmanjša,
zahteva maksimalno mogočo progresijo oziroma izenačitev dohodka po
obdavčevanju. Zaradi tega se v praksi nikoli ne uporablja, ampak služi le kot
svojevrstno opravičilo za utemeljitev progresivnega obdavčevanja. Ta koncept
je zato zamenjal koncept funkcije družbene blaginje, ki temelji na subjektivnih
ocenah posameznih davčnih zavezancev, kako vrednotiti vsako naslednjo
enoto dohodka, pri čemer se do končnega rezultata pride v demokratičnem
procesu, ki označuje določen konsenz družbe o pravični razdelitvi davčnega
bremena. Gre za družbeno vrednotenje marginalnih koristi individualnih
dohodkov. Izguba se minimizira s spoštovanjem načela enake marginalne žrtve
in usmerja razdelitev dohodka po enakosti. Posamezniki bi morali biti naklonjeni
116
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večji ali manjši proporcionalnosti obdavčevanja, odvisno od njihove privrženosti
neenakosti v družbi. Večja stopnja neenakosti je povezana z večjim rizikom v
družbi

oziroma

je

izenačena

distribucija

dohodka

povezana

z

večjo

sigurnostjo.119
Pozitivna ekonomika ne daje napotila, kako naj se operacionalizira načelo
vertikalne izenačenosti, tj. kako različno naj se obravnavajo posamezniki, ki so
v različnem ekonomskem položaju oziroma imajo različne ekonomske
sposobnosti. To, kar pozitivna ekonomika lahko pove, pa je, da se načelo
vertikalne izenačenosti ne more obravnavati izolirano, ne da bi se upoštevale
posledice, ki jih ima uporaba tega načela na učinkovito alokacijo resursov. 120
3.3.5 Splošno subjektivno neto načelo
Načelo obdavčevanja po ekonomski moči kot maksima pravične razdelitve
davčnega bremena med fizičnimi osebami zahteva, da so posamezniki z isto
ekonomsko močjo enako davčno obravnavani, medtem ko so posamezniki z
neenako ekonomsko močjo obravnavani različno. Oboje je poznano kot
horizontalna oziroma vertikalna davčna pravičnost. Načelo ekonomske moči
zahteva, da je obdavčitvi podvržen samo razpoložljivi del dohodka. Zato se kot
davčna osnova ne šteje ustvarjeni (tržni) dohodek, ampak samo razpoložljivi
dohodek. Od ustvarjenega dohodka je potrebno odvzeti z ene strani stroške, ki
so bili potrebni za njegovo ustvarjanje (objektivno neto načelo), z druge strani
pa nujne osebne stroške, potrebne za lastno eksistenco in eksistenco družine
davčnega zavezanca (subjektivno neto načelo). Z uporabo subjektivnega neto
načela je zajamčeno, da bo z upoštevanjem nujnih osebnih stroškov davčni
zavezanec obdavčen po njegovi dejanski ekonomski moči.121
V skladu z objektivnim neto načelom stroški, ki so vezani na ustvarjanje
dohodka, niso na razpolago za obdavčitev, zato morajo biti izvzeti iz davčne
osnove. Temu načelu odgovarja odbitek podjetniških in drugih stroškov za
119
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ustvarjanje dohodka. Predmet obdavčitve z davkom na dohodek je samo
dobiček oziroma presežek, ki preostane po odbitju stroškov za ustvarjanje tega
dohodka. Če gre za zasebne stroške, so nujne zakonske mejne omejitve.122
Dohodek, ki ga ustvarja posameznik, je v prvi vrsti namenjen zadovoljevanju
njegovih osebnih potreb in predstavlja z vidika davčne sposobnosti oziroma
davčne moči njegov minimum.123
Osnovno načelo odbitkov osebnih olajšav je subjektivno neto načelo. Po tem
načelu se upoštevajo nujni stroški za zadovoljevanje osebnih potreb, zato ta del
zaslužka ni na voljo za obdavčitev.124
Za obdavčitev je nerazpoložljiv tisti del dohodka, ki je potreben za
zadovoljevanje nujnih življenjskih potreb. Za obdavčitev razpoložljiv dohodek pa
določa davčna osnova, kot tak lahko označimo tisti del dohodka, ki je
zavezancu na razpolago za potrošnjo.125
3.3.6 Posebno subjektivno neto načelo
Davčni zavezanec ni dolžan vzdrževati le sebe, ampak mora poskrbeti za
eksistenčni minimum vzdrževanih družinskih članov. S tem se zmanjšuje
njegova ekonomska moč, nasprotno pa se vzdrževanim članom ta moč
povečuje.126
Bistvo posebnega subjektivnega neto načela (imenovanega tudi družinsko neto
načelo) je v tem, da se pri določanju za obdavčitev razpoložljivega dohodka
upoštevajo tudi potrebe oseb, ki jih je davčni zavezanec dolžan vzdrževati. Če
je davčni zavezanec (poleg sebe) dolžan vzdrževati tudi druge osebe (zakonca,
otroke …), skrbeti za njihov eksistenčni minimum, se na ta način znižuje
njegova ekonomska moč, medtem ko se ekonomska moč vzdrževanih oseb
povečuje.127
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podvržen obdavčevanju, zato je potrebno ta del dohodkov zakonsko izvzeti iz obdavčitve. Taki odbitki ne predstavljajo
nobenega privilegija, saj vrednostno sovpadajo z odbitki stroškov, ki se priznavajo kot podjetniški stroški pri ustvarjanju
dohodkov pravnih oseb. Oboji zmanjšujejo ekonomsko in s tem davčno sposobnost davčnih zavezancev.
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Tipke K., Lang J., (2013), že navedeno delo, str. 286.
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Kobal A., (2004),že navedeno delo, str. 57–58.
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Tipke K., Lang J., (2013), že navedeno delo, str. 288.
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Kobal A., (2004), že navedeno delo, str. 58.
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Dolžnost preživljanja določena z civilno pravno zakonodajo se kot davčna
ugodnost v obliki olajšave za vzdrževane družinske člane odraža na davčnem
področju.
Osebni odbitki služijo uresničevanju načela horizontalne davčne pravičnosti. Pri
enaki ekonomski moči morajo biti davčni zavezanci enako obdavčeni. Zneski
davkov morajo ustrezati enaki ravni dohodkov. Ocena davčne moči je pravilna
le takrat, ko upošteva vse pozitivne in negativne faktorje davčne moči, tako
stopnjo objektivne ekonomske moči, vse zaslužke in potrebne stroške kot tudi
stopnjo subjektivne davčne moči, ne samo neizogibne ali neizogibne osebne
izdatke, ampak tudi ustrezne osebne prejemke (socialne pomoči, olajšave za
zdravstveno zavarovanje).128
3.4 Optimalno obdavčenje
Optimalni davčni sistem je sistem, ki lahko zagotavlja uresničevanje ciljev
ekonomske politike neke države. Če nek davčni sistem ne zagotavlja pogojev
enakosti in pravičnosti v obdavčevanju, je nujno potrebno pristopiti k
spremembam davkov, ki pomenijo zamenjavo ene davčne oblike z drugo, ki bo
omogočila, da se zbere ista količina prihodkov. Oblikovanje davčnega sistema v
skladu s potrebami neke države ob upoštevanju konkretnih omejitev, je zelo
težka naloga.129
Država bi morala popravljati davčni sistem, vse dokler lahko položaj nekoga
izboljša, ne da bi pri tem poslabšala položaj kogarkoli.

V primeru

redistributivnega obdavčevanja je nujno, da se položaj nekoga poslabša, da bi
se izboljšal položaj drugih. Bistveno vprašanje pri tem je, ali je izboljšanje
položaja revnejših dovolj veliko, da se lahko opraviči poslabšanje položaja
bogatejših. Odgovor na to vprašanje ni ekonomske narave, ampak je odvisen
od funkcije družbenega blagostanja.130
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Tipke K., Lang J., (2013), že navedeno delo, str. 289–290.
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Đorđević M., (2008), že navedeno delo, str. 32.
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Popović D., (2008), že navedeno delo, str. 296.
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Da bi lahko nek davčni sistem zadovoljil pogoje optimalnosti, je nujno, da v
njem ne obstajajo izkrivljeni davki, ki bi omogočali davčnim zavezancem, da jih
s spremembo svojega obnašanja zmanjšajo ali zaobidejo. Optimalni davčni
sistem, v katerem bi bili vsi enakopravni in se med seboj ne bi bistveno
razlikovali, bi imel samo en davek, to je glavarina. Vendar pa je glavarina
skrajno nepravičen davek, ker se ob določanju davčne obveznosti ne upošteva
ekonomska moč davčnega zavezanca kot tudi ne njegove osebne in družinske
okoliščine. Davčni sistem z enim davkom ni vzdržen, ker ne upošteva principov
učinkovitosti in pravičnosti v obdavčevanju. Zaradi tega je nujno uvesti druge
davčne oblike s tendenco, da se njihovo prekomerno davčno breme čim bolj
zmanjša. V skladu s tem je bolj realno, da se uvede tak davčni sistem, v
katerem se posamezniki med seboj razlikujejo, tako da se ob oblikovanju
davčnega sistema ugotovita njihova ekonomska moč in osebne značilnosti.131
Z oblikovanjem optimalnega davčnega sistema davka na dohodek se razume
oblikovanje takšne davčne strukture, ki lahko zagotovi pravično razdelitev
dohodka. Gre za uvajanje davkov, ki se lahko personalizirajo glede na
ekonomsko moč, osebne in družinske okoliščine davčnega zavezanca. Takšne
davčne oblike zadostijo načelu pravičnosti v obdavčevanju, ki razen
učinkovitosti predstavlja enega od pogojev pri oblikovanju optimalnega
davčnega sistema.
Načeli pravičnosti in učinkovitosti sta si medsebojno nasprotujoči. Zadostitev
enega načela istočasno pomeni kršitev drugega načela. Zagotavljanje
pravičnosti v obdavčevanju zahteva visoke administrativne stroške, kar je v
nasprotju z načelom učinkovitosti. Prav tako pravičnost krši učinkovitost
alokacije dohodkov. Zato teorija optimalnega obdavčenja išče takšno učinkovito
davčno strukturo, ki lahko zagotovi potrebni davčni prihodek in realizira željene
prerazporeditvene učinke ob najmanjši izgubi njihove učinkovitosti. Optimalna
davčna struktura je torej tista, ki maksimizira družbeno blaginjo, v kateri izbira
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Đorđević M., (2008), že navedeno delo, str. 33.
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med pravičnostjo in učinkovitostjo najbolje odraža stališče družbe do teh dveh
konfliktnih ciljev.132
Optimalno obdavčenje je odvisno od kompromisa med davčno učinkovitostjo in
davčno pravičnostjo. V okviru teorije optimalnega obdavčevanja je pravičen tisti
davek, ki zagotavlja enakomerno razporeditev davčnega bremena, torej tisti, ki
določa enake davčne obveznosti za zavezance z enako plačilno sposobnostjo,
medtem ko je učinkovit davek tisti, ki povzroča malo administrativnih
stroškov.133
Tradicionalna teoretična razumevanja so zasnovana na predpostavki, da
pravičnost oziroma redistributivno delovanje predstavlja edino pomembno
značilnost davka na dohodek fizičnih oseb. Zaradi tega so bili ti teoretiki
mnenja, da mora biti optimalni model obdavčevanja dohodka fizičnih oseb
progresiven. Sčasoma so bila ta razmišljanja opuščena, ker se je poleg
pravičnosti pojavila tudi potreba po učinkovitosti te davčne oblike. Posledično so
se menjala tudi stališča o tem, kakšne značilnosti naj bi imel optimalni model
davka na dohodek fizičnih oseb v smeri širitve davčne osnove, zmanjšanja
višine in progresivnosti davčne stopnje. Čeprav se je dolgo smatralo, da
horizontalna in vertikalna pravičnost predstavljata najpomembnejše željene
značilnosti davka na dohodek fizičnih oseb, se je mnenje o tem spremenilo.
Še vedno obstaja enotno mnenje glede potrebe po horizontalni pravičnosti.
Mnenja glede nujnosti vertikalne pravičnosti pa si niso enotna, saj izhajajo iz
osebnih prepričanj in vrednostnih sodb. Zaradi empirijskih dokazov o
izkrivljenem delovanju davka na dohodek fizičnih oseb na ekonomsko
učinkovitost in posledično na gospodarsko rast vedno bolj prevladuje mnenje,
da je potrebno vplivom tega davka na ekonomsko učinkovitost dati večji
poudarek.
Očitno je, da bo teorija o optimalni pravičnosti davčnega sistema še dolgo tema
žolčnih razprav davčnih strokovnjakov, medtem ko se bodo davčni zavezanci
tudi v bodoče spraševali, kako doseči, da bo davek pravičen.134
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Đorđević M., (2008), že navedeno delo, str. 103.
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Bejaković P., (2012), že navedeno delo, str. 93.
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3.5 Prednosti in slabosti dohodnine
Dohodnina je namenjena pridobivanju proračunskih sredstev in izravnavi
dohodkovne neenakosti. Kako oba cilja uresničiti in pri tem ne prizadeti obe
načeli, ki sta vodilni pri tem, to sta načelo učinkovitosti in načelo pravičnosti, je
vprašanje, ki je predmet razprave ekonomistov, pravnikov, sociologov in vseh,
ki se tako ali drugače ukvarjajo s pravično razdelitvijo družbenega dohodka.
Učinkoviti davki so z vidika pravičnosti nesprejemljivi.135
Dohodnina se kot davek na dohodek nanaša na celotni dohodek davčnega
zavezanca. Poleg načela splošnosti davkov je temeljno načelo v okviru davkov
na dohodek tudi tako imenovano načelo »vseobsežnosti«. Dohodnina spada
med davke na celoten dohodek (global income taxes). Za davke te vrste je
značilno, da sintetično upoštevajo celoto (vsoto) vseh prihodkov pri določanju
enotne davčne osnove, tako dobljena enotna davčna osnova pa je izhodiščna
vrednost za uporabo enotne davčne tarife.136 Ta lastnost dohodnine pomeni s
stališča davčnega zavezanca enostavnejši način obdavčevanja njegovih
dohodkov, na drugi strani pa tudi za davčne organe pomeni večjo preglednost
in možnost nadzora.
Dohodnina je osebni davek, kar pomeni, da se pri obdavčitvi upoštevajo osebne
okoliščine na strani davčnega zavezanca, ki vplivajo na njegovo davčno
sposobnost. Tako se pri obdavčitvi ne upošteva le objektivna gospodarska
zmožnost, temveč tudi (še posebej) subjektivna gospodarska zmožnost
davčnega zavezanca.137
Kot slabost dohodnine se izpostavlja predvsem njena nezadostna učinkovitost
pravične razporeditve davčnega bremena, ki je odvisna predvsem od davčne
tarife in davčnih olajšav.
Zadnja ekonomska in finančna kriza, nastala finančna konsolidacija ter porast
dohodkovne neenakosti so ponovno aktualizirale težnje po širjenju davčne
osnove davka na dohodek oziroma širšem davčnem zajetju dohodkov zaradi
135

Kump N., Progresivnost neposrednih davčnih obremenitev fizičnih oseb, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2002, str. 74.
136

Škof B., Kobal A., (2000), že navedeno delo, str. 500.
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Škof B., Kobal A., (2000), že navedeno delo, str. 501.
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ustvarjanja dodatnih proračunskih prihodkov. Širjenje davčne osnove, posebej
skozi omejevanje davčnih olajšav davka na dohodek, najbolj prizadene olajšave
socialnega značaja (tiste, s katerimi se uresničuje subjektivno neto načelo).
Tako se pri pravičnosti obdavčevanja vedno bolj poudarja samo njegova
(pogosto poenostavljeno razumljena) horizontalna dimenzija v smislu ukinjanja
raznih davčnih olajšav, medtem ko se za njegovo glavno sestavino – vertikalno
pravičnost – smatra, da jo je potrebno uresničevati zunaj davčnega sistema.
Ker so te omejene na nižje dohodkovne sloje, ostaja načelo vertikalne
pravičnosti neuresničeno za ostale dohodkovne razrede.138
Med slabe lastnosti dohodnine je mogoče šteti tudi njeno zapletenost.139
Posledično je tudi v administrativno-tehničnem smislu običajnim državljanom
nerazumljiva. To povzroča odpor s strani davčnih zavezancev, ki imajo zaradi
nerazumevanja njenega obračuna občutek, da jih država neupravičeno,
običajno pa tudi prekomerno, obdavčuje. Zapletenost sistema povečuje še
nenehno spreminjanje področne in tudi ostale zakonodaje.140
Ena od možnih alternativ sedanjemu sistemu dohodnine je linearna dohodnina,
povezana z negativnim davkom.141 Čeprav je zamisel o linearni dohodnini
precej preprosta in jo je v uvedlo nekaj držav (Rusija, Slovaška, Srbija Ukrajina,
Gruzija, Romunija, Estonija, Litva, Latvija), bi njena uvedba zahtevala popolno
reformo sistema socialnih transferjev. Njeno osnovno bistvo je namreč to, da se
vsakemu davčnemu zavezancu prizna nek neobdavčen znesek, presežek nad
tem zneskom pa se obdavči z enotno davčno stopnjo. Ker so progresivne
davčne stopnje namenjene v prvi vrsti prerazporejanju dohodka, bi njena
odprava zahtevala drugačno obravnavo oseb z nizkimi dohodki. V negativni del
dohodnine bi bilo nujno vključiti sistem socialnih transferjev, tako da bi ti postali
njen integrirani del, saj bi le na ta način zadostili načelu pravičnega
obdavčevanja,
138
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Blažić H., Šimović H., Štambuk A., (2014), že navedeno delo str. 334.
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Dohodnina je zapleten davek zaradi različne obravnave davčnih zavezancev glede davčnih osnov, progresivne
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zaposlovanje in pripravljenost za delo. Prav nezmožnost reforme sistemov
socialne pomoči je poleg ostalih eden izmed glavnih vzrokov, da linearne
dohodnine niso sprejeli v razvitih državah.142

4. DRUŽINSKI DOHODKI IN NJIHOVA OBDAVČITEV
4.1 Pojem družinskih dohodkov
O družinskih dohodkih lahko govorimo, ko zakonodaja določa, da se dohodki
več posameznih fizičnih oseb iste družine obravnavajo enotno in je davčni
zavezanec družina. Vendar je malo držav, ki priznavajo družini lastnost
davčnega zavezanca glede dohodkov, ki jih vedno realizirajo posamezni člani
družine. Družina ni niti pravna oseba niti nima lastnosti gospodarskega
subjekta. Mnogo bolj pogoste so ureditve, kjer je zavezanec za plačilo davka v
zvezi z dohodki posameznih članov družine določena fizična oseba. Večina
davčnih sistemov priznava taki osebi davčne spodbude za družinske člane, ki
jih je oseba dolžna vzdrževati. Nekatere države iz obdavčitve izvzemajo
določene prejemke, večinoma iz naslova socialnih in solidarnostnih pomoči.
Tako lahko le izjemoma govorimo o obdavčitvi družinskih dohodkov, torej o
skupni obdavčitvi dohodkov družine kot davčnega zavezanca. Vprašanje
družinskih dohodkov je najpogosteje povezano z obdavčitvijo gospodinjstev.143
Problem, s katerim se srečujemo, je v definiranju enote obdavčitve. Večina ljudi
z nekom živi ali vsaj sprejema neke skupne ekonomske odločitve. Vprašanje je,
ali naj se razpoložljivi dohodek meri po posamezniku ali po gospodinjstvu. Ali je
potrebno ekonomske dobrine, ki so ustvarjene v skupnem življenju, upoštevati
kot dohodek posameznika ali kot skupni dohodek?
4.2 Metode obdavčenja družinskih dohodkov
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Več o linearni dohodnini: Kranjec M, Linearna dohodnina (flat-rate-tax), revija Gospodarska gibanja, št. 370, 2005,

str. 23–36.
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Povzeto po: Kostanjevec, B., Davčne spodbude in harmonizacija mednarodnega davčnega prava, Pravna fakulteta
Univerze v Mariboru, Inštitut za finančno pravo in javne finance, Maribor, 2002, str. 243.
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Nasproti razumevanju individualnega obdavčevanja je precej razširjeno stališče,
da je mnogo realneje obdavčevati družino kot enega od najbolj tipičnih
elementov družbene strukture. Prizadevanja za obdavčitev družine kot
davčnega zavezanca se utemeljujejo z ekonomskimi, socialno-političnimi in
fiskalnimi argumenti.144
Ekonomsko stališče izhaja iz dejstva, da življenje v družini predstavlja skupnost
življenja in imetja in se zato pričakuje, da prihaja do skupne porabe dohodka s
strani vseh članov družine, ne glede na to, ali so dohodek ustvarjali vsi ali samo
nekateri člani družine. Tako je individualni dohodek na razpolago vsem. Glede
na to, da družina skupno razpolaga z dohodkom, je nujno, da so skupaj tudi
nosilci davčnega bremena.
S socialno-političnega stališča se princip obdavčevanja družine utemeljuje s
pravilnejšo realizacijo načela obdavčitve po ekonomski moči, ker skupni
dohodek prikazuje skupno ekonomsko moč družine in predstavlja pravičnejšo
kategorijo za obdavčevanje kot individualni dohodek.
Fiskalni razlogi za izbiro družine kot davčnega zavezanca so zasnovani na tem,
da se na ta način zmanjšuje možnost izmikanja plačevanja davkov. V praksi to
pomeni, da lahko pri individualnem obdavčevanju dohodka posamezni družinski
člani, ki ustvarjajo visoke dohodke z različnimi pogodbami in dogovori, dohodke
prenesejo na družinske člane z manjšimi ali brez dohodkov in se na ta način
izognejo plačilu davka po višjih stopnjah. Če bi bila davčni zavezanec družina,
ne bi prihajalo do takšnih zmanjševanj davčne osnove in davčne obveznosti.
Vendar pa skupno obdavčevanje pomeni tudi povečanje davčnega bremena. S
seštevanjem dohodkov zakoncev se povečuje davčna moč, ki z uporabo
progresivnih davčnih stopenj pomeni višje davčno breme, kot če bi se vsak
dohodek obdavčeval posamično. Postavlja se tudi vprašanje, kako obravnavati
dohodke ostalih družinskih članov. Ali predstavljajo del družinskih dohodkov ali
pa jih je potrebno drugače obravnavati? Vse pomanjkljivosti obdavčevanja
skupnega dohodka bi lahko strnili v tri skupine:145
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kako izničiti oziroma ublažiti delovanje progresivne davčne lestvice na
skupni dohodek,



kako davčnemu zavezancu zagotoviti olajšavo, da bi se upoštevale
okoliščine skupnega življenja, in



ali obdavčevati samo skupni dohodek zakoncev ali celotne družine.

Prvo skupino problemov se lahko razreši z uvedbo metode delitve dohodka,
metode družinskih kvot in metode dvojne davčne lestvice.

Z metodo delitve dohodka (income splitting) se dohodki zakoncev najprej
seštejejo, nato pa se vsota deli z dva. Potem se odvzame znesek
eksistenčnega minimuma in se preostanek obdavči s progresivno davčno
lestvico, nakar se dobljeni znesek pomnoži z dva. Ta znesek predstavlja davčno
obveznost zakoncev. V primerjavi z individualnim obdavčevanjem je metoda
delitve dohodka za zavezance ugodnejša. Za davčne zavezance še ugodnejša
je obdavčitev skupnih dohodkov po metodi družinske kvote. Metoda je podobna
metodi delitve dohodka, vendar se pri njej skupni dohodek ne deli z dva, ampak
se deli s kvoto, ki je lahko večja ali manjša od dva, izračunava pa se na osnovi
nekaterih osebnih ali družinskih okoliščin davčnega zavezanca. V Franciji znaša
ta kvota za samske eno kvoto, za poročene brez otrok dve kvoti, za poročene z
enim otrokom pa dve in pol kvoti. Od dobljenega zneska se za vsakega
naslednjega otroka doda po 0,5 kvote. Od tako dobljenega zneska se odšteje
znesek eksistenčnega minimuma, nakar se dobljeni znesek obdavči po veljavni
davčni lestvici. Na koncu se ta znesek ponovno pomnoži s pripadajočo
družinsko kvoto in predstavlja družinsko davčno obremenitev.
Pri metodi dvojne davčne lestvice obstajata dve ali več davčnih stopenj. Ena
davčna stopnja se uporablja za primere, ko je davčni zavezanec samska oseba,
druga pa, kadar gre za obdavčitev dohodka zakoncev. Sodobni davčni sistemi
omogočajo izbiro davčnemu zavezancu, da se lahko odloči za skupno ali
individualno obdavčevanje.146

146

Đorđević M., (2008), že navedeno delo, str. 118–120.

53

Dohodek družine je torej mogoče davčno ugodneje obdavčiti in s tem družinam
zagotoviti enakomerni delež v razdelitvi dohodka z uporabo »splitting« metode
obdavčevanja.147
Nekatere države ne uporabljajo nobene od navedenih metod, ampak skupni
dohodek korigirajo z olajšavami. Ob tem se pojavlja problem, katere olajšave
uporabiti, da bi se upoštevale okoliščine skupnega življenja v družini. Te
olajšave se nanašajo na posamezne člane družine in so lahko:148


olajšave kot dopolnitev k standardnemu odbitku (olajšavi), kjer se
družinski dohodek zaradi skupnega življenja zmanjša pred obdavčitvijo,
in



olajšave, ki se konkretno nanašajo na zakonca ali vzdrževane otroke, kot
so davčni kredit, odbitek od dohodka ali otroški dodatek.

Tretji sklop problemov se nanaša na vprašanje, ali obdavčiti samo skupni
dohodek zakonca ali celotne družine oziroma gospodinjstva. V gospodinjstvu
kot skupnosti življenja, ustvarjanja in porabe ustvarjenih dohodkov so lahko tudi
osebe, ki si niso v sorodstveni ali bližnji sorodstveni zvezi. Vendar so to v
sodobnih družbah izjeme, saj družino običajno tvorijo mož, žena in otroci, t. i.
nuklearna

družina.

V

davčnih

sistemih

ne

zasledimo

obdavčevanja

gospodinjstva, ampak so to posamezniki ali nuklearna družina. Tudi tu pa
naletimo na problem dohodkov, ki pripadajo vzdrževanim otrokom oziroma
družinskim članom. V nekaterih davčnih sistemih je ta dohodek zajet v okviru
skupnega dohodka, v drugih pa je podvržen ugodnejšemu davčnemu režimu. 149
V praksah držav OECD so nekatere države pristopile k skupnemu
obdavčevanju dohodka družine. Tu je potrebno omeniti Francijo, kjer je davčni
zavezanec družina, kar pomeni, da je obdavčitvi podvržen skupni dohodek
družine. Po drugi strani je veliko držav, ki omogočajo davčnim zavezancem
izbiro med individualno in skupno obdavčitvijo. V Belgiji in na Češkem je
zastopano individualno obdavčevanje, možno pa je, da se davčni zavezanci
odločijo, da se njihov dohodek skupno obdavčuje. V Nemčiji se dohodek
147

Lončarić Horvat O., Obitelj u fiskalnim sustavu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994, str. 251.
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Đorđević M., (2008), že navedeno delo, str. 117.
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zakoncev

načeloma

obdavčuje

skupno,

ob

možnosti

individualnega

obdavčevanja.150
Po ZDoh-2 je zavezanec za dohodnino fizična oseba, ne pa družina kot
skupnost več fizičnih oseb. Zakon ne omogoča obdavčitve družinskih
dohodkov. Pojem družine je opredeljen v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih.151
Pri individualnem obdavčevanju, ki se uporablja v večini držav OECD, se
dohodek zakonca obdavčuje ločeno, kot dohodek dveh neporočenih oseb z
uporabo ustrezne davčne stopnje za individualno obdavčitev. Zakonska dejstva
se ne upoštevajo, zakonca se obravnavata kot samostojna davčna zavezanca.
Pogosti so primeri, ko je samo eden od zakoncev zaposlen in samo njegov
dohodek služi za vzdrževanje obeh zakoncev. V takih primerih veliko držav
uporablja metodo posamične obdavčitve, ob ugotavljanju davčne obveznosti pa
se priznava dodatni neobdavčeni znesek na račun zakonca, ki je nezaposlen.
Višina tega zneska je od države do države različna. Najpogosteje pa se odbija
znesek, ki je nižji od splošnega neobdavčenega zneska (osebnega odbitka), za
vsakega posameznika, tako da se od davčnega dolga odšteje znesek, ki je nižji
od dvakratnega zneska eksistenčnega minimuma.152
Pri metodi enostavnega skupnega obdavčevanja se dohodek zakoncev sešteje
in se nato zmanjša za znesek osebnega neobdavčenega dela in odbitka za
vsakega posameznega zakonca (kumulacija neobdavčenih zneskov zakoncev).
Tako dobljen znesek predstavlja davčno osnovo, ki se obdavči z normalno
(progresivno) davčno stopnjo, ki velja za posameznike. Praviloma je ob
takšnem načinu progresivnega obdavčevanja davčni dolg zakonca zaradi
povečane davčne osnove in posledično uporabe višje davčne mejne stopnje
znatno večji, kot je davčni dolg vsakega posameznega zakonca, če bi njun
skupni dohodek razdelili na sorazmerne dele in tako razdvojenega obdavčevali
posebej ob uporabi iste davčne stopnje. Negativnemu progresivnemu učinku, ki

150

Prav tam.
151 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), Uradni list RS, št. 69/04, 101/07-odl. US, 90/11- odl. US in
84/12- odl. US, opredeljuje družino kot življenjsko skupnost staršev in otrok.
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Mijatović N., (2007), že navedeno delo, str. 300–301.

55

povzroča povečano davčno obremenitev se lahko izognemo z postopkom
razdelitve (t. i. splitting metoda).153
S kakšnimi ukrepi, na kakšen način in s kakšnimi instrumenti bo neka država
uredila davčne dolžnosti družinskih članov, je odvisno predvsem od ustavnih
določil te države, kakor tudi od njene družinske (rodbinske), gospodarske,
podjetniške in drugih zakonodaj panožnih ekonomij. Davčno pravo samo
akceptira (sprejme) zakonito sprejete rešitve, ki se v navedenih pravnih
področjih nanašajo na družino in skladno z njimi določa davčne dolžnosti njenih
članov.154
4.3 Vloga in ukrepi davčne politike pri obdavčenju družine
Pojem družinske politike zajema celoto socialnih, ekonomskih, pravnih in drugih
ukrepov, ki jih izvaja država z namenom, da bi posredno ali neposredno vplivala
na življenjske pogoje družine in njenih članov.155 Ukrepi družinske politike so
vezani na sistem javnih financ, s katerimi se izvajajo ukrepi, ki posredno ali
neposredno vplivajo na ekonomski položaj družine. Posredni ukrepi se izvajajo
z davčnim sistemom v obliki določanja davčne osnove, davčne stopnje, davčnih
oprostitev in olajšav.
Zato vsaka sodobna in moderna država s svojo politiko in raznimi instrumenti
zagotavlja obstoj družine in ustvarja pogoje za povečanje števila družin in
njihovih članov ob spoštovanju osnovnih državljanskih, političnih, gospodarskih,
socialnih, kulturnih in drugih pravic vsakega njenega člana. To izvaja tudi z
davčno politiko. Na tem področju je osnovna naloga države, da enakomerno
razporedi davčno breme na vse člane družbe. Izhajajoč iz tega načela je država
upravičena, da z davčno politiko posega v prerazporeditev dohodka v korist
družinam z otroki.
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Prav tam.
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Dejstvo je, da je razpoložljivi dohodek družine z otroki po glavi (per capita)
vedno nižji od družin brez otrok. To velja za družine v vsaki kategoriji dohodka.
Z močnejšim obdavčevanjem družin brez otrok želi država enakomerneje
razdeliti javno breme. Na ta način se ustvarjajo pogoji za izboljšanje začetnih
življenjskih priložnosti predvsem za otroke iz revnejših družin in s tem prekiniti
prenos siromaštva iz generacije v generacijo. Razen moralnih (etičnih) obstajajo
za to tudi politični razlogi. Za politično stabilnost družbe je zelo pomembno, da
državni

ukrepi,

predvsem

na

področju

davkov,

počivajo

na

načelih

pravičnosti.156
Nesporno je, da se davčna moč spremeni tudi s sklenitvijo zakonske zveze.
Davčno pravo vsake države mora to dejstvo upoštevati, ker se lahko samo na
ta način davčno breme enakomerno razporedi in se spoštuje načelo pravičnosti.
Na podlagi sklenitve zakonske zveze nihče ne bi smel biti s stališča davčnega
prava privilegiran ali prikrajšan. S sklenitvijo zakonske zveze se davčna moč
zakonca v primerjavi z davčno močjo pred sklenitvijo zakonske zveze lahko
poveča ali zmanjša. Razen uresničevanje načela enakomerne razporeditve
davčnega bremena se pred davčno oblast postavljajo tudi druga vprašanja,
posebej vprašanja izvenzakonske skupnosti in njihovih mladoletnih otrok ali
otrok iz prejšnjih zakonskih zvez, zlasti če prejemajo stalni ali občasni dohodek
drugega starša.157
Vprašanje, ali bo država davčno drugače obravnavala posameznike kot
družine, je odvisno od ustavnih načel. Ustava je osnova za tisti del davčnega
sistema, ki med ostalim ureja davčni položaj družine. Davčni položaj družine je
vedno določen z njenim položajem v ustavi in v pravnem sistemu na splošno,
država pa se zaradi zagotavljanja ustavnih pravic ob ostalih instrumentih v večji
ali manjši meri vedno poslužuje tudi davčnega sistema. Razen ustave in na njej
temelječega davčnega prava se ne sme zanemariti tudi vpliva na davčni položaj
družin, ki ga imata pravna in sodna praksa, ter strokovna tolmačenja ustavnih in
zakonskih določb.158
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V državah s tržnim gospodarstvom je posebnega pomena podjetniški odnos
med člani družine in njihovo sodelovanje pri pridobivanju skupnih dohodkov. V
družinskem fiskalnem sistemu, za razliko do podjetniškega, medsebojni odnosi
ne počivajo vedno na interesih, ki so izključno materialne narave. V pravnih
sistemih sodobnih držav je načeloma prepovedano prezreti udeležence v
podjetniških odnosih samo zaradi njihovih družinskih odnosov. Podjetniški
odnosi med člani družine se zaradi tega ne smejo obravnavati drugače kot
podobni odnosi med tretjimi osebami. Da se ne bi članom družin, ki skupaj
sodelujejo v podjetniških aktivnostih, dobiček akumuliral, lahko izkoristijo
zakonsko možnost, da ga delijo in s tem zmanjšajo davčno breme. Njihovi
odnosi v teh dejavnostih morajo biti gospodarsko enakovredni, kot so odnosi
med tretjimi osebami. V kakšni meri in na kakšen način uredi država davčne
obveznosti družinskih članov v teh primerih, je odvisno predvsem od ustavnih
določb in določb področne družinske in gospodarske zakonodaje. Davčno pravo
pa te rešitve povzema in skladno z njimi ugotavlja davčne obveznosti družinskih
članov.159
Instrumenti, s katerimi država finančno izravnava davčno breme družin,
predvsem tistih z otroki in posamezniki, ki živijo sami, so ob davkih, davčnih
stopnjah, olajšavah in izvzetjih tudi transferni prejemki iz proračuna. Medtem ko
se po eni strani z davčno politiko olajšav zmanjšuje davčno breme družin, se po
drugi strani s proračunsko politiko povečuje njena ekonomska moč. Učinek
skupnega delovanja ene in druge politike privede do povečane pravičnosti v
razporeditvi

javnega

bremena.

