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POVZETEK
Namen diplomskega dela je proučiti dobre prakse izobraževanj davkoplačevalcev evropskih
in tujih držav ter jih primerjati med seboj. Želel sem prikazati pomen izobraževanja in
opismenjevanja, ki ga slednje nosi v zmanjšanju davčnega primanjkljaja in vplivanju na
davčno moralo davkoplačevalcev. Poleg tega sem želel ugotoviti ali lahko z izobraževanjem
pozitivno vplivamo na izpolnjevanje davčnih obveznosti. V diplomskem delu sem predstavil
raziskave, ki povezujejo izpolnjevanje davčnih obveznosti z davčno moralo in davčnim
izobraževanjem. Ugotovitve, ki jih predstavljam, prikazujejo izsledke raziskav in prikaz
davčnega izobraževanja po opisanih državah. Tako sem lahko primerjal ostale prakse
izobraževanja s slovenskim pilotnim projektom davčnega opismenjevanja, ki ga že tretje
leto zapored izvaja Finančna uprava.
Obravnavano področje je bilo proučevano z uporabo deskriptivnega pristopa, metodo
kompilacije in primerjalno metodo. Z deskriptivnim pristopom sem povzel teoretično ozadje
in opredelil pojme. V jedru diplomskega dela sem uporabil metodo kompilacije, s katero
sem povzel stališča in spoznanja davčnih izobraževanj po svetu in v Sloveniji. V zaključnem
delu pa sem izobraževanja primerjal s primerjalno metodo in izpostavil pozitivne lastnosti
vsakega od teh.
Ugotovil sem, da je področje davčnega izobraževanja mlado, zato ni celostne strategije
razvoja bodočih ali obstoječih davkoplačevalcev. Ob pregledu nekaterih evropskih držav in
izobraževanj drugod po svetu, sem ugotovil, da je izobraževanje ključnega pomena za
izgradnjo davkoplačevalca, ki izpolnjuje in se zaveda pomembnosti davčnih obveznosti.
Ozaveščen davkoplačevalec je osnova, na kateri se bo gradila sodobna družba brez davčnih
goljufij.

Ključne besede: davek, izobraževanje, davčna morala, davčno opismenjevanje,
davčna vrzel.
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SUMMARY

COMPARISON OF THRIVING TAXPAYER EDUCATION
The purpose of my BSc Thesis is to study and compare thriving European and foreign tax
education. I also wanted to present the importance of tax education and literacy as it
pertains to reducing tax gap and improving tax morale. In addition, I tried to establish a
positive connection between education and tax compliance. Findings in my thesis show
research data regarding tax education in select countries.
Using the research data, I was able to compare other educational practices with Slovenian
tax education program.
In my research, I used the description method, the compilation method, and the comparison
method. The description method was used for summarizing theoretical bases and defining
concepts. At the core of my thesis I used the compilation method to summarize views and
acknowledgments of taxpayer education in Slovenia and around the world.
I concluded that the field of taxpayer education is still young and therefore lacks a cohesive
development strategy. After reviewing education programs in Europe and around the world
I also concluded that education is key when developing taxpayers who comply with taxation
and are aware of responsibilities regarding taxation. Modern societies without tax fraud will
be based on taxpayers with tax awareness.

Key words: tax, education, tax morale, tax literacy, tax gap.

vi

KAZALO

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA ............................................................... iii
POVZETEK ................................................................................................................. v
SUMMARY ................................................................................................................ vi
KAZALO PONAZORITEV ............................................................................................. ix
KAZALO SLIK ......................................................................................................... ix
KAZALO TABEL ...................................................................................................... ix
1

UVOD ................................................................................................................. 1

2

OPREDELITEV POJMOV ........................................................................................ 3
2.1

DEFINICIJA IN VLOGA DAVKOV ..................................................................... 3

2.2
OPREDELITEV POJMA »TAX COMPLIANCE« ALI »IZPOLNJEVANJE DAVČNIH
OBVEZNOSTI« ........................................................................................................ 4
2.3
OPREDELITEV POJMA »TAX NON COMPLIANCE« ALI »NEIZPOLNJEVANJE
DAVČNIH OBVEZNOSTI« ......................................................................................... 6
2.4

OPREDELITEV POJMA DAVČNE VRZELI ........................................................... 7

2.5

OPIS RA-GAP MODELA .................................................................................. 9

2.6

OPREDELITEV DAVČNE MORALE .................................................................. 10

3

DAVČNO OPISMENJEVANJE ................................................................................ 14

4

PREGLED IZOBRAŽEVANJ ................................................................................... 16
4.1

PREGLED IZOBRAŽEVANJ PO EVROPSKIH DRŽAVAH ...................................... 16

4.1.1

ŠPANSKI PORTAL ZA IZOBRAŽEVANJE CIVIC-TAX ................................... 16

4.1.2

AVSTRIJSKI PORTAL FINANČNE PISMENOSTI ......................................... 18

4.1.3

FINSKI KAMPUS DAVKOV ...................................................................... 19

4.1.4

ESTONJSKA INICIATIVA E-DAVKI/E-CARINA........................................... 21

4.2

PREGLED IZOBRAŽEVANJ V TUJINI .............................................................. 23

4.2.1

IZOBRAŽEVANJE DAVKOPLAČEVALCEV V AVSTRALIJI ............................. 23

4.2.2

IZOBRAŽEVANJE DAVKOPLAČEVALCEV NA MAVRICIJU ............................ 24

5 OPIS PILOTNIH PROJEKTOV EVROPSKE UNIJE IN SLOVENIJE NA PODROČJU
IZIBRAŽEVANJA DAVKOPLAČEVALCEV ....................................................................... 26
5.1
PILOTNI PROJEKT EVROPSKE KOMISIJE: DIGITALNO DAVČNO
OPISMENJEVANJE IN PLAČILO DAVKOV ................................................................. 26
5.2
6