Nekatere

države

z

davčnim

kreditom

zmanjšujejo davčni dolg, ne pa davčne osnove. Transferni prejemki so denarni
prejemki države gospodinjstvom iz proračunskih sredstev brez obveznosti
materialne ali nematerialne protidajatve, kar pomeni, da jih država daruje.
Najpomembnejša oblika transfernih prejemkov, vezanih na družino z otroki, je
otroški dodatek.160
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Razen transfernih prejemkov obstaja še vrsta drugih pomoči in ugodnosti, ki so
jih deležne družine z otroki. S tem, ko država prevzema največji delež stroškov
za izobraževanje, imajo otroci iz revnejših družin enake možnosti pridobivanja
znanja kot otroci iz bogatejših družin in na ta način možnost, da dosežejo enake
življenjske cilje. Takšna enakost sigurno prispeva tudi k politični in družbeni
stabilnosti neke države. Eden od ukrepov državnih politik pri davčni
razbremenitvi družin z otroki je izvzetje dela dohodka iz obdavčevanja, druga pa
je metoda »splitting« obdavčevanja. Dejstvo, da ustvarjajo različni davčni
zavezanci enak dohodek, še ne pomeni, da imajo tudi enako ekonomsko moč.
Ekonomska moč družine z otroki je manjša od tiste, ki je brez otrok, še manjša
pa je v primerjavi s posameznikom brez družine in otrok. Ta ukrep davčne
politike se opravičuje s tem, da se za eksistenco potreben minimum ne sme
obdavčevati, saj bi s tem le-ta postala vprašljiva. Zaradi tega se del dohodka, ki
se priznava kot eksistenčni minimum in je najpogosteje enak kot znesek
socialne pomoči, ne obdavčuje. Ta način obdavčevanja se običajno uporablja
pri davku na dediščine in darila. Zakonec in njihovi potomci, ter posvojenci, pod
določenimi pogoji tudi dediči drugega dednega reda, so v večini sodobnih
davčnih sistemov oproščeni plačila tega davka. Tak ukrep davčne politike se
utemeljuje s tem, da zapustnik ali daritelj ni varčeval in omejeval svoje porabe,
da bi svoje premoženje prepustil državi, ampak da bi materialno preskrbel svoje
potomstvo ali mu vsaj materialno pomagal. Odvisno od zakonske ureditve
zunajzakonske skupnosti v določenem pravnem redu je urejen ta način izvzetja
iz obdavčevanja članov teh skupnosti.161
Tudi z metodo skupne obdavčitve dohodkov zakoncev, ki počiva na ideji, da
zakonci z življenjem v zakonu tvorijo praviloma skupnost, ki ustvarja dohodke in
potrošnjo,

se

družine

davčno

razbremenjuje.162

»Splitting«

metoda

obdavčevanja zakoncev se lahko uporablja v primerih, ko oba zakonca
ustvarjata dohodke in tudi ko te dohodke ustvarja samo eden. Ali bosta ob tem
po obdavčitvi davčno izenačena zakon, v katerem sta oba zakonca zaposlena,
161
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in zakon, v katerem je zaposlen samo eden od zakoncev, je odvisno od davčno
pravnega sistema posamezne države. Čeprav tudi nezaposlen zakonec,
običajno je to žena, s svojim delom v gospodinjstvu ustvarja dohodek, t. i.
netržni dohodek, ta v sodobnih davčnih zakonodajah ni izenačen s tržnim
dohodkom partnerja, ki ga ustvarja kjerkoli razen v gospodinjstvu, zato se
»splitting« metoda obdavčevanja v teh primerih v praksi ne uporablja. Izjemoma
se ta oblika metode obdavčevanja uporablja tudi v primerih, ko eden od
zakoncev več ne živi. To je t. i. »splitting iz milosti« in se uporablja samo
določen čas od pričetka vdovstva. Kljub davčnim ugodnostim, ki jih prinaša
»splitting« metoda obdavčevanja, ta ni bila sprejeta v vseh sodobnih državah.163
Slovenska ustava, tako kot večina sodobnih ustav, postavlja družino pod
posebno zaščito države. 53. člen ustave v tretjem odstavku govori o varstvu
družine, materinstva, očetovstva, otrok in mladine ter o ustvarjanju potrebnih
razmer za to varstvo. Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v družini in v
zunajzakonski skupnosti ureja zakon. Z ZZZDR je izenačen odnos med
partnerjema v zakonski zvezi z odnosi v izvenzakonski skupnosti za tiste
partnerje, ki v taki zvezi živijo dalj časa. Za vzdrževanje zakonca v zakonski
zvezi se priznava zmanjšanje davčne osnove, medtem ko se za partnerje
zunajzakonske skupnosti ta olajšava priznava, če skupnost traja najmanj eno
leto. Tudi v dednem pravu164 so pravice zakonske in zunajzakonske skupnosti
izenačene. Prav tako se priznava olajšava za vsakega vzdrževanega otroka, ne
glede na to, ali gre za otroka, rojenega v zakonski ali zunajzakonski skupnosti.
Intervencije države na družinskem področju s fiskalnimi instrumenti lahko
ocenimo kot pozitivne, vendar le kot odraz prizadevanj pravne države, v kateri
se spoštuje načelo pravičnosti in enakomernosti. Nesprejemljiva bi bila
prizadevanja države, s katerimi bi za uresničitev višjih ciljev poskušala upravljati
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z najintimnejšimi področji življenja državljanov, v katere sodijo odločitve o tem,
ali se bodo poročili, imeli otroke, o njihovem številu itd.165
4.3.1 Družina in skupno gospodinjstvo
Družina je po ZZZDR življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok
uživa posebno varstvo.
Osnovne funkcije družine so biološko-reprodukcijske, psihološke, ekonomske in
sociološko-kulturne. V različnih kulturah poznajo različne oblike in velikosti
družin. Danes je družina v večini sodobnih družb drugačne oblike in pomena kot
je bila v preteklosti. Skozi spreminjanje družbeno ekonomskih razmerij se je
povečalo število družinskih oblik, družinskih stilov, manjšal se je pomen in
družbeni status zakonske zveze, naraslo je število razvez zakonskih zvez, kar
je posledično pomenilo povečanje enostarševskih družin. Zakonska zveza tudi
ne predstavlja več proizvodne enote, kot je to pomenila za kmečko in obrtno
proizvodnjo. V zahodnih družbah narašča tudi število homoseksualnih družin z
ali brez otrok, vendar imajo status legitimno priznane oblike družinskega
življenja le v nekaterih državah.166
Definicija skupnega gospodinjstva, ki jo je uporabljal Statistični urad Republike
Slovenije in je temeljila na ekonomskih merilih, po katerih se je kot merilo za
skupno gospodinjstvo štela skupna poraba sredstev za osnovne življenjske
potrebe, se je v letu 2011 spremenila. Kot osnovna izhodišča za uporabo tega
termina se razen skupnega gospodinjstva upoštevajo tudi sorodstvena razmerja
in statistične metode za določanje gospodinjstva in družine.
Medtem ko so pri opredeljevanju pojma družina v ospredju sorodstvene in
družinske vezi, so na podlagi navedenih kriterijev pri opredelitvi pojma skupno
gospodinjstvo

pomembnejši

kriteriji

skupnega

bivanja.

Člani

skupnega

gospodinjstva so lahko tudi osebe, ki si niso v nobeni sorodstveni zvezi.
Gospodinjstvo je skupnost prebivalcev (ali prebivalec, ki živi sam), ki prebivajo v
istem stanovanju in imajo opredeljeno isto številko gospodinjstva.
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ZDoh-2 tako družino kot tudi skupno gospodinjstvo ne opredeljuje kot davčnega
zavezanca. Izjema je kmečko gospodinjstvo.167 Tudi v tem primeru pa ni
mogoče govoriti o gospodinjstvu kot davčnem zavezancu, saj je davčni
zavezanec za celotno kmečko gospodinjstvo eden od članov gospodinjstva. Kot
družinski član je izenačen tudi partner v zunaj zakonski skupnosti in otroci
partnerja v zunaj zakonski skupnosti.
4.3.2 Vzdrževani družinski člani

V vseh družbah se določene kategorije prebivalstva, v prvi vrsti otroci,
bolni ter starejše in nemočne osebe, srečujejo s problemom lastnega
preživetja. Ob tem sodobne gospodarske in družbene motnje privedejo do
socialne nesigurnosti s povečanjem števila brezposelnih in oseb brez
materialnih sredstev za lastno eksistenco. V takšnih primerih imajo
pomembno vlogo družina, sorodstvene in družbene obveznosti vzajemne
pomoči in solidarnosti. Zaradi vloge tržnega gospodarstva se v sodobnih
družbah vzpostavlja drugačen model vzdrževanja in skrbi za te družinske
člane. Povečuje se obveznost posameznika in družine, vloga države pa se
zmanjšuje in postaja subsidiarnega pomena. Zaradi krize družine se
istočasno povečuje število revnejših ljudi, kar zahteva dodatno angažiranje
družbe in učinkovito delovanje socialne države.168
Zakonska obveznost države izhaja tako iz ustavnih določb169 kot tudi iz
mednarodnih dokumentov.170 Podrobneje so obveznosti in s tem povezane
ugodnosti, ki jih nudi država urejene v področni zakonodaji.
167

Kot kmečko gospodinjstvo se po 69. členu ZDoh-2 šteje: »skupnost oseb, ki niso najeta delovna sila in imajo na dan
30. junij v davčnem letu skupno stalno oziroma začasno prebivališče in so prijavljeni kot eno gospodinjstvo, ter imajo na ta
dan v uporabi najmanj toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da znaša njihov skupni katastrski dohodek najmanj 200 evrov,
ali v uporabi najmanj 40 čebeljih panjev, evidentiranih v registru čebelnjakov po predpisih o kmetijstvu.«
168

Galić Ž., Aktualnosti uzdržavanja između srodnika, Zbornik radova Pravnog fakulteta sveučilišta u Mostaru, XXIIXIII, 2014, str. 71.
169

Razen že navedenega 53. člena, posebno varstvo Ustava R Slovenije, namenja otrokom tudi v 56. členu, ki v
prvem odstavku določa: »Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo
otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo.«
170
-Splošna deklaracija o človekovih pravicah, sprejeta in razglašena na Generalni skupščini Združenih Narodov
10.decembra 1948, z resolucijo št. 217 A (III).
- Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, sprejet na Generalni skupščini Združenih narodov 16.
decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A (XXI), Uradni list RS, št. 35/92 – MP, št. 9/92.
- Deklaracija o otrokovih pravicah, sprejeta in razglašena na Generalni skupščini Združenih narodov 20. novembra
1959, z resolucijo št. 1386 (XIV).
- Evropska Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS(13.6.1994) MP, št. 7–41/1994

62

ZDoh-2 v 115. členu opredeljuje vzdrževane družinske člane, za katere davčni
zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo. Te osebe lahko razdelimo v tri
kategorije:171

1. Zakonci, razvezani zakonci in zunajzakonski partnerji, ki niso zaposleni in ne
opravljajo dejavnosti, nimajo lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od
višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, ki v letu 2016
znaša 2.436,92 evrov. Za razvezanega zakonca se lahko uveljavlja olajšava, če
mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in
družinskih

razmerjih,

priznana

pravica

do

preživnine,

ki

jo

plačuje.

Zunajzakonska skupnost, za katero se lahko uveljavlja davčna olajšava, pa
mora obstajati kot življenjska skupnost vsaj 12 mesecev.
2. Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se štejejo otroci do 18. leta
starosti.172 Po 18. letu starosti so vzdrževani družinski člani redno se šolajoči
otroci do 26. leta starosti, ki so brez dohodkov iz zaposlitve oziroma dohodkov
iz opravljanja dejavnosti. Po 26. letu starosti, če se do te starosti vpišejo na
dodiplomski ali podiplomski študij, lahko zavezanec uveljavlja otroke kot
vzdrževane družinske člane še za obdobje največ štirih oziroma šestih let. Kot
vzdrževani družinski člani se štejejo tudi otroci, starejši od 18 let, ki se ne
izobražujejo in so za delo sposobni, če so prijavljeni pri službi za zaposlovanje
in živijo s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nimajo lastnih
dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave. Ne
glede na starost se štejejo za vzdrževane družinske člane otroci, ki jim je
priznana pravica do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih za obdobje, ko jim je ta pravica priznana. Otroci,
(RS 33/1994)
- Konvencija o otrokovih pravicah, sprejeta na Generalni skupščini Združenih narodov 20. novembra 1989, z resolucijo
št. 44/25, objavljena v Uradnem listu SFRJ , Mednarodne pogodbe št. 15/90,
- Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic, Uradni list RS št. 86/1999.
- Evropska socialna listina, Uradni list RS, št. 24/1999 - MP, št. 7/99.
171

Povzeto po: Kobal A. (2004), že navedeno delo, str. 63–66.
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Za uveljavljanje davčnih olajšav zakon kot lastne otroke zavezanca navaja tudi posvojence, pastorke oziroma
otroke zunajzakonskega partnerja, vnuke, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev
ali če vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča. Za otroka pa se šteje tudi druga oseba,
če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča.
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ki imajo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se obravnavajo kot vzdrževani
družinski člani do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega
leta nadaljujejo šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, po 26. letu starosti pa,
če traja njihovo šolanje na visoki stopnji pet ali šest let ali če zaradi daljše
bolezni ali poškodbe ne končajo šolanja v predpisanem roku. Obdobje, v
katerem se štejejo za vzdrževane družinske člane, se v navedenih primerih
podaljša za toliko časa, koliko se je šolanje zaradi navedenih razlogov
podaljšalo. Otroci, ki so v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb za delo nezmožni, se štejejo za vzdrževane družinske
člane ne glede na njihovo starost.
3. Starši oziroma posvojitelji zavezanca so vzdrževani družinski člani, če nimajo
lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne
olajšave za vzdrževanega družinskega člana in živijo z zavezancem v skupnem
gospodinjstvu, kakor tudi če so v institucionalnem varstvu v socialno
varstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev. Z njimi so izenačeni
tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni
zavezanec za dohodnino.
Kot

posebnost

zakon

navaja

vzdrževane

družinske

člane

kmečkega

gospodinjstva zavezanca katerega pretežni del dohodka izvira iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Ti se štejejo za vzdrževane
družinske člane, če sodelujejo pri doseganju dohodka iz te dejavnosti, če
nimajo lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od posebne
olajšave za vzdrževanega družinskega člana in pod pogojem, da njihovi otroci,
zakonec, starši ali posvojitelji zanje ne uveljavljajo posebne olajšave za
vzdrževanega družinskega člana. V takem primeru se kot vzdrževani družinski
član zavezanca šteje tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva.
Za lastne dohodke se pri vseh treh skupinah vzdrževanih družinskih članov
štejejo vsi dohodki, ki jih kot take opredeljuje zakon.
4.3.3 Eksistenčni minimum
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Eksistenčni minimum predstavlja spodnjo mejo davčne obremenitve, kar
pomeni, da je namenjen vzdrževanju življenjskega standarda davčnega
zavezanca in njegove družine.
S ciljem, da se zadosti načelu pravičnega obdavčevanja, je potrebno določiti
mejo revščine oziroma eksistenčni minimum. Na ta način se poudarja socialna
razsežnost

obdavčevanja

dohodka

fizičnih

oseb.

Razen

upoštevanja

ekonomske moči davčnih zavezancev je nujno upoštevati njihovo pravico do
človeku dostojnega življenja. Šele tako bo zadoščeno principu pravičnosti. Iz
teh razlogov se ne dovoljuje finančno odvzemanje ekonomske moči, katerega
velikost bi po obdavčevanju predstavljala nezadosten znesek za zadovoljevanje
osnovnih življenjskih potreb.173
Ob tem je potrebno upoštevati, da se znesek neobdavčenega minimuma,
potrebnega za preživetje, ugotavlja pri neposrednih davkih. Osebe, ki so pod
njim, kljub temu plačujejo posredne davke z nakupi in plačilom storitev v cenah,
kjer so ti davki skriti.174
Višina eksistenčnega minimuma bi morala odgovarjati nujnim življenjskim
stroškom. S ciljem, da se določi ta znesek, se uvaja meja dohodka, pod katero
se ne izvaja obdavčevanje, to je t. i. davčni prag, ki ga sestavljajo stroški, ki so
potrebni za reprodukcijo posameznika oziroma družine. Ne obstaja noben
argument, ki bi utemeljeval obdavčitev eksistenčnega minimuma, saj bi bil na ta
način prizadet obstoj davčnega zavezanca in njegove družine. Biološke potrebe
posameznika določajo mejo davčnega bremena.
Z izvzetjem eksistenčnega minimuma iz obdavčevanja se izvaja personalizacija
obdavčevanja. Ta nivo dohodka predstavlja enega najznačilnejših standardnih
odbitkov in ga imenujemo osebni odbitek, Glede na to, da se nanaša na osebo,
pomeni, da ima vsaka oseba, ki ustvarja dohodek, pravico do zakonsko
določenega osebnega odbitka, ki ima lahko eno od sledečih oblik:175
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Đorđević, M., (2008), že navedeno delo, str. 197.

174

Popović D., (1997), že navedeno delo, str. str. 293.

175

Đorđević, M., (2008), že navedeno delo, str. 198.
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kot odbitek, določen v fiksnem denarnem znesku, ki se odbija od
davčne osnove, je zakonsko določen in je enak za vse davčne
zavezance,



kot davčni kredit, ki se odbija od že določenega davčnega dolga,



v obliki ničelne stopnje, ki pomeni ničelno davčno stopnjo do določene
višine dohodka oziroma prvega razreda obdavčevanja.

Eno od zelo pomembnih vprašanj je določanje višine eksistenčnega minimuma.
Njegova višina se najpogosteje določa po višini zajamčenega osebnega
dohodka. Pri individualnem obdavčevanju se znesek eksistenčnega minimuma
odšteva od dohodka vsakega družinskega člana. Če se dohodek družine
obdavčuje kot skupni dohodek, se eksistenčni minimum odšteva v odvisnosti od
določenega davčnega modela. Na višino eksistenčnega minimuma vpliva tudi
število vzdrževanih oseb. Odnos med aktivnimi in vzdrževanimi družinskimi
člani vpliva tudi na obseg osebne porabe posameznika in družine.176
Nekateri teoretiki izhajajo iz stališča, da je izločevanje eksistenčnega minimuma
v nasprotju z zahtevami zadovoljevanja javnih potreb, in smatrajo, da je v vsaki
gospodarski aktivnosti oziroma osebnem delu posameznika zajet tudi del javnih
storitev, ki jih zagotavlja država. Ker država prispeva k ustvarjanju dohodka,
mora vsak posameznik, tudi tisti z najmanjšim dohodkom, plačati davek. Drugi
teoretiki so mnenja, da bi moral biti osebni odbitek odvisen od konkretnih
razmer in ne bi smel biti enak za vse.
Skrajne teorije se nagibajo k ukinitvi eksistenčnega minimuma, ker zastopajo
stališče, da je revščina rezultat nesposobnosti posameznika, da se sooča z
zahtevami ekonomskega življenja.
Večina zagovornikov neobdavčenega minimuma ga utemeljuje z dejstvom, da
ima država interes, da ustvarja davčno moč, ki bo omogočala financiranje
državne uprave. V kolikor država obdavčuje tudi posameznike, ki ustvarjajo
izredno nizke dohodke, ogroža njihovo eksistenco in s tem reprodukcijo delovne
sile. Na ta način se ustvarjajo učinki, ki so v nasprotju s tistim, kar se želi doseči
z obdavčitvijo.
176

Prav tam.
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Razen s teorijo reprodukcije veliko teoretikov opravičuje obstoj eksistenčnega
minimuma s tezo, da je pravica vsakega posameznika, da najprej zadovolji
svoje osebne potrebe in šele nato skrbi za javne interese. Zaradi tega
posameznik lahko plača davek šele po tem, ko zadovolji svoje nujne potrebe in
mu je zato potrebno dovoliti, da izdvoji določena sredstva za zadovoljevanje
svojih potreb v obliki eksistenčnega minimuma.177
Višina eksistenčnega minimuma je rezultat empirijskih izračunov, ki so pogojeni
s stopnjo razvoja in družbenega standarda, kot tudi s socialno obravnavo
posameznika in družine, z dejanskimi življenjskimi stroški in drugimi dejavniki.
Višine eksistenčnega minimuma ni mogoče enostavno določiti za vse čase in za
vse države. Njegova višina je odvisna od ekonomskega, kulturnega, socialnega
in siceršnjega razvoja družbe. Praviloma tudi ne velja enotno za ozemlje neke
države, ampak ga določajo ožje družbeno politične skupnosti, odvisno od
lokalnih razmer.178 Konkretna višina eksistenčnega minimuma se usklajuje z
indeksom rasti življenjskih stroškov.
4.4 Razpoložljivi dohodek družine
O družinskih dohodkih v pravem pomenu besede govorimo tedaj, ko državna
zakonodaja omogoča, da se dohodki več posameznih fizičnih oseb iz iste
družine obravnavajo enotno, torej je v tem primeru davčni zavezanec
družina.179
Skupni dohodek družine predstavlja seštevek dohodkov posameznikov iz
različnih virov, ki se obdavčujejo z dohodnino. Dohodek, ki ga v določenem
obdobju posameznik zasluži ali kako drugače pridobi, je celotni dohodek.
Predmet obdavčitve z dohodnino ni vse, kar davčni zavezanec pridobi v
obdobju posameznega davčnega leta. Z davčnega vidika niso relevantni vsi
posameznikovi prihodki, temveč le tisti, ki jih zakonodajalec kot takšne opredeli.
Ta opredelitev se lahko izvede na dva načina. Prvi način je sistem pozitivne
177

Povzeto po: Đorđević, M., (2008), že navedeno delo, str. 199.

178

Jelčić B., (1980), že navedeno delo, str. 105.

179

Kostanjevec B., (2002), že navedeno delo, str. 243.

67

definicije dohodka – zakonodajalec opredeli tiste prihodke, ki so davčno
relevantni in tvorijo posameznikov celotni dohodek. Drugi način je uporaba t. i.
negativne definicije dohodka, ko zakonodajalec opredeli prihodke posameznika,
ki so neobdavčeni (bodisi ne gre za prihodke v smislu zakona bodisi so izvzeti
iz obdavčitve, ker je torej predvidena davčna oprostitev).180
Obdavčljivi dohodki so v zakonu našteti taksativno, kar z vidika obdavčitve
pomeni, da so neobdavčeni vsi tisti dohodki, ki niso izrecno navedeni.181
Slovenski dohodninski zakon torej povzema negativno definicijo dohodka.182
Med dohodke po ZDoh-2 spadajo: dohodki iz zaposlitve, dohodki iz opravljanja
dejavnosti, dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjskih pravic,
dohodki iz kapitala in drugi dohodki. Med dohodke lahko štejemo tudi vse
dohodke, ki so bili ustvarjeni, a ne prijavljeni pri ustreznih službah, vendar ti niso
predmet davčne obravnave.183
Dohodki, ki jih navaja zakon, razen dohodkov iz kapitala, se obdavčujejo
sintetično, kar pomeni, da se kot davčna osnova upošteva vsota vseh prihodkov
oziroma dohodkov davčnega zavezanca, doseženih v letu, za katero se
odmerja dohodnina. Dohodki iz kapitala so obdavčeni s ceduralnim davkom in
se ne vključujejo v letno davčno osnovo zavezanca.184
Dohodek, ki je predmet davčne obravnave (dohodek za obdavčitev), je
dohodek, ki je zmanjšan za določene kategorije, ki so izvzete iz obdavčitve, to
so davčne oprostitve. Ko od dohodka, ki je predmet davčne obravnave,
odštejemo priznane stroške, ki so nastali pri pridobivanju tega dohodka, in
davčne olajšave (deductions, allowances), dobimo davčno osnovo.
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Škof B. in ostali, (2007), že navedeno delo, str. 169.

181

Škof B., Kobal A., (1999), že navedeno delo, str. 1609.

182

Drugi odstavek 15. člena ZDoh-2 določa: »Dohodki so vsi dohodki in dobički, ne glede na vrsto, če ni s tem
zakonom drugače določeno«.
183
V tuji davčni literaturi je zaslediti tudi zanimivo ureditev obdavčitve dohodkov, ki izvirajo iz nemogoče, prepovedane
ali celo kaznive dejavnosti. Tako je po avstrijskem pravu v primeru, da zapadejo dohodki pod enega izmed virov
dohodnine, popolnoma vseeno, ali je dejavnost, ki je vir dohodkov, nemogoča, prepovedana ali kazniva. Povzeto po
Pernek F., Obdavčitev fizičnih oseb, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, 2001, str. 24.
184

Nasprotje sintetični obdavčitvi predstavlja analitično-ceduralna obdavčitev. Gre za sistem obdavčitve posameznih
vrst dohodkov fizične osebe z različnimi, samostojnimi vrstami davkov. Pri tem se za vsako vrsto davkov uporablja
posebna davčna stopnja (tarifa). ZDoh-2 takšen način obdavčitve predvideva za obdavčitev dohodkov iz kapitala, kamor
se uvrščajo obresti, dividende in kapitalski dobički. Podrobneje o tem: Škof, B. in ostali, (2007), že navedeno delo, str.
152–153.
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Končno davčno obveznost izračunamo tako, da zakonsko določeno davčno
stopnjo uporabimo na davčni osnovi. Če neto davčno obveznost odštejemo od
celotnega dohodka, dobimo razpoložljiv dohodek ali dohodek po obdavčitvi.
Končni dejansko razpoložlji dohodek gospodinjstva po obdavčitvi lahko
poenostavljeno prikažemo v naslednji obliki:185

primarni dohodek (dohodek od dela in kapitala)
+ nadomestila dohodka (pokojnine, boleznine itd.)
+ socialni transferji (otroški dodatki, štipendije, socialne pomoči ...)
- neposredni davki (dohodnina)
- socialni prispevki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------= razpoložljivi denarni dohodek gospodinjstva
- posredni davki
+ vrednost storitev (potrošnje dobrin) javnega sektorja
---------------------------------------------------------------------------------------------------------= končni dohodek gospodinjstva
Ugotavljanje razpoložljivega družinskega dohodka oziroma življenjskega
standarda družine je zaradi števila članov družine, njihove starosti, strukture in
drugih dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto življenja, izredno težavno. Zaradi tega
se pri analizah uporablja enačba »izenačevanja dohodkov« različnih tipov
družin. Najbolj razširjena je modificirana lestvica OECD (MOECD).186
4.4.1 Davčne spodbude, ki vplivajo na razpoložljivi dohodek družine
Finančne davčne oprostitve in olajšave (skratka davčne spodbude) so
instrumenti fiskalne politike, s katerimi se dosegajo učinki ekonomske in
socialne politike.187
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Kump, N.,(2002), že navedeno delo, str. 28.

186

Po modificirani lestvici OECD za izenačevanje dohodkov različnih družin se izračunajo uteži tako, da se prvemu
odraslemu članu družine dodeli utež 1, vsakemu naslednjemu odraslemu članu 0,5 uteži, otrokom pa 0,3 uteži. Povzeto
po: Urban I., (2012), že navedeno delo, str. 34.
187

Kostanjevec B., Davčne spodbude in posebnosti harmonizacije v Evropski uniji, Podjetje in delo 2/2002/XXVIII, str.
271.
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Davčne oprostitve in olajšave so izjeme v pravni ureditvi davčnega sistema.

Njihova pravna ureditev je posebna (lex specialis) glede na splošno pravno
opredelitev obdavčevanja (lex generalis) in je zato v pravni konsistenci tako
legalna kot legitimna. Ta ureditev pa ima ekonomske posledice, ki potencialno
lahko (z)rušijo načelo davčne nevtralnosti. Davčne olajšave (ang. tax reliefs)
pomenijo izjemo od pravila davčne splošnosti in so pravno opravičljive
predvsem v smislu načela davčne sorazmernosti. Vsaka davčna olajšava
pomeni odmik od načela davčne splošnosti in načela davčne enakomernosti
(posebne davčne olajšave). Pomembne so predvsem z vidika načela socialne
države in pospeševanja ekonomskega razvoja.188
Davčne oprostitve zajemajo določene kategorije prejemkov, ki so iz različnih,
najpogosteje socialno političnih razlogov, izvzete iz obdavčitve. Oprostitve so
taksativno naštete v zakonu.
Ločimo stvarne (objektivne) davčne oprostitve, ko iz predmeta obdavčitve
(davčnega objekta) izločimo posamezne vrste dohodkov, tako da za en del
objekta obdavčitve ne nastopijo davčne posledice. Stvarne davčne oprostitve so
zakonsko predvidene in odvisne od volje zakonodajalca oziroma fiskalne
politike posamezne države. Obseg, število in višina takih oprostitev niso odvisni
od volje davčnega zavezanca. Stvarne oprostitve niso vezane na osebo
davčnega

zavezanca,

temveč

je

oprostitev

priznana

vsem

davčnim

zavezancem, ki prejemajo dohodke, ki so oproščeni plačila dohodnine.
Zakon predvideva še dodatne oprostitve, do uveljavljanja katerih imajo pravico
le tisti posamezniki, ki jih kot takšne opredeljuje zakon (osebne oprostitve), in
sicer za zakonsko določene dohodke (stvarne oprostitve). Tako zakon
predvideva oprostitve plačila dohodnine od določenih dohodkov za nerezidente
in dohodkov rezidentov, ki so uslužbenci institucij Evropskih skupnosti,
Evropske centralne banke, Evropskega investicijskega sklada ali Evropske
investicijske banke. Z izvzetjem plačila dohodnine rezidentov – uslužbencev
navedenih institucij Evropske unije – je kršeno načelo obdavčitve svetovnega

188

Škof B. in ostali, (2007), že navedeno delo, str. 124–125.
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dohodka, to je obveznost plačila dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v in
izven Slovenije.
Če zakon pri nekomu predpostavlja zmanjšano davčno sposobnost v primerjavi
s splošno davčno sposobnostjo, se lahko to upošteva z zmanjšanjem davčne
mere, ki se med drugim lahko doseže tudi z znižanjem davčne osnove. V
primeru, ko se zniža davčna mera, govorimo o davčni olajšavi.189
Poleg davčnih oprostitev in olajšav, ki popolnoma ali deloma iz davčne
obveznosti izvzemajo določene osebe ali predmete, ker pri njih zakon ne
predvideva nobene ali vsaj ne popolne davčne sposobnosti, obstajajo tudi
druge davčne oprostitve in olajšave. Če zakon kljub obstoječi davčni
sposobnosti daje popolno oprostitev ali olajšavo, govorimo o davčnih
ugodnostih. Take davčne ugodnosti kršijo načelo splošne davčne obveznosti in
pomenijo dejanski privilegij, ki je sicer lahko utemeljen v javnem interesu ali pa
tudi ne. Že delna oprostitev od davčne mere, npr. davčna olajšava, lahko
pomeni privilegij, če ni utemeljena v pomanjkanju davčne sposobnosti.190
Davčnih spodbud, ki temeljijo na zmanjšani ali popolni davčni nesposobnosti,
ne smemo enačiti z davčnimi privilegiji. V teh primerih namreč načelo davčne
splošnosti že vključuje tudi davčne oprostitve in olajšave za taksativno naštete
davčne subjekte in davčne objekte.191
Davčna oprostitev torej obstaja tedaj, ko se v skladu s politiko obdavčevanja
začasno ali trajno iz plačila davka izločijo posamezni davčni predmeti ali osebe.
Ker je dohodnina osebni davek, se pri določanju davčne obveznosti upoštevajo
osebne okoliščine davčnega zavezanca, zato imajo dohodninske olajšave
značaj osebne oprostitve oziroma olajšave.
Glede na tehniko upoštevanja davčnih olajšav jih lahko razdelimo na olajšave v
širšem in ožjem smislu. V širšem smislu se med olajšave štejejo tudi davčne
oprostitve, znižane davčne stopnje za posamezne dohodke, odlog plačila
davka, medtem ko se v ožjem smislu misli na odbitke od davčne osnove in
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Kostanjevec, B., (2002), že navedeno delo, str. 7.
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Nikakor pa ni podan privilegij le tedaj, ko kljub obstoječi sposobnosti nastopi popolna oprostitev. Zadostuje že delna
oprostitev od davčne mere (ev. v obliki znižane davčne osnove), ki smo jo imenovali davčna olajšava. Če torej zakon
kljub obstoječi davčni sposobnosti dovoljuje davčno olajšavo, je prav tako podan privilegij kakor v slučaju popolne
oprostitve, ki ni utemeljena v pomanjkanju davčne sposobnosti. Povzeto po: Murko V., (1937), že navedeno delo, str. 8.
191
Kostanjevec B., (2002), že navedeno delo, str. 7.