PILOTNI PROJEKT DAVČNEGA OPISMENJEVANJA MLADIH V SLOVENIJI.......... 29

PRIMERJAVA IZOBRAŽEVANJ.............................................................................. 31
vii

7

PREVERITEV HIPOTEZE ..................................................................................... 34

8

ZAKLJUČEK ....................................................................................................... 35

LITERATURA IN VIRI................................................................................................ 36

viii

KAZALO PONAZORITEV
KAZALO SLIK
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika

1: Definicija davčne vrzeli.................................................................................... 8
2: RA-GAP model................................................................................................ 9
3: Zunanji dejavniki .......................................................................................... 11
4: Del portala, namenjen učiteljem .................................................................... 17
5: Prikaz modula za učence ............................................................................... 17
6: Učni modul avstrijskega portala ..................................................................... 18
7: Aplikacija za mobilne telefone ........................................................................ 18
8: Modul, namenjen učencem ............................................................................ 19
9: Konkretni življenjski primeri in za učitelje ........................................................ 20
10: Število davkoplačevalcev, ki uporablja pisarne ............................................... 22
11: Tax, Super+You portal ................................................................................ 23
12: Vstopna stran ............................................................................................. 27

KAZALO TABEL
Tabela 1: Ukrepi za zvišanje stopnje izpolnjevanja davčnih obveznosti ............................ 6
Tabela 2: Takojšne posledice, učinki in vplivi davčnega primanjkljaja.............................. 8

ix

x

1 UVOD
Davki so bili pomembni že v zgodovini, prav tako pa tudi danes ostajajo pomemben,
neizbežen del vsakdana. Že pred 300 leti je Benjamin Franklin zapisal, da so v življenju
gotovi le davki in smrt. Slednja misel je aktualna tudi danes, saj si družba ne bi znala
predstavljati države brez njih. Praktično vse sodobnejše države imajo v veljavi davčni
sistem, ki predstavlja enega od stebrov moderne države. Davčni sistemi se razlikujejo glede
na zgodovinsko preteklost države, kulturo in na oblike davkov, ki zagotavljajo delovanje
države. Davek je obligatorna denarna dajatev, določena z zakonodajo, ki jo plačujejo fizične
in pravne osebe. S pomočjo zbranih dajatev država financira svoje delovanje, izgradnjo
infrastrukture in zagotavlja javne storitve za vse prebivalstvo. Država na podlagi plačanih
davkov ljudem omogoča okolje, ki je potrebno za določeno raven sodobne družbe. Zato je
od pobranih sredstev odvisna raven kakovosti življenja, socialna varnost prebivalstva,
zdravstvo, izobraževanje ter druge javne funkcije in storitve.
Neglede na to, da je davek obvezna dajatev, se veliko ljudi in podjetij odloča za izogibanje
plačevanja ali utajo davkov, kar pripelje do davčnega primanjkljaja ali davčne vrzeli (ang.
tax gap). Davčna vrzel predstavlja razliko med predvidenimi pobrani davki in dejanskimi
pobranimi davki. Po programu Revenue Administration Gap Analyses Program (RA-GAP)
Mednarodni denarni sklad ponuja podrobnejši pregled davčnih primanjkljajev. S pomočjo
metodologije RA-GAP lahko glede na stopnjo strinjanja z obdavčitvijo in izvajanjem politik
napovemo pobrane davke. Metodologija razliko med stopnjo strinjanja z obdavčitvijo in
pobranimi davki poimenuje davčni primanjkljaj. Tako nam razlika med pobranimi davki in
100 % stopnjo strinjanja z obdavčitvijo pove, koliko ljudi utajuje ali se izogiba plačilu
davkov. V raziskavi Jamesa Alma in Benna Torgierja z naslovom Do Ethics Matter? Tax
Compliance and Morality (2011) sta potrdila, da ima etika posameznika ali družbe vpliv na
stopnjo strinjanja z obdavčitvijo in posledično plačevanje davkov. Vpliv na posameznika
imajo tako transparentnost davčne administracije kot sredstva prisile, s katero država
zagotavlja plačevanje davkov. Navajata, da bo za povečanje stopnje strinjanja s
plačevanjem davkov potrebno uvesti celovit pristop, kjer ne bo država zaostrovala kazni,
ampak tudi vzpostavila transparentno delovanje, spremenila politike, poenostavila
obdavčitev ter uvedla izobraževanje in ozaveščanje davkoplačevalcev.
Negotove gospodarske razmere so v zadnjem času povzročile večji primanjkljaj davčnih
prihodkov, kar je povzročilo pomanjkanje sredstev za delovanje držav in izvajanje politik.
Države so z varčevalnimi ukrepi, povišanjem in uvedbo novih davkov pripomogle k
povečanemu izogibanju plačevanja davkov. Evropska unija je kot odgovor na zmanjšanje
prihodkov v programu Horizont 2020 ustanovila projektno skupino Coffers, ki se bojuje proti
davčnim utajam in izogibanju plačevanja davkov. Skupina združuje znanstvenike iz vse
Evrope z namenom oblikovanja načinov pridobitve neplačanih davkov. Prav tako od leta
2014 Evropska unija s programom Fiscalis 2020 spodbuja združevanje in izmenjavo davčnih
uslužbencev, ki naj bi prinesla zmanjšanje davčnih utaj in izogibanja plačevanja davkov. V
listi ukrepov, ki jih navajajo kot pomembne za znižanje davčne utaje in izogibanja (Tax
gap), navajajo 20 ukrepov za izboljšanje stanj. Ti ukrepi so razdeljeni v 3 glavne skupine:
povečanje sodelovanja med državami članicami in drugimi državami, povečanje
1