71

davčni kredit. Navedena delitev olajšav na odbitke od davčne osnove192 in na
davčni kredit ni samo tehničnega značaja, ampak ima posledice tudi na
področju davčne pravičnosti in učinkovitosti.
Po razumevanju nekaterih nemških in avstrijskih teoretikov se vertikalna
pravičnost lahko najbolje doseže z davčno progresivno tarifo, tako da se davčna
obveznost razdeli glede na davčno sposobnost, ki se odraža v obdavčljivem
dohodku. To pomeni, da se olajšave, s katerimi se uresničuje objektivno in
subjektivno neto davčno načelo, morajo upoštevati kot odbitki od davčne
osnove in nikakor ne kot davčni kredit, da bi se lahko ugotovila dejanska
davčna osnova in dejanska davčna sposobnost. Nadaljnje razlike v davčnem
bremenu različnih višin dohodkov so v izključni domeni in rezultat uradne
zakonsko določene progresije, ki izhaja iz družbene odločitve glede željene
stopnje prerazdelitve dohodka. Nasproti temu se lahko priznavajo olajšave kot
davčni kredit, ki imajo redistributivne učinke v korist nižjih dohodkovnih skupin.
Drugo stališče temelji na kritiki predhodnega. Odbitki od osnove zaradi
neposredne progresije prinašajo relativno večjo korist višjim dohodkom, ki se
nahajajo v razredih z višjimi marginalnimi stopnjami, ker je njihovo zmanjšanje
davka, torej davčni prihranek, večji od takšnega zmanjšanja za nižje
dohodke.193
Davčne olajšave lahko razdelimo tudi na standardne in nestandardne. Prve niso
odvisne od izdatkov davkoplačevalca in so dostopne vsem, ki izpolnjujejo
določene pogoje. Drugo skupino predstavljajo olajšave, ki so odvisne od
dejanskih

izdatkov.

Slovenski

dohodninski

sistem,

razen

olajšave

za

prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ne pozna drugih nestandardnih
olajšav.
Države se preko olajšav pravzaprav odpovejo delu dohodnine, vendar pa
določen znesek ponovno pridobijo zaradi boljšega standarda prebivalstva, ki
hkrati tudi zvišuje potrošnjo, kar za seboj potegne ostale davke. Denar, ki naj bi

192

Pri tem so mišljene predvsem osebne olajšave in olajšave za vzdrževane družinske člane.
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Blažić H., Usporedni porezni sustav, Oporezivanje dohotka i dobiti, Ekonomski fakultet u Rijeci, 2006, str. 135–136.
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bil z olajšavami »izgubljen« pri dohodnini, bo namreč po vsej verjetnosti pritekel
v državno blagajno preko drugih davkov.194
4.4.2 Pomen progresivne dohodninske lestvice pri obdavčevanju družinskih
dohodkov

Za odpravljanje neenakosti v razdelitvi in procesu prerazdelitve dohodka so
posebnega pomena progresivno obdavčevanje dohodkov fizičnih oseb in
socialni transferji. S progresivnim obdavčevanjem dohodka se doseže
zmanjševanje neenakosti v dohodkih, ustvarjenih v procesu razdelitve. Davek
na dohodek fizičnih oseb se zato smatra za enega najpravičnejših davčnih
oblik, ker se z uporabo progresivne davčne lestvice doseže pravičnost
razdelitve dohodka. Vendar so mnenja o tem deljena. Nekateri so mnenja, da
strme progresivne lestvice zmanjšujejo ekonomsko neenakost, medtem ko
drugi smatrajo, da ima rast v progresivnosti davčne strukture majhen vpliv na
zmanjšanje neenakosti v družbi.
Problem, s katerim se srečujejo davčne oblasti pri vprašanju restributivnih
učinkov davka na dohodek fizičnih oseb, je predvsem, katere socialne skupine
so s tem davkom bolj obremenjene in kako preko davčnega sistema zmanjšati
socialne razlike. Na podlagi empiričnih raziskav lahko zaključimo, da davek na
dohodke fizičnih oseb najpogosteje prizadene davčne zavezance z višjimi
dohodki, ker zaradi progresivne lestvice nosijo večje davčno breme. Tisti, ki
imajo višji dohodek, se odrekajo večjemu deležu svojega dohodka na račun
tega davka, kot tisti, ki imajo nižji dohodek. Na ta način se doseže pravičnost v
obdavčevanju in zmanjšuje neenakost v razdelitvi dohodka.
Ob redistribuciji dohodka se postavlja vprašanje, ali je davčna obremenitev
pravično razporejena. Neenakost razdelitve dohodka merimo s pomočjo
Lorenzove krivulje.195
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Škof B., Teržan R., Slovenska dohodnina v primerjavi z ostalimi evropskimi državami, Davčno-finančna praksa,
let.11,štev. 10, 2010, str. 12–14.
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Đorđević, M., (2008), že navedeno delo, str. 71.
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Slika 1: Lorenzova krivulja

dohodek

gospodinjstvo

Vir: Đorđević M., Kontroverze oporezivanja dohodka fizičkih lica, doktorska disertacija,Ekonomski fakultet u Nišu, Niš
2008, str.72.

Na grafu je na abcisi prikazano gospodinjstvo, ordinata pa predstavlja dohodek.
Če bi bila razdelitev popolnoma pravična, bi razdelitev dohodka predstavljala
diagonala pod kotom 45 stopinj. Vendar je to samo teoretični primer, ki v praksi
ni mogoč. Na osnovi krivulje lahko zaključimo, da revnim pripada samo majhen
delež dohodka, medtem ko najbogatejši zajemajo največji znesek dohodkov, s
čimer se poglablja neenakost v družbi. Zaradi tega je nujna intervencija države,
da preko progresivnega obdavčevanja dohodkov in s socialnimi transferji
odpravi ali vsaj ublaži te neenakosti.196
V povezavi z Lorenzovim grafikonom lahko z Ginijevim koeficientom, ki je
najbolj priljubljena in najpogosteje uporabljena mera dohodkovne neenakosti,
posredno izračunamo dohodkovno neenakost. Z oddaljevanjem krivulje od
diagonale se vrednost Ginijevega koeficienta in s tem neenakost dohodkov
povečuje.
Vrednost tega koeficienta se giblje med 0 (popolna enakost) in 1 (popolna
neenakost).197
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Đorđević, M., (2008), že navedeno delo, str. 72.
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Več o Lorenzovi krivulji, Ginijevem koeficientu in Atkinsonovem indeksu glej: Stanovnik T., (2012), že navedeno
delo, str. 179–183.
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Slika 2: Ginijev koeficienti ekvivalentnega razpoložljivega dohodka v evropskih državah
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Opomba:Ginijev količnik je mera za koncentracijo dohodka in lahko zavzame vrednost med 0 in
1, ker ga prikazujemo v odstotkih pa med 0 in 100 %. Višji je, večja je neenakost porazdelitve
dohodka v družbi.198
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Statistični urad Republike Slovenije, dostopno na:
http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8141 (6. 6. 2016).
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Velik delež proračunskih sredstev se koristi za različne redistributivne aktivnosti,
s katerimi država blaži neenakost v razdelitvi. Cilj vladnih redistributivnih
programov je, da se na račun prihodkov enih davčnih zavezancev izboljša
ekonomski položaj drugih. Na ta način se uveljavlja načelo davčne pravičnosti,
po katerem ima oseba, ki je sposobna plačati davke, neke vrste družbeno
obveznost, da pomaga tistim, ki so v gmotno slabšem položaju. Da bi bil
dohodek pravično razporejen, plača večji davek tisti, ki ima večjo ekonomsko in
s tem tudi davčno moč. Ob tem pa se postavlja vprašanje etične korektnosti, ali
je pošteno vzeti del dohodkov enih, da bi se povečali dohodki drugih.
Neenakost nastaja tudi zaradi tega, ker so nekateri bolj produktivni, več delajo
in zaradi tega nosijo tudi večje davčno breme.
Ena od osnovnih značilnosti sintetičnega obdavčevanja je progresivnost v
določanju davčne stopnje. Progresivne davčne stopnje naraščajo z rastjo
davčne osnove. Njihova rast je lahko enakomerna, pospešena ali upočasnjena.
Tako lahko govorimo o: proporcionalno progresivni davčni stopnji, progresivno
progresivni davčni stopnji ali o degresivno progresivni davčni stopnji.
Pri proporcionalno progresivni davčni stopnji davčna stopnja raste sorazmerno
z rastjo davčne osnove. Ta oblika progresije predstavlja najblažjo obliko davčne
progresije. Progresivno progresivne davčne stopnje se povečujejo z večjim
procentom, kot se povečuje davčna osnova. Rast davčnih stopenj je pospešena
v primerjavi z rastjo davčne osnove. Na ta način davčni zavezanci z višjimi
dohodki plačajo večji znesek davka. Tak način obdavčevanja ni pravičen in
odvrača davčne zavezance, da bi ustvarjali višje dohodke, zato je potrebno
uvesti številčne davčne oprostitve in olajšave.
Močna progresivnost davčnih stopenj je lahko vzrok za povečano število
davčnega izogibanja, davčnega zaobidenja ali davčnega izmikanja predvsem
zavezancev z visokimi dohodki, kar posledično pomeni manj proračunskih
prihodkov.
Izbira primerne progresivne oblike davčne stopnje zahteva od davčnih oblasti,
da ocenijo, pod katerimi pogoji in katero obliko progresije bodo izbrale. Ob
neprimerni izbiri lahko to izzove nasprotne učinke od pričakovanih. Ne glede na
stopnjo progresije, davčne stopnje vedno naraščajo z rastjo davčne osnove,
različna je le dinamika naraščanja. Vendar pa je na določeni višini dohodka
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nesmiselno povečevati davčno stopnjo, ker bi marginalna davčna stopnja
dosegla vrednost nad 100 %, kar pa ni sprejemljivo, saj bi to pomenilo
zaplembo dohodka s strani države. V tem primeru bi progresivna davčna
stopnja prešla v proporcionalno.199
S progresivnim obdavčevanjem se dosegajo številni cilji na fiskalnem in na
nefiskalnem področju. Prednosti progresivnega obdavčevanja se kažejo
predvsem na področju socialne politike, kjer je redistributivna funkcija
obdavčevanja ena od osnovnih funkcij sodobnih davčnih sistemov. Ta davčna
funkcija se odraža v realizaciji principa solidarnosti v širšem smislu, po kateri je
logično in pravično, da v določeni meri povečano davčno breme nosijo davčni
zavezanci z večjo ekonomsko močjo. Redistributivna funkcija obdavčevanja se
torej odraža v določeni prerazporeditvi dohodka oziroma premoženja davčnih
zavezancev po načelu plačevanja davkov po ekonomski moči. To pa se po
sodobni finančni teoriji obdavčevanja po ekonomski moči lahko doseže le z
uporabo progresivnega obdavčevanja. Kljub jasnim načelom se v praksi
pojavljajo številne dileme in problemi, kako zadostiti zahtevam obdavčevanja po
ekonomski moči. Postavljajo se vprašanja, katero davčno stopnjo uporabiti za
določen dohodek in ali kot davčno osnovo upoštevati dohodek posameznika,
dohodek zakoncev, zakoncev in otrok ali vseh članov gospodinjstva.

Pri analizi progresivnosti in prerazdeljevanja je najbolj smiselno kot enoto
opazovanja upoštevati družino oz. gospodinjstvo, saj se posamezni dohodki
delijo med njihove člane. V mnogih sistemih je enota obdavčevanja sicer
posameznik, a se pri olajšavah in prejemkih iz sistema javnih financ v veliki meri
upoštevajo značilnosti družine v kateri posameznik živi.200
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Povzeto po: Đorđević, M., (2008), že navedeno delo, str. 168–171.
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Stanovnik T., Javne finance, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2002, str. 18.
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5. DAVČNE OLAJŠAVE, KI VPLIVAJO NA RAZPOLOŽLJIVI
DOHODEK DRUŽINE
5.1 Pojem in pomen davčnih olajšav, ki vplivajo na razpoložljivi dohodek
družine
Razen uporabe progresivne davčne stopnje na pravično in enakomerno
porazdelitev davčnega bremena posameznika in njegove družine vplivajo tudi
davčne olajšave. V sodobnih davčnih sistemih se davčnim zavezancem dajejo
različne davčne olajšave, da bi se zmanjšalo njihovo davčno breme. Motivi za
uvajanje davčni olajšav so lahko stimulacijski, ki se nanašajo predvsem na
področje gospodarstva, ali socialni. Z olajšavami socialnega značaja se dosega
različna obravnava davčnih zavezancev, kar pomeni, da se diskriminirajo
kategorije prebivalstva z višjimi dohodki in favorizirajo tisti z nižjimi dohodki.201
Davčni zavezanci lahko letno davčno osnovo znižajo z davčnimi olajšavami
največ do višine pozitivne davčne osnove, to pomeni, da je letna davčna
osnova nič, če je znesek davčnih olajšav višji kot je letna davčna osnova.
Nekatere davčne olajšave se v postopku odmerjanja letne dohodnine priznajo
samodejno, nekatere pa se lahko uveljavljajo, če zavezanec izpolnjuje
zakonsko določene pogoje.202
Zakon razvršča olajšave na: splošno, osebno, posebno osebno, posebno
olajšavo za vzdrževane družinske člane, olajšave za rezidente članic EU
oziroma EGP in olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Med standardne olajšave, ki niso odvisne od konkretnih izdatkov davčnega
zavezanca za konkreten namen in se priznavajo vsem davčnim zavezancem, ki
izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, lahko štejemo: splošno olajšavo
vsakega davčnega zavezanca, družinske olajšave, olajšave za otroke ter ostale
olajšave, kot so: olajšave za starejše, invalide, za vzdrževane družinske člane.
Zaradi nepovezanosti s konkretno višino izdatkov so te olajšave najpogosteje
201

Đorđević, M., (2008), že navedeno delo, str. 186.
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Odmera dohodnine za leto 2015, str. 10-11. Pojasnila DURS, dostopno na:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Opis/Od
mera_dohodnine_za_leto_2015.pdf (15. 2. 2016).
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določene v konkretnem znesku ali odstotku od dohodka. Zneski olajšav se
enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji.
Olajšave se priznajo kot odbitki pred obdavčljivo osnovo. Izjema so pokojnine,
poklicne pokojnine, nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja,
prejemki iz naslova republiških priznavalnin in prejemki po Zakonu o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture. Med nestandardne olajšave
po ukinitvi olajšav za posebne namene leta 2007 spada le olajšava za
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Kot v večini držav OECD tudi slovenska dohodninska zakonodaja temelji na
individualnem obdavčevanju posameznika, pri čemer pa se razen osebnih
okoliščin upoštevajo tudi družinske razmere v obliki davčnih olajšav za
vzdrževane družinske člane. Ne glede na to, ali posamezna država uporablja
individualno, skupno ali družinsko metodo obdavčitve dohodkov, imajo vse
države v svoj davčni sistem vgrajene olajšave za vzdrževane otroke. S temi
davčnimi olajšavami so družine s približno enakimi dohodki oziroma ekonomsko
močjo, vendar z različnim številom vzdrževanih družinskih članov, podvržene
različni davčni obravnavi. Na ta način se razen pravičnejše obdavčitve želi
doseči tudi večje spodbude za zasnovo družine kot osnovne družbene
kategorije.

5.2

Splošna olajšava

Splošna olajšava se prizna vsakemu rezidentu, pod pogojem, da drug
zavezanec za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega
družinskega člana.
Osnovna osebna olajšava temelji na načelu neobdavčljivega eksistenčnega
minimuma. Lahko se upošteva kot odbitek od davčne osnove, kar pomeni fiksni
znesek ne glede na osnovo oziroma davčni kredit ali kot ničelno obdavčen prvi
dohodninski razred. Namen splošne olajšave je, da se iz obdavčitve izključijo
življenjske stroški, ki so potrebni za preživetje davčnega zavezanca oziroma
njegove družine. Pomembno je, da je znesek splošne olajšave usklajen z
dejanskimi eksistenčnimi stroški, potrebnimi za preživetje, in istočasno usklajen
s sistemom socialnih transferjev. Določitev višine minimuma življenjskih
79

stroškov je izredno kompleksno in občutljivo področje. Prizadevanja v smeri
izdelave enotne metodologije za ugotavljanje minimalnih stroškov, ki bi
zagotavljali minimalni človeka vreden standard, doslej niso bila uspešna.
Prednost enotne metodologije bi bila predvsem poenotenje na področju
socialno varstvenih, družinskih in drugih prejemkov in sočasno bistveno lažje
usklajevanje, če ne celo poenotenje z davčno politiko na področju davčnih
olajšav.
Najpomembnejši razlog, da doslej enotni standardi na tem področju niso bili
izdelani, je vsekakor dejstvo, da bi ob določitvi dejanskih minimalnih stroškov, ki
zagotavljajo eksistenčni minimum, prišlo do preobremenitve javnih sredstev za
zagotavljanje socialno varstvenih pravic, na drugi strani pa bi zaradi bistveno
večje višine, kot je trenutno priznana, beležili izpad davčnih prihodkov. Dejstvo
je tudi, da bi dvig ravni minimalnih življenjskih stroškov v trenutnih razmerah
zelo destimulativno vplival na zaposlovanje in delo. Razlike med zajamčeno
plačo in življenjskimi stroški družin so tako velike, da bi to še v večji meri
postavljalo pod vprašaj, ali se splača delati, če se tudi brez dela zagotavlja
enaka ali celo višja življenjska raven. Eden od načinov, ki bi ublažil te negativne
vplive. je t. i. davčni kredit za zaposlene. Gre za davčni kredit, ki bi ga lahko
koristili samo tisti davčni zavezanci, ki praviloma delajo z nižjimi dohodki.203
Znesek splošne olajšave je za davčne zavezance z nižjimi dohodki od leta 2008
višji. Do višje splošne olajšave so upravičeni zavezanci, ki pridobivajo dohodek
iz zaposlitve, iz dejavnosti, razen dohodka iz dejavnosti, če se davčna osnova
od tega dohodka ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih
odhodkov, iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, iz prenosa
premoženjske pravice ter iz drugih dohodkov (razen iz dohodka, ki je oproščen
plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo).204

203

Stropnik N., Ali so davčne olajšave za otroke prenizke, IB revija, št.5–6, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Ljubljana, 1997, str. 43. V nadaljevanju: Stropnik N., (1997a).
204
Drugi in tretji odstavek 111. člena Zdoh-2.
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5.3

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

Družina kot naravna in temeljna celica družbe upravičeno pričakuje varstvo in
zaščito s strani države. Vsaka sodobna država mora s svojo politiko in
instrumenti zagotoviti obstoj družine, zagotavljati pogoje za povečanje števila
članov družine ob spoštovanju temeljnih državljanskih, političnih, kakor tudi
gospodarskih, socialnih, kulturnih in drugih pravic vsakega svojega člana. Vse
to država in njena telesa zagotavljajo tudi z davčno in socialno politiko.205
Na tem področju je temeljna naloga vsake države, prav posebej tiste, ki se
deklarira za sodobno in demokratično, da s svojim etičnim imperativom
enakomerno razporedi davčno breme na vse člane družbe in tudi družine.
Izhajajoč iz tega načela država najde argument za intervencijo pri razdelitvi
dohodka z uporabo davkov v dobro družine z otroki.206
Namen olajšave za vzdrževane družinske člane je, da se zavezancem, ki imajo
povečane stroške zaradi vzdrževanja družinskih članov, zmanjša davčno
breme. Z večjim obdavčenjem družin brez otrok, to je z neenakim davčnim
obravnavanjem teh dveh kategorij družin, poskuša država enakomerno ali vsaj
enakomerneje porazdeliti breme javnih dajatev. Na ta način se posebej otrokom
iz siromašnejših družin zagotavljajo pogoji za izboljšanje življenjske ravni.
Skuša se prekiniti prenašanje siromaštva iz generacije v generacijo. Poleg
etičnih motivov obstajajo za takšno ravnanje tudi politični razlogi. Za politično
stabilnost družbe je zelo pomembno, da državni ukrepi, prav posebej davčni,
temeljijo na načelu pravičnosti.207
5.3.1 Pogoji za uveljavljanje olajšav za vzdrževane družinske člane
Pogoje za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane bi lahko
razdelili na splošne in posebne. Na strani zavezanca, ki uveljavlja olajšavo za
vzdrževane družinske člane, se kot splošni pogoj izpostavlja rezidentstvo
Republike Slovenije, kot ga opredeljuje 6. člen ZDoh-2. Tudi pogoje, ki so
205

Lončarić. Horvat.O., (1994), že navedeno delo, str. 245.
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Pernek. F., Škof. B., (1997), Že navedeno delo, str. 71.

207

Prav tam.
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vezani na posamezne kategorije vzdrževanih družinskih članov, bi lahko
razdelili na splošne in posebne. Kot splošni pogoj se obravnava pomanjkanje
lastnih sredstev za življenje oziroma njihova nezadostna višina. Posebni pogoji
pa se razlikujejo glede na razmerje, ki obstaja med davčnim zavezancem in
vzdrževano osebo.208
Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je vezano tudi na uradni
status vzdrževane osebe. Tako ZDoh-2 v enajstem odstavku 115. člena določa:
»Za vzdrževanega družinskega člana po tem členu se šteje oseba, ki izpolnjuje
v prejšnjih odstavkih tega člena določene pogoje in ima prijavljeno bivališče v
Sloveniji, je državljan Slovenije oziroma države članice EU ali je rezident
države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi
izvajanja domače zakonodaje«.
Uveljavljanje olajšave torej ni odvisno le od izpolnjevanja zakonskih pogojev, ki
so predvideni za vsako kategorijo vzdrževanih družinskih članov posebej,
temveč tudi od uradnega statusa vzdrževane osebe (razmerja vzdrževane
osebe do Slovenije).209
V zadevi U 373/2007 je upravno sodišče potrdilo odločitev prvostopenjskega
organa, s katero tožniku ni priznalo olajšave za vzdrževana družinska člana, ker
nista bila slovenska državljana. V času odmere dohodnine Slovenija ni imela
sklenjenega Sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in
premoženja z Bosno in Hercegovino.210
V davčnih sistemih, kjer je subjekt obdavčitve družina, se lahko kot družinska
olajšava šteje tudi odgovarjajoča tehnika, s katero se blažijo učinki povečanja
marginalne davčne stopnje (npr. »splitting« metoda obdavčitve).
5.3.2 Osebe, za katere se lahko uveljavlja olajšava za vzdrževane družinske
člane
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Škof, B., Kobal A., (1999), že navedeno delo, str. 1614.
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Kobal A., (2004), že navedeno delo, str. 63.
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Sodba U 373/2007, z dne 26.06.2008.
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Kot vzdrževani družinski člani so v ZDoh-2 navedeni:


Otroci, kamor se štejejo: lastni otroci, posvojenci, pastorki oz. otroci
zunajzakonskega partnerja, vnuki, če ima zavezanec pravico do posebne
olajšave za enega od njihovih staršev ali če vnuki nimajo staršev ali če
zavezanec skrbi zanje na podlagi sodbe sodišča, druge osebe (sestre ali
bratje), če zavezanec zanje skrbi na podlagi sodbe sodišča.211



Zakonec ali zunajzakonski partner (ki živi z zavezancem najmanj eno
leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo), ki ni zaposlen in ne
opravlja dejavnosti, nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta
manjša od olajšave za vzdrževanega družinskega člana.



Razvezani zakonec, za katerega zavezanec plačuje preživnino po sodbi
oziroma dogovoru, sklenjenem po predpisih o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih.



Starši oziroma posvojitelji, če nimajo lastnih sredstev za preživljanje
oziroma so ta manjša od olajšave za vzdrževanega družinskega člana in
živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem
varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh
storitev.



Tast ali tašča oziroma posvojitelji zakonca, če zakonec ni zavezanec za
dohodnino in če nimajo lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta
manjša od olajšave za vzdrževanega družinskega člana in živijo z
zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v
socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev.



Člani kmečkega gospodinjstva, če sodelujejo pri doseganju dohodka iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in nimajo lastnih
sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od posebne olajšave.
Olajšava se priznava tudi otrokom članom kmečkega gospodinjstva.

211

Z odločbama U-I-10/1998, z dne 22.4.1999 in U-I-259/2001, z dne 20.11.2003, je Ustavno sodišče odločilo, da
zakonodajalec ni imel stvarnega razloga za razlikovanje med primeri, ko otroci živijo v družinski skupnosti s svojimi
starši, in primeri, ko živijo v družinski skupnosti z enim od staršev ter očimom oziroma mačeho. Določba Zakona o
dohodnini, ki pravico do posebne olajšave za pastorke omejuje na primere, ko starši niso zavezanci za dohodnino je v
nasprotju z načelom enakosti pred zakonom. Prav tako pa je v nasprotju z ustavnim načelom enakosti zakonsko
določilo, ki olajšavo povečuje le, ko gre za lastne otroke zavezanca, ne pa tudi, ko gre za zavezančeve pastorke iz
njegove družinske skupnosti. Zaradi tega nastane med otroci pri priznavanju davčnih olajšav razlikovanje glede na
osebne okoliščine otrok. Razlikovanja takšne vrste so po prvem odstavku 14. člena Ustave prepovedana. Zato je
navedena zakonska določba v neskladju z Ustavo.

83

Olajšavo lahko uveljavlja le zavezanec, čigar pretežni del dohodka je iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
5.3.2.1 Vzdrževani otrok

Slovenska ustava poleg pravic nalaga staršem tudi dolžnosti vzdrževanja,
izobraževanja in vzgoje svojih otrok. Podrobneje so pravice in dolžnosti staršev
in otrok opredeljene v ZZZDR. Skladno z določbo tretjega odstavka 53. člena
ustave, po kateri država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in
mladino ter ustvarja pogoje za uresničevanje tega varstva, nase prevzema del
življenjskih stroškov, ki nastajajo družinam z otroci. Zakon taksativno navaja, do
katerega leta in pod kakšnimi pogoji se šteje otrok za vzdrževanega
družinskega člana.
Nekateri ukrepi, ki jih država izvaja na področju družinske politike, so
univerzalni in veljajo za vse družine z otroki, drugi so selektivni. Slednji veljajo le
za družine z nižjimi dohodki.
Davčne olajšave za otroke, kot jih določa veljavna zakonodaja, so univerzalni
ukrep družinske politike, vendar nimajo enakega učinka za vse družine.
Dejanski učinek se kaže v davčnem prihranku, ki je posledica neobdavčenega
dela dohodka. Znesek davčnega prihranka je odvisen od višine celotnih
obdavčljivih dohodkov oziroma od najvišje mejne davčne stopnje, ki jo
posameznik doseže s svojimi dohodki. Z olajšavo se zmanjšuje dohodek, ki bi
bil obdavčen z najvišjo mejno davčno stopnjo. Zaradi nominalno enake davčne
olajšave več pridobijo zavezanci z višjimi dohodki. To kaže na dejstvo, da so
kljub enaki davčni olajšavi njeni učinki različni. Da bi preprečili nezaželene
učinke, so nekatere države namesto znižanja davčne osnove uvedle nominalno
enako znižanje davčne obveznosti vseh zavezancev, ki vzdržujejo otroke.212
Ponekod, tudi v Sloveniji, se pri višini davčne olajšave upošteva starost otrok.
Za vsakega nadaljnjega otroka veljajo višji zneski davčne olajšave, saj s
starostjo otrok naraščajo tudi stroški njihovega vzdrževanja. Nasprotno temu
stoji stališče »ekonomije količnika«, po kateri so zaradi skupnega življenja
družine v enem gospodinjstvu stroški vsakega nadaljnjega otroka manjši.
212

Stropnik N., (1997a), že navedeno delo, str. 40.
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Pomen davčnih olajšav kot primarne oblike pomoči družinam se je v 70. in 80.
letih prejšnjega stoletja zmanjševal, ker je prevladalo mnenje, da so otroški
dodatki bolj vidna in bolj neposredna oblika pomoči, s katero je mogoče
natančneje uresničiti zastavljene cilje družinske politike. Naša zakonodaja
pomoč družinam z otroki omogoča z davčnimi olajšavami kot posrednimi
transferji in z neposrednimi transferji v obliki otroškega dodatka. Razen tega so
na voljo številni drugi ukrepi, namenjeni družinam z otroki, ki se jih starši
pogosto niti ne zavedajo (subvencije za otroke v vrtcih, za šolsko prehrano in
prehrano študentov, za šolske prevoze šolajočih se otrok, nižji DDV za otroške
izdelke itd.). Z vidika javnih financ ima davčna olajšava za otroke enak učinek
za državni proračun kot otroški dodatek. V obeh primerih gre za obremenitev
proračuna. Straši, ki so istočasno davčni zavezanci, se velikokrat ne zavedajo,
da morda z davčnimi olajšavami pridobijo več družinskih prihrankov, torej več
sredstev, ki ostanejo na razpolago družini, kot z neposrednim transferjem v
obliki otroških dodatkov. Vzrokov za takšno dojemanje je lahko več. Eden od
vzrokov je lahko premajhno poznavanje davčne zakonodaje, kot tudi dejstvo, da
gotovinski prejemek v obliki otroškega dodatka za marsikoga pomeni bistveno
učinkovitejšo obliko pomoči, saj lahko z njo prosto razpolaga.213
Z odločbo Ustavnega sodišča U-I-19/94 z dne 14. 11. 1996 je Ustavno sodišče
odločilo, da je določba ZDoh, ki se nanaša na davčno olajšavo, za otroke
neskladna z ustavo, v kolikor v celoti iz obdavčevanja ne izvzame tistih
zneskov, ki jih roditelj mora nameniti za preživljanje svojega otroka, da bi mu bil
zagotovljen življenjski minimum.214 Ta odločba ni bila realizirana v dosedanjih
spremembah dohodninske zakonodaje. Razlogov za to je več. Noben veljaven
predpis ne določa, da mora država zagotavljati staršem finančna sredstva za
vzdrževanje, izobraževanje in vzgojo otrok v višini, ki bi zagotavljala minimalne
stroške za njihovo preživetje. Davčna olajšava za otroke prav tako ni edini
ukrep države, s katerim izpolnjuje svojo ustavno dolžnost prevzemanja dela
življenjskih stroškov, ki nastajajo družinam z otroki. Analogna odločitvi
ustavnega sodišča bi bila pobuda, da vsi starši za svoje otroke prejemajo enak
otroški dodatek v višini, ki bi pokrivala stroške za njihovo preživljanje. Tudi
213
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Odločba Ustavnega sodišča U-I-19/1994, z dne 14. 11. 1996.
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utemeljitev sodišča, da bi višja davčna olajšava pomembno prispevala h kritju
stroškov otrok oziroma celo izenačila davčno olajšavo z davčnim prihrankom,
zaradi dejstva, da je dejanski davčni prihranek bistveno manjši od davčne
olajšave in je odvisen od celotnih dohodkov davčnega zavezanca, ne vzdrži. Če
se dohodki v višini minimalnih stroškov ne obdavčijo, to še ne pomeni, da se s
tem zagotavlja pokrivanje teh stroškov. Posledica neobdavčitve dohodkov v
višini določenih minimalnih življenjskih stroškov otrok bi bil absolutno višji
davčni prihranek za zavezance z višjimi dohodki. To bi pomenilo, da bi
revnejšim priznali nižje minimalne življenjske stroške kot bogatejšim, kar bi bilo
nesmiselno. Tako kot pri določitvi eksistenčnega minimuma, vezanega na
splošno olajšavo, se tudi tu postavlja vprašanje določitve višine minimalnih
življenjskih stroškov otrok. Kot alternativa se ponuja pavšalno zmanjšanje
davčne obveznosti za tiste, ki vzdržujejo otroke, to pa je v obliki univerzalnega
otroškega dodatka.215
5.3.2.2 Vzdrževani zakonec, zunajzakonski partner in razvezani zakonec
Nedvomno se s sklenitvijo zakonske zveze davčna moč zakoncev spremeni.
Zato mora davčno pravo vsake države temu dejstvu posvetiti posebno
pozornost, kajti samo na ta način se lahko enakomerno razdeli davčno breme in
spoštuje načelo pravičnosti. Nihče namreč »ne bi smel, samo zaradi tega, ker je
sklenil zakonsko zvezo, biti z vidika davka niti privilegiran niti prizadet«.216
Sklenitev zakonske zveze je strogo osebni akt, ki zahteva določeno mero
zrelosti in sposobnosti za pravno poslovno ravnanje, saj njena sklenitev prinese
določene pravice in dolžnosti. S sklenitvijo zakonske zveze se spremeni pravni
položaj posameznika, spremeni pa se tudi davčna moč zakoncev v primerjavi s
tisto, ki so jo imeli pred sklenitvijo zakonske zveze. Skupno zakonsko življenje
nedvomno zmanjšuje izdatke za stanovanje, režijske stroške in prehrano.
Skupni dohodek, ki zakoncema ostane po pokritju skupnih stroškov, je glede na
posamezni dohodek vsakega od njiju pred sklenitvijo zakonske zveze načeloma
višji, vendar vedno ni tako. Skupni dohodek se lahko tudi zmanjša, če je npr. en
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Stropnik N., (1997a), že navedeno delo, str. 41–43.

216

Tipke. K., Die Steuerrechtsordnung, Bd.1,Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 1993, str. 371.
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družinski (zakonski) partner nezaposlen in mora zato drugi partner, ki je z njim
sklenil zakonsko zvezo, prevzeti njegovo vzdrževanje.217
Ko govorimo o pomoči države družinam, posebej tistim z otroki, lahko
ugotovimo, da se ta zagotavlja z ukrepi davčne politike na več načinov. Ena od
njih je oprostitev dela dohodka od obdavčitve ali oprostitev dela davka, druga
pa je znana z imenom »splitting«. Metoda »splitting« obdavčitve temelji na
načelu, da partnerji, ki živijo v družini (ali zunaj zakonske skupnosti) načeloma
tvorijo skupnost pridobivanja dohodka in porabe. Metoda »splitting« obdavčitve
se lahko uporablja pri zakonski zvezi, v kateri oba zakonca pridobivata
dohodek, kot tudi pri tisti, v kateri ga pridobiva samo eden. Ali bodo davčno
izenačene zakonske zveze, v katerih pridobivata dohodek oba zakonca ali
samo eden, je odvisno od davčno-pravnega sistema določene države. V
primeru nezaposlenega zakonca, ki prav tako s svojim »gospodinjskim delom«
ustvarja neke dohodke oziroma prihranke, t. i. »netržni dohodek«, ta v sodobnih
davčnih zakonodajah ni izenačen s tržnim dohodkom zakonskega partnerja, ki
je pridobljen s katerimkoli drugim, razen gospodinjskim, delom. V teh primerih
se torej v primeru »splitting« metode obdavčitve dohodek zaposlenega zakonca
deli z dva.
Metoda »splitting« obdavčitve se kljub ugodnim obdavčitvenim učinkom, ki jih
ima na družinske dohodke, v nekaterih državah, vključno s Slovenijo, ne
uporablja. Nekatere države (npr. Nemčija) davčnim zavezancem ponujajo
opcijo, da se sami odločijo za ugodnejšo metodo obdavčevanja družinskih
dohodkov.218
Tako za zakonca kot tudi za zunajzakonskega partnerja velja, da se zanj lahko
uveljavlja olajšava pod pogojem, da ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima
lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta nižja od posebne olajšave za
vzdrževane družinske člane. Za zunajzakonske partnerje je dodan pogoj
skupnega bivanja v trajanju 12 mesecev.
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Pernek F., Škof B., (1997), že navedeno delo, str. 72.
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Pernek F., Škof B., (1997), že navedeno delo, str.76–79.
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5.3.2.3

Vzdrževani

starši,

posvojitelji

in

straši

oziroma

posvojitelji

zavezančevega zakonca

ZZZDR določa, da je polnoletni otrok dolžan po svojih zmožnostih preživljati
svoje starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne morejo pridobiti.
V novejšem času se družinska politika razlikuje v posameznih segmentih. Tako
se skrb za starejše ljudi, ki je prej pripadala družini, prenaša na institucionalne
ali izveninstitucionalne socialne službe. V skrbi za starejše ljudi se pojavlja
vedno več privatnih iniciativ in tržnih elementov. Temu botruje dejstvo, da
večina starejših ljudi razpolaga s premoženjem ali prejema pokojnino, ki
predstavlja sigurnost za njihovo starost.
Starši oziroma posvojitelji zavezanca, ki živijo z zavezancem v skupnem
gospodinjstvu, se štejejo za vzdrževanega člana, če nimajo sredstev za
preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave. Zavezanec lahko
uveljavlja olajšavo tudi v primeru, ko ni podan pogoj skupnega gospodinjstva in
so starši oziroma posvojitelji v institucionalnem varstvu v socialno varstvenem
zavodu, če zavezanec krije stroške takšne oskrbe. Ob izpolnjevanju enakih
pogojev se olajšava prizna tudi za starše oziroma posvojitelje zavezančevega
zakonca (ali zunajzakonskega partnerja), če zakonec ni zavezanec za
dohodnino.219 Ob tem je potrebno poudariti, da v primeru, ko lastna sredstva
vzdrževanega družinskega člana presegajo višino posebne olajšave, te
olajšave ni mogoče uveljavljati. Tako je zavezanec, ki preživlja starša, ki ima
lasten dohodek, ki je enak znesku posebne olajšave, do olajšave upravičen,
tisti, ki vzdržuje starša, katerega dohodek posebno olajšavo presega le za 1
EUR, pa do posebne olajšave ni upravičen. S stališča zasledovanja socialnih
ciljev in namenov davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane bi
zakonodajalec lahko razmislil o uvedbi kriterijev (odbitkov), s katerimi bi različno
višino lastnih dohodkov vzdrževanih družinskih članov upošteval pri določanju
višine olajšave. V kolikor bi višina lastnih dohodkov dosegla višino olajšave za
vzdrževane družinske člane, te ne bi mogel uveljavljati.220
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Kobal A., (2004), že navedeno delo, str. 65.
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V upravnem sporu I U 97/2011 je sodišče zavrnilo tožbo tožnice zoper odločbo Ministrstva za finance, s katero je
ugotovitvijo, da tožnica kot davčna zavezanka ne more uveljavljati olajšave za vzdrževanega družinskega člana –
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Za potrebe uspešnega izvajanja te zakonske določbe bi bilo treba definirati
pojem skupnega gospodinjstva, kar pa zakon ni naredil. Zakon zahteva za
uveljavitev olajšave za starše kot vzdrževane družinske člane izpolnitev pogoja
skupnega gospodinjstva, pri tem pa tega pojma ne pojasni (ali je to življenje na
skupnem naslovu ali je to lahko življenje v sosednjih hišah itd.). Če starši ne
bodo živeli z zavezancem v skupnem gospodinjstvu, bo imel zavezanec pravico
do olajšave le, če bo zanje kril stroške institucionalnega varstva, ne pa tudi v
primeru, ko bo zanje plačeval na primer oskrbo na domu.221

5.3.2.4 Člani kmečkega gospodinjstva
Kot vzdrževani član kmečkega gospodinjstva222 se upošteva oseba, ki pri
zavezancu, čigar pretežni del dohodka izvira iz opravljanja osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti, sodeluje pri doseganju dohodka iz te dejavnosti.
Pogoj za uveljavljanje olajšave je, da vzdrževana oseba nima lastnih dohodkov
oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
in da kdo drug zanj ne uveljavlja te olajšave Za vzdrževanega družinskega
člana velja tudi otrok tega člana kmečkega gospodinjstva.
Tovrstna ureditev omogoča ugodno obdavčenje tistim kmetom, ki skupaj z
družinskimi člani obdelujejo večje površine kmetijskih zemljišč in imajo velik
(nadpovprečen) hektarski donos. Davčna osnova pri obdavčitvi dohodka iz
kmetijstva je namreč katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, kar
pomeni, da višina davka ni odvisna od pridelka ali dobička ali prihodkov. Izjemo
predstavljajo le olajšave, in sicer zaradi manjšega donosa zaradi naravnih
mater, nastanjeno v institucionalni ustanovi za ostarele, ker pogoji za priznanje posebne olajšave za vzdrževanega
družinskega člana, določeni v 9. odstavku 115. člena ZDoh-2, niso izpolnjeni, saj lastni dohodki presegajo znesek
posebne olajšave. Gre za kogentno zakonsko določbo, ki je po vsebini jasna in ne omogoča široke interpretacije. V
konkretnem primeru zakon pravnega položaja zavezancev, ki se nahajajo v enakem dejanskem položaju, ne ureja
različno. Res je sicer, da v dejanskem stanju ni pomembne razlike med osebami,, katerih lastni dohodki predpisano
mejo dosežejo, in tistimi, katerih lastni dohodki to mejo minimalno presegajo. Drugačna ureditev te podobne, vendar ne
enake, situacije je nujna posledica načina zakonske ureditve, za katero se je odločil zakonodajalec. Za presojo njene
primernosti sodišče ni pristojno.
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Drugi odstavek 69. člena Zdoh-2 opredeljuje kmečko gospodinjstvo kot skupnost ene ali več fizičnih oseb, članov
enega ali več gospodinjstev, evidentiranih na istem naslovu, ki so na dan 30. junija v davčnem letu po predpisih o prijavi
prebivališča stalno ali začasno prijavljene na tem naslovu, niso najeta delovna sila ter se vsaj za enega ali več članov
kmečkega gospodinjstva šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost po določbah tega
zakona in njihov skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti znaša najmanj 200 evrov.
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nesreč in drugih izrednih dogodkov na posamezni kmetijski parceli. V tem
primeru se prizna posebna olajšava v obliki zmanjšanja katastrskega dohodka
za posamezno parcelo, ki ima zmanjšan donos.223
5.3.3 Lastni dohodki vzdrževanih družinskih članov
Osnovni pogoj za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane poleg
pogoja, da niso zaposleni in ne opravljajo dejavnosti, je, da nimajo lastnih
dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od posebne olajšave za
vzdrževanega družinskega člana. Kot lastni dohodki se štejejo vsi dohodki, ki so
v zakonu opredeljeni kot vir dohodnine. To so: dohodek iz zaposlitve, dohodek
iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske
pravice, dohodek iz kapitala, drugi dohodki.224
Pri posameznih kategorijah vzdrževanih družinskih članov ta pogoj zakon
posebej navaja.
Za lastne dohodke vzdrževanega zakonca, razvezanega zakonca, otroka, ki je
starejši od 18 let in se izobražuje ali je prijavljen pri službi za zaposlovanje,
starša, posvojitelja, tasta oziroma tašče in člana kmečkega gospodinjstva se
štejejo vsi obdavčljivi dohodki.
Izvzeti so dohodki, ki jih kot vzdrževani družinski član prejema otrok do 26. leta
starosti, ki neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na
srednji, višji ali visoki stopnji, po tej starosti pa tudi, če se do 26. leta vpiše na
dodiplomski ali podiplomski študij največ za obdobje šestih oziroma štirih let in
izpolnjuje tudi osnovne pogoje za vzdrževane družinske člane, ki se nanašajo
na pomanjkanje lastnih dohodkov za preživljanje. Dohodki, ki se v tem primeru
ne štejejo za lastne dohodke vzdrževanega družinskega člana, so: družinske
pokojnine, dohodki za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi
napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v
223
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Vrhovno sodišče RS je s sodbo X Ips 181/2010, z dne 6. 10. 2011 odločilo: »Pri priznavanju
posebne davčne olajšave za vzdrževane družinske člane na podlagi 108. člena ZDoh-1 se sredstva, ki jih je prejela
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smislu določbe prvega odstavka 109. člena ZDoh-1«.
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skladu s predpisi s področja zaposlovanja, štipendije in dohodki otroka,
oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29 členu tega zakona (otroški dodatek,
dodatek za veliko družino, dodatek za nego za otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo, in preživnine). 225
S tem v zvezi je potrebno opozoriti na sodbo Vrhovnega sodišča X Ips 21/2014,
z dne 18. 6. 2015.226 Iz sodbe izhaja, da je zakonodajalec utemeljeno položaj
šolajočega vzdrževanega družinskega člana – otroka – uredil ugodneje kot
položaj šolajočega zakonca iz dveh razlogov.
Prvi je ta, da starši ne izgubijo olajšave za vzdrževane družinske člane, če otrok
prejme manjši priložnostni dohodek. Razlikovanje med dohodki šolajočih otrok
in šolajočih zakoncev, ki se vštevajo med »lastne dohodke za preživljanje« (kot
kriterij za vzdrževanega družinskega člana) izhaja tudi iz različne vsebine
dolžnosti otroka oziroma zakonca za lastno preživljanje. Otrok je dohodke, ki so
po tretjem odstavku 115. člena ZDoh-2 izvzeti, le izjemoma (v primeru slabih
materialnih zmožnosti staršev) dolžan nameniti za lastno preživljanje, starši pa
ohranijo dolžnost (če so zmožni) preživljati šolajočega otroka ne glede na to, ali
ta pridobi lastne dohodke in ali se je otrok zmožen sam preživljati. Zakonec
mora vse dohodke, ki jih pridobi, nameniti za lastno preživljanje in za
preživljanje družine oziroma (ob določenih pogojih) drugega zakonca. Zato je
razumno razlikovanje, da se dohodki šolajočega otroka ne vštevajo v celoti med
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Prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 115.člena Zdoh-2.
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V tej sodbi je vrhovno sodišče kot neutemeljeno zavrnilo revizijo zoper sodbo Upravnega sodišča UPRS I U
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odstavka 115. člena ZDoh-2, na podlagi katere se revidentki ni priznala posebna olajšava za vzdrževanega družinskega
člana, v nasprotju z ustavnim načelom enakosti, ker različno opredeljuje, kaj se šteje za »lastne dohodke za
preživljanje« vzdrževanega družinskega člana, šolajočega zakonca, kot pa so »lastni dohodki za preživljanje« za
vzdrževanega družinskega člana šolajočega otroka, mlajšega od 26 let. Pri šolajočem zakoncu kot vzdrževanem
družinskemu članu se upoštevajo vsi njegovi dohodki, pri šolajočem otroku kot vzdrževanemu družinskemu članu pa se
določeni njegovi dohodki iz izračuna cenzusa izvzamejo, od česar je odvisno priznanje posebne davčne olajšave za
vzdrževanega družinskega člana (zakonca oziroma otroka), ki se šola.
V obširni obrazložitvi sodbe je Vrhovno sodišče pri presoji, ali gre za neenako obravnavanje davčnih zavezancev glede
davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane oziroma opredelitev »lastnih dohodkov za preživljanje« vzdrževanega
družinskega člana, izhajalo iz narave razmerja davčnih zavezancev (staršev oziroma zakonca) do vzdrževanih oseb (do
otroka oziroma zakonca), ne pa iz položaja šolajočih se oseb. Dolžnost staršev, da preživljajo svoje otroke, izhaja iz
prvega in drugega odstavka 123. člena ZZZDR. Namen preživljanja polnoletnega otroka je, da se ta lahko posveti
šolanju in ga uspešno konča, ob tem so otroci dolžni prispevati k svojemu preživljanju, vendar od njih, kadar so jih starši
zmožni preživljati, ni mogoče zahtevati, da se v celoti preživljajo sami, saj bi to ogrozilo njihovo šolanje in izničilo namen
preživljanja. Zakonec pa je v sorazmerju s svojimi zmožnostmi dolžan sam prispevati za preživljanje družine in je
upravičen zahtevati, da ga drugi zakonec preživlja, kolikor je to v njegovi moči, če nima sredstev za življenje, pa brez
svoje krivde ni zaposlen. Vsebinsko različna ureditev dolžnosti preživljanja, ki jo imajo po ZZZDR starši v razmerju do
otrok oziroma zakonci med seboj, pa vpliva tudi na določanje ciljev davčne politike in njihovo uresničevanje med drugim
tudi s predpisovanjem davčnih olajšav davčnim zavezancem glede na njihove različne obveznosti do oseb, ki so jih
dolžni vzdrževati. Posebne olajšave, ki se priznajo zavezancem rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, se priznajo
zaradi povečanih stroškov, ki jih imajo ti zaradi obveznosti vzdrževanja družinskih članov.
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njegove lastne dohodke za preživljanje in s tem v cenzus za davčno olajšavo
staršev, medtem ko se vsi dohodki šolajočega zakonca vštevajo v njegove
lastne dohodke za preživljanje in s tem v cenzus za davčno olajšavo zakonca.
Ker je pravni položaj šolajoče osebe, mlajše od 26 let, v razmerju do staršev
drugačen kot v razmerju do zakonca, ker so obveznosti staršev za preživljanje
otrok drugačne kot medsebojne obveznosti za preživljanje zakoncev, ker je
namen porabe dohodkov otrok v razmerju do staršev drugačen kot namen
porabe dohodkov zakonca do drugega zakonca oziroma družine, je različna
davčna obravnava obeh vrst zavezancev glede različne opredelitve vzdrževanih
družinskih članov oziroma lastnih dohodkov za preživljanje razumna. Vrhovno
sodišče je ocenilo, da drugačna ureditev, ki za šolajoče zakonce kot vzdrževane
družinske člane ne določa, da so določene vrste dohodkov izvzete iz
opredelitve »lastnih dohodkov za preživljanje«, ni v nasprotju z načelom
enakosti.
5.3.4 Višina, način priznavanja in način usklajevanja olajšav za vzdrževane
družinske člane
V skladu s Pravilnikom o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za
leto 2016, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 104/2015, z dne 28. 12. 2015,
znašajo olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2016:
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Tabela 1: Olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2016
LETNO

MESEČNO

Olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta

2.477,03 206,42

Olajšava za prvega vzdrževanega otroka

2.436,92 203,08

Posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in
varstvo

8.830,00 735,83

Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega
vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo poveča za:
-drugega vzdrževanega otroka

212,32

-tretjega vzdrževanega otroka

1.981,62 165,14

-četrtega vzdrževanega otroka

3.750,93 312,58

-petega vzdrževanega otroka

5.520,22 460,02

-vse nadaljnje vzdrževane otroke glede na višino olajšave za predhodnega
vzdrževanega otroka

1.769,30 147,44

Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

2.436,92 203,08

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

2.819,09 234,92

17,69

Vir: MInistrstvo za finance Republike Slovenije, dostopno na:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Opis/
Lestvica_za_leto_2016.pdf (15.6.2016).

Glede načina priznavanja olajšav za vzdrževane družinske člane zakon določa
naslednje omejitve:
Posebna olajšava se za istega vzdrževanega družinskega člana prizna samo
enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave,
če zavezanec, ki uveljavlja olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana,
te olajšave zaradi prenizke osnove za dohodnino ne more izkoristiti v celoti.
Če se zavezanci ne morejo sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega
vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del
olajšave (vsakemu polovica).
Za otroka, za katerega zavezanec na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali
dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, prispeva za njegovo preživljanje, lahko zavezanec uveljavlja posebno
olajšavo. Če je prispevek zavezanca manjši od njemu pripadajočega dela
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posebne olajšave ali če zavezanec ne prispeva za preživljanje otroka, se razlika
do njemu pripadajočega dela ali celotni del njemu pripadajoče posebne olajšave
prizna staršu, kateremu je zaupan otrok.
Olajšava za vzdrževanega otroka se ne prizna zavezancu, katerega otrok je v
rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi zanj. Olajšava
se prizna za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki
ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do otroškega
dodatka.
Olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se ne
prizna zavezancu, katerega otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali
šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu,
razen če dokaže, da v tem času materialno skrbi za otroka. Če ima zavezanec
pravico do dodatka za nego otroka, se olajšava prizna za dobo, za katero mu
center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in
družinske prejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka.
Davčne olajšave se usklajujejo enkrat letno z določitvijo koeficienta, ki se mora
določiti, če koeficient rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec
avgust tekočega leta v primerjavi z mesecem avgustom prejšnjega leta po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije preseže 1,03.227

6. DRUŽINSKA POLITIKA IN SOCIALNA VARNOST DRUŽINE
Družinska politika se po večini smatra kot del socialne politike. Socialna politika
zagotavlja minimalno potrebne dohodke za eksistenco vseh prebivalcev neke
države, ki niso sposobni teh dohodkov ustvariti sami.228 Specifična razlika
družinske politike je v tem, da deluje na družinske vire zaradi izboljšanja

227

Z novelo Zdoh-2M (Uradni list RS št.96/13) se je odpravilo avtomatično usklajevanje davčnih olajšav z rastjo cen
življenjskih potrebščin. Usklajevanje in določanje koeficienta, s katerim se uskladijo zneski olajšav, se je prenesla v
zakone o izvrševanju proračunov (Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, Uradni list
RS, št. 96/15). To pomeni, da se obvezna uskladitev davčnih olajšav opravi šele takrat, ko letna stopnja inflacije
preseže 3 odstotke.
228

Stropnik, N., Obiteljske politike u Europi, Institut za ekonomska raziskovanja Ljubljana, Ljubljana, 1996, str. 109. V
nadaljevanju: Stropnik N., (1996b).
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položaja posebej ogroženih družin in da v končni fazi vpliva na samo družinsko
strukturo.
Družinska politika je integriran sistem vsote ukrepov, ki delujejo v korist družine,
predvsem družin z otroki. Ti ukrepi jim pomagajo v problematičnih situacijah
ekonomskega,

socialnega,

zdravstvenega,

stanovanjskega

in

podobnih

značilnosti ublažiti finančno breme, ki ga za družino predstavljajo otroci,
omogočajo usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti, ščitijo nosečnice in
otroke itd.229
Od družinske politike je potrebno razlikovati demografsko politiko. Družinska
politika deluje na strukturo in socialni položaj družine, demografska politika pa
je usmerjena na določene cilje, ki so vezani na gibanje in strukturo prebivalstva.
Razvite države z majhno stopnjo natalitete želijo povečati število prebivalstva,
medtem ko nerazvite države, ki imajo visoko stopnjo natalitete, želijo doseči
zmanjšanje porasta prebivalstva. Demografska in družinska politika sta
medsebojno povezani in se v veliki meri ujemata. Najpomembnejši ukrepi
družinske politike, kot so otroški dodatki, davčne olajšave, plačani porodniški in
starševski dopust, storitve družinam, so istočasno tudi ukrepi demografske
politike. Osnovno vsebino družinske politike sestavljajo denarni transferji,
ugodnosti in olajšave, ki so pretežno usmerjeni k večjim družinam z otroki, in
zato lahko rečemo, da je družinska politika pomemben sestavni del
demografske politike. Uspeh demografske politike je odvisen od širšega
gospodarskega in socialnega konteksta, medtem ko je družinska politika samo
en del tega konteksta in zaradi tega delno vpliva na demografska gibanja.230
Nekateri

avtorji

pod

družinsko

politiko

razumejo

samo

horizontalno

prerazporeditev dohodka, ki prehaja iz družine in posameznika brez otrok na
družine z otroci. Z drugimi besedami rečeno, gre za transferje, ki prehajajo iz
nedružinskega k družinskemu sektorju. V tem smislu razvite države pogosto
uporabljajo univerzalne dajatve otrokom. Po drugi strani v manj razvitih državah
socialna družinska politika v pretežni meri uporablja vertikalno prerazdelitev
dohodka od bogatih k siromašnim družinam. V tem primeru je glavna naloga
229

Stropnik N., (1996b), že navedeno delo, str. 105.

230

Puljiz V., Profili obiteljske politike, Studijski centar socialnog rada Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, 1999,
str. 1.
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socialne družinske politike borba proti revščini in socialni izključenosti nižjih
socialnih slojev.231
Ukrepi družinske politike pozitivno vplivajo na rodnost, ker ustvarjajo ugodne
pogoje za življenje družin z otroki. Glavni ukrepi družinske politike so bili
pogojeni z velikimi spremembami v družbi in v družini v preteklih desetletjih.
Veliko je razprav o legitimnosti poseganja države v družinsko življenje. Ena od
utemeljitev je, da je rojstvo otroka socialni rizik, ki spremeni družinske razmere,
zato se mora za takšne primere družina zavarovati. Druga obrazložitev
opredeljuje otroke kot javno dobro, ki je stranka medgeneracijskega dogovora v
primeru pokojninskega sistema, ki brez te medgeneracijske solidarnosti ne bi
funkcioniral. Od tu izhaja potreba po socializaciji stroškov »proizvodnje« nove
generacije, ki bo vračala dolg starejši generaciji. Tretja interpretacija temelji na
načelu pravičnosti in pravicah otrok. Zaradi doseganja socialne pravičnosti se je
potrebno izogibati situacijam, v katerih je otrok popolnoma odvisen od položaja
družine, v katero se je slučajno rodil. V praksi se uporablja kombinacija različnih
načel družinske politike.232
Namen družinske politike je izboljšati kvaliteto življenja družin. Družinska
politika je odvisna od ideoloških dejavnikov oziroma stališča vlade glede
potrebnega obsega in načina vpletanja države v družinsko življenje. Od tipa
državne blaginje oziroma širšega sistema blaginje v državi, so odvisni
prerazdelitveni ukrepi ekonomske, družinske in socialne politike, kot tudi to, ali
bodo prevladovali univerzalni ali selektivni ukrepi. Države se glede na ukrepe
družinske politike in vmešavanje v družinske zadeve med seboj močno
razlikujejo, kar je pogojeno s tipom sistema blaginje, ki se je v posameznih
državah vzpostavil skozi zgodovinski razvoj.
Ko govorimo o instrumentih družinske politike, razlikujemo denar (nadomestila
in davčne olajšave), storitve in čas.
Denarni transferji družinam, ki so povezani s stroški otrok, so lahko direktni
izdatki za preživljanje otrok ali indirektni, zaradi izgubljenega zaslužka, ki
231

Puljiz V. in Zrinščak S., Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstu, Studijski centar socialnog rada Pravnog
fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, 2002, str. 2.
232
Prav tam.
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nastane zaradi otrok. Denarni transferji so lahko različni. Med njimi so
najpomembnejši otroški dodatki. Če se otroški dodatki dodeljujejo vsem
otrokom, ne glede na socialni položaj, postanejo pravica otrok namesto
dopolnilnega družinskega dohodka, kakršen je bil njihov začetni namen. Veliko
držav pozna posebne prejemke za enostarševske družine.233 Višina otroških
dodatkov je odvisna od dohodkov družine, števila otrok, starosti, šolskega
statusa itd. Nekateri denarni prejemki družinam so vezani na socialno pomoč,
kar pomeni, da se odobrijo po predhodnem preverjanju prihodkov. Ti prejemki
predstavljajo dopolnitev k otroškim dodatkom, namenjeni pa so revnejšim
družinam. Seveda imajo pomembno vlogo tudi davčne olajšave, s katerimi se
želi pomagati družinam z otroki. Med družinske denarne prejemke lahko
štejemo tudi nadomestila za porodniški in starševski dopust, pomoč ob rojstvu
otroka, denarno pomoč ob smrti itd. Zdi se, da storitve postopoma dobivajo
osrednje mesto v družinski politiki. Potrebno je razlikovati dve vrsti storitev. Ene
so pretežno namenjene otrokom, medtem ko so druge namenjene starejšim in
nemočnim članom družine. Družinska politika se vedno bolj osredotoča na
storitve otrokom, medtem ko se skrb za starejše izloča na privatno področje
socialne politike. Porodniški in drugi starševski dopusti so tretji element
družinske politike, ki se je pojavil v novejšem času in je namenjen skrbi za
otroke in okrevanju matere po porodu. Vedno več držav podpira vlogo obeh
roditeljev v družinski politiki. Storitve družinam niso nujno vezane na državo,
lahko jih nudijo tudi subjekti zasebnega sektorja. Vendar pa ostaja vloga države
ključnega pomena pri organiziranju vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih
storitev in pri nadzoru različnih programov v podporo družinam. V Priporočilu
državam članicam iz leta 1992 je Evropska unija družinski politiki kot
prednostno izpostavila prejemke družinam, ki živijo v težkih socialnih razmerah,
spodbude za vrnitev na trg dela, posebej žensk po končanem porodniškem
dopustu, ter usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti. V prvi vrsti je največ

233

Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Uradni list RS št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIU12, 40/12ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13, 46/14-ZŠolPre-1A, 14/15-ZUUJFO, 57/15, 90/15 in 38/16), se za
otroke, ki živijo v enostarševski družini upošteva 30% povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega
otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred.
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pozornosti namenjeno podpori najrevnejšim družinam in zaposlitvi drugega
starša.234
Dilema, kako izvajati družbeno intervencijo v razpoložljive dohodke družin,
ostaja odprta:


ali kot usmerjeno skrb ali kot del vsestranske družinske politike,



z denarnimi ali nedenarnimi oblikami pomoči,



kako razmejiti odgovornost med družino in družbo,



v kolikšni meri upoštevati družinske dohodke ipd.

V državah, kjer nimajo dovolj razvitih ustreznih storitvenih dejavnosti, praviloma
prevladujejo denarne oblike pomoči otrokom in njihovim družinam, drugod pa je
relativni pomen teh manjši. V večini evropskih držav razvijajo obe obliki, kar je
del družinske, socialne in prebivalstvene politike. Države se tudi močno
razlikujejo po načinu nudenja denarne pomoči družinam z otroki: neposredno (s
transferji) ali posredno (z davčnimi olajšavami).235

6.1

Ekonomsko-fiskalna družinska politika v Sloveniji

Na socialni položaj posameznikov in družin in na spremembe njihovega
socialnega

položaja

vplivajo

različne

družbene

okoliščine,

predvsem

gospodarske razmere, demografske razmere in njihove posledice, razmere na
trgu dela, dostopnost zaposlitev, dostopnost izobraževalnih

možnosti,

dostopnost različnih javnih, zdravstvenih in socialnih storitev, višina dohodkov
ipd. Hkrati na spreminjanje socialnega položaja lahko pomembno vplivajo tudi
politike in ukrepi na različnih področjih ter spremembe zakonodaje, na katero
se vežejo različne pravice državljanov. Najbolj neposreden vpliv na socialni
položaj posameznikov in družin imajo politike, ki regulirajo distribucijo in
redistribucijo dohodkov (plačna politika, davčna politika, denarni transferji, ki
izhajajo iz različnih naslovov upravičenosti, subvencije in oprostitve plačil …),
politike na področju zaposlovanja, brezposelnosti, upokojevanja in invalidnosti,
socialna politika, izobraževalna politika, politika na področju zdravstva,
234

Puljiz V. , Zrinščak S. (2002), že navedeno delo str. 9–10.

235

Stropnik. N., Ekonomski vidiki starševstva, Znanstveno publicistično središče, Ljubljana, 1997, str. 14–15.
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stanovanjska politika. Pomembni so tudi različni medsebojni vplivi in učinki
različnih politik. Posredne in neposredne učinke na socialni položaj ljudi imajo
dejansko lahko vse politike in ukrepi, tudi tiste, ki na videz niso povezane s
socialo.236
V Sloveniji se družinska politika ne vodi enotno, ampak so pristojnosti
vsebinsko razdeljene na različne resorje – ministrstva. Resolucija temeljih
oblikovanj družinske politike v Republiki Sloveniji iz leta 1993 je še vedno
temeljni strateški dokument, ki družinsko politiko opredeljuje kot celoto
socialnih, ekonomskih, pravnih, pedagoških, zdravstvenih, fiskalnih in drugih
ukrepov, ki jih določeni politično-administrativni sistem izvaja, da bi posredno ali
neposredno vplival na življenjske pogoje družin oziroma njenih članov, njihov
nastanek in razvoj.
S 1. 1. 2012 sta pričela veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
Zakon o socialnovarstvenih prejemkih.237 Oba zakona sta precej posegla v
zakonodajo, ki ureja socialne prejemke, družinske prejemke in subvencije, ter
prinesla pomembne spremembe v sistem pravic, ki se zagotavljajo iz javnih
sredstev. Dodatno je na področje uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
posegel še Zakon o uravnoteženju javnih financ.

6.2

Ekonomsko-fiskalna družinska politika v državah EU

V ekonomskih, socialnih in drugih oblikah pomoči družinam z otroki se odražajo
osnovne vrednote in pogled družbe glede odgovornosti staršev, enakosti spolov
in dopolnjevanja obveznosti staršev države in privatnega sektorja na področju
skrbi za otroke. Izvajanje aktivne družinske politike pomeni, da se določena
družba zaveda dejstva, da so stroški otrok veliko breme za mlado družino, ki je
v zgodnjih obdobjih svojega življenjskega ciklusa, še posebej če gre za
samohranilce. Delno izenačevanje ekonomskih in drugih življenjskih pogojev
družine z otroki, s tistimi brez otrok ali z manjšim številom otrok predstavlja
realizacijo načela solidarnosti in vzajemnosti med posamezniki in družinami. V
236

Trbanc M. in soavtorice, Socialni položaj v Sloveniji 2013–2014, končno poročilo, Inštitut za socialno varstvo RS,
Ljubljana, 2015, str. 17.
237
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15.
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večini evropskih držav prevladuje stališče, da morajo imeti ženske enake
možnosti za zaposlovanje kot moški.238
Na področju družine in družinske politike imajo institucije Evropske unije še
vedno predvsem usklajevalno vlogo, saj na celotnem področju socialne politike
ni mogoče govoriti o harmonizaciji pravnih norm. Pogodba o Evropski uniji
in Pogodba o delovanju Evropske unije

240

239

kot skupne navajata predvsem cilje,

ki so v pretežni meri usmerjeni k zagotavljanju socialne varnosti in socialne
zaščite delavcev. Za dosego ciljev Evropska unija oziroma njene institucije
nimajo na voljo konkretnih mehanizmov za njihovo poenotenje, saj lahko le
podpirajo in dopolnjujejo dejavnosti držav članic na področjih zastavljenih ciljev.
Na področju boja proti socialni izključenosti in posodobitvi sistemov socialne
zaščite lahko Evropska unija sprejema samo ukrepe, ki so namenjeni
spodbujanju sodelovanja med državami članicami, saj je izključena kakršna koli
harmonizacija zakonov in drugih predpisov držav članic.241 Tako države članice
ohranjajo primarno pristojnost na področju socialne politike, katere sestavni del
je družinska politika.
Družinska politika je na območju Evropske unije različna in odvisna od
kulturnega in družbenega okolja, ekonomije, sistema državne blaginje itd. Med
državami obstajajo različni pristopi vmešavanja vlad v družinsko politiko. Po eni
strani t.i. eksplicitna družinska politika pomeni, da država prevzame
odgovornost za varstvo in podporo družini, implicitna družinska politika pa
pomeni ukrepanje države za lajšanje in reševanje družinskih problemov, vendar
ti ukrepi niso uzakonjeni kot družinska politika in se obravnavajo pod okriljem
socialnih ali podobnih oblik. Nekatere države družinske politike ne poznajo ali
pa so ti ukrepi zelo okrnjeni.242
Med evropskimi državami obstajajo tudi pomembne razlike glede narave
ukrepov v podporo družinam. V nekaterih državah so se razvile zelo široke in
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Povzeto po: Stropnik, N., (1996-II), že navedeno delo, str. 106.
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Pogodba o Evropski uniji PEU, Uradni list C 83, z dne 30. 3. 2010.
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Pogodba o delovanju Evropske unije PDEU, z dne 30. 3. 2010.
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Drugi odstavek 153. člena PDEU.
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Rajgelj U., Družinska politika v Evropski uniji, Med samouresničitvijo in družbenimi pričakovanji, Odnos univerzitetno
izobraženih do rodnosti, Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU, Ljubljana, 2008, str. 52.
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kvalitetne mreže institucij za otroke, ki omogočajo zaposlitev obema staršema.
Druge države pa se v pretežni meri omejujejo na transferne dajatve družini in
otrokom in pri tem zapostavljajo servise za pomoč družinam. Obstajajo države,
ki poskušajo kombinirati obe vrsti ukrepov.243
Zaradi upadanja rodnosti in staranja prebivalstva ter s tem povezanimi
demografskimi spremembami pa so se v zadnjem obdobju okrepile pobude za
celostno ureditev družinske politike na območju Evropske unije.
Države Evropske unije bi lahko glede vodenja družinske politike razdelili v tri
skupine:


Države, ki vodijo aktivno družinsko politiko, kamor sodijo: Švedska,
Finska, Norveška, Danska, Belgija, Nemčija, Avstrija, Francija in
Luksemburg. Te države imajo visok bruto družbeni dohodek na
prebivalca in nizko rodnost. Ukrepi družinske politike so univerzalni, to
pomeni, da so namenjeni vsem družinam z otroki.