učinkovitosti davčne administracije ter povečanje strinjanja z obdavčitvijo na osnovi
prostovoljnega strinjanja s pomočjo informiranja in izobraževanja. Tudi OECD je leta 2013
objavila poročilo raziskav davčnega izobraževanja, ki prikazuje pomen in strategijo
izobraževanja mladih bodočih davkoplačevalcev ter informiranja državljanov za povečanje
stopnje strinjanja z davčnim sistemom.
Dejstvo je, da je izobraževanje le eden od delov sprememb, ki so potrebni za zmanjšanje
davčnega primanjkljaja, ki bo pomembno vplival na prihodnje davkoplačevalce. Z
izobraževanjem in informiranjem državljanov vplivamo na izgradnjo zavedanja in
prispevamo k boljši davčni morali, zato nekatere države po Evropi in svetu izobraževanje
mladih opredeljujejo kot projekt strateškega pomena, ki naj bi na dolgi rok prispeval k
večjemu davčnemu zavedanju, hkrati pa povečal družbeno odgovornost in solidarnost
državljanov.
Države uvajajo davčno izobraževanje v osnovne in srednje šole ter univerze z namenom
davčnega opismenjevanja šolajočih se otrok in študentov. Ključno pri izvedbi izobraževanja
je, da se državni organi povežejo z deležniki (npr. ministrstvo, pristojno za izobraževanje,
podjetja, lokalna oblast, ipd.) in da ima dolgoročno politično podporo.
V diplomskem delu želim predstaviti pojem davčnega primanjkljaja (ang. tax gap) in ga
povezati s stopnjo davčnega strinjanja (ang. tax compliance). V nadaljevanju bom izpostavil
izsledke raziskav, ki nakazujejo, da se izpolnjevanje davčnih obveznosti povezuje z moralo
posameznika, na katero lahko vplivamo z naborom aktivnosti, med katerimi je tudi
izobraževanje. Zato sem v osrednjem delu diplomske naloge predstavil projekte
izobraževanja v Estoniji, Mavriciju, Avstraliji ter nekaterih evropskih državah. Učinke sem
primerjal z izsledki projekta Davčno opismenjevanje mladih, ki ga izvaja Finančna uprava
Republike Slovenije. Diplomsko delo vsebuje tudi poglavje, kjer predstavim projekt
Evropskega parlamenta, ki se je začel izvajati leta 2016. Namenjen je izobraževanju mladih
davkoplačevalcev in povezovanju evropskih davčnih institucij z lokalnimi promotorji z
namenom izmenjave informacij in ustvarjanja najboljšega učnega gradiva na področju
izobraževanja davkoplačevalcev. Evropski projekt je trenutno v fazi implementacije, zato
sem povzel projektno dokumentacijo in predstavil izsledke raziskave, ki se nanaša na
uporabnost portala.
V zaključku diplomskega dela sem s sintezo predstavil skupek vseh davčnih izobraževanj in
podal predloge za implementacijo dobre prakse v slovenski projekt davčnega
opismenjevanja mladih. V zaključnem delu sem na preizkus postavil tudi hipotezo, ki se
glasi: »Davčno izobraževanje pozitivno vpliva na davčno miselnost«. Na podlagi rezultatov
slovenskega opismenjevanja mladih in drugih praks, lahko trdim, da izobraževanje vpliva
na davčno miselnost s tem, ko otrokom predstavi pomen plačevanja davkov in morebitne
posledice, vendar raziskave na tem področju nakazujejo, da je uvajanje davčne miselnosti
z izobraževanjem dolgotrajen proces, zato se bodo pravi rezultati pokazali šele čez nekaj
let z višjim odstotkom izpolnjevanja davčnih obveznosti, kar bo posledično pomenilo manjši
davčni primanjkljaj.
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2 OPREDELITEV POJMOV
2.1

DEFINICIJA IN VLOGA DAVKOV

V današnjem času lahko besedo davek opredelimo kot denarno dajatev fizičnih in pravnih
oseb, ki jo državne institucije pobirajo za namen financiranja delovanja države. Davki
predstavljajo najpomembnejšo obliko javnih prihodkov, ki so zbrani za namene vzdrževanja
in razvoja javnih storitev (Verro Skatt, 2017).
Določanje davkov je suverenost države, ki jo je pridobila na podlagi zakonodaje. Davki so
načeloma obligatorni za vse državljane, razen za tiste, ki so z zakonodajo izvzeti. Davki
imajo značilnost dajatve , ki jo plačujejo fizične in pravne osebe z namenom financiranja
javnih potreb ali uresničevanja drugih javnih ciljev povezanih z ekonomsko in socialno
politiko. Davki predstavljajo dohodek države ki ga enakomerno razporeja glede na
usmeritve. Za davke je značilno tudi, da davkoplačevalec za plačilo davčnih obveznosti ne
pridobi neposrednega povračila. Povračilo se izrazi z izvajanjem javnih politik, ki so
financirane z davčnimi prihodki (Bezjak, in drugi, 2014, str. 18).
Davki kot jih poznamo v današnjih državah imajo naslednje značilnosti (Rupnik & Stanovnik,
1995, str. 18):
-

-

-

zakonitost davčne obveznosti, kar pomeni, da je plačilo davkov obvezno in da organi
oblasti poskrbijo za izterjavo davčne obveznosti v primeru, če se zavezanci plačilu
davka upirajo;
davki ne nudijo neposrednega nadomestila davčnim zavezancem, pač pa služijo za
zagotavljanje javnih dobrin, ki so dostopne vsem. To je tudi bistvena lastnost, ki
ločuje davčne prihodke od nedavčnih;
davki imajo dvojni učinek, z njimi namreč država dosega fiskalne in nefiskalne cilje
(npr. z visoko obdavčitvijo zmanjšanje porabe izdelka). Davki se pobirajo v javnem
interesu, saj država s pobranimi dajatvami omogoča zadovoljitev splošnih družbenih
potreb, razporeja dohodek, stabilizira gospodarstvo ter omogoča socialni in
strukturni razvoj.

Glede na definicijo Slovarja slovenskega knjižnega jezika je davek splošna dajatev za kritje
skupnih izdatkov javne uprave (SSKJ, 1987, str. 339).
Davek je po slovenskem Zakonu o davčnem postopku vsak denarni prihodek državnega
proračuna, proračuna Evropske unije ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne
predstavlja plačila za opravljeno storitev ali dobavljeno blago in se plača izključno na podlagi
zakonov o obdavčenju oziroma predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti, izdanih na
podlagi zakonov o obdavčenju. Davki v ožjem smislu predstavljajo najznačilnejšo vrsto
javnih prihodkov v sodobnih državah ter služijo za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb
(ZDavP-2-UPB4, 3. člen).
Tudi prispevki za socialno varnost (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za starševsko varstvo in prispevki za primer
brezposelnosti) se označujejo kot davki. Prispevki imajo pomembno vlogo v življenju
3

državljanov, saj se plačujejo za točno določene namene (pokojnine, zdravstvo, nadomestilo
za brezposelnost, ipd.), ostale dajatve pa so namenjeni vsem državljanom za vzdrževanje,
kulturo izobraževanje, varnost ter urejanje okolja in se stekajo v državno ali občinsko
blagajno (Bezjak, in drugi, 2014, str. 19).
Davki so pomembni za nemoteno in varno življenje državljanov in delovanje vsake države,
saj se na podlagi plačanih davkov državljanom omogoča, da živijo v določenem okolju in so
jim zagotovljene skupne javne storitve, ki pomenijo določeno raven zagotavljanja
civilizacijskih potreb družbe. (Bezjak, in drugi, 2014, str. 18).

Murphy (2015) je v svojih raziskavah davkom dodelil naslednje namene porabe:
-

ponovno vračanje denarja v državno blagajno po načrtnem uravnavanju inflacije,

-

izvajanje fiskalne politike,

-

redistribucija prihodkov in denarja,

-

postavljanje cene storitvam in izdelkom,

-

dviganje zastopanja, zaradi ugotovljene povezave med plačevanjem davkov in
oddajanjem volilnih glasov.

2.2

OPREDELITEV POJMA »TAX COMPLIANCE« ALI »IZPOLNJEVANJE
DAVČNIH OBVEZNOSTI«

Izpolnjevanje davčnih obveznosti ali po angleško »tax compliance« je v literaturi največkrat
definirano kot pripravljenost davkoplačevalca na izpolnjevanje davčnih obveznosti v okviru
predpisane davčne zakonodaje. Zavezanec davčne obveznosti izpolnjuje samostojno v celoti
brez nadzora, opozoril, groženj ali predpisanih kazni davčnega organa (Gunadi, 2005).
Deviano in Rahayu (2006, str. 110) sta izpolnjevanje davčnih obveznosti poimenovala kot
stanje, kjer davkoplačevalec izpolnjuje vse davčne obveznosti. S tem početjem
davkoplačevalec spoštuje ostale zavezance, ki upoštevajo, izpolnjujejo in izvajajo davčne
obveznosti v skladu z davčno zakonodajo. James in Alley (2002, str. 32) pa sta izpolnjevanje
davčnih obveznosti definirala kot pripravljenost posameznika, da deluje v skladu s
sporočilom in namenom davčne zakonodaje brez prisile davčnega organa. Pred slednjo
definicijo so si izpolnjevanje davčnih obveznosti Roth in sodelavci (1989) predstavljali kot
oddajo v celoti popolnih davčnih napovedi v predpisanem času, skladno z veljavno davčno
zakonodajo. Jackson in Milliron (1986) sta po 43 opravljenih študijah izpolnjevanja davčnih
obveznosti, opravljenih od leta 1974 do 1985, identificirala 14 ključnih dejavnikov, ki
vplivajo na odnos posameznika do izpolnjevanja davčnih obveznosti. Dejavniki izpolnjevanja
davčnih obveznosti so: starost, spol, izobraževanje, velikost dohodka, vrsta prihodka, poklic,
medsebojno vplivanje, etika, poštenost, kompleksnost, sodelovanje davčnih oblasti,
sankcije v primeru kršitve, verjetnost razkritja in višina obdavčitve.
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Deviano in Rahayu (2006) izpolnjevanje davčnih obveznosti definirata kot stanje, kjer
davčni zavezanec izpolni vse davčne obveznosti. V nadaljevanju izpolnjevanje definirajo z
dvema različnima stanjema:
1. Formalno izpolnjevanje: stanje, kjer davkoplačevalec izpolni formalne obveznosti v
skladu s pogoji zapisanimi v veljavni zakonodaji.
2. Materialno izpolnjevanje: stanje, kjer se davkoplačevalec vsebinsko strinja z
zaračunavanjem davka, pravili obdavčitve, prisilnimi metodami, itd.
Proti koncu 20. stoletja so državne oblasti spoznale, da prisilne tehnike, s katerimi bi
povečale izpolnjevanje davčnih obveznosti, ne delujejo, zaradi česar so začele iskati
primerne ukrepe, s katerimi bi razumeli razloge, ki vplivajo na odločitve pri izpolnjevanju
davčnih obveznosti. Teoretične in empirične raziskave so potrdile, da je je obnašanje pri
izpolnjevanju davčnih obveznosti kompleksno vsaj toliko kot davkoplačevalčeva osebnost.
Na odločitev o izpolnjevanju obveznosti vplivajo različni dejavniki: socialno-psihološki
dejavniki (odnos, norme, pravičnost, motivacijske drže), politični dejavniki (davčna politika,
zahtevnost razumevanja davčnega sistema) in ekonomski dejavniki (verjetnost nadzora,
sankcije, višina davčnih obveznosti in prihodek, Batrancea, Nichita & Batrancea, 2012, str.
201).
Davčno izpolnjevanje obveznosti si lahko razlagamo kot stopnjo izpolnjevanja vseh
obveznosti, ki so predpisane z davčno zakonodajo. Doseči stopnjo izpolnjevanja je izziv
izgradnje vedenja ali kulture davkoplačevalcev, kjer je namen davčne zakonodaje sprejet
kot pozitivna družbena vrednota (Fjeldstad & Heggsted, 2012, str. 9). Vedenjski
znanstveniki poskušajo z vidika davčne morale razložiti pozitivne vzvode za motivacijo
posameznika, ki pripomore k izpolnjevanju davčne obveznosti (Cummings, in drugi, 2005).
Feld in Frey (2007, 2010) trdita, da državljani in država razvijejo medsebojni odnos, ki
vzpostavi izmenjavo davkov in storitev med davkoplačevalci in davčnimi organi. Slednji
odnos ne temelji le na izmenjavi, temveč tudi na zaupljivem razmerju med njima. Slednja
opredelitev davkoplačevalca z davčnimi oblastmi je osnovala temelje za nekatere modele
izpolnjevanja davčnih obveznosti.
Modeli vsebujejo dejavnike kot so (Andreoni, in drugi, 1998; Frey & Feld, 2002):
-