Države, ki nudijo družinam selektivno pomoč. Sem lahko uvrstimo: Irsko,
Veliko Britanijo in Nizozemsko. Te države nudijo družinam manj pomoči,
ki je usmerjena proti določenim tipom družin.



Države, ki se osredotočajo na pomoč družinam z večjimi problemi:
Grčija, Italija, Portugalska, Španija. Večina ukrepov je omejena na
družine z nizkimi ali izredno nizkimi dohodki.244

7. DRUŽINSKI PREJEMKI IN NJIHOV VPLIV NA RAZPOLOŽLJIVI
DOHODEK DRUŽINE
Družinski prejemki, ki vplivajo na razpoložljivi dohodek družine, so socialni
transferji, ki jih država namenja družinam z otroki z namenom izboljšanja
socialne situacije ter ohranjanja enakih pogojev življenja, kot to velja za družine
brez otrok.
7.1

Pojem in pomen družinskih prejemkov

243

Puljiz V., (1999), že navedeno delo, str. 11.

244

Stropnik N.(1996b), že navedeno delo, str. 114.
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Za družine z otroki in nizkimi dohodki je posebej občutljivo področje
medgeneracijskega prenosa revščine. Medsebojna povezanost življenjskih
pogojev staršev in otrok je očitna. Za osebe, ki za čas svojega otroštva živijo v
revščini, obstaja večja verjetnost revščine tudi v nadaljnjem obdobju njihovega
življenja. Na to, ali bo dejansko prišlo do prenosa prikrajšanosti, torej ali bodo
otroci kasneje v življenju prav tako živeli v revščini, pa vplivajo različni dejavniki.
Pri tem je še posebej pomembna vloga izobraževalnih institucij, saj je za otroke,
ki odraščajo v deprivilegiranih okoljih zaradi revščine, učna uspešnost
najustreznejša pot iz revščine. Ker je nizka izobrazba v veliki meri povezana z
zaposlitvenim položajem, ta pa v glavnem določa dohodkovne zmožnosti
posameznikov, je zato za prekinitev »začaranega kroga revščine« poglavitno,
ali različni družbeni mehanizmi pripomorejo h kompenzaciji prenosa kulturnega
kapitala.245 Pomen negativnih vplivov medgeneracijskega prenosa revščine in
ukrepi, da se jih prepreči, so kot cilji in strategije zapisani tudi v Resoluciji o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020.246
Področje varstva otrok in družine zajemajo družinski in drugi prejemki ter
subvencije, financirani iz javnih sredstev, ki vplivajo na materialni položaj
družin z otroki. Nanašajo se na naslednje pravice:


materinsko in starševsko nadomestilo,



starševski dodatek,



pomoč ob rojstvu otroka,



otroški dodatek,



dodatek za veliko družino,



dodatek za nego otroka in



delno doplačilo za izgubljeni dohodek.

245

Trbanc M. in soavtorice, Socialni položaj v Sloveniji 2013–2014, končno poročilo, Inštitut za socialno varstvo,
Ljubljana, 2015, str. 65.
246

V tretjem odstavku drugega poglavja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva, Uradni list RS,
št.39/13, je zapisano: »Da bi v prihodnjih letih lahko zmanjšali število oseb, ki se soočajo s tveganjem revščine ali
socialne izključenosti, je treba poleg splošnih ukrepov pripraviti tudi take, ki bodo usmerjeni v zmanjševanje revščine
skupin z najvišjimi stopnjami tveganja revščine. Dolgoročno pa je za zmanjševanje revščine pomembno preprečiti
medgeneracijski prenos revščine (razbijanje t.i. začaranega kroga revščine), torej preprečevati revščino otrok in jim
zagotavljati življenjske razmere in priložnosti, da lahko razvijejo svoj potencial. Da bi preprečili revščino otrok in
zagotovili njihovo socialno vključenost, je treba z ukrepi nasloviti revščino v družinah z odvisnimi otroki, predvsem v
družinah, ki so iz različnih razlogov bolj ranljive - pri čemer morajo ukrepi segati od zagotavljanja ustrezne denarne
pomoči do programov aktivacije in socialnega vključevanja, s katerimi se spreminjajo življenjski vzorci revščine«.
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Ob tem so za položaj družin pomembni še drugi ukrepi socialne politike, kot so
denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč in državne
štipendije, subvencije za znižano plačilo vrtca ter subvencije malice oziroma
kosila za učence in dijake. Ker med družinske prejemke spadajo samo
nekatere od zgoraj naštetih pravic, se bomo omejili le na te.

7.2

Pravice ob rojstvu otrok

7.2.1 Starševski dodatek
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, ki negujejo in varujejo otroka,
kadar po njegovem rojstvu niso upravičeni do nadomestila po Zakonu o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih.247 Pravico do starševskega
dodatka ima mati 77 dni od rojstva otroka, če imata mati in otrok stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji. Ta
pravica pripada očetu otroka, če mati zapusti otroka, trajno ali začasno ni
sposobna za nego in varstvo otroka ali če umre.
Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka
smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša pisno
dogovorita pred uveljavljanjem pravice. Druga oseba ima pravico do
starševskega dodatka pod enakimi pogoji kot starša, če dejansko neguje in
varuje otroka. Pravice do starševskega dodatka nimajo mati, oče ali druga
oseba, ki prejemajo nadomestilo plače, plačilo prispevkov za socialno varnost
v primeru štirih ali več otrok ali delno plačilo za izgubljeni dohodek.248

247

Nadomestilo po Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), Uradni list RS, št.26/14 in
90/15,
obsega pravico do: materinskega nadomestila, očetovskega nadomestila in starševskega nadomestila. Pravica je
vezana na odsotnost z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka tiste osebe, ki otroka dejansko neguje in
varuje.
248

Povzeto po spletnih straneh Ministrstva za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije,
dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/, (6. 6.
2016).

103

7.2.2 Pomoč ob rojstvu otroka
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu
opreme za otroka. Pomoč znaša 280 evrov. Pravico do pomoči ob rojstvu
otroka imata mati ali oče s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
dejansko živita v Republiki Sloveniji. Pravico do te denarne pomoči ima tudi
druga oseba ali posvojitelj, ki izpolnjuje pogoje rezidentstva in če te pravice ni
uveljavil eden od staršev otroka. Pravice do pomoči ob rojstvu otroka nimata
rejnik ali rejnica. Premoženjski cenzus za pravico do pomoči ob rojstvu otroka
znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oziroma
648,47 evra na družinskega člana.
Pomoč ob rojstvu otroka nudijo tudi nekatere občine, zneski in načini nudenja
pomoči pa se od občine do občine zelo razlikujejo.249

7.3

Pravice do prejemkov za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otrok

7.3.1 Otroški dodatek
Ekonomski položaj družine se z rojstvom otroka poslabša. Z večanjem števila
otrok se zmanjšuje tudi razpoložljivi dohodek družine in njegov pripadajoči delež
posameznim članom družine. Stroški otrok so eden od pomembnih dejavnikov,
ki vplivajo na odločitev zakoncev, ko se odločajo o številu otrok. Ekonomski
vpliv otroka na proračun gospodinjstva je sestavljen iz:


direktnih (dejanskih) stroškov vzdrževanja otroka (izdatki za hrano, oblačila,
izobraževanje ipd) in



indirektnih (oportunitetnih) stroškov (s strani staršev neizkoriščenih možnosti
oziroma nerealiziranih delovnih zaslužkov in nerealiziranih aktivnosti zaradi
rojevanja, nege, varstva in vzgoje otrok).250

Otroški dodatek kot eden od denarnih prejemkov ima pomembno vlogo v okviru
družinske politike in je kot družinski prejemek pomemben del progresivnih
249

V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota, Uradni list RS, št.
21/15, pripada staršem otrok, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima vsaj eden od staršev in otrok stalno
bivališče v Mestni občini Murska Sobota, dodatek ob rojstvu otroka v višini 500 EUR, ne glede na dohodkovni cenzus.
250
Stropnik N., (1997b), že navedeno delo, str. 38.
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družinskih politik. Glede na njihov namen otroške dodatke ločimo na
univerzalne in selektivne.251 Nekateri avtorji smatrajo, da univerzalni otroški
dodatki, ki se dodeljujejo vsem družinam z otroki, ne glede na njihov socialni
status, postanejo pravica otrok namesto dopolnilnega družinskega dohodka, kar
je bil njihov prvotni osnovni namen.252 Če pa želimo z otroškimi dodatki doseči
tudi socialnovarstvene cilje, torej izboljšati položaj družin z nižjimi dohodki in
zmanjšati revščino, pa so otroški dodatki selektivni. Selektivni otroški dodatki so
odvisni od družinskih dohodkov in vrstnega reda rojstev otrok. Njihov pomen je
razviden iz ravni dohodkov, kjer preneha upravičenost do omenjene pravice. 253
Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji kot
temeljni akt s področja družinske politike v RS predvideva uveljavitev
univerzalnih otroških dodatkov.254 Tega cilja se zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev ni nikoli realiziralo. V Sloveniji imamo zelo selektivne otroške dodatke.
Osnovna funkcija otroškega dodatka kot ukrepa s področja družinske politike je,
da se ohrani oziroma blaži poslabšanje materialnega položaja družin z otroki v
primerjavi s posamezniki in gospodinjstvi brez otrok. Slovenija se uvršča med
države z nizko stopnjo rodnosti in vprašanje kako zvišati nataliteto predstavlja
pomembno družbeno vprašanje. Otroški dodatek ima kot družinski prejemek
tudi razvojno funkcijo in pomemben psihološki učinek na starše, ki ga kot
konkreten denarni prejemek pogosto razumejo kot del razpoložljivega
mesečnega dohodka družine v primerjavi z davčno olajšavo za vzdrževanega
družinskega člana, ki je ne dojemajo kot pomemben element, ki vpliva na
dohodek družine. Umestitev otroškega dodatka v sistem pravic iz javnih
sredstev je pomembna, ker se zdi, da po svoji naravi postaja socialnovarstveni
in ne družinski prejemek, predvsem če ga obravnavamo v sklopu učinkov, ki ga
ima na druge pravice iz javnih sredstev, ki vplivajo na dohodek družine.255

251

Dremelj P. in ostali, Ocena učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje-končno poročilo, Inštitut RS za socialno
varstvo, Ljubljana, 2013, str. 27.
252

Puljiz,V., Zrinščak, S., (2002), že navedeno delo, str. 9.

253

Povzeto po: Dremelj P. in ostali, (2013), že navedeno delo, str.27-28.

254

Drugi odstavek poglavja 3.1.1. Resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji, Uradni list
RS, št. 40/93, določa: »Otroški dodatek se bo razlikoval glede na starost otrok, do njega pa bodo upravičeni vsi otroci v
starosti do 15. leta oziroma do 26. leta, če se šolajo«.
255
Dremelj P in ostali, (2013), že navedeno delo, str.28.
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7.3.1.1 Namen, pogoji in upravičenci do otroškega dodatka

ZSDP-1 opredeljuje otroški dodatek kot dopolnilni prejemek za preživljanje,
vzgojo in izobraževanje otrok.
ZUPJS določa vrstni red uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.256 Otroški
dodatek je na prvem mestu uveljavljanja pravic in ker se za vse otroke v
družini, ki so po kriteriju starost upravičeni do otroškega dodatka, odmeri v
istem razredu (višine pa so lahko glede na status različne), druge pravice ne
vplivajo na višino otroškega dodatka, ki ga družina prejme za otroke. Kljub
temu pa ima umestitev otroškega dodatka v vrstni red uveljavljanja pravic iz
javnih sredstev nekaj negativnih posledic. Ker je otroški dodatek na prvem
mestu v vrstnem redu uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, vpliva na
upravičenost do višine ostalih pravic. Vrstni red uveljavljanja pravic, po
katerem je otroški dodatek prvi prejemek, državna štipendija pa zadnji
prejemek, postavlja pri uveljavljanju pravic do javnih sredstev v neenak položaj
otroke znotraj iste družine, saj se med dohodke družine pri izračunu državne
štipendije všteva tudi otroški dodatek mlajšega sorojenca oziroma sorojencev.
Študenti znotraj družin so tako pri osnovi za izračun prejemka v neenakem
položaju glede na brate in sestre, ki jim je bil odmerjen otroški dodatek.257
Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma druga oseba 258 za
otroka s prijavljenim bivališčem v Sloveniji do dopolnjenega 18. leta starosti
otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke.
Dodaten pogoj, ki je določen v ZSDP-1, je dejansko bivanje v Sloveniji.
Pravice do otroškega dodatka nima eden od staršev ali druga oseba za otroka,
ki je v delovnem razmerju ali opravlja samostojno dejavnost ali je vključen v
obvezno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali je
družbenik gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zavoda, ki je poslovodna
256

5. člen ZUPJS določa: »Denarne prejemke iz 5. člena tega zakona vlagatelj uveljavlja po naslednjem vrstnem redu:
1. otroški dodatek;
2. denarna socialna pomoč;
3. varstveni dodatek;
4. državna štipendija.
257

Dremelj P in ostali, (2013), že navedeno delo, str.29–30.

258

Tretji odstavek 5. člena ZSDP-1 definira drugo osebo kot: »druga oseba je oseba, ki neguje in varuje otroka na
podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ali skrbnik ali skrbnica, ki
svojega varovanca ali varovanko dejansko neguje in varuje«.
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oseba. Otroški dodatek ne pripada za otroka, ki je zaradi zdravljenja, vzgoje,
šolanja ali usposabljanja v zavodu oziroma zdravstveni ustanovi, kjer ima
celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni, ali je oddan v rejništvo
ter za otroka, ki ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne
pogodbe. Staršem ne pripada otroški dodatek, če otrok ne živi z obema
staršema in roditeljske pravice v celoti izvršuje samo eden od staršev, če
preživnina ni dogovorjena pri Centru za socialno delo ali določena s sodbo
sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.

7.3.1.2. Dohodki in premoženje, ki se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do
otroškega dodatka in spremembe periodičnih dohodkov

Pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka se upoštevajo dohodki
prejeti v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge na podlagi odločbe o
odmeri dohodnine. ZUJPS taksativno navaja dohodke, ki se upoštevajo pri
ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka. Če podatki za preteklo leto
med odločanjem še niso znani, se upoštevajo dohodki iz predpreteklega leta,
preračunani na raven preteklega koledarskega leta.259 Pri osebi, ki v preteklem
koledarskem letu ni imela dohodkov, se upoštevajo tekoči dohodki, prejeti v
mesecu pred vložitvijo vloge ali v mesecu vložitve vloge in preračunani na raven
preteklega leta.
Z novo zakonodajo, ki je pričela veljati leta 2012, je bila opredeljena tudi enotna
definicija dohodkov in premoženja za izračun pravic iz javnih sredstev in s tem
tudi otroškega dodatka. Upoštevajo se neto dohodki (po odbitju davkov in
prispevkov ter normiranih oziroma dejanskih stroškov). V lastni dohodek družine
se pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev štejejo tudi z zadnjo odločbo
odmerjene preživnine oziroma nadomestila preživnine, otroški dodatki, denarne
socialne pomoči, varstveni dodatki in državne štipendije.

259

Višje delovno in socialno sodišče je s sodbo Psp 584/13 dne 17. 4. 2014 odločilo: »Ker so bili podatki o tožničinih
dohodkih na voljo in bi jih tožena stranka lahko od DURS-a pridobila po uradni dolžnosti že na podlagi 51. člena ZUPJS,
s tem ni bilo nobene pravne podlage, da bi tožena stranka pri izračunu dohodka upoštevala podatke iz odločbe DURS iz
predpreteklega leta (2009). Enako stališče je pritožbeno sodišče zavzelo že v več identičnih zadevah, kot npr. v zadevi
opr.št. Psp 257/13, z dne 24. 10. 2013 in opr. št. Psp 459/13 z dne 16. 1. 2013.
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Pri ugotavljanju dohodkov družine pogosto prihaja do sprememb prejemanja
periodičnih dohodkov, ker oseba določenega periodičnega dohodka ne prejema
več ali prejema drugo vrsto periodičnega dohodka. V primerih, ko oseba
periodičnega dohodka ne prejema več, se upošteva samo morebitni novi
periodični dohodek na način, kot velja za upoštevanje tekočih dohodkov.
Pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka se v primerjavi s prej
veljavno zakonodajo upošteva tudi premično in nepremično premoženja
družine. Zakon taksativno določa, katero nepremično in premično premoženje
se upošteva pri upravičenosti do otroškega dodatka.260 Določeno je tudi, kaj se
ne šteje za premoženje, ki bi vplivalo na upravičenost do pridobitve te pravice.
Gre predvsem za premoženje, ki predstavlja bodisi nepremičnine ali
premičnine, namenjene za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb
(primerno stanovanje, prevozno sredstvo, bančni depoziti do višine treh
minimalnih dohodkov, ki pripadajo samski osebi ali družini) ali so namenjeni
opravljanju pridobitne dejavnosti oziroma predstavljajo vir dohodka (kmetijsko
ali gozdno zemljišče). Premoženje se upošteva tako, da se dohodki oseb
povečajo za fiktivno določen dohodek, in sicer v višini letnega zneska obresti,
izračunanih od vrednosti premoženja, ki se upošteva na dan vložitve vloge. Pri
tem se upošteva povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva za vezane
260

(1) V premoženje osebe se štejejo:
1. nepremično premoženje,
2. osebna in druga vozila,
3. vodna plovila,
4. lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug,
5. vrednostni papirji,
6. denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo dohodka skladno s prvim odstavkom
12. člena tega zakona, ki se po tem zakonu upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga
denarna sredstva po izjavi posameznika,
7. drugo premično premoženje.
(2) Pri ugotavljanju velikosti primernega stanovanja iz 1. točke prejšnjega odstavka se upošteva število oseb, ki imajo na
naslovu tega stanovanja stalno prebivališče in na tem naslovu tudi dejansko prebivajo. Primerna velikost stanovanja je
2-kratnik največje površine, določene s predpisom, ki ureja dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, pri kateri ni
plačila lastne udeležbe in varščine. Če je uporabna površina stanovanja večja od uporabne površine primernega
stanovanja, se kot premoženje upošteva razlika med posplošeno tržno vrednostjo tega stanovanja, izračunana po
metodologiji množičnega vrednotenja nepremičnin in vrednostjo primernega stanovanja. Vrednost primernega
stanovanja se izračuna tako, da se velikost primernega stanovanja pomnoži z vrednostjo m 2 stanovanja glede na
posplošeno tržno vrednost stanovanja. Vrednost m 2 stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost tega stanovanja se
izračuna tako, da se posplošena tržna vrednost stanovanja deli z m2 uporabne površine tega stanovanja. Podatki o
posplošeni tržni vrednosti stanovanja in podatki o m2 uporabne površine stanovanja se pridobijo iz zbirke podatkov, ki
vsebuje podatke o vrednosti nepremičnin.
(3) Podatki o lastnikih premoženja iz prvega odstavka tega člena, razen premoženja iz 6. in 7. točke, se pridobivajo iz
javnih zbirk podatkov in dokazil, ki jih predloži oseba. Kot vrednost premoženja iz 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega
odstavka se upošteva primerljiva tržna vrednost istovrstnega premoženja. Vrednost tega premoženja se ugotavlja na
način, kot ga podrobneje predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.
(4) Pri vrednostnih papirjih iz 5. točke prvega odstavka tega člena, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev in njihova tržna vrednost ni znana, se upošteva njihova knjigovodska vrednost.
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vloge nad 1 letom do 2 leti za leto pred vložitvijo vloge po podatkih Banke
Slovenije.
Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do
pravic iz javnih sredstev 261 podrobneje določa način upoštevanja obdavčljivih in
drugih dohodkov, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja za
ugotavljanje upravičenosti do otroškega dodatka.
V letu 2014 so bile uveljavljene spremembe ZUPJS, ki so nekoliko znižale
višino premičnega in nepremičnega premoženja, ki se upošteva v osnovo za
odmero omenjene pravice. Tudi glede vštevanja lastnih dohodkov in drugih
pravic iz javnih sredstev v dohodke družine je vlada prisluhnila kritikam javnosti
in strokovnih delavcev centrov za socialno delo. Na podlagi teh sprememb se v
dohodek družine ne všteva celotni otroški dodatek pri uveljavljanju ostalih
socialno varstvenih pravic. Ne upošteva se izjemna višina otroškega dodatka
za enostarševske družine in dodatek za otroke, ki niso vključeni v predšolsko
vzgojo, ter dodatek za prvega otroka v prvem dohodkovnem razredu.

7.3.1.3 Višina in način usklajevanja otroških dodatkov

Višina otroškega dodatka je odvisna je od dohodkovnega razreda, v katerega
se družina uvršča glede na povprečni dohodek na družinskega člana kot tudi
od vrstnega reda rojstva otroka. Dohodkovni razred je določen v odstotku od
povprečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred
vložitvijo vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Trenutno število
dohodkovnih razredov je šest.
Spremembo na področju števila dohodkovnih razredov je prinesel ZUJF, ki je
začasno ukinil sedmi in osmi razred otroškega dodatka, tako da do konca leta
2016 otroški dodatek prejemajo le starši otrok oziroma otroci, pri katerih
povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v odstotkih od neto
povprečne plače ne presega 64 %.
261

Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, Uradni list RS,
št. 52/14 in 67/14.
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Kadar otrok živi v enostarševski družini, se posamezni znesek otroškega
dodatka poveča za 30 %. Zakon enostarševsko družino opredeljuje kot
»skupnost enega od staršev z enim ali več otrok, kadar je drugi od staršev umrl
in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi od staršev
neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje
dejansko ne prejema«.262
V primerjavi s prej veljavno zakonodajo se je definicija enostarševske družine
zaostrila, saj jo je prej veljavna definicija enostarševske družine določala kot
skupnost enega od staršev z otroki, kadar roditeljsko pravico, skladno s
posebnim zakonom, izvršuje sam. Nova ureditev družinskih prejemkov izhaja
iz opredelitve pojma izvrševanja roditeljske pravice po ZZZDR, po katerem
roditeljsko pravico izvršujeta oba starša, tudi kadar ne živita skupaj in oba ne
opravljata varstva in vzgoje otrok. Kljub razvezi in če starša ne živita skupaj,
ima otrok še vedno oba starša, ki sta dolžna izvrševati roditeljsko pravico. To
pomeni, da poostrene definicije in s tem strožje kriterije pri določanju izjemne
višine otroškega dodatka ni prinesla nova zakonodaja s področja družinskih
prejemkov, ampak je veljala že prej po ZZZDR in bi se kot taka morala tudi
uporabljati. Ker pa gre za občutljivo področje, vezano na (ne)plačevanje
preživnin, je morda tudi to razlog za nedosledno izvajanje prej veljavnega
zakona.263
Ker je višina otroškega dodatka vezana na višino povprečnih mesečnih
dohodkov posameznih družinskih članov, je pomembna presumpcija obstoja
zunajzakonske skupnosti, kot jo določa peti odstavek 10. člena ZUPJS.264
Znesek otroškega dodatka se poveča tudi v primeru, ko predšolski otrok ni
vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce. Posamezni
znesek otroškega dodatka se v tem primeru poveča za 20 %.
Višina otroškega dodatka je odvisna tudi od šolskega statusa otroka. Višina
prejemka se nekoliko poveča v 6b razredu za otroke, ki obiskujejo srednjo šolo,
vendar najdalj do 18. leta.
262

Tretji odstavek 72. člena ZSDP-1.

263

Povzeto po: Dremelj, P. in ostali, (2013), že navedeno delo, str. 21–22.

264

Peti odstavek 10. člena ZUJPS določa: »Domneva se, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze,
obstaja zunajzakonska skupnost, ne glede na njen čas trajanja, če se jima je rodil skupni otrok ali sta posvojili otroka in
ne gre za enostarševsko družino in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska skupnost neveljavna«.
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Tabela 2: Višina otroškega dodatka v letu 2016
znesek otroškega dodatka za otroka
do konca osnovne šole ali do 18.
leta (v evrih)
dohodkovni
razred

povprečni mesečni
dohodek na osebo
(v %)
1. otrok

2. otrok

3. in naslednji
otrok

znesek otroškega dodatka za otroka v
srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v
evrih)

1. otrok

2. otrok

3. in
naslednji
otrok

1

do 18 %

114,31

125,73

137,18

114,31

125,73

137,18

2

nad 18 % do 30 %

97,73

108,04

118,28

97,73

108,04

118,28

3

nad 30 % do 36 %

74,48

83,25

91,98

74,48

83,25

91,98

4

nad 36 % do 42 %

58,75

67,03

75,47

58,75

67,03

75,47

5

nad 42% do 53 %

48,04

56,06

64,03

48,04

56,06

64,03

6a

nad 53 % do 56 %

30,44

38,10

45,71

30,44

38,10

45,71

6b

nad 56 % do 64 %

30,44

38,10

45,71
43,44

51,10

71,17

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, in enake možnosti R Slovenije, dostopno na:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/, (6. 6. 2016)

7.3.2 Dodatek za veliko družino
Velike družine, to so družine z večjim številom otrok, so bolj izpostavljene
tveganju revščine. Z namenom, da se izboljša njihov ekonomski položaj, so te
družine razen višjih davčnih olajšav za drugega in vsakega nadaljnjega otroka
deležne tudi enkratnega letnega prejemka v obliki dodatka za veliko družino.
Dodatek za veliko družino je prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več
otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu
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s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).265 Pravico do dodatka
za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in
otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v
Republiki Sloveniji. S sprejemom ZUJF dodatek za veliko družino ni več
univerzalna pravica, ampak je vezana na dohodkovni cenzus tako kot pri
otroškem dodatku, ki znaša 64% povprečnega mesečnega dohodka na
družinskega člana. Ta cenzus za leto 2016 znaša 643,46 evra na družinskega
člana. Pravico ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo
brez staršev. Dodatek za družino s tremi otroki za leto 2016 znaša 395 evrov,
za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Dodatek za veliko družino se
izplača v enkratnem znesku. V preteklem letu je v Sloveniji ta dodatek prejelo
25.926 družin v skupnem znesku 10.526.058 EUR.266

7.4

Skrb za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju

7.4.1 Dodatek za nego in posebno varstvo otrok
Namen tega dodatka je kritje povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina
zaradi preživljanja, nege in varstva takega otroka.
Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev ali
druga oseba za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če ima otrok
stalno

prebivališče

v Republiki

Sloveniji in

dejansko

živi

v Republiki

Sloveniji. Do dodatka je upravičen dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega
18. leta starosti, po 18. letu pa, če so ga starši dolžni preživljati v skladu s
predpisi, ki urejajo družinska razmerja.
Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek, ki v letu 2016 znaša 100 evrov.
Za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka
265

123. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), Uradni list RS, št. 69/04,101/07 – odl.
US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US in 82/15 – odl. US) določa:
(1) Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi
zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj.
(2) Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni preživljati tudi po
polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti.
(3) Otroka iz prejšnjih odstavkov, ki je sklenil zakonsko zvezo ali živi v zunajzakonski skupnosti, so starši dolžni
preživljati le, če ga ne more preživljati zakonec ali zunajzakonski partner.
266

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dostopno na:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/, (6. 6. 2016)
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ali otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni znaša dodatek 200
evrov. Pravica do dodatka za nego se prizna na podlagi mnenja zdravniške
komisije.
Dodatek za nego otroka ne pripada enemu od staršev za otroka, ki je zaradi
zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, kjer ima celodnevno
brezplačno oskrbo, ali je v rejništvu. Lahko se prizna pravica za dobo od 3 do 6
mesecev na leto, če se dokaže, da starši tudi v tem času materialno skrbijo za
otroka. Kriteriji za opredelitev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, so
določeni s Pravilnikom o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo
posebno nego in varstvo.267 Sestavni del tega pravilnika je seznam težkih
kroničnih bolezni in stanj, ki so navedene primeroma oziroma generično in ne
predstavljajo izključno omejenega števila (numerus clausus) bolezenskih stanj,
za katera se šteje, da otrok potrebuje posebno nego in varstvo. Pri ugotavljanju,
ali določeni otrok potrebuje posebno nego in varstvo in so zaradi takšne nege in
varstva povečani življenjski stroški družine, je potrebno upoštevati vsak
konkreten primer posebej, torej tudi primer, ki ni posebej naveden v seznamu
hudih bolezni.268
7.4.2 Delno plačilo za izgubljeni dohodek
Je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, kadar
prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in
varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega
otroka ali otroka z boleznijo iz seznama hudih bolezni.
Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek je namenjena tudi enemu od
staršev, ki doma neguje in varuje dva ali več otrok z zmerno oziroma težjo
motnjo v duševnem razvoju ali zmerno oziroma težjo gibalno oviranostjo. V tem
primeru ne gre za najtežje motnje v razvoju otrok.
Nadomestilo plače znaša 734,15 evrov mesečno, če starš dela s krajšim
delovnim časom od polnega, mu pripada sorazmerni del delnega plačila za
267

Uradni list RS, št. 89/14 in 92/15.