občutek moralne obveze k plačilu davkov,
občutek pravičnosti davčnega sistema (miselnost, da ostali davkoplačevalci
izpolnjujejo vse obveznosti),
mnenje posameznika o pametni porabi davkoplačevalskega denarja.

Dejavniki, ki vplivajo na izpolnjevanje davčnih obveznosti so potemtakem skupek osebnih
vrednot, družbenih vrednot in norm, pravičnosti sistema, enostavnosti izpolnjevanja
obveznosti, hitrosti in točnosti odkritja neizpolnjevanja obveznosti in odpravljanja napak ter
vpliva preventivnih ukrepov (Fjeldstad & Heggsted, 2012, str. 9).
Raziskave, objavljene leta 2003 v reviji eJurnal of Tax Research, so pokazale, da je mogoče
na izpolnjevanje davčnih obveznosti vplivati tudi z izobraževanjem (Jeyapalan, in drugi,
2003). Svetovna banka je na podlagi raziskave v 189 državah sveta leta 2016 v svojem
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poročilu podala predloge, kako naj bi davčne oblasti vplivale na posameznika z namenom
zvišanja stopnje izpolnjevanja davčnih obveznosti (World Bank Group, 2016, str. 92).
Tabela 1: Ukrepi za zvišanje stopnje izpolnjevanja davčnih obveznosti

Pogled davkoplačevalca
Zmanjšanje stroška formalizacije

Krepitev odvračanja davčnih goljufij

Povečanje koristi

Ukrepi za boj proti neformalni ekonomiji




izboljšanje fiskalnih politik in administracije
izboljšanje davkoplačevalskih storitev
izboljšanje širšega poslovnega okolja






izboljšanje odkrivanja in prisile
pregled sistema kaznovanja
boj proti korupciji
povečanje lastninske pravice in
izpolnjevanje pogodbenih razmerji
povečanje socialne podpore in delavskih
pravic
povečanje finančne in podjetniške podpore
zmanjšanje neučinkovite porabe javnega
denarja
zagotovitev kvalitetnih javnih storitev in
dobrin
povečanje stopnje izpolnjevanja med
prebivalstvom





Povečanje davčne morale




Vir: World Bank Group (2016, str. 92)

2.3

OPREDELITEV POJMA »TAX NON COMPLIANCE« ALI
»NEIZPOLNJEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI«

Neizpolnjevanje davčnih obveznosti je zaznan univerzalni fenomen, ki se pojavlja tako v
razvitih kot nerazvitih državah in je tesno povezan z davčno administracijo (McGee, 2006;
Tanzi & Shome, 1993; Chau & Leung, 2009; Goradichenko, in drugi, 2009). Ker se
neizpolnjevanje davčnih obveznosti pojavlja v vseh državah sveta, se morajo davčne
administracije po svetu posvečati omenjeni problematiki, v nasprotnem primeru lahko
stopnja neizpolnjevanja naraste in postane velik problem pri pridobivanju davčnih prihodkov
(Faa, 2008). Neizpolnjevanje davčnih obveznosti sestavlja nabor aktivnosti kot so izogibanje
plačevanja davkov in davčne utaje (Wenzel, 2002). Definiramo jo tudi kot motivacijo
posameznika, ki ne želi delovati skladno s predpisano zakonodajo v določenem časovnem
obdobju. (Roth, in drugi, 1989) Neizpolnjevanje davčnih obveznosti zaradi nestrinjanja s
fiskalno politiko pomembno vpliva na nastanek davčne vrzeli (Feige, 2012).
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2.4

OPREDELITEV POJMA DAVČNE VRZELI

Davčne oblasti v zakonsko predpisanem obdobju zberejo določeno vsoto davkov, ki je
manjša od vsote vseh davkov, ki so predpisani za obdobje. Iz slednjega izhaja vprašanje,
kolikšna je razlika med pobranimi in vsemi davki, ki jo davčna administracija opredeljuje kot
izpad davčnega prihodka (TGPG, 2016, str. 14). V literaturi so to razliko avtorji poimenovali
z različnimi pojmi, npr.: tax gap, davčna vrzel, davčna luknja ali davčni primanjkljaj.
Z institucionalne perspektive davčnih oblasti lahko davčno vrzel definiramo kot razliko med
pobranimi davki in vsemi predvidenimi davki (HMRC, 2012, str. 3). Slednja opredelitev se
sklada tudi z opredelitvijo Ameriške fiskalne oblasti (2005), ki davčno vrzel opredeljuje kot
razliko med davki, ki bi jih davkoplačevalci morali plačati in plačanimi davki v določenem
časovnem okviru.
Davčni primanjkljaj sestoji iz treh kategorij neizpolnjevanja davčnih obveznosti (Dubin,
2012, str. 5):
1. nepopolno poročanje: znesek izgubljenega davčnega prihodka, ki nastane zaradi
nepopolnega poročanja davčnih obveznosti z davčno napovedjo;
2. premajhna plačila: razlika med dejanskim plačanim davkom in davkom, ki ga
davkoplačevalec dolguje državi;
3. neizpolnitev napovedi: znesek izgubljenega davčnega prihodka, ki nastane
zaradi davčnih napovedi, ki jih davkoplačevalci niso nikoli poročali.
Davčni prihodek, ki je izgubljen zaradi naštetih aktivnosti neizpolnjevanja davčnih
obveznosti sestoji iz obdavčenja osebnega prihodka, obdavčenja podjetij, neposrednih
obdavčitev in nepremičninskega davka. Zatorej je bruto davčni primanjkljaj definiran kot
seštevek izgube zaradi neplačevanja različnih obdavčitev in zvrsti neizpolnjevanja davčnih
obveznosti (Dubin, 2012, str. 5).
Davčni primanjkljaj lahko definiramo tudi s pomočjo njegovih treh sestavnih delov
(Raczkowski, 2015, str. 60):




davčni dolg: davek, ki ga oseba ne plača ali zadrži plačilo davčnemu organu,
davčno izogibanje: načrtno zmanjševanje davkov skladno z davčno zakonodajo,
davčna utaja: načrtno in nezakonito ne napovedovanje prihodka, za katerega vedo,
da bi bil obdavčen. Kot utajo davkov se šteje tudi uveljavljanje stroškov, ki so
umetno ustvarjeni.

Od treh omenjenih komponent je najbolj pomembna in največjih razsežnosti davčna utaja,
ki sestoji iz slednjih dejanj: trgovanja v sivi ekonomiji, neobdavčenih iztržkov goljufij in
drugih kriminalnih dejanj, davka na kapitalske dobičke, davka na dedovanje, zlorabe davkov
v tujini, kriminalnih napadov na davčne sisteme ter davkoplačevalskega zanemarjanja in
napak (Murphy, 2014, str. 7).
Murphy (2017, str. 8) v svojih raziskavah nakazuje, da je obdavčitev ključnega pomena za
stabilizacijo makroekonomije. V tabeli 2 je prikazano, kako je v svojih raziskavah predstavil
takojšnje posledice in sekundarni učinek davčnega primanjkljaja na ekonomske dejavnike.
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Tabela 2: Takojšne posledice, učinki in vplivi davčnega primanjkljaja

Takojšne posledice
Izguba nadzora nad
prilivom denarja

Sekundarni učinek
Inflacija
Varčevanje

Proračunski deficit

Olajšave

Povečanje neenakosti v
davčnem sistemu

Sprejemanje družbene
neenakosti
Omejitve dostopa do
kapitala

Nesposobnost zagotovitve
enakih pogojev za podjetja

Ekonomske prednosti
podjetji, ki goljufajo

Nesposobnost usmerjanja
javnih izdatkov

Izneverjenje vladne
politike

Vpliv
Ekonomska in socialna nestabilnost
Povečanje obrestnih mer
Zmanjšanje gospodarske rasti
Povečanje družbene neenakosti
Subvencije namenjene finančnemu
sektorju
Omejena dostopnost nepremičnin
Naraščanje političnega populizma
Izgubljene priložnosti za
gospodarsko rast
Izguba zaupanja v trge
Propad manjših in srednje velikih
podjetji
Izguba zaupanja v demokratično
politiko

Vir: Murphy (2017, str. 8)

Murphy (2014) je ob pregledu davčnega primanjkljaja v Veliki Britaniji ugotovil, da je davčna
vrzel velika za celotni letni proračun izobraževanja. Tako je zaključil, da je davčna vrzel
ključnega pomena pri sprejemanju ekonomsko socialnih politik še zlasti v času ekonomsko
gospodarske krize.
V razširjenemu pomenu davčnega primanjkljaja lahko obstoječi definiciji pripišemo še vpliv
izvajanja davčne politike, ki je povzročila izgubo davčnih prihodkov. Način izvajanja davčne
politike, npr. z zniževanjem višine obdavčitve, prispeva k večjim davčnim stroškom, ki jih
poimenujemo kot primanjkljaj zaradi izvajanja politike. Tako je primanjkljaj zaradi izvajanja
politike definiran kot razlika med celotno vsoto teoretičnega davka, ki ga je mogoče pobrati,
in teoretično višino davka, baziranega na podlagi veljavne zakonodaje (TGPG, 2016, str.
15).
Slika 1: Definicija davčne vrzeli

Vir: TGPG (2016, str. 15)
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2.5

OPIS RA-GAP MODELA

Moderni sistemi obdavčenja so zasnovani na prostovoljnem izpolnjevanju davčnih
obveznosti, zaradi česar se davčne oblasti poslužujejo različnih metod in tehnik, s katerimi
si pomagajo pri ocenitvi vplivov političnih odločitev, utaj in izogibanja plačevanju davkov
(TGPG, 2016, str. 16). Nacionalni urad za monitoring (IMF) je razvil RA-GAP program (ang.
Revenue Administration Gap Analyses Program) z namenom razumevanja vrzeli v
izpolnjevanju davčnih obveznosti. V modelu je splošna vrzel sestavljena iz vrzeli, ki nastane
zaradi načina izvajanja politike in vrzeli izpolnjevanja davčnih obveznosti v trenutnem
davčnem sistemu (TGPG, 2016, str. 16). Z določitvijo obeh vrzeli davčna administracija dobi
podrobnejši pogled v strukturo le-teh in na podlagi ugotovitev osnuje politične spremembe
ali način delovanja usmerjen k tistemu segmentu davkoplačevalcev, ki povzroča vrzel
izpolnjevanja davkov (Hutton, 2017, str. 5).
Slika 2: RA-GAP model

Vir: Hutton (2017, str. 5.)

Z metodologijo pristopa od zgoraj navzdol (ang. top-down approach) ocenimo vrzel
izpolnjevanja davčnih obveznosti, ki jo izračunamo kot razliko potencialnih pobranih davkov
z dejanskimi zbranimi davki. Prednosti takega pristopa so (Hutton, 2017, str. 5):



vključitev celotne izgube izpolnjevanja davčnih obveznosti in
primerjava rezultatov s ceno davčnih izdatkov (manipulacija davčnih obveznosti,
izvzetje z obdavčitve, znižanje davka).