268

VDSS sklep Psp 257/2014 z dne 2. 10. 2014.
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izgubljeni dohodek, pripada pa mu tudi dodatek za nego otroka. Pravica se
lahko uveljavlja najdlje do dopolnjenega 18. leta starosti otroka. Pogoj za
uveljavljanje te pravice je, da imata otrok in starš stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji. Če je otrok v zavodu, kjer ima
celodnevno brezplačno oskrbo (razen če je to obdobje krajše od 30 dni v letu)
ali če je v rejništvu, starši ne morejo uveljavljati te pravice.269

8. PRIMERJALNA ANALIZA MEDSEBOJNIH VPLIVOV
DOHODNINSKIH OLAJŠAV IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV NA
RAZPOLOŽLJIVI DOHODEK DRUŽINE
Pri izdelavi analiz sem upoštevala naslednje predpostavke:
-višine davčnih olajšav za otroke in otroških dodatkov iz Tabele 1 in 2,
-izhodiščni dohodki so izraženi v višini letne bruto minimalne plače270 in
različnih višinah letne povprečne bruto plače po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije,271
-število otrok: eden, dva oziroma trije otroci, ki so osnovnošolci,
-število odraslih (eden ali oba starša),
-zaposlenost staršev,
-delež davčnega prihranka v razpoložljivem dohodku družine,272
-delež prihranka v razpoložljivem dohodku družine iz naslova otroških
dodatkov.273

269

Pri presoji upravičenosti nadomestila se uporabljajo kriteriji že navedenega Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje
pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.
270

Zakon o minimalni plači, (ZMinP), Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15, določa pravico do minimalne plače, njeno višino
(v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja
2016 znaša 790,73 evrov, enaka višina je veljala tudi v letu 2015. Spletna stran Ministrstva za delo družino in socialne
zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, dostopno na:http://mddsz.gov.si, (5. 3. 2016).
271

Povprečna mesečna bruto plača v letu 2015 je znašala 1.555,89 EUR, neto pa 1.013,23 EU, dostopno na:
http://www.stat.si, (5. 3. 2016).
272

Delež davčnega prihranka v razpoložljivem dohodku sem izračunala kot razliko med razpoložljivim dohodkom pred
obdavčitvijo (bruto dohodke sem zmanjšala za prispevke za socialno varnost) in razpoložljivim dohodkom po obdavčitvi
(razpoložljive dohodke pred obdavčitvijo sem zmanjšala za prispevke za socialno varnost in dohodnino).
273
Delež prihranka v razpoložljivem dohodku iz naslova otroških dodatkov sem izračunala kot razliko med
razpoložljivim dohodkom brez otroškega dodatka (bruto dohodke sem zmanjšala za prispevke za socialno varnost in
dohodnino) in razpoložljivim dohodkom po prejetih otroških dodatkih (razpoložljive dohodke brez otroških dodatkov sem
povečala za zneske otroških dodatkov).
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8.1 Medsebojni vplivi dohodninskih olajšav za vzdrževane družinske člane
in otroških dodatkov na razpoložljivi dohodek družine pri enostarševskih
družinah
Tabela 3: Vpliv dohodninskih olajšav za vzdrževane družinske člane in otroških dodatkov na
razpoložljivi dohodek družine pri enostarševskih družinah

Število otrok

Višina plače

Enostarševska družina
2 otroka

1 otrok

znesek
na
mesečni
ravni

znesek na
letni ravni

znesek na
mesečni
ravni

139,51
916,44
1.055,95

11,63
76,37
88,00

1,92
139,51
12,39 3.210,00
14,31 3.349,51

11,63 1,92
139,51
267,50 43,42 5.052,72
279,13 45,34 5.192,23

11,63 1,92
421,06 68,36
432,69 70,28

389,91
749,40
1.139,31

32,49
62,45
94,94

4,84
689,24
8,89 2.460,48
13,73 3.149,72

57,44 8,57
689,24
205,04 28,19 5.055,12
262,48 36,76 5.744,36

57,44 8,57
421,26 57,92
478,70 66,49

657,97
0,00
657,97

54,83
0,00
54,83

5,30
0,00
5,30

1.167,98
1.623,96
2.791,94

97,33
135,33
232,66

9,43 1.874,94
11,97 3.139,44
21,40 5.014,38

156,25 15,13
261,62 22,00
417,87 37,13

657,97
0,00
657,97

54,83
0,00
54,83

3,71
0,00
3,71

1.373,26
0,00
1.373,26

114,44
0,00
114,44

7,75
0,00
7,75

2.566,27
1.782,24
4.348,51

213,86 14,94
148,52 8,79
362,38 23,73

999,13
0,00
999,13

83,26
0,00
83,26

4,53
0,00
4,53

2.085,33
0,00
2.085,33

173,78
0,00
173,78

9,45
0,00
9,45

3.521,38
0,00
3.521,38

293,45 15,96
0,00
0,00
293,45 15,96

999,14
0,00
999,14

83,26
0,00
83,26

3,79
0,00
3,79

2.085,35
0,00
2.085,35

173,78
0,00
173,78

7,91
0,00
7,91

3.896,92
0,00
3.896,92

324,74 14,79
0,00
0,00
324,74 14,79

999,11
0,00
999,11

83,26
0,00
83,26

3,26
0,00
3,26

2.085,31
0,00
2.085,31

173,78
0,00
173,78

6,80
0,00
6,80

3.896,92
0,00
3.896,92

324,74 12,72
0,00
0,00
324,74 12,72

znesek na
letni ravni

%

znesek na
mesečni
ravni

3 otroci

%

znesek na
letni ravni

%

Minimalna plača
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

0,6 povprečne plače
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

Povprečna plača
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

1,5 povprečne plače
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

2 povprečni plači
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

2,5 povprečni plači
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

3 povprečne plače
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

Vir: Lastni izračuni
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Absolutni zneski davčnih prihrankov iz naslova davčnih olajšav za otroke se z
višanjem dohodkov povečujejo in so najvišji pri družini s tremi povprečnimi plačami in
tremi otroki. Temu ne sledijo deleži davčnih prihrankov. Ti se odražajo zelo različno
in ne sledijo nekemu logičnemu zaporedju, saj se povečujejo do višine 2,5 povprečne
plače, nato pa se z višanjem dohodkov začnejo zmanjševati. Delež povečanja
razpoložljivega dohodka družine iz naslova davčnega prihranka zaradi olajšav za
vzdrževane otroke se pri enostarševski družini giblje v razponu od 1,92 % do 15,96
%, ki pomeni največji odstotek povečanja razpoložljivega dohodka pri družini z
dvema povprečnima plačama in tremi otroki.
Podatki iz zgornje tabele kažejo, da se davčni prihranek pri enostarševski družini z
enim otrokom z dohodki med minimalno plačo in tremi povprečnimi plačami giblje
med 139,51 in 999,11 EUR na letni ravni. V razpoložljivem dohodku enostarševske
družine se ti prihranki odražajo različno, od 1,92 % do 5,30 %.
Letni davčni prihranek enostarševske družine z dvema otrokoma se giblje v razponu
od 139,51 do 2.085,31 EUR. Za dohodke, višje od dveh povprečnih plač, je absolutni
znesek v vseh treh primerih enak in znaša 2.085,35 EUR. Deleži davčnih prihrankov
v razpoložljivem dohodku pa se v tem primeru gibljejo v razponu od 1,92 % do 9,45
%, vendar pa njihova rast ne sledi rasti dohodkov oziroma povečanju plač.
Tudi pri enostarševski družini s tremi otroki zasledimo isti trend naraščanja
absolutnih zneskov davčnih prihrankov z rastjo dohodkov. Zneski prihrankov se
gibljejo v razponu od 139,51 do 3.896,92 EUR. Deleži davčnih prihrankov v
razpoložljivem dohodku družine se gibljejo med 1,92 % in 15,96 %, kar predstavlja
najvišji odstotek prihranka. Tudi v tem primeru delež davčnega prihranka ne sledi
rasti dohodkov.
Izrazito odstopanje davčnih prihrankov se kaže med družinami z minimalno in 0,6
povprečne plače in višjimi dohodki pri številčnejših družinah, kjer pri enakem številu
(treh) otrok prihaja do neprimerljivo višjih prihrankov. V zadnjih treh dohodkovnih
razredih, kjer se dohodki po višini bistveno razlikujejo, so davčni prihranki skoraj
enaki.
Iz tabele je razvidno, da se pomen otroških dodatkov z večanjem dohodkov družine
znižuje in da so enostarševske družine upravičene do otroškega dodatka do vključno
1,5 povprečne plače, kjer znaša višina mesečnega prejemka 148,52 EUR oziroma
predstavlja le 8.79% delež v razpoložljivem dohodku družine. Največji delež (68,36
%) predstavljajo otroški dodatki v razpoložljivem dohodku družine z najnižjimi
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dohodki in tremi otroci. Ta delež je osemkrat večji kot ga predstavlja delež v
razpoložljivem dohodku družin, ki so še upravičene do tega družinskega prejemka.
Enostarševska družina z enim otrokom je upravičena do otroškega dodatka le do
vključno višine 0,6 povprečne plače, kar pomeni 8,89 % v njihovem razpoložljivem
dohodku
Enostarševska družina z dvema otrokoma pri minimalni plači prejme mesečni otroški
dodatek v višini 267,50 EUR, kar predstavlja 43,42% delež v njihovem razpoložljivem
dohodku. V družinah z 0,6 in povprečno plačo znaša ta delež 28,19 % oziroma 11,97
%. Enostarševske družine z dvema otrokoma pri dohodkih, višjih od povprečne
plače, niso več upravičene do tega družinskega prejemka.
Nekoliko ugodnejša je situacija enostarševskih družin s tremi otroci. Tu so do teh
družinskih prejemkov upravičene družine do vključno 1,5 povprečne plače. Tudi
zneski otroških dodatkov so visoki, saj pri minimalni plači znašajo 421,06 EUR
mesečno oziroma 5.055,00 EUR letno za tri otroke. To predstavlja skoraj 70 %
njihove minimalne neto plače in pomeni največje absolutne zneske teh transferjev.
V skupnem deležu obeh transferjev predstavljajo otroški dodatki pri teh družinah z
minimalno plačo in tremi otroki 97,26%, medtem ko je delež olajšav za otroke v
skupnem znesku obeh transferjev le 2,74 %, kar pomeni, da te družine ne ustvarjajo
skoraj nobenih davčnih prihrankov iz naslova davčnih olajšav za otroke. Ob
minimalni plači ostaja odstotek, to je 1,92 %, isti ne glede na število otrok in
vzdrževanega družinskega člana To pomeni, da te družine ne morejo izkoristiti
davčne olajšave. Pri tem največjo izgubo utrpijo družine s tremi otroki.
Socialna narava otroških dodatkov se najbolj izrazito odraža pri enostarševskih
družinah z nizkimi prejemki in pri družinah z 0,6 odstotka povprečne plače. Vendar
pa enostarševska družina z enim otrokom že ob povprečni plači izgubi pravico do
otroških dodatkov. Tako ima enostarševska družina s tremi otroki ob minimalni neto
plači v višini 615,98 EUR na razpolago mesečni razpoložljivi dohodek v višini
1.048,66 EUR, kar je za 70 % več kot bi ga imela brez davčnih olajšav in otroških
dodatkov.
Nasprotno pa družine z nizkimi dohodki olajšave za vzdrževane otroke ne morejo
uveljavljati oziroma jo uveljavljajo v izredno nizkem deležu.
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Medsebojni vpliv dohodninskih olajšav za vzdrževane družinske člane in

8.2

otroških dodatkov na razpoložljivi dohodek družine pri dvostarševskih
družinah z enim zaposlenim
Tabela 4: Vpliv davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane in otroških dodatkov na razpoložljivi
dohodek družine pri dvostarševski družini z enim zaposlenim

Število otrok
Višina plače

Dvostarševska družina z enim zaposlenim in vzdrževanim zakoncem
1 otrok + v. z.
2 otroka + v. z.
3 otroci + v. z.
znesek na
letni ravni

znesek na
mesečni
ravni

znesek na
letni ravni

znesek na
mesečni
ravni

znesek na
letni ravni

znesek na
mesečni
ravni

%

139,51
1.172,76
1.312,27

11,63
97,73
109,36

1,92
139,51
15,86 2.469,24
17,78 2.608,75

11,63
205,77
217,40

1,92
139,51
33,40 4.526,64
35,32 4.666,15

11,63
377,22
388,85

1,92
61,23
63,15

689,24
893,76
1.583,00

57,44
74,48
131,92

8,57
689,24
10,24 2.469,24
18,81 3.158,48

57,44
205,77
263,21

8,57
689,24
28,29 3.888,60
36,86 4.577,84

57,44
324,05
381,49

8,57
44,56
53,13

1.134,01
576,48
1.710,49

94,50
48,04
142,54

9,15 1.557,88
4,26 1.509,36
13,41 3.067,24

129,82
125,78
255,60

12,57 2.152,80
11,57 2.996,52
24,14 5.149,32

179,40
249,71
429,11

17,37
20,60
37,97

1.315,93
0,00
1.315,93

109,66
0,00
109,66

7,43
0,00
7,43

2.031,23
822,48
2.853,71

169,27
68,54
237,81

11,47 3.064,97
4,16 2.017,56
15,63 5.082,53

255,41
168,13
423,54

17,31
9,71
27,02

1.998,29
0,00
1.998,29

166,52
0,00
166,52

9,06
0,00
9,06

2.986,34
0,00
2.986,34

248,86
0,00
248,86

13,54 4.179,35
0,00 1.371,00
13,54 5.550,35

348,28
114,25
462,53

18,95
5,22
24,17

1.998,27
0,00
1.998,27

166,52
0,00
166,52

7,58
0,00
7,58

3.084,46
0,00
3.084,46

257,04
0,00
257,04

11,71 4.896,07
0,00
0,00
11,71 4.896,07

408,01
0,00
408,01

18,58
0,00
18,58

1.998,26
0,00
1.998,26

166,52
0,00
166,52

6,52
0,00
6,52

3.084,45
0,00
3.084,45

257,04
0,00
257,04

10,06 4.896,06
0,00
0,00
10,06 4.896,06

408,01
0,00
408,01

15,98
0,00
15,98

%

%

Minimalna plača
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

0,6 povprečne plače
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

Povprečna plača
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

1,5 povprečne
plače
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

2 povprečni plači
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

2,5 povprečni plači
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

3 povprečne plače
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

Vir: Lastni izračuni

Podobno kot pri enostarševski družini so tudi pri družini, kjer je zaposlen samo eden
od staršev, relativni deleži davčnih prihrankov v spodnjem dohodkovnem razredu
izredno nizki in predstavljajo le majhen delež v razpoložljivem družinskem dohodku.
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Večji delež predstavljajo pri družinah z višjimi dohodki. Finančna situacija teh družin
je po obdavčitvi zelo podobna enostarševski družini, saj na račun vzdrževanega
zakonca prejema enak znesek davčne olajšave kot za vzdrževanega otroka.
Absolutni zneski davčnih prihrankov so v razponu od 139,51 do 4.896,06 EUR
oziroma od 1,92 % do 18,95 % v deležu razpoložljivega dohodka po obdavčitvi.
Družine z vzdrževanim zakoncem in enim otrokom razpolagajo po obdavčitvi z
davčnim prihrankom v višini od 139,51 do 1.998,26 EUR, kar v njihovih razpoložljivih
dohodkih predstavlja deleže od 1,92 % do 9,15 %.
Večjega deleža davčnih prihrankov, razen pri najnižjih plačah, so deležne družine z
dvema otrokoma, ker se davčna olajšava za drugega vzdrževanega otroka poveča.
Največji davčni prihranek ustvarijo družine s tremi otroki, in sicer zaradi dejstva, da je
družina deležna za tretjega vzdrževanega otroka bistveno višje olajšave kot družina z
dvema otrokoma.
Do otroških dodatkov so upravičene družine do višine dveh povprečnih plač, vendar
le v primeru ko ima družina ob vzdrževanem zakoncu še tri otroke. V tem primeru
predstavlja otroški dodatek v višini 114,25 EUR mesečno 5,22 % delež povečanja
razpoložljivega dohodka. Bistveno povečanje razpoložljivih dohodkov predstavlja ta
transfer družinam z nižjimi dohodki, ki so pod povprečno plačo, in sicer od 74,48
EUR do 377,22 EUR oziroma v višini od 10,24 % do 61,23 % ki na letni ravni
predstavlja znesek 4.526,64 EUR oziroma 61,23 % minimalne neto plače
zaposlenega zakonca.
Tudi v tem primeru delež otroškega dodatka presega 90 % skupnega odstotka
prihrankov iz naslova obeh transferjev pri družinah s podpovprečnimi dohodki. Zaradi
nizkih dohodkov tudi te družine lahko davčne olajšave izkoristijo v zanemarljivem
znesku.
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8.3 Medsebojni vpliv dohodninskih olajšav za vzdrževane družinske člane in
otroških dodatkov na razpoložljivi dohodek družine pri dvostarševskih
družinah z dvema zaposlenima
Tabela 5: Vpliv davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane in otroških dodatkov na razpoložljivi
dohodek družine pri dvostarševski družini z dvema zaposlenima

Dvostarševska družina z obema zaposlenima staršema
1 otrok
2 otroka
3 otroci

Število otrok
Višina plače

znesek na
letni ravni

znesek na
mesečni
ravni

znesek na
letni ravni

znesek na
mesečni
ravni

znesek na
letni ravni

znesek na
mesečni
ravni

%

279,02
586,68
865,70

23,25
48,89
72,14

1,92
279,02
3,89 1.509,12
5,81 1.788,14

23,25
125,76
149,01

1,92
279,02
10,20 2.996,52
12,12 3.275,54

23,25
249,71
272,96

1,92
20,26
22,18

389,91
365,28
755,19

32,49
30,44
62,93

2,42
813,69
2,36 1.249,20
4,78 2.062,89

67,81
104,10
171,91

5,06 1.378,48
7,65 2.415,00
12,71 3.793,48

114,87
201,25
316,12

8,57
13,83
22,40

657,96
0,00
657,96

54,83
0,00
54,83

2,65 1.373,26
0,00
0,00
2,65 1.373,26

114,44
0,00
114,44

5,54
0,00
5,54

2.229,22
1.371,00
3.600,22

185,77
114,25
300,02

8,99
5,50
14,49

657,96
0,00
657,96

54,83
0,00
54,83

1,85 1.373,24
0,00
0,00
1,85 1.373,24

114,44
0,00
114,44

3,87
0,00
3,87

2.566,24
0,00
2.566,24

213,85
0,00
213,85

7,25
0,00
7,25

999,14
0,00
999,14

83,26
0,00
83,26

2,26 2.085,36
0,00
0,00
2,26 2.085,36

173,78
0,00
173,78

4,72
0,00
4,72

3.896,92
0,00
3.896,92

324,74
0,00
324,74

8,83
0,00
8,83

999,14
0,00
999,14

83,26
0,00
83,26

1,89 2.085,34
0,00
0,00
1,89 2.085,34

173,78
0,00
173,78

3,95
0,00
3,95

3.896,92
0,00
3.896,92

324,74
0,00
324,74

7,39
0,00
7,39

999,14
0,00
999,14

83,26
0,00
83,26

1,62 2.085,34
0,00
0,00
1,62 2.085,34

173,78
0,00
173,78

3,40
0,00
3,40

3.896,94
0,00
3.896,94

324,75
0,00
324,75

6,35
0,00
6,35

%

%

Minimalna plača
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

0,6 povprečne plače
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

Povprečna plača
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

1,5 povprečne
plače
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

2 povprečni plači
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

2,5 povprečni plači
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

3 povprečne plače
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

Vir: Lastni izračuni

V nasprotju s prejšnjima dvema tipoma družin so davčni prihranki pri družinah z
obema zaposlenima staršema nižji in se gibljejo v razponu od 1,62 % do 8,99 %
razpoložljivega dohodka. Tudi tukaj izstopajo družine z minimalno plačo, ki ne glede
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na število vzdrževanih družinskih članov niso deležne omembe vrednih prihrankov iz
naslova davčnih olajšav. Družine v višjem dohodkovnem razredu imajo iz naslova
davčnih prihrankov deleže od 1,62 % do 8,99 %.
Pri teh družinah so nižji tudi zneski otroških dodatkov. Najvišji znesek prejemajo
družine z minimalno plačo in tremi otroki, in sicer 249,71 EUR. Te družine že ob
povprečni plači obeh staršev niso upravičene do otroškega dodatka za enega
oziroma dva otroka.

9.

OCENA

VPLIVOV

DOHODNINSKIH

OLAJŠAV

IN

DRUŽINSKIH

PREJEMKOV NA RAZPOLOŽLJIVI DOHODEK DRUŽINE
9.1 Vpliv dohodninskih olajšav za vzdrževane družinske člane na razpoložljivi
dohodek družine

Slika 3: Skupni vpliv dohodninskih olajšav za vzdrževane družinske člane na razpoložljivi dohodek
družine
ZNESKI IN % DAVČNIH OLAJŠAV V RAZPOLOŽLJIVEM DOHODKU DRUŽIN
Dvostarševska družina z enim zaposlenim + vzdrževani
zakonec

Enostarševska družina

Višina plače
1 otrok

2 otroka

3 otroci

1 otrok + vzdr. zak. 2otroka+vzdr. zak. 3otroci+vzdr. zak.

Dvostarševska družina z dvema zaposlenima
1 otrok

2 otroka

3 otroci

znesek

%

znesek

%

znesek

%

znesek

%

znesek

%

znesek

%

znesek

%

znesek

%

znesek

%

139,51

1,92

139,51

1,92

139,51

1,92

139,51

1,92

139,51

1,92

139,51

1,92

279,02

1,92

279,02

1,92

279,02

1,92

389,91

4,84

689,24

8,57

689,24

8,57

689,24

8,58

689,24

8,58

689,24

8,58

389,91

2,42

813,69

5,06

1.378,48

8,57

657,97

5,30

1.167,98

9,43

1.874,94

15,13

1.134,01

9,15

1.557,88

12,57

2.152,80

17,37

657,96

2,65

1.373,26

5,45

2.229,22

8,99

657,97

3,71

1.373,26

7,75

2.566,27

14,94

1.315,93

7,43

2.031,23

11,47

3.064,97

17,31

657,96

1,85

1.373,24

3,87

2.566,24

7,25

999,13

4,53

2.085,33

9,45

3.521,38

15,96

1.998,29

9,06

2.986,34

13,54

4.179,35

18,95

999,14

2,26

2.085,36

4,72

3.896,92

8,83

999,14

3,79

2.085,35

7,91

3.896,92

14,79

1.998,27

7,58

3.084,46

11,71

4.896,07

18,58

999,14

1,89

2.085,34

3,95

3.896,92

7,39

999,11

3,26

2.085,31

6,80

3.896,92

12,72

1.998,26

6,52

3.084,45

10,06

4.896,06

15,98

999,14

1,62

2.085,34

3,40

3.896,94

6,35

Minimalna plača
Davčni prihranek

0,6 povprečne plače
Davčni prihranek

Povprečna plača
Davčni prihranek

1,5 povprečne plače
Davčni prihranek

2 povprečni plači
Davčni prihranek

2,5 povprečni plači
Davčni prihranek

3 povprečne plače
Davčni prihranek

Vir: Lastni izračuni

Absolutni zneski davčnih olajšav se pri vseh obravnavanih primerih z rastjo dohodka
povečujejo. Vendar ta podatek ni merodajen pri presoji, koliko davčne olajšave
vplivajo na razpoložljivi dohodek družine. Vpliv davčnih olajšav za otroke na
razpoložljive dohodke družin po obdavčitvi se kaže kot delež davčnega prihranka
med razpoložljivim dohodkom pred obdavčitvijo in po njej. Ti deleži ne sledijo
absolutnim zneskom davčnih prihrankov in se povečujejo do višine 1,5 povprečne
plače, nakar se zmanjšajo in so pri zadnjih treh dohodkovnih razredih kljub bistveno
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različni višini dohodkov na približno enakem nivoju. Davčni prihranki družin z dohodki
pod povprečno plačo so zanemarljivi. Davčno olajšavo v celoti lahko izkoristijo
enostarševske družine s plačo, ki je višja od povprečne, dvostarševske družine z
vzdrževanim zakoncem s plačo, ki je višja od 1,5 povprečne plače, in dvostarševske
družine z dvema zaposlenima prav tako s plačo, višjo od 1,5 povprečne plače.
Iz tabele izhaja, da razen družine z minimalno plačo in enostarševske družine ter
družine z vzdrževanim zakoncem ob plači v višini 0,6 povprečne plače po obdavčitvi
niso v enakem položaju glede razpoložljivega dohodka v primerjavi z enakimi
izhodiščnimi dohodki pred obdavčitvijo. Pri tem z davčnimi olajšavami največ
pridobijo družine s tremi otroki. Tako lahko o horizontalni pravičnosti obdavčitve
govorimo le pri najnižjih dohodkih, medtem ko se pri ostalih pojavlja horizontalna
neenakost glede na iste izhodiščne dohodke. Trenutni davčni sistem ne zagotavlja
vertikalne davčne pravičnosti, saj so po obdavčitvi razpoložljivi dohodki višji za
družine v višjih dohodkovnih razredih.
Splošno lahko zaključimo, da obstoječi davčni sistem z olajšavami za otroke v celoti
ne

zagotavlja

horizontalne

in

vertikalne

izenačenosti

obdavčitve

družin.

Redistributivni učinki davčnih olajšav niso pričakovani, saj ne zagotavlja enakomerne
porazdelitve davčnega bremena in ne zmanjšuje dohodkovne neenakosti. S tem tudi
v pretežni meri ne izpolnjujejo funkcije, ki bi jih kot pomemben socialni dejavnik
davčnega sistema v skladu z osnovnimi davčnimi načeli (pravičnosti, enakomernosti
in sorazmernosti) morali imeti.
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9.2 Vpliv družinskih prejemkov na razpoložljivi dohodek družine
Slika 4: Skupni vpliv družinskih prejemkov na razpoložljivi dohodek družine
ZNESKI IN % OTROŠKIH DODATKOV V RAZPOLOŽLJIVEM DOHODKU DRUŽIN

Mi ni ma l na pl a ča
Otroški dodatek

Dvostarševska družina z enim zaposlenim +
vzdrževani zakonec

Enostarševska družina

Višina plače

1 otrok
2 otroka
znesek
%
znesek
%
76,37 12,39 267,50 43,42

Dvostarševska družina z dvema zaposlenima

3 otroci
1 otrok+vzdr.zak. 2otroka+vzdr.zak.3otroci+vzdr. zakonec 1 otrok
znesek
%
znesek
%
znesek
%
znesek
%
znesek
%
421,06 68,36 97,73 15,86 205,77 33,40 377,22 61,23 48,04
3,89

2 otroka
znesek
%
125,76 10,20

3 otroci
znesek
%
249,71 20,26

0,6 povprečne pl a če
otroški dodatek

62,45

8,89

205,04

28,19

421,26

57,92

74,48

10,24

205,77

28,29

324,05

44,56

30,44

2,21

104,10

7,40

201,25

13,83

0,00

0,00

135,33

11,97

261,62

22,00

48,04

4,26

125,78

11,57

249,71

20,60

0,00

0,00

0,00

0,00

114,25

5,08

0,00

0,00

0,00

0,00

148,52

8,79

0,00

0,00

68,54

4,16

168,13

9,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114,25

5,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Povprečna pl a ča
Otroški dodatek

1,5 povprečne pl a če
Otroški dodatek

2 povprečni pl a či
Otroški dodatek

2,5 povprečni pl a či
Otroški dodatek

3 povprečne pl a če
Otroški dodatek

Vir: Lastni izračuni

V nasprotju z davčnimi olajšavami otroški dodatki izrazito vplivajo na povečanje
razpoložljivega dohodka družin z nizkimi dohodki. Otroški dodatki so v tem primeru
glavni transfer države, ki vpliva na vertikalno dohodkovno izenačenost družin.
Istočasno blažijo neučinkovitost davčnih olajšav za otroke družin z nizkimi dohodki.
Lestvica odmere otroškega dodatka je nastavljena tako, da ta transfer narašča z
vrstnim redom rojstva otrok, kar pomeni, da država krije višji delež minimalnih
življenjskih stroškov za vsakega nadaljnjega otroka v družini. To kaže tudi na cilje
prebivalstvene politike države, saj želi na ta način vzpodbuditi mlade družine, da se
odločijo za več otrok.
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9.3

Skupni vpliv dohodninskih olajšav za vzdrževane družinske člane in

družinskih prejemkov
Slika 5: Skupni vpliv dohodninskih olajšav za vzdrževane družinske člane in družinskih prejemkov na
razpoložljivi dohodek družine
Enostarševska družina

Višina plače
Mi ni ma l na pl a ča
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

Dvostarševska družina z enim zaposlenim + vzdrževani zakonec

1 otrok
znesek
%
139,51
1,92
916,44
12,39
1.055,95
14,31

2 otroka
znesek
%
139,51
1,92
3.210,00
43,42
3.349,51
45,34

3 otroci
znesek
%
139,51
1,92
5.052,72
68,36
5.192,23
70,28

389,91
749,40
1.139,31

4,48
8,89
13,37

689,24
2.460,48
3.149,72

8,57
28,19
36,76

689,24
5.055,12
5.744,36

8,57
57,92
66,49

689,24
893,76
1.583,00

8,58
10,24
18,82

689,24
2.469,24
3.158,48

8,57
28,29
36,86

689,24
3.888,60
4.577,84

657,97
0,00
657,97

5,30
0,00
5,30

1.167,98
1.623,96
2.791,94

9,43
11,97
21,40

1.874,94
3.139,44
5.014,38

15,13
22,00
37,13

1.134,01
576,48
1.710,49

9,15
4,26
13,41

1.557,88
1.509,36
3.067,24

12,57
11,57
24,14

657,97
0,00
657,97

3,71
0,00
3,71

1.373,26
0,00
1.373,26

7,75
0,00
7,75

2.566,27
1.782,24
4.348,51

14,94
8,79
23,73

1.315,93
0,00
1.315,93

7,43
0,00
7,43

2.031,23
822,48
2.853,71

999,13
0,00
999,13

4,53
0,00
4,53

2.085,33
0,00
2.085,33

9,45
0,00
9,45

3.521,38
0,00
3.521,38

15,96
0,00
15,96

1.998,29
0,00
1.998,29

9,06
0,00
9,06

999,14
0,00
999,14

3,79
0,00
3,79

2.085,35
0,00
2.085,35

7,91
0,00
7,91

3.896,92
0,00
3.896,92

14,79
0,00
14,79

1.998,27
0,00
1.998,27

999,11
0,00
999,11

3,26
0,00
3,26

2.085,31
0,00
2.085,31

6,80
0,00
6,80

3.896,92
0,00
3.896,92

12,72
0,00
12,72

1.998,26
0,00
1.998,26

1 otrok + vzdr. zakonec 2otroka+vzdr. Zakonec 3otroci+vzdr. zakonec
znesek
%
znesek
%
znesek
%
139,51
1,92
139,51
1,92
139,51
1,92
1.172,76
15,86
2.469,24
33,40
4.526,64
61,23
1.312,27
17,78
2.608,75
35,32
4.666,15
63,15

Dvostarševska družina z dvema zaposlenima
1 otrok
znesek
%
279,02
1,92
576,48
3,98
855,50
5,90

2 otroka
znesek
%
279,02
1,92
1.509,12
10,20
1.788,14
12,12

3 otroci
znesek
%
279,02
1,92
2.996,52
20,26
3.275,54
22,18

8,57
44,56
53,13

389,91
365,28
755,19

2,42
2,36
4,78

813,69
1.249,20
2.062,89

5,06
7,65
12,71

1.378,48
2.415,00
3.793,48

8,57
13,83
22,40

2.152,80
2.996,52
5.149,32

17,37
20,60
37,97

657,96
0,00
657,96

2,65
0,00
2,65

1.373,26
0,00
1.373,26

5,45
0,00
5,54

2.229,22
1.371,00
3.600,22

8,99
5,07
14,06

11,47
4,16
15,63

3.064,97
2.017,56
5.082,53

17,31
9,71
27,02

657,96
0,00
657,96

1,85
0,00
1,85

1.373,24
0,00
1.373,24

3,87
0,00
3,87

2.566,24
0,00
2.566,24

7,25
0,00
7,25

2.986,34
0,00
2.986,34

13,54
0,00
13,54

4.179,35
1.371,00
5.550,35

18,95
5,22
24,17

999,14
0,00
999,14

2,26
0,00
2,26

2.085,36
0,00
2.085,36

4,72
0,00
4,72

3.896,92
0,00
3.896,92

8,83
0,00
8,83

7,58
0,00
7,58

3.084,46
0,00
3.084,46

11,71
0,00
11,71

4.896,07
0,00
4.896,07

18,58
0,00
18,58

999,14
0,00
999,14

1,89
0,00
1,89

2.085,34
0,00
2.085,34

3,95
0,00
3,95

3.896,92
0,00
3.896,92

7,39
0,00
7,39

6,52
0,00
6,52

3.084,45
0,00
3.084,45

10,06
0,00
10,06

4.896,06
0,00
4.896,06

15,98
0,00
15,98

999,14
0,00
999,14

1,62
0,00
1,62

2.085,34
0,00
2.085,34

3,40
0,00
3,40

3.896,94
0,00
3.896,94

6,35
0,00
6,35

0,6 povprečne pl a če
Davčni prihranek
otroški dodatek
Skupaj:

Povprečna pl a ča
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

1,5 povprečne pl a če
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

2 povprečni pl a či
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

2,5 povprečni pl a či
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

3 povprečne pl a če
Davčni prihranek
Otroški dodatek
Skupaj:

Vir: Lastni izračuni

Iz skupne tabele vpliva dohodninskih olajšav za otroke in družinskih prejemkov je
razvidno, da se (po obdavčitvi in dodelitvi otroških dodatkov) ob upoštevanju olajšav
otroke in za vzdrževanega družinskega člana oziroma otroških dodatkov javlja
horizontalna neenakost med različnimi tipi družin. Odstotek povečanja skupnega
razpoložljivega dohodka po obdavčitvi in prejemu otroških dodatkov je najvišji (70,28
%) pri družinah z nizkimi dohodki in večjim številom družinskih članov (enostarševska
družina s tremi otroki). Ta odstotek je v več kot 90% deležu učinkovanja obeh
transferjev mogoče pripisati učinku otroškega dodatka. Davčne olajšave za otroke pri
teh družinah predstavljajo zanemarljiv davčni prihranek. Bistveno večji prihranek
predstavljajo za družine z višjimi dohodki, čeprav se odstotek deleža v razpoložljivem
dohodku pri teh družinah ne povečuje sorazmerno z rastjo dohodkov in je v zadnjih
treh dohodkovnih skupinah kljub bistveno zelo različnim dohodkom z majhnimi
odstopanji skoraj enak. Učinki obeh transferjev z naraščanjem dohodkov močno
padajo in so najnižji (1,62 %) pri treh povprečnih plačah dvostarševske družine z
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dvema zaposlenima in enim vzdrževanim otrokom. Horizontalno neenakost, razen pri
družinah z minimalno plačo, zasledimo skozi vso tabelo. Vzrok za to je otroški
dodatek, ki ga prejmejo družine z nizkimi dohodki. Naš fiskalni sistem torej ščiti
družine z več otroki in nizkimi dohodki. Istočasno iz prikazanega izhaja, da je ravno
zaradi socialnega transferja v obliki otroškega dodatka zadoščeno načelu vertikalne
izenačenosti. Razlogi za razlike v razhajanjih med obema transferjema so v tem, da
so otroški dodatki:
- odvisni od višine dohodkov na družinskega člana,
- do 30 % višji pri enostarševskih družinah,
- odvisni od lestvice za odmero otroških dodatkov, ki je izrazito naravnana na nižje
dohodkovne razrede, saj se pravica do tega transferja izgubi že pri enostarševski
družini s povprečno plačo za enega otroka.
Davčne olajšave za vzdrževane družinske člane kot tudi splošna olajšava izhajajo iz
načela plačevanja davka po davčni sposobnosti (subjektivno neto načelo), ki se tu
odraža skozi horizontalno družinsko davčno pravičnost (družine z istim dohodkom in
različnim številom družinskih članov morajo plačati različne davke, tisti z večjim
številom družinskih članov pa morajo plačati manjši davek).274 Čeprav pri olajšavah
za otroke ni toliko pomislekov kot pri olajšavi za vzdrževanega družinskega člana
zaradi t. i. imputivnega dohodka, ostaja odprto vprašanje, ali je potrebno dosledno
izvajati horizontalno družinsko pravičnost za vse dohodkovne razrede ali uporabljati
te olajšave tudi za cilje vertikalne pravičnosti, to pomeni sprejeti stališče, da je
horizontalna davčna pravičnost pomembnejša za nižje dohodkovne razrede.275
Vsekakor pa je potrebno učinke davčne olajšave za otroke analizirati skupaj z
otroškimi dodatki, ki so v bistvu po svojem učinku neke vrste davčni kredit.
Splošno lahko zaključimo, da je razdelitev davčnega bremena progresivna pri spodnji
sredini lestvice dohodkovnih razredov, medtem ko je pretežno proporcionalna skozi
srednje in višje dohodkovne razrede. Razdelitev transferjev gre v veliki meri v korist
nižjih dohodkov,276 zato so kombinirani učinki davkov in transferjev na dohodek
274

Povzeto po: Blažić H., (2006), že navedeno delo, str. 139.

275

Blažić H., (2006), že navedeno delo, str. 140.