V praksi metodologija po nasvetih strokovnjakov IMF izvaja ocene davčne vrzeli na podlagi
RA-GAP modela. V Evropi to metodologijo uporabljajo Estonija, Finska, Danska, Portugalska
in Slovaška. Obstoječa metodologija se je največkrat uporabila pri oceni davčnega
primanjkljaja DDV, vendar so v razvoju še druge metode, ki bi ponudile vpogled v ostale
davčne vrzeli (TGPG, 2016, str. 17).
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2.6

OPREDELITEV DAVČNE MORALE

Morala (lat. Moralis) je pojem, s katerim človek razlikuje namene, odločitve in dejanja, ki
jih opredeljuje kot primerna ali neprimerna (Long & Sedley, 1987). Ker morala izhaja iz
človekovega vedenja, predstavlja eno od oblik družbenega obstanka človeka, ki se
spreminja skozi časovna obdobja, svoje osnove pa črpa iz religije, pogleda na svet ali
kulture. Moralnost se torej začenja, ko človek svojo individualnost vključuje v skupnost
(država, družina, delovno mesto, ipd.). Tako je morala sestavljena iz pravil, norm, kategorij,
idealov in predpisov, ki veljajo za posameznike ali celotno skupnost na nekem območju
(Stanford Univercity, 2011).
Davčna morala je v splošnem smislu definirana kot notranja pripravljenost davčnih
zavezancev, da v skladu z veljavno davčno zakonodajo poravnajo davčne obveznosti. V
literaturi se pojavlja davčna morala kot moralna zaveza k plačevanju davkov ali kot notranji
moralni vzgib, ki je neodvisen od zunanjih dejavnikov (Torgler, 2003, str. 16). Torgler in
Schneider (2005, str. 232) poimenujeta davčno moralo kot stališča do plačevanja davkov.
Na davčno moralo pa lahko gledamo tudi kot na zavest in davčno mentaliteto skupine
davčnih zavezancev, ki se odločajo izpolnjevati ali ne izpolnjevati obveznosti (Kirchler,
2007). Konceptualno osnovo davčne morale sta osnovala Schmölders in Strümpel ki sta
menila, da davčna morala pomembno vpliva na izpolnjevanje davčnih obveznosti (v Alm &
Torgler, 2006, str. 228). Davčno moralo Frey in Torgler (2006, str. 140) opisujeta tudi kot
notranje motivacijske vzgibe, ki vplivajo na posameznikovo izpolnjevanje davčnih
obveznosti. Pripravljenost plačevanja davkov se v posamezniku odraža kot prispevek k
družbeni blaginji. Raziskave davčne morale so pokazale, da je ta povezana z vlogo javnega
sektorja in učinkovito rabo javnih sredstev. Kadar je poraba v javne namene višja, so
državljani bolj zadovoljni s fiskalno politiko in manj zaskrbljeni z javno porabo (Barone &
Mocetti, 2009, str. 8).
Čokelc (2013, str. 48) meni, da posameznik prenese davčno moralo na osebno raven v
primeru, če sta izpolnjena dva pogoja. Pogoja sta, da država gospodarno uporablja javna
sredstva ter davčno breme razdeljuje glede na plačilno sposobnost zavezancev.
Tradicionalno so davčne oblasti z zaostrovanjem sankcij, izboljševanjem odkrivanja
neplačnikov in zaostrovanjem prisilnih tehnik neformalne ekonomije (sistem prodaje ali
izmenjave, ki ga država ne nadzira oziroma gotovinsko poslovanje) pripravile
davkoplačevalce do izpolnjevanja davčnih obveznosti. Šele pred kratkim so davčne oblasti
usmerile svoje delovanje iz represivnih metod v zmanjšanje stroška izpolnjevanja davčnih
obveznosti. S tem dejanjem so začele izvajati raznovrstne aktivnosti, kot so kampanje z
namenom ozaveščanja, spletno plačevanje davkov, izboljševanje storitev pobiranja davkov
ter poenostavitev davčnih sistemov za manjša podjetja. S slednjim naj bi načrtno dvigovale
raven davčne morale v družbi (World Bank Group, 2016).
Nedavne raziskave OECD (2012) nakazujejo na povezavo davčne morale z dojemanjem
davčnih problemov in predstavo o porabi javnih sredstev za socialo. Z drugimi besedami:
tisti, ki prejmejo boljše javne storitve in ugodnosti, so bolj naklonjeni plačevanju davkov. V
nasprotnem primeru nizka davčna morala ljudi odvrača od plačevanja davkov saj država ne
izpolnjuje njihovega pričakovanja (OECD, 2013, str. 13).
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Dejavniki davčne morale ženejo mnoge raziskovalce k novim raziskavam, saj le-ti želijo
razumeti in pojasniti razlike in razloge v vedenju davkoplačevalcev. Poznavanje in
razumevanje individualnih in nacionalnih razlik v davčni morali lahko politiki in davčnim
organom služi kot osnova za snovanje politik, ki bi vplivale na izpolnjevanje davčnih
obveznosti in zmanjšale izogibanje davkov (Alm, 2012, str. 22).

Alm s sodelavci (2012, str. 138) je dejavnike, ki vplivajo na davčno moralo in s tem na
posameznikovo pripravljenost izpolnjevati davčne obveznosti, razdelil v dve skupini:
1. ZUNANJI DEJAVNIKI (ekonomski in odvisni dejavniki):
Slika 3: Zunanji dejavniki

Vir: Alm, in drugi (2012, str. 138)

Pri zunanjih dejavnikih na odločitve posameznika vplivajo okolje in akterji, ki vstopajo v
odnos z davčnim zavezancem. Tako se ustvari odnos medsebojnega vplivanja, ki deluje
na treh nivojih:
a) Prvi nivo medsebojnega vplivanja:
Odnos med vlado in davkoplačevalcem se začne pri zaupanju v nacionalne oblasti
(Frey & Torgler, 2007, str. 145). Posledično vlada s svojim delovanjem in vplivanjem
na davčno zakonodajo vpliva na davčno moralo. Zaradi nenehnega spreminjanja
obsežnosti in kompleksnosti davčne zakonodaje vlada vpliva na davčno moralo. Ob
tem se izgubljata razumljivost in informacija o prvotnem namenu zakona (Alm in
sod., 2012, 136). Na drugi strani Torgler s sodelavci (2010, str. 305) ugotavlja, da
s prenosom oblasti na lokalno raven narašča morala v odnosu do centralne oblasti,
vendar pa morajo oblasti paziti, kako ravnajo z javnim denarjem. Barone in Mocetti
(2009, str. 16) dokazujeta, da je poraba javnega denarja pomemben dejavnik
vplivanja na davčno moralo. Ko je poraba javnega denarja višja, so državljani bolj
zadovoljni s fiskalno izmenjavo, ko pa je situacija nasprotna, dobijo občutek, da za
svoj davčni prispevek ne dobijo ustreznega povračila javnih dobrin.
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b) Drugi nivo medsebojnega vplivanja:
Drugi nivo vplivanja vsebuje odnos med davčno upravo in davčnimi svetovalci. Ko
pomislimo na davčnega svetovalca, si predstavljamo svetovalca, ki uporablja vse
načine, ki so na voljo, da zmanjša davek svojim strankam. Raziskave so pokazale,
da davkoplačevalci pričakujejo, da svetovalci davčne napovedi pravilno izpolnijo. S
popolno napovedjo se izognejo skrbi glede nadzora in napak, ki bi morebiti nastale
pri skrivanju denarja (Alm, in drugi, 2012, str. 136).
Zaradi tega je zelo pomembno, kakšen občutek oziroma pogled imajo
davkoplačevalci na vlado, davčne institucije in svetovalce. Tako bodo v tistih
državah, kjer je nadzor pogost, ljudje manj utajevali davke (Alm, in drugi, 2012,
136). V nasprotnem primeru bodo tiste davčne uprave, ki ustvarjajo okolje, kjer
davkoplačevalce informirajo, izvajajo dobre storitve in na davkoplačevalce gledajo
kot na partnerje, s svojim odprtim, transparentnostim delovanjem vzpodbudile
pozitivno davčno kulturo (Torgler & Schaltegger, 2005, str. 21).
c) Tretji nivo medsebojnega vplivanja:
Na tem nivoju Frey in Torgler (2007, str. 3) ugotavljata, da drugi davkoplačevalci s
svojim prepričanjem in vedenjem vplivajo na odločitve posameznika. Davčna morala
se zniža v primeru, ko posamezniki dobijo občutek, da je davčna utaja pogosta, v
nasprotnem primeru pa ob zaznavi poštenosti drugih tudi sami bolj pošteno ravnajo,
zato se njihova davčna morala zviša. Alm in sod. (2012, 140) govorijo o fenomenu ,
kjer je zaslužek posameznika v nasprotju s skupnim dobrim. Tako z izogibanjem in
utajo na kratki rok pridobi, vendar izgublja na dolgi rok zaradi vpliva na ostale
davkoplačevalce. Tak fenomen je poimenovan kot dilema socialnega prispevka, za
rešitev katere je ključno sodelovanje vseh udeležencev, ki postavijo davčne norme.
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2. SOCIO-DEMOGRAFSKE IN SOCIO-EKONOMSKE SPREMENLJIVKE:

Torgler in Schaltegger (2005, str. 12) sta s povzemanjem raziskav ugotovila, da
socio-demografski dejavniki vplivajo na vedenje davkoplačevalca. Tako je starost
pozitivno povezana z izpolnjevanjem davčnih obveznosti, kar pomeni, da so se
starejši z leti bolj pripravljeni podrediti davčni zakonodaji in s tem kažejo višjo davčno
moralo. Podobno na davčno moralo vpliva tudi spol, kjer so ženske razvile boljšo
davčno moralo kot moški zaradi bolj razvitega čuta za skupnost. Nekatere raziskave
nakazujejo tudi na pomembnost izobraževanja, ki vpliva na moralo. Ugotovljeno je
bilo, da so posamezniki bolj ozaveščeni o davčnih zadevah, po drugi strani pa zaradi
znanja lahko razvijejo večjo kritičnost davčnega sistema (Lago-Penas I.& Lago-Penas
S., 2008, str. 13). Raziskave, ki jih je opravil Daude s sodelavci (2012, str. 13) so
pokazale vpliv načina zaposlitve, saj samozaposleni izkazujejo nižjo davčno moralo
zaradi večjih priložnosti za davčno izogibanje. Dokazano je bilo, da tudi finančno
stanje družine ali posameznika odraža davčno moralo. Tako so tisti, ki so zadovoljni
s svojim trenutnim finančnim stanjem bolj nagnjeni k izpolnjevanju obveznosti in
posledično izkazujejo višjo davčno moralo.
Boone s sodelavci (2013, str. 77) nakazuje, da imata na davčno moralo vpliv tudi
religioznost in zakonski status. Zakonski status lahko vpliva na moralo z vidika
obremenjenosti zakonske skupnosti, vendar na splošno poročeni izkazujejo višjo
davčno moralo. Prav tako se religioznost izkazuje kot pozitivni dejavnik vplivanja na
ravni posameznika ali podjetja, ki je manj nagnjena k utaji, davčnemu izogibanju in
s tem izkazuje višjo davčno moralo.
Na davčno moralo ima vpliv tudi občutek sreče in zadovoljstva posameznika, pri
čemer tisti, ki so srečnejši izkazujejo višjo davčno moralo (Lubian & Zarri, 2011, str.
20).

13

3 DAVČNO OPISMENJEVANJE
Pismenost je v tradicionalnem pomenu razumljena kot sposobnost pisanja, branja in
računanja. Danes pa se k istemu pojmu dodaja še sposobnost uporabe