276

Musgrave R., Musgrave P., (1993), že navedeno delo, str. 258 .
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družin kljub pomanjkljivostim v veliki meri redistributivni, kar je predvsem rezultat
transfernih prejemkov v korist revnejših.277
9.4 Prednosti in slabosti dohodninskih olajšav za vzdrževane družinske člane
in otroških dodatkov
Čeprav imajo dohodninske olajšave za otroke v primerjavi z otroškimi dodatki
bistveno manjši vpliv na razpoložljivi dohodek družine, bi lahko njihove prednosti
strnili v naslednje ugotovitve:


vplivajo na horizontalno izenačenost obdavčitve družin,



spodbujajo varčevanje in pripravljenost za delo,



zmanjšujejo administriranje,



vzpodbujajo sodelovanje zasebnega sektorja v ekonomskih in socialnih
programih, v katerih ima ključno vlogo država,



dajejo prednost sprejemanju odločitev zasebnemu in ne javnemu sektorju,



zmanjšujejo potrebo nad državnim nadzorom in nad nadzorom takšne
porabe.278

Prednost, ki jo imajo dohodninske olajšave za davčne zavezance, je tudi njihovo
letno usklajevanje s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin.
Davčni izdatki v prvi vrsti kršijo nevtralnost davčnega sistema, s katerim razumemo
široko davčno osnovo brez olajšav in enotnim sistemom obdavčevanja. Davčni
sistem mora biti še posebej nevtralen, če se država odloči za povečanje
proračunskih prihodkov. Ko se država odloči za nevtralnost davčnega sistema, se je
potrebno izogibati davčnim izdatkom. Za vse, ki so vključeni v proces obdavčevanja
(davčna oblast in davčni zavezanci), je pomembno, da so davki čim enostavnejši za
njihovo zbiranje in s tem tudi najcenejši za davčno upravo, ki jih pobira, ter za davčne
zavezance, da jih razumejo.
Slabosti dohodninskih olajšav za vzdrževane družinske člane so predvsem sledeče:


pogosto so regresivne in povzročajo horizontalno in vertikalno neenakost,



četudi davčni zavezanci z nižjimi dohodki izkoristijo to pravico, imajo manjše
davčne koristi. To pomeni da imajo nesorazmerno večje koristi od davčnih

277
278

Musgrave R., Musgrave P., (1993), že navedeno delo, str. 260.
Bratić V., (2006), že navedeno delo, str.123.
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olajšav davčni zavezanci v višjih dohodkovnih razredih. Na ta način se krši
vertikalna enakost, davčni sistem pa je manj progresiven,


zapletenost davčne zakonodaje, s čimer se povečujejo stroški njihovega
izvajanja,



najpogosteje se uvajajo brez njihovega predhodnega razumevanja in analize
stroškov in koristi njihovih učinkov, kar pogosto privede do kršenja katerih od
načel davčnega prava (načelo enakosti, pravičnosti, izdatnosti, učinkovitosti,
stabilnosti).279

Glavna pomanjkljivost veljavnih davčnih olajšav kot ukrepa družinske politike je v
tem, da bogatejšim odpuščajo več plačila dohodnine kot revnejšim in da so davčnega
prihranka deležni v največji meri le ti davkoplačevalci (torej najrevnejši sloji
prebivalstva, ki ne plačujejo davkov, zaradi nizkih dohodkov lahko izkoristijo le del
olajšave).280
Otroški dodatki so pomemben transfer družinam, vendar so zelo selektivni, saj so do
njih upravičene le družine z zelo nizkimi dohodki. Zaradi visokih zneskov so za te
družine pomemben del družinskih dohodkov. V tem smislu se zastavlja vprašanje, ali
dejansko še izpolnjujejo svoj osnovni namen, da služijo vzgoji in izobraževanju otrok.
Iz predloženih analiz izhaja, da otroški dodatki vedno bolj služijo kot socialna pomoč
tem družinam. Nemogoče je ugotoviti, ali te družine ob pomanjkanju finančnih
sredstev ta transfer dejansko namenijo le vzgoji in izobraževanju otrok.

10. ANALIZA IN OCENA PREDPOSTAVLJENIH KRŠITEV USTAVNIH IN
DAVČNIH NAČEL PRI DAVČNI OBRAVNAVI DRUŽIN
S progresivnim davčnim sistemom želi država doseči sprejemljivejšo porazdelitev
dohodka tako, da odvzame del dohodka bogatejšim in ga porazdeli med revnejše
sloje prebivalstva v obliki socialnih transferjev. Progresivnost in prerazdeljevanje pa
nista sinonima. Upoštevanje davčno pomembnih razlik glede sestave družine ima
končni učinek, da sta dve družini z enakim dohodkom različno obdavčeni. V tem
primeru lahko govorimo o horizontalni nepravičnosti, ki zmanjšuje vertikalno
prerazdeljevanje, kar je cilj progresivnega obdavčevanja.
279

Bratić V.(2006), že navedeno delo, str. 124–125.

280

Stropnik N., Medgeneracijski transferji dohodkov, Otroci in mladina v prehodni družbi, Analiza položaja v Sloveniji,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, in založba Aristej, Ljubljana, 2005, str. 91–92.
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Odbitki davčnih olajšav od davčne osnove zaradi progresivne davčne lestvice
prinašajo relativno večjo korist višjim dohodkovnim skupinam (skupinam, ki se
nahajajo v višjih marginalnih stopnjah), ker je njihovo zmanjšanje davkov, to je davčni
prihranek, večji od zmanjšanja davkov nižjih dohodkovnih skupin. Navedeno ni le
nepravično v smislu zmanjšanja vertikalne pravičnosti oziroma zmanjšanja
progresije, ampak povzroča tudi neučinkovitost. To pomeni, da je stopnja
»državnega subvencioniranja« oziroma popusta, ki ga želi država doseči, različna
glede na velikost dohodka davčnega zavezanca, to pomeni večja za višje dohodke.
To istočasno pomeni neenakopravno obravnavo davčnih zavezancev. V tem smislu
je kršeno načelo pravičnosti in ustavno načelo enakopravnosti oziroma enakega
obravnavanja.
Ta kritika nas privede do izbire davčnega kredita kot sprejemljivejše olajšave, ker je
tu davčni prihranek enak za vse v višini davčnega kredita in ima istočasno večje
redistributivne učinke v korist nižjih dohodkovnih skupin. To je tudi v skladu z
razumevanjem, po katerem vertikalna pravičnost zahteva, da morajo biti vsi davčni
zavezanci, za katere je dana posamezna olajšava, deležni istega zmanjšanja davčne
obveznosti in davčnega prihranka ne glede na višino njihovega dohodka. Enaka
absolutna korist pomeni istočasno večjo relativno korist za nižje dohodkovne razrede.
V novejšem času je zaslediti prehod posameznih držav na sistem davčnega
kredita.281
Širjenje davčne osnove, posebno skozi omejevanje davčnih olajšav davka na
dohodek, prizadene v največji meri olajšave socialnega značaja (tiste, s katerimi se
ustvarja subjektivno neto načelo). Od pravičnosti obdavčevanja se tako vedno bolj
izpostavlja samo njena horizontalna komponenta v smislu ukinjanja različnih olajšav
davka na dohodek, medtem ko se za njeno glavno komponento, to je vertikalno
pravičnost, vedno pogosteje smatra, da jo je potrebno ustvarjati izven davčnega
sistema (predvsem z raznimi socialnimi transferji). Glede na to, da so ti omejeni zgolj
na nižje dohodkovne razrede, ostaja nerealizirano izvajanje vertikalne pravičnosti za
ostale skupine dohodkov.282
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11. UREDITEV DAVČNIH OLAJŠAV, KI VPLIVAJO NA RAZPOLOŽLJIVI
DOHODEK DRUŽINE V NEKATERIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
V Evropski uniji ne obstaja neposreden pravni naslov za fiskalno harmonizacijo
direktnih davčnih oblik, zato se skladno s fiskalno neodvisnostjo oziroma načelom
subsidiarnosti izvaja v državah članicah. V praksi se tako izvaja fiskalna koordinacija
in ne fiskalna harmonizacija, pri čemer se teži k odpravljanju ovir pri funkcioniranju
enotnega tržišča, preprečevanju evazije in dvojne obdavčitve.283 Harmonizacija
direktnih davčnih oblik, predvsem obdavčevanje dobičkov in premoženja, je urejena z
direktivami in skupnimi akti.284
Subjektivni davki, ki predstavljajo osnovno obliko obdavčevanja dohodkov fizičnih
oseb, so usmerjeni k izvoru oziroma k osebnim prejemkom, kar omogoča
enostavnejše davčne postopke in učinkovitejše pobiranje davkov. Pri obdavčevanju
dohodkov fizičnih oseb se spoštuje načelo pravičnosti, pri obdavčevanju družin pa se
daje prednost načelu enostavnosti, kar zmanjšuje davčno evazijo in administrativne
stroške. V posameznih državah Evropske unije se zmanjšujejo učinki progresivnega
obdavčevanja na osnovi zmanjševanja davčnih obveznosti družin, kar je posebej
izraženo v Veliki Britaniji, Nemčiji in Španiji. V Franciji in Luksemburgu se skladno z
načelom pravičnosti uporablja metoda družinskih kvot pri določanju davčne osnove.
Danes se vztraja pri spoštovanju načela rezidentstva pri določanju davčnih osnov in
stopenj.285
V Evropski uniji ni sprejeta harmonizacija davka na dohodek, zato je ureditev tega
sistema obdavčevanja v pristojnosti posameznih držav. Prav tako Sodišče Evropske
unije na podlagi ustaljene sodne prakse286 zaključuje, da države članice zadržijo
svoje obstoječe pristojnosti na področju neposrednih davkov v skladu s pravom
Evropske skupnosti, zlasti glede temeljnih svoboščin, ki so opredeljene s Pogodbo
Evropske skupnosti.287 Izhodišče je, da je načeloma država članica stalnega
prebivališča (rezidentstva) dolžna davčnemu zavezancu priznati vse davčne
283

Miletić V., Promene direktnih i indirektnih poreskih oblika u procesu refomi fiskalnog sistema Evropske unije, Megatrend
revija, Vol.12, No 1,Beograd, 2015, str. 88.
284
-Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 03.06.2003 o obdavčevanju dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti.
-Commission Recommendation 94/79/EC, z dne 21.12.1993 (Priporočila o davčni obravnavi nerezidentov).
285
Miletić V., (2015), že navedeno delo, str. 92.
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Zadeva 270/83, Komisija Evropske skupnosti proti Francoski republiki, z dne 28. 01.1986, ZOdl. 1986, str. 0073, točka 28.
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ugodnosti, povezane z njegovim osebnim in družinskim položajem, saj lahko ta
država, razen izjemoma, najbolje presodi njegovo osebno davčno sposobnost, saj
ima on v tej državi središče osebnih in premoženjskih interesov.288 To je sodišče
Evropske unije utemeljilo tudi v zadevi Veliko vojvodstvo Luksemburg proti Hansu
Ulrichu Lakebrinku in Katrin Peters-Lakebrink.289 Poleg vsakršne diskriminacije na
podlagi državljanstva Pogodba o delovanju Evropske unije prepoveduje tudi
nacionalno zakonodajo, ki ovira prosto gibanje delavcev, čeprav se uporablja
neodvisno od njihovega državljanstva. Določbe pogodbe, ki se nanašajo na prosto
gibanje oseb, omogočajo državljanom držav članic, da opravljajo poklicno dejavnost
na celotnem ozemlju EU.290 Vendar pa je sprejeto načelno stališče, da harmonizacija
davka na dohodek ni pomembna za delovanje enotnega tržišča. V novejšem času se
nakazuje potreba po koordinaciji davka na dohodek fizičnih

oseb zaradi

preprečevanja davčne evazije in dvojnega obdavčevanja. 291
11.1 Zakonska ureditev dohodninskih olajšav, ki vplivajo na razpoložljivi
dohodek družine v Nemčiji
Zavezancu za dohodnino po nemškem zakonu o davku od dohodkov292 pripada
splošna olajšava na letni ravni. Višina je odvisna od davčnega razreda, v katerega se
uvrsti zavezanec. Za leto 2015 znašajo neobdavčeni zneski (Grundfreibetrag)
8.354,99 EUR.293 Davčne olajšave se običajno upoštevajo kot odbitek od
obdavčljivega dohodka. V nasprotju s slovensko ureditvijo, kjer se za vzdrževanega
zakonca prizna posebna davčna olajšava, se v Nemčiji vzdrževani zakonec ne more
uveljavljati kot davčna olajšava, temveč se dolžnost preživljanja upošteva v samem
288

Franc B., Pravni izzivi harmonizacije neposrednih davkov v EU, magistrska naloga, Pravna fakulteta Maribor, 2015, str. 68.
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odmernem postopku na podlagi t. i. tarifnega »splittinga«.294 Ena od posledic
tarifnega »splittinga« je tudi podvojitev neobdavčenega dela dohodka, ki velja za
poročene zakonce. Za razvezane in ločeno živeče (neomejeno davčno zavezane)
zakonce je predvidena uporaba t. i. omejenega dejanskega »splittinga«.295
V Nemčiji se lahko otroci uveljavljajo kot vzdrževani družinski člani do dopolnjenega
18. leta starosti. Do dopolnjenega 21. leta starosti se lahko uveljavljajo otroci kot
vzdrževani družinski člani, če so brez zaposlitve in prijavljeni kot iskalci zaposlitve.
Otroci do dopolnjenega 27. leta starosti se lahko uveljavljajo kot vzdrževani družinski
člani, če se poklicno izobražujejo oziroma nahajajo v t. i. vmesnem obdobju med
dvema izobraževalnima ciklusoma v maksimalnem trajanju štirih mesecev, če ne
morejo pričeti ali nadaljevati z izobraževanjem zaradi pomanjkanja prostih mest ali če
so prostovoljno odslužili t. i. socialno ali ekološko leto. Trajno se lahko otroci
uveljavljajo kot vzdrževani družinski člani, če so telesno ali duševno prizadeti in ne
morejo skrbeti zase. Posebna ureditev velja tudi za primere služenja vojaškega roka.
V posebnih primerih, ki jih navaja zakon, lahko pride do podvojitve zneska
olajšave.296
Višina davčne olajšave je odvisna od uvrstitve davčnega zavezanca v davčni razred.
V primerih, ko se zakonci odločijo za skupno obdavčitev, se znesek olajšave podvoji.
Davčno olajšavo za otroka tako lahko uveljavljata oba zakonca, kar pomeni
ugodnejši režim kot velja v Sloveniji. Za vsakega vzdrževanega otroka, ki izpolnjuje
zakonske pogoje, se davčnemu zavezancu prizna olajšava v zakonsko določenem
znesku, ki trenutno znaša 7.248 EUR (v letu 2015 je znašala 7.152 EUR) za oba
starša. Ta znesek je sestavljen iz stroškov vzgoje, izobraževanja in usposabljanja
otroka v višini 2.640 EUR in 4.512 EUR, ki predstavlja minimalne življenjske stroške
otroka.
Razen splošne olajšave za otroke se kot olajšava dodatno priznajo stroški
izobraževanja otrok, ki so odvisni od starosti otrok. Do te olajšave pa niso upravičeni
starši, če prejemajo otroški dodatek. Priznavajo se tudi stroški otrok za predšolsko
294

V zadevi C-329/05, Finanzamt Dinslaken proti Gerold Meindl, z dne 25.01.2007, ZOdl., 2007, str. I-1107, točka 32, je
sodišče Evropske skupnosti odločilo, da je v nasprotju z 43. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list C 83, z
dne 30.03.2010), ki opredeljuje prosto gibanje delavcev, če država članica, v kateri davčni zavezanec rezident prebiva, temu
zavrne skupno odmero dohodnine z njegovim zakoncem, od katerega ni ločen in prebiva v drugi državi članici z obrazložitvijo,
da je ta zakonec v tej drugi državi članici prejel več kot 10 % dohodkov gospodinjstva in več kot 24.000 DEM, če dohodki, ki jih
je prejel ta zakonec v omenjeni drugi državi članici, v njej niso obdavčeni z dohodnino. Povzeto po: Petre B., Primerjava
dohodninskih ureditev v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji v luči načela davčne pravičnosti, magistrska naloga, Pravna fakulteta
Univerze v Mariboru, 2015, str. 77.
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vzgojo v višini dejanskih stroškov ali v pavšalnem znesku. Dvoroditeljska družina
lahko kot davčno olajšavo uveljavlja stroške za varuhinjo, ki prihaja na dom, v
primerih, ko je eden od staršev telesno ali duševno prizadet in so takšne storitve
nujno potrebne. Samohranilec lahko kot olajšavo uveljavlja stroške varovanja otroka,
če zaradi tega zaposli gospodinjsko pomočnico.
Do davčne olajšave za otroke so upravičeni rezidenti in nerezidenti, ki lahko
izkoristijo davčne olajšave, ki so dostopne rezidentom pod pogojema, da je skupni
dohodek zakonca v najmanj 90% znesku podvržen nemškemu davku na dohodek in
da dohodek, ki ni obdavčen na ta način, ne presega določenega zneska.
Spremembo glede priznavanja olajšave nerezidentom je sprožila zadeva, ki se je
znašla pred sodiščem Evropske unije.297 Podobno ureditev pozna tudi naš
dohodninski zakon, ki omogoča nerezidentom enako uveljavljanje olajšav kot
rezidentom Republike Slovenije, če z dokazili dokažejo, da dohodki iz zaposlitve in
opravljanja dejavnosti, doseženi v Sloveniji, znašajo najmanj 90 % celotnega
obdavčljivega dohodka v davčnem letu in istočasno dokažejo, da so v državi
rezidentstva

dohodki,

doseženi

v

Sloveniji,

izvzeti

iz

obdavčitve

ali

so

neobdavčeni.298 Tudi avstrijska davčna zakonodaja pozna podobno ureditev.
11.2 Zakonska ureditev dohodninskih olajšav, ki vplivajo na razpoložljivi
dohodek družine v Avstriji
Dohodninski prag, pri katerem nastopi dohodninska obveznost, znaša 11.000 EUR,
kar predstavlja znesek splošne olajšave.
V Avstriji je dolžnost preživljanja nepreskrbljenega zakonca (oziroma zakonca, ki
nima zadostnih sredstev za življenje) na davčno pravnem področju upoštevana v
obliki možnosti uveljavljanja odbitnega zneska v trenutni višini 494 EUR za edinega
297

V zadevi C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt proti Roland Schumacker, z dne 14.02.1995, ZOdl., 1995, str. I-225 je sodišče
v 32 točki zavzelo stališče o vprašanju, ali so rezidenti in nerezidenti v istem položaju glede določitve obsega davčne
obveznosti. Splošno davčno pravilo je, da so rezidenti in nerezidenti glede na davčno pravni sistem posamezne države v
različnih položajih. Zadeva Schumacker je posebna, ker je G. Schumacker celoten dohodek ustvaril izven države svojega
rezidentstva. Če mu Nemčija, kjer je ustvaril dohodke, ne prizna osebnih olajšav v zvezi davkom na dohodek, je v
neenakopravnem položaju, saj v Belgiji, državi rezidentstva, nima obdavčljivih dohodkov in zaradi tega ne more izkoristiti
davčnih olajšav. Ker ni rezident nemške države, mu zaradi tega osebne olajšave ne pripadajo. Če bi bil nemški državljan, bi
lahko izkoristil tudi privilegij zmanjševanja davčne progresije – skupno obdavčitev zakoncev. Sodišče se je postavilo na stališče,
da je različna obravnava rezidenta in nerezidenta neupravičena (diskriminatorna), če rezident ustvari večji del svojega dohodka
izven države svojega rezidentstva in ne more uveljavljati davčne olajšave osebne narave niti v državi nerezidentstva. S tem je
sodišče formuliralo edino mogočo utemeljitev in opravičilo za nerazlikovanje rezidenta od nerezidenta s pomembnimi
posledicami glede na njihovo davčno obremenitev in tudi glede na proračunske prihodke držav članic. Povzeto po: Arbutina H.,
Porezni izdaci u kontekstu presude Europskog suda: Aspekti oporezivanja dohodka i dobiti, zbornik radova Skrivena javna
potrošnja, Institut za javne financije, Zagreb, 2012.
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prejemnika dohodkov v gospodinjstvu. Pogoji za uveljavljanje olajšave so, da sta
zakonca poročena več kot šest mesecev, da ne živita trajno ločeno in da vzdrževani
zakonec nima lastnih sredstev do višine, ki jo določa zakon in za leto 2015 znaša
2.200 EUR. Z zakonsko zvezo je glede uveljavljanja davčnih olajšav za vzdrževane
družinske člane izenačena tudi zunajzakonska skupnost. Do odbitka v enaki višini so
upravičeni tudi samohranilci – davčni zavezanci z najmanj enim otrokom, ki več kot
pol leta ne živijo skupaj z zakonskim ali zunajzakonskim partnerjem.299
Davčne olajšave se, podobno kot v Nemčiji, upoštevajo kot odbitni znesek za otroka.
Načeloma takšen odbitek ne pomeni klasične davčne olajšave, ki naj zniža davčno
osnovo davčnega zavezanca, temveč se takšen znesek odšteje od že obračunanega
davka – bruto davka (torej po uporabi davčne tarife na davčno osnovo). V skladu z
izrecno zakonsko določbo pa je za obračunavanje »otroškega odbitka« določena
izjema v povezanosti med otroškim odbitkom in otroškim dodatkom. Odbitni znesek
ne pomeni davčne razbremenitve, temveč povišanje družinskega dodatka. Izplačuje
se izključno skupaj z otroškim dodatkom in pripada praviloma le upravičencem do
družinskega dodatka. Višina otroškega odbitka je odvisna od števila otrok, ki jih mora
zavezanec preživljati.300
Avstrijski davčni sistem obdavčitve dohodkov pozna več olajšav kot slovenski. Pri
tem se za družine priznajo: 301


odbitni deleži za otroke v višini 58,40 EUR mesečno za posameznega otroka
in dodatnih 20 EUR na mesec od tretjega otroka naprej,



odbitni deleži za edinega hranilca družine in za samohranilca, ki je odvisen od
števila otrok, znaša pa minimalno 494 EUR letno.

11.3 Zakonska ureditev dohodninskih olajšav, ki vplivajo na razpoložljivi
dohodek družine na Hrvaškem
Na Hrvaškem pripada vsakemu neomejenemu davčnemu zavezancu t. i. osnovni
osebni odbitek za vsak mesec v davčnem obdobju (koledarskem letu) v zakonsko
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določeni višini, ki se razlikuje glede na status zavezanca (aktivni ali upokojenec).302
Za vzdrževanega zakonca se priznava olajšava v višini 30 % osnovnega osebnega
odbitka na mesec, kar je enako kot za prvega otroka. Olajšava se lahko uveljavlja le
znotraj zakonske zveze.
Hrvaška ima glede načina uveljavljanj olajšav za vzdrževane družinske člane
podobno ureditev kot Slovenija in Nemčija. Neomejeni davčni zavezanci lahko kot
vzdrževane družinske člane uveljavljajo lastne otroke, posvojence in otroke, ki so jim
bili zaupani v oskrbo in tudi dejansko živijo z davčnim zavezancem. Višina
priznanega znižanja davčne osnove je odvisna od števila vzdrževanih otrok in je
povezana z osnovnim osebnim odbitkom, ki pripada vsakemu neomejenemu
davčnemu zavezancu. Za prvega otroka pripada davčnemu zavezancu znesek, ki je
enak 0,5 osnovnega osebnega odbitka (18.000 HRK oziroma 2.390,80 EUR). Za
vsakega nadaljnjega otroka se faktor, ki pripada davčnemu zavezancu, poveča, tako
znaša za drugega otroka 0,7, kar pomeni (25.000 HRK oziroma 3.318,83 EUR)
osnovnega odbitka, za tretjega otroka pa 1,0 osnovnega osebnega odbitka (36.000
HRK oziroma 4.780 EUR). Hrvaška ureditev ne določa natančno, do katerega leta in
ob katerih pogojih se otroci štejejo za vzdrževane družinske člane. Zakon303 na
splošno določa le, da se tudi otroci po končanem šolanju štejejo za vzdrževane
osebe, če jih davčni zavezanec dejansko preživlja.304
11.4 Primerjalna analiza ureditve dohodninskih olajšav, ki vplivajo na
razpoložljivi dohodek družine v državah Evropske unije in v Sloveniji
Davčne olajšave imajo v Sloveniji in na Hrvaškem obliko zmanjšanja davčne osnove,
v Avstriji in Nemčiji pa obliko znižanja davka.
V Nemčiji se vzdrževani zakonec ne more uveljavljati kot davčna olajšava, temveč se
dolžnost preživljanja upošteva v postopku odmere dohodninske obveznosti. V Avstriji
se dolžnost preživljanja nepreskrbljenega zakonca na davčno pravnem področju
upoštevana v obliki možnosti uveljavljanja odbitnega zneska. Na Hrvaškem se za
302
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vzdrževanega zakonca, ki se lahko uveljavlja le znotraj zakonske zveze, priznava
olajšava v višini 30 % osnovnega osebnega odbitka na mesec.
V vseh državah se davčne olajšave povečujejo s številom otrok. Za davčne
zavezance zelo ugodno rešitev pozna nemška dohodninska zakonodaja, ki
omogoča, da lahko davčno olajšavo za otroka uveljavljata oba zakonca. Sistem
davka na dohodek v Sloveniji in na Hrvaškem ne omogoča davčnim zavezancem z
nizkimi zaslužki, da bi uveljavljali (celoten) davčni prihranek, do katerega bi bili
upravičeni. Davčni prihranek je omejen z višino obdavčljivega dohodka. Zaradi
progresivnosti stopenj davka na dohodek je v Sloveniji in na Hrvaškem vpliv davčnih
olajšav (zmanjšanje davčne osnove) na vertikalno prerazdelitev dohodka v korist
družin z višjimi dohodki. V Sloveniji so ti učinki izrazitejši kot na Hrvaškem, ker je v
slednji progresija davčnih stopenj blaga. Nekatere davčne olajšave je v Avstriji
možno v celoti ali delno izplačati v gotovini, če presegajo znesek davčne obveznosti.
Davčno olajšavo za otroka je tako mogoče v vsakem primeru uveljaviti v celoti, zato
se relativni pomen davčnih olajšav za otroke, ki niso odvisni od družinskih zaslužkov,
z višanjem dohodkov ne povečuje tako kot v Sloveniji in na Hrvaškem, ampak imajo
nasproten učinek. S povečanjem zaslužkov se zmanjšuje delež davčnih prihrankov v
družinskih bruto zaslužkih.305 Starostna meja otrok, ki se upoštevajo kot vzdrževani
družinski člani, je v vseh obravnavanih državah določena do otrokove polnoletnosti
oziroma do konca izobraževanja, najdlje do 27. leta starosti.
V vseh treh obravnavanih dohodninskih sistemih so do davčne olajšave za otroke
upravičeni rezidenti in nerezidenti, ki lahko izkoristijo davčne olajšave, ki so dostopne
rezidentom pod pogojema, da je skupni dohodek zavezanca, v Nemčiji tudi zakonca,
v najmanj 90% znesku podvržen davku na dohodek države nerezidentstva.

12.

UREDITEV

DRUŽINSKIH

PREJEMKOV,

KI

VPLIVAJO

NA

RAZPOLOŽLJIVI DOHODEK DRUŽINE V NEKATERIH DRŽAVAH EU
12.1 Zakonska ureditev družinskih prejemkov v Nemčiji

305

Več o tem: Stropnik N., Blažić H., Kristen S., (1999), že navedeno delo, str. 32–37.
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Zakonska ureditev družinskih prejemkov, ki jih ureja Bundeskindergeldgesetz306 je na
visoki ravni. Nemške družine so deležne drugačnih spodbud, kot jih poznata
slovenski davčni in socialni sistem. Za mladoletne otroke je družina upravičena
prejemati otroške dodatke ali pa je upravičena do otroške olajšave. Upošteva se
spodbuda, ki je za družino ugodnejša. Prag, pri katerem družine niso več upravičene
do ene ali druge spodbude, je sorazmerno visok in znaša več kot je povprečna plača.
Do otroškega dodatka in starševskega dodatka za lastne otroke

so upravičeni

rezidenti države. Otroški dodatek je univerzalni transfer in se izplačuje do
dopolnjenega 18. leta starosti otrok. Do dopolnjenega 21. leta je do njega upravičen
iskalec zaposlitve, ki je prijavljen v Nemčiji ali v kateri od članic Evropske unije. Do
dopolnjenega 25. leta starosti je do otroškega dodatka upravičena oseba, ki je na
šolanju ali na poklicnem usposabljanju. Višina otroških dodatkov ni odvisna od
družinskih dohodkov. S povečanjem števila otrok se znesek otroških dodatkov
povečuje. Trajno pravico pridobi invalidna oseba, če je vzrok za invalidnost nastal
pred 25. letom njegove starosti.

306

Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177),
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Slika 6: Višina otroških dodatkov v Nemčiji od 1996 do 2016
1. otrok

2. otrok

3. otrok

vsak nadaljnji otrok

1996

200,00 DM

200,00 DM

300,00 DM

350,00 DM

1997

220,00 DM

220,00 DM

300,00 DM

350,00 DM

1998

220,00 DM

220,00 DM

300,00 DM

350,00 DM

1999

250,00 DM

250,00 DM

300,00 DM

350,00 DM

2000

270,00 DM

270,00 DM

300,00 DM

350,00 DM

2001

270,00 DM

270,00 DM

300,00 DM

350,00 DM

2002

154,00 EUR

154,00 EUR

154,00 EUR

179,00 EUR

2003

154,00 EUR

154,00 EUR

154,00 EUR

179,00 EUR

2004

154,00 EUR

154,00 EUR

154,00 EUR

179,00 EUR

2005

154,00 EUR

154,00 EUR

154,00 EUR

179,00 EUR

2006

154,00 EUR

154,00 EUR

154,00 EUR

179,00 EUR

2007

154,00 EUR

154,00 EUR

154,00 EUR

179,00 EUR

2008

154,00 EUR

154,00 EUR

154,00 EUR

179,00 EUR

2009

164,00 EUR

164,00 EUR

170,00 EUR

195,00 EUR

2010

184,00 EUR

184,00 EUR

190,00 EUR

215,00 EUR

2011

184,00 EUR

184,00 EUR

190,00 EUR

215,00 EUR

2012

184,00 EUR

184,00 EUR

190,00 EUR

215,00 EUR

2013

184,00 EUR

184,00 EUR

190,00 EUR

215,00 EUR

2014

184,00 EUR

184,00 EUR

190,00 EUR

215,00 EUR

2015*

188,00 EUR

188,00 EUR

194,00 EUR

219,00 EUR

2016

190,00 EUR

190,00 EUR

196,00 EUR

221,00 EUR

Vir: Guckmal.de, dostopno na: http://www.guckmal.de/kindergeld-hoehe.htm. (20. 5. 2016).

Starševski dodatek se izplačuje staršem do dopolnjenega 14. meseca otrokove
starosti. Starševski dodatek načeloma nadomesti 67 % neto dohodka in znaša
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najmanj 300 EUR in največ 1.800 EUR na mesec. Družine z več otroki prejmejo
dodatek v višini 10 % starševskega dodatka.
12.2 Zakonska ureditev družinskih prejemkov v Avstriji
Tudi v Avstriji je zakonska ureditev družinskih prejemkov na izredno visoki ravni.
Glede na potrebe družine lahko izbirajo med različnimi oblikami transferjev, ki so
namenjeni družinam. Družinske prejemke urejata dva sistemska zakona, to je
Familienlastenausgleichgesetz

iz

leta

1967307

in

Kinderbetreuungsgeldgesetz

(KBGG).308
Ta urejata otroške dodatke, ki so v Avstriji, tako kot v Nemčiji, univerzalen družinski
prejemek. Tako imajo pravico do otroškega dodatka vse družine, ne glede na njihov
materialni položaj. V primerih, ko se otrok izobražuje, je družina upravičena do
prejemka do dopolnjenega 24. leta njegove starosti, izjemoma tudi do dopolnjenega
25. leta. Brez starostne omejitve otrok pripada družini ta transfer za otroke, ki so
trajno nezmožni za pridobivanje lastnih dohodkov. Do njega so upravičeni rezidenti
Avstrije, držav članic Evropske unije, švicarski državljani ter osebe, ki imajo urejen
status dolgoročnega bivanja v Avstriji. Višina otroškega dodatka je odvisna od
starosti in števila otrok in se z večanjem števila otrok v družini povečuje. Do
otroškega dodatka so upravičene tudi osebe z lastnimi dohodki, ki ne presegajo
znesek 10.000 EUR letno, nad tem zneskom pa se njegova višina zmanjša za
presežek nad davčnim pragom. Prejemnik je lahko sam polnoletni otrok s soglasjem
staršev oziroma upravičencev do otroškega dodatka. V okviru otroškega dodatka je
urejen tudi dodatek za veliko družino in dodatek za telesno ali duševno prizadete
otroke. Dodatek za veliko družino pripada družini s tremi ali več otroki in dohodki, ki
ne presegajo 55.000 EUR letno. Njegova višina se veča z vsakim nadaljnjim
otrokom.
Drugi prejemek, do katerega so upravičene družine, je nadomestilo za nego otroka,
ki ga ureja KBGG. Ta prejemek je neodvisen od izrabe pravice in trajanja
starševskega dopusta. Zakon, ki je bil nazadnje spremenjen leta 2014, pozna dve
obliki tega nadomestila, ki sta vezani na pravico do prejemanja otroškega dodatka.
307

Familienlastenausgleichsgesetz, 1967,(StF: BGBl. Nr. 376/1967) (NR: GP XI RV 549 AB 611 S. 66. BR,:S 259,dostopno
na: http://www.bka.gv.at/, 16. 4. 2016.
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Izplačujeta se do dopolnjene starosti otrok 14 mesecev, v primerih, ko je njegova
višina odvisna od starševskih prejemkov oziroma do dopolnjenega tretjega leta
starosti otrok v primerih, ko gre za pavšalno nadomestilo.
12.3 Zakonska ureditev družinskih prejemkov na Hrvaškem
Pogoj za pridobitev pravice do otroškega dodatka je hrvaško državljanstvo s triletnim
neprekinjenim stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški pred vložitvijo zahtevka.
Pravico imajo tudi tujci, ki jim je odobreno stalno prebivanje v Republiki Hrvaški
najmanj tri leta pred vložitvijo zahtevka, in tujci, ki jim je odobren azil oziroma
subsidiarna zaščita po zakonu o azilu.
Pravico do otroškega dodatka imajo družine, katerih dohodek na družinskega člana
ne presega 223 EUR. Tako kot po slovenski, je tudi po hrvaški zakonodaji309 višina
otroškega dodatka odvisna od mesečnega dohodka na družinskega člana in znaša
od 27 EUR do 40 EUR mesečno. Za tri in več otrok pripada družini pronatalitetni
dodatek v višini od 67 EUR za vsakega otroka. Enostarševski družini pripada 15%
povečanje, otroku brez staršev in otroku, ki je težje telesno ali duševno prizadet, pa
se višina otroškega dodatka poveča za 25 %.
Otroški dodatek pripada staršu oziroma drugemu upravičencu (posvojitelj, skrbnik,
očim, mačeha, stari starši ali rejnik) praviloma do 15. leta starosti otroka oziroma do
dopolnjenega 19. leta. Če otrok zaradi bolezni ni zaključil šolanja v predvidenem
roku, se pravica lahko podaljša do 21. leta starosti. Pravico ima tudi polnoletni otrok
brez staršev, ki se redno šola. Družini s težje bolnim otrokom pravica do otroškega
dodatka pripada do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let.310

12.4 Primerjalna analiza ureditve družinskih prejemkov, ki vplivajo na
razpoložljivi dohodek družine v državah Evropske unije in v Sloveniji

308

Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) StF: BGBl. I Nr. 103/2001 (NR: GP XXI RV 620 AB 715 S. 74. BR: AB 6436 S. 679.),
dostopno na:http://www.bka.gv.at/, 16. 04. 2016.
309

Zakon o doplatku za djecu, pročiščeni tekst zakona, NN 94/01,138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15.

310

Povzeto po Zakonu o doplatku za djecu.
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Merila za določanje otroških dodatkov se razlikujejo od države do države. Večina
držav Evropske unije pri tem upošteva starost in število otrok. Progresivnost otroških
dodatkov glede na zaporedje otrok pomeni, da je poudarek na doseganju ciljev
prebivalstvene politike. 311
V večini držav višina družinskih dohodkov ne vpliva na priznanje te pravice. Otroški
dodatki so v Sloveniji in na Hrvaškem selektivni transfer in na njihovo višino vpliva
dohodek na družinskega člana. V Avstriji in Nemčiji so otroški dodatki univerzalna
pravica vseh družin z vzdrževanimi otroki in se povečujejo s starostjo otrok. Iz tega je
mogoče sklepati, da je za slovenske in hrvaške ustvarjalce družinske politike
povečevanje horizontalne enakosti družin pomembnejše na nižjih ravneh družinskih
zaslužkov kot na višjih ravneh.312 Močna progresivna lestvica otroških dodatkov kot
jo poznamo v Sloveniji kaže na socialni pomen tega transferja.

13. SKLEPNE UGOTOVITVE
V nalogi sem skušala ugotoviti, kako veljavne davčne olajšave za družinske člane,
predvsem otroke, in družinski prejemki, zlasti otroški dodatki, vplivajo na obdavčitev
družin ter ali se pri tem uresničujeta načeli horizontalne in vertikalne izenačenosti
oziroma pravičnosti.
Čeprav imata davčni in socialni sistem s stališča proračunskega prava nasprotujoče
namene in cilje, sta oba v funkciji prerazporejanja dohodka, s katerim razpolaga
država oziroma v njenem imenu za to pristojni organi. S prerazporejanjem dohodka
država zmanjšuje dohodkovno neenakost, blaži socialno stisko in zmanjšuje
napetosti v družbi. Oba sistema neposredno vplivata na razpoložljivi dohodek
posameznika in družin.
Pomen davčnega sistema se kaže v spremembi višine dohodka posameznika in
družine ob njegovem prehodu iz neobdavčenega v obdavčeni dohodek. Zakonsko
pooblastilo za to spremembo je dano državi, ki mora s ciljem pravične prerazdelitve
zagotoviti kar se da enakopravno razdelitev. Vsaka obdavčitev pomeni zmanjšanje
ekonomske moči zavezanca. Zato je pomembno, kakšne mehanizme za dosego
zastavljenih ciljev obdavčevanja pri tem uporablja davčni sistem. Med temi
311

Stropnik N., (1996a), že navedeno delo, str. 294.

312 Stropnik N., Blažić H., Kristen S., (1999), že navedeno delo, str. 37.
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mehanizmi so pri obdavčitvi dohodkov posameznikov in družin, razen progresivne
davčne lestvice, najpomembnejše davčne olajšave. Z njimi se zmanjšuje davčno
breme, davčna obremenitev se personalizira oziroma prilagodi ekonomskim,
osebnim in družinskim razmeram davčnega zavezanca. Na ta način naj bi se dosegla
optimalna in pravična davčna obremenitev, posredno pa tudi pravična prerazdelitev
dohodka. Ob tem neizbežno prihaja do konflikta dveh osnovnih davčnih ciljev in
načel, to je pravičnosti in učinkovitosti.
Teorija optimalnega neposrednega obdavčevanja nenehno išče takšno učinkovito
davčno strukturo, ki zagotavlja potrebne davčne prihodke in uresničuje željene
prerazdelitvene učinke ob najmanjši izgubi učinkovitosti. Optimalna davčna struktura
je tista, ki maksimizira socialno blaginjo, v kateri izbira med pravičnostjo in
učinkovitostjo najbolje odraža stališče družbe do teh dveh nasprotujočih si ciljev. 313
Pravično obdavčevanje je tisto, ki je splošno in enakomerno za vse davčne
zavezance.
Pravično davčno obremenitev je mogoče doseči, če se ta veže na ekonomsko moč
davčnega zavezanca. Klasični pokazatelj ekonomske in s tem davčne sposobnosti, ki
je ključni vidik horizontalne in vertikalne pravičnosti, je sintetični dohodek.
Enakomernost in pravičnost v obdavčevanju je temeljna zapoved davčnega sistema,
ki je tesno povezana s prerazdelitvijo dohodka. Načelo davčne pravičnosti se izraža
skozi načeli horizontalne in vertikalne davčne izenačenosti obdavčitve. Zahteva po
horizontalni davčni pravičnosti pomeni, da osebe z enako ekonomsko močjo plačajo
enako višino davka, medtem ko vertikalna davčna pravičnost pomeni, da osebe z
večjo ekonomsko in davčno močjo plačajo višji davek. Ravno vertikalna davčna
pravičnost je tista, ki zagotavlja prerazdelitvene dohodkovne in posledično socialne
davčne učinke. Njeno doseganje je toliko bolj pomembno, ko govorimo o
obdavčevanju družinskih dohodkov.
Z zakonsko določenim izvzetjem eksistenčnega minimuma iz obdavčevanja je
določena tista višina dohodkov posameznika, ki komaj zadoščajo za najskromnejše
zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Njegova višina v obliki standardne
olajšave je odvisna od ekonomskih razmer posamezne države, standarda
prebivalstva, denarnih in drugih razmer. Vpeljana je v vse sodobne davčne sisteme.
Kadar mora davčni zavezanec poleg sebe zaradi civilno pravne zakonsko določene
313

Popović D., (1997), že navedeno delo, str. 384.
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obveznosti vzdrževati še družinske člane, je upravičeno pričakovati, da mu bo država
pri tem pomagala v obliki dodatnih davčnih olajšav. Te olajšave se nanašajo na
najožje družinske člane, v nekaterih primerih (kmečka gospodinjstva) pa je slovenska
dohodninska zakonodaja krog upravičencev razširila.
V okviru obdavčevanja je prerazdelitvena pravičnost, ki jo izvaja država, omejena na
davčne subjekte, ki razpolagajo z zadostno ekonomsko močjo, kar pomeni, da
država ne more in ne sme obdavčevati tistega, kar posameznik in njegova družina
potrebujejo za svoje preživetje. V primerih, ko ekonomska moč posameznika in
njegove družine toliko pade, da je potrebna intervencija države v obliki socialnih
transferjev, se namesto davčne plačilne sposobnosti pojavi socialna potreba. V teh
primerih ima država na voljo sredstva, da blaži socialne stiske s pomočjo socialnih
transferjev. Pri tem so pomembni tako kriteriji njihovega dodeljevanja kot tudi njihova
višina.
Davčno pravo jemlje sredstva tistim, ki so ekonomsko zmožni, in jih preko institucij
socialnega sistema daje tistim, ki so ekonomsko nezmožni oziroma pomoči potrebni.
Pri tem je izrednega pomena, da oba sistema delujeta usklajeno. Z obdavčevanjem
se ne sme slabiti ekonomska moč do takšne mere, da jo je potrebno naknadno
krepiti s socialnimi transferji. Previsoke davčne obremenitve, posebej tiste, ki
prizadenejo posameznike in družine z nizkimi dohodki, ni mogoče kompenzirati s
socialnimi transferji. Ne le, da se s tem po nepotrebnem povečuje zapletenost samih
postopkov, ki posledično povečujejo administrativne stroške, tudi s stališča
posameznika ta ni v enakem položaju, če mora z dokazili opravičevati potrebo po
socialni pomoči, kot v primeru, ko mu država preko obdavčitve odtegne njemu
pripadajoči delež davka, ki ne bo ogrožal njegove eksistence. Davčna oprostitev
mora biti nad nivojem socialnih transferjev. Razlogi za to so tudi v dejstvu, da
posamezniki niso motivirani, da sami poskrbijo za lastno eksistenco, če s socialnimi
transferji in drugimi ugodnostmi zadostijo svojim življenjskim potrebam. V vsakem
primeru mora imeti davčna oprostitev prednost pred socialno dajatvijo. Tu se kaže
nujna potreba po usklajenosti delovanja obeh sistemov.
Večina davčnih sistemov temelji na individualnem obdavčevanju. Čeprav je precej
razširjeno stališče, da je realneje obdavčevati družino kot posameznika, lastnost
davčnega zavezanca družini priznavajo le nekateri davčni sistemi. Argumenti za to
se nahajajo predvsem v dejstvu, da družina predstavlja skupnost življenja in imetja in
zato skupno razpolaga z dohodkom, ne glede na to, da ga ustvarjajo le nekateri člani
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družine. Skupno davčno breme je zato utemeljeno s skupnim razpolaganjem
družinskega dohodka. Skupni dohodek družine predstavlja tudi pravilnejšo realizacijo
načela obdavčitve po ekonomski moči, ker skupni dohodek predstavlja skupno
ekonomsko moč družine in s tem tudi pravičnejšo kategorijo obdavčevanja kot
individualni dohodek. Pri individualnem obdavčevanju prihaja do možnosti prenosa
dohodkov na druge družinske člane in s tem davčnemu izmikanju ali zmanjšanju
davčnega bremena. Ta bojazen pri družinski obdavčitvi ni prisotna. Davčni položaj
družine je vedno določen z njenim položajem v ustavi in v pravnem sistemu na
splošno.
Davčno pravo le povzema že normirane rešitve in skladno z njimi ugotavlja davčne
obveznosti družinskih članov. Država z različnimi davčnimi instrumenti kot
posrednimi transferji izravnava družinsko davčno breme. Ekonomska moč družine se
povečuje tudi z neposrednimi transferji v obliki družinskih prejemkov. Na ta način se
javno breme pravičneje razporeja.
Tradicionalna družina skrbi za materialno blagostanje svojih družinskih članov.
Posebna skrb se posveča otrokom, starejšim, nemočnim in tistim, ki nimajo lastnih
sredstev za preživetje. Breme preživljanja prevzamejo družinski člani, ki ustvarjajo
dohodke, zato je potrebno to breme vsaj delno kompenzirati z davčnimi olajšavami in
prejemki, ki jih daje na razpolago država.
Davčne olajšave za družinske člane imajo v svoje davčne sisteme vgrajene vse
države, ne glede na metodo obdavčevanja družinskih dohodkov. Na ta način so
družine s približno enakimi dohodki in različnim številom vzdrževanih družinskih
članov podvržene različni davčni obravnavi. S tem se dosega pravičnejša obdavčitev,
istočasno pa države na ta način spodbujajo povečanje naravnega prirastka
prebivalstva, ki je na področju Evropske unije v izrazitem upadanju. Družinska in s
tem davčna, predvsem pa socialna politika, so pomemben del demografske politike.
Na socialni položaj družine najbolj vpliva politika, ki regulira zaposlovanje,
izobraževanje, stanovanjska vprašanja, upokojevanje in invalidnost, zdravstvo ter
socialo. S plačno, davčno in transferno politiko se izvaja funkcija distribucije in
redistribucije dohodkov.
S sklenitvijo zakonske zveze in rojstvom otrok se višina razpoložljivega družinskega
dohodka spremeni. Družinska zakonodaja v prvo vrsto preživninskih obveznosti
postavlja razmerje staršev do otrok. Zato sem se v nalogi osredotočila na vpliv
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davčnih olajšav za otroke in otroških dodatkov na dohodek družine, ki jim ostane na
razpolago po obdavčitvi in prejemu otroških dodatkov.
Davčne olajšave za otroke po slovenski dohodninski zakonodaji predstavljajo
univerzalni ukrep družinske politike. Zaradi njihove odvisnosti od skupnih obdavčljivih
dohodkov in od tega, pri kateri mejni davčni stopnji se lahko uveljavljajo, nimajo za
vse davčne zavezance enakih učinkov glede davčnih prihrankov. Ker so te olajšave
za vse davčne zavezance določene v enakih nominalnih zneskih, imajo večji davčni
prihranek davčni zavezanci, ki lahko te olajšave izkoristijo v celoti, medtem ko
zavezanci z nižjimi dohodki teh olajšav ne morejo v celoti ali jih sploh ne morejo
izkoristiti. To davčno pomanjkljivost država na nek način kompenzira z otroškimi
dodatki, katerih višina je odvisna od dohodka posameznega člana družine in od
števila otrok. Tako so do tega družinskega transferja upravičene predvsem družine z
nizkimi dohodki.
Ta teoretična in analitična dognanja sem kot prvo tezo, in sicer, da prevelike
dohodninske obremenitve družin, predvsem družin z nizkimi dohodki, izkrivljajo
osnovni namen družinskih prejemkov, kar ima za posledico horizontalno in vertikalno
neenakost, izpostavila v nalogi.
To tezo lahko potrdim na podlagi analiz, ki sem jih opravila. Ugotovila sem, da
družine z nizkimi dohodki ne morejo izkoristiti davčnih olajšav za vzdrževane otroke
oziroma jih ne morejo izkoristiti v celoti. Njihovi davčni prihranki so v primerjavi z
davčnimi prihranki družin, ki razpolagajo z višjimi dohodki, zanemarljivi oziroma jih ni.
Celotni nominalni znesek davčnih olajšav lahko izkoristijo le družine z zelo visokimi
dohodki. Zato so davčni zavezanci z nizkimi dohodki prikrajšani za davčne ugodnosti,
ki bi jih v enaki meri morali biti deležni vsi davčni zavezanci.
Nadalje sem ugotovila, da se po obdavčitvi ob upoštevanju olajšav otroke in za
vzdrževanega družinskega člana oziroma otroških dodatkov javlja horizontalna
neenakost med različnimi tipi družin. Razpoložljivi dohodek družin z istimi
izhodiščnimi dohodki ni ekvivalenten dohodku teh družin po obdavčitvi. Odstotek
povečanja skupnega razpoložljivega dohodka po obdavčitvi in prejemu otroških
dodatkov je najvišji pri družinah z nizkimi dohodki in večjim številom družinskih
članov. Ta odstotek je v največjem deležu mogoče pripisati

učinku otroškega

dodatka. Davčne olajšave za otroke pri teh družinah predstavljajo zanemarljiv davčni
prihranek. Bistveno večji prihranek predstavljajo davčne olajšave za družine z višjimi
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dohodki, čeprav se odstotek deleža v razpoložljivem dohodku pri teh družinah ne
povečuje sorazmerno z rastjo dohodkov in je v zadnjih treh dohodkovnih skupinah
kljub bistveno zelo različnim dohodkom skoraj enak, kar prav tako kaže na
horizontalno neenakost obdavčevanja. Horizontalno neenakost, razen pri družinah z
minimalno plačo, zasledimo pri vseh dohodkovnih razredih oziroma družinah.
Tako sam davčni sistem ne zagotavlja niti horizontalne niti vertikalne davčne
pravičnosti pri obdavčevanju družin. Vertikalna izenačenost družinskih dohodkov se
pojavlja zaradi učinkov otroških dodatkov, ki so jih deležne družine z nizkimi dohodki.
Na podlagi analiz, ki sem jih opravila, lahko ugotovim, da obstoječi davčni sistem z
olajšavami za otroke v celoti ne zagotavlja horizontalne in vertikalne izenačenosti
obdavčitve družin. Redistributivni učinki davčnih olajšav niso pričakovani, saj ne
zagotavljajo enakomerne porazdelitve davčnega bremena in ne zmanjšujejo
dohodkovne neenakosti. Zaradi vpliva otroških dodatkov na vertikalno izenačenost
se sicer končni učinki redistribucije med dohodkovnimi razredi izenačujejo, vendar
ostaja nesporno dejstvo, da sam davčni sistem tega ne zagotavlja. Otroški dodatek
kot dopolnilni družinski prejemek je namenjen za preživljanje, vzgojo in varstvo otrok,
zato kot tak ne more in ne sme biti v funkciji izenačevanja dohodkov družine zaradi
pomanjkljivosti davčne zakonodaje. Skladno z intencijami, da mora imeti davčna
oprostitev prednost pred socialnimi dajatvami, je zato trenutni davčni sistem glede
ureditve davčnih olajšav predvsem družin z nizkimi dohodki, nesprejemljiv. V tem
smislu lahko pritrdimo tezi, da previsoke dohodninske obremenitve družin, predvsem
družin z nizkimi dohodki, izkrivljajo osnovni namen družinskih prejemkov, saj se z
otroškimi dodatki posredno »popravlja« za revne družine neugoden sistem davčnih
olajšav in na nek način kompenzira izpad prihrankov, ki bi jih morale biti deležne te
družine v davčnem sistemu. S tem obstoječi davčni sistem v pretežni meri ne
izpolnjuje funkcije, ki bi jih kot pomemben socialni dejavnik davčnega sistema v
skladu z osnovnimi davčnimi načeli (pravičnosti, enakomernosti in sorazmernosti)
moral imeti.
Drugi zastavljeni hipotezi, da prihaja do davčno neenakopravnega obravnavanja
družin zaradi drugačnih kriterijev pri presoji ugotavljanja pravice do prejemanja
družinskih prejemkov, kot veljajo za davčne olajšave za vzdrževane družinske člane,
bi težko pritrdila iz naslednjih razlogov:
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Višina otroškega dodatka je odvisna je od dohodkovnega razreda, v katerega se
otrok uvršča glede na povprečni dohodek na družinskega člana, kot tudi od vrstnega
reda rojstva otroka. Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne plače
vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo vloge za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Otroški dodatki so zelo selektivni, saj so do
njih upravičene družine z nizkimi dohodki.
Po ZDoh-2 je zavezanec za dohodnino fizična oseba, ne pa družina kot skupnost več
fizičnih oseb. Načelo obdavčevanja po ekonomski moči kot maksima pravične
razdelitve davčnega bremena med fizičnimi osebami zahteva, da so posamezniki z
isto ekonomsko močjo enako davčno obravnavani (horizontalna davčna pravičnost),
medtem ko so posamezniki z neenako ekonomsko močjo obravnavani različno
(vertikalna davčna pravičnost). Pri določanju za obdavčitev razpoložljivega dohodka
družin se z odbijanjem davčnih olajšav od davčne osnove upoštevajo potrebe otrok,
ki jih je davčni zavezanec dolžan preživljati oziroma vzdrževati. Že ob obravnavi prve
hipoteze sem ugotovila, da so višji dohodkovni razredi deležni večjih davčnih
prihrankov, ker se ob zmanjšani davčni osnovi zaradi celotnega izkoristka davčnih
olajšav za vzdrževane otroke blaži delovanje progresivnih davčnih stopenj. Nižji
dohodkovni razredi teh davčnih prihrankov niso deležni oziroma so ti zanemarljivi. Če
od davčne osnove ne bi smeli odšteti olajšave za otroke, bi morali zavezanci iz
najvišjega dohodkovnega razreda plačati državi polovico tega dela dohodkov kot
dohodnino, najrevnejši sloji pa bi plačali dohodnino le v višini slabe šestine tega dela
dohodkov. Torej so kljub enaki davčni olajšavi učinki bistveno različni.314
Glede na navedeno drugi postavljeni tezi, da prihaja do davčno neenakopravnega
obravnavanja družin zaradi drugačnih kriterijev pri presoji ugotavljanja pravice do
prejemanja družinskih prejemkov, kot veljajo za davčne olajšave za vzdrževane
družinske člane, ni mogoče pritrditi. To izhaja tudi iz dejstva, da gre pri presoji
kriterijev obeh transferjev (davčnih olajšav kot posrednih in otroških dodatkov kot
neposrednih transferjev) kljub njunemu vplivu na družinske dohodke za dve povsem
ločeni kategoriji, ki vsaka na svojem področju suvereno določata pogoje in kriterije za
njihovo uporabo. Pri tem je potrebo izhajati iz njunega osnovnega razmerja do
zavezanca oziroma upravičenca. Davki so odvisni od ekonomske zmogljivosti
posameznika, družinski prejemki kot del socialnega prava in kot pravo izplačil pa od
314
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potreb, ki se kažejo kot ekonomska nezmožnost prejemnikov izplačil. Ekonomska
zmogljivost in potreba po socialni pomoči se izkazujeta kot nasprotujoči si načeli na
prejemniški in dajatveni strani državnega prerazporeditvenega sistema.
Enakomerna porazdelitev davčnega bremena nima nujno za posledico enakomerno
porazdeljeno koriščenje javnih storitev. Naloga socialne politike je zagotavljanje
socialne varnosti prebivalstva in s tem vzdrževanje ravnotežja v socialni reprodukciji.
Cilji socialne politike so odprava neenakosti in zagotovitev ustrezne ravni kakovosti
življenja vseh državljanov.
Glede na navedeno drugo hipotezo ni mogoče akceptirati. Ob tem pa je potrebno
poudariti tesno povezanost davčnega in socialnega prava, še posebej, ko gre za
obdavčevanje posameznikov in družin. Zato bi bilo nujno medsebojno usklajevanje
obeh politik, da bi se ugotovilo medsebojne vplive različnih ukrepov davčne in
socialne politike. Ob sprejemanju ali spreminjanju področne zakonodaje bi bilo
potrebno zagotoviti vnaprejšnjo oceno učinkov in posledic predlaganih sprememb na
ekonomski položaj državljanov.
Odbitki davčnih olajšav od davčne osnove zaradi progresivne davčne lestvice
prinašajo relativno večjo korist višjim dohodkovnim skupinam (skupinam, ki se
nahajajo v višjih marginalnih stopnjah), ker je njihovo zmanjšanje davkov, to je davčni
prihranek,

večji

od

zmanjšanja

davkov oziroma

davčnih

prihrankov

nižjih

dohodkovnih skupin. Navedeno ni le nepravično v smislu zmanjšanja vertikalne
pravičnosti oziroma zmanjšanja progresije, ampak povzroča tudi neučinkovitost. To
pomeni, da je stopnja »državnega subvencioniranja« oziroma popusta, ki ga želi
država doseči, različna glede na velikost dohodka davčnega zavezanca, kar pomeni,
da je večja za višje dohodke in manjša za nižje dohodke. Istočasno to pomeni
davčno neenakopravno obravnavo davčnih zavezancev.
Ob tej ugotovitvi menim, da sta kršeni načelo pravičnosti in ustavno načelo
enakopravnosti oziroma enakega obravnavanja.
Splošno načelo enakosti zavezuje zakonodajalca, da obravnava bistveno enake
primere enako, bistveno neenake primere pa različno. Če zakonodajalec bistveno
enake položaje ureja različno, mora za takšno razlikovanje obstajati razumen razlog,
ki izhaja iz narave stvari. Splošno načelo enakosti tudi prepoveduje, da bi neko
skupino oseb v primerjavi z drugimi naslovniki pravne norme brez stvarnega razloga
obravnavali drugače. V konkretnem primeru gre za presojo, ali obstajajo stvarno
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upravičeni in razumni razlogi za neenako obravnavanje davčnih zavezancev pri
uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane – otroke, zaradi katerih so davčni
prihranki za zavezance z višjimi dohodki višji kot za zavezance z nižjimi dohodki. S
kršitvijo je prizadeto večje število oseb – davčnih zavezancev z nizkimi dohodki, ki so
v primerjavi z davčnimi zavezanci z višjimi dohodki ob uporabi iste pravne norme
obravnavani drugače brez stvarnega razloga. Menim, da stvarno upravičenih in
razumnih razlogov za neenako obravnavanje ni.
Glede na navedeno lahko potrdim tretjo zastavljeno tezo, da je zaradi
neenakopravnega davčnega obravnavanja družin kršeno načelo enakosti oziroma
enakopravnosti, ki skupaj z načelom pravne države in načelom socialne države
pomeni uresničitev pravičnosti.
Osnovna funkcija davčnega sistema je polnjenje proračuna za izvajanje vseh nalog
države. Ob tej osnovni funkciji ima davčni sistem med ostalim močan ekonomski in
socialni vpliv na življenje in standard ljudi. Ali se lahko oziroma mora socialna politika
voditi tudi preko davčnega sistema, je vprašanje, ki je tema mnogih teoretičnih
razprav. Davki skozi stoletja krojijo gospodarski razvoj in s tem vplivajo na
blagostanje ljudi. Popolno izvzetje socialne komponente iz davčnega sistema bi
načelo osnovne principe davčnega sistema kot celote. Osnovna davčna načela kot
so pravičnost, splošnost in enakomernost, bi izgubila svoj smisel, zlasti če imamo v
mislih obdavčitev dohodkov posameznikov in še posebej družin. Zato predlogi, da je
potrebno socialno politiko voditi izven davčnega sistema in da se socialna politika ne
sme voditi z ukrepi davčne politike, niso na mestu.
Res je, da se z uvajanjem in širjenjem davčnih ugodnosti krši nevtralnost davčnega
sistema. Mnoge davčne ugodnosti so pravzaprav prikriti socialni ali podobni
programi, ki jih je za razliko od subvencij dosti težje spremljati kot tudi nadzirati njihov
obseg, gibanje in strukturo, ker se ne pojavljajo kot standardne postavke izdatkov na
odhodkovni strani proračuna. Davčne ugodnosti otežujejo zbiranje potrebnih javnih
sredstev, močnejšo gospodarsko rast in razvoj. Bolj koristijo bogatim, ker slabše
plačani zaposleni običajno nimajo dovolj možnosti, niti zadostnih dohodkov, da bi
izkoristili davčne olajšave. Kljub vsem pomislekom so davčne olajšave eden od
pomembnih elementov, s katerim se zagotavlja pravičnejša razdelitev dohodka.
Davčne olajšave, ki zmanjšujejo davčno osnovo in na ta način davčno obremenitev,
imajo v bistvu enak učinek kot direktne subvencije v obliki socialnih transferjev. Po
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drugi strani obstajajo tudi takšni, ki ustvarjajo dohodek, ki je manjši od eksistenčnega
minimuma. Tem mora država nujno nadomestiti del dohodka potrebnega za
preživetje. V tem primeru govorimo o negativnem obdavčevanju, ker država pri teh
zavezancih namesto obdavčevanja dohodka daje subvencije. Negativni davki v
bistvu

predstavljajo

neko

vrsto

socialnih

pomoči.

V

primeru

negativnega

obdavčevanja je davčna politika v funkciji socialne politike. Tako se tudi tu kaže
nujna povezanost davčnega in socialnega sistema.
Zaradi neugodnih ekonomskih razmer, visoke brezposelnosti ter vse bolj izražene
neenakosti v razdelitvi dohodka in bogastva je med državljani vedno bolj prisotno
nezadovoljstvo. Izjeme predstavljajo posamezniki, ki so ohranili delovna mesta in
ustvarjajo sorazmerno visok dohodek za porabo in varčevanje, pri katerih na
ekonomsko in finančno situacijo kriza ni vplivala. Čeprav davčni sistem in socialni
transferji delno odpravljajo neravnovesja v razdelitvi dohodka in bogastva in
zmanjšujejo regresivno delovanje davčnega bremena, to ni dovolj. Od začetka
gospodarske krize je poudarek na zmanjšanju in blažitvi socialnih stisk predvsem s
pomočjo socialnih transferjev oziroma zagotavljanjem osnovnega dohodka tistim, ki
si ga sami ne morejo zagotoviti. Socialna politika se je usmerila na najbolj ranljive
skupine prebivalstva. To je imelo precejšen vpliv na poslabšanje socialnega položaja
srednjih slojev, še posebej nižjih srednjih slojev, ki so tik nad mejo za dodelitev pravic
iz javnih sredstev ali uveljavljanja davčnih ugodnosti. Poudarek je na pasivnih
socialnih ukrepih, ki sicer relativno uspešno preprečujejo absolutno revščino, hkrati
pa revščino stabilizirajo, ljudi pasivizirajo za aktivno vključevanje v iskanje rešitev in
zvišujejo tveganje za socialno izključenost. Število otrok bistveno poslabša položaj
družin, saj je stopnja tveganja revščine pri velikih družinah občutno višja kot pri
družinah z manj otroki, četudi je delež transferjev v dohodkih velikih družin v
povprečju dvakrat višji kot v gospodinjstvih z manj otroki. Najvišja stopnja tveganja
revščine se beleži pri enostarševskih družinah, kar kaže na to, da en dohodek težko
zadostuje za primerno preživetje družine. Neugoden je tudi socialni položaj velikih
družin in dvostarševskih družin z dvema otrokoma. Gospodinjstva z vzdrževanimi
otroki so še vedno v slabšem položaju v primerjavi z gospodinjstvi brez otrok. 315 To je
še posebej krivično do otrok, ki živijo v teh družinah in so materialno in tudi drugače
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prikrajšani, saj jim ni mogoče pripisati nobene odgovornosti za njihov položaj. Za
družine, ki živijo v stiski, predstavljajo otroški dodatki in razne oblike socialnih pomoči
dohodke, s katerimi pokrivajo skupne stroške vseh družinskih članov.316
V Sloveniji davčna politika ne sledi prizadevanjem socialne politike za izboljšanje
položaja družin, zlasti tistih, ki so socialno ogrožene. To se kaže v prilagajanju
sprememb zakonodaje, saj je bil z zadnjimi obsežnejšimi spremembami socialne
zakonodaje v letu 2012 dan velik poudarek izboljšanju stanja družin z najnižjimi
dohodki, čeprav je tudi tu zaslediti veliko kritik predvsem na račun upoštevanja
dohodkov in premoženja ter vrstnega reda uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.317
Z vladnimi varčevalnimi ukrepi, ki so naravnani na zmanjšanje javne porabe, so se
začasno zmanjšale tudi pravice, ki se nanašajo na družinske prejemke. Socialni
transferji so še bolj usmerjeni na skupine z najnižjimi dohodki ali brez njih, tako da
univerzalnih transferjev v Sloveniji ni. Posledično to vodi v siromašenje srednjih
slojev318 in istočasno pomeni neučinkovito in nepravično prerazdelitev dohodka, saj
se je socialna neenakost v času krize še povečala. Čeprav se Slovenija po vseh
kazalnikih uvršča med države EU z nizko dohodkovno neenakostjo, so razlike v
materialnem položaju prebivalstva dejansko bistveno večje, kot so razlike v
distribuciji razpoložljivega dohodka. Zato bi bilo potrebno sistematično in povezano
zajeti vse pomembne elemente, ki vplivajo na socialni položaj posameznika in
družine, to je socialne politike, politike zaposlovanja in davčne politike. Potrebno je
analizirati vpliv socialnih transferjev v denarju, storitvah, subvencijah in oprostitvah
plačil.
Pri odpravljanju socialnih razlik je pomembna višina socialnih dajatev. V večini
modernih socialnih družb je njihova višina določena relativno nizko, izpod nivoja
življenjskega standarda, ki ščiti človeško dostojanstvo. Vendar je boju proti revščini
najpomembnejša ekonomska rast, ki bo povečala možnosti zaposlovanja in vlaganja
v razvoj človeškega kapitala. Sama gospodarska rast še ne pomeni zmanjšanja
revščine, saj je ta prisotna tudi v državah z visoko gospodarsko rastjo in
zaposlenostjo. S primerno ekonomsko in socialno politiko je potrebno omogočiti, da
imajo tudi revnejši sloji prebivalstva koristi od ekonomske rasti in razvoja. Revnejše
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sloje prebivalstva je potrebno spodbuditi, da bodo imeli aktivno vlogo pri izhodu iz
revščine. Potrebno jim je omogočiti, da si pridobijo znanje, strokovnost in sposobnost
za zaposlitev, motivacijo in izhod iz revščine. Davčni in drugi redistributivni
mehanizmi odrejajo, koliko koristi bodo imeli posamezniki ali skupine od gospodarske
rasti in skupnega blagostanja v državi. Neenakosti in revščine pa se ne more
odpraviti s socialno politiko, še manj pa z davčno politiko. Možno je le blažiti njene
posledice in ljudem omogočiti preživetje, zato je nujno zagotoviti več možnosti za
vključitev v delo. Predvsem pa je potrebno ustvariti takšne pogoje, v katerih ima
vsakdo enake možnosti ustvarjanja dohodka.
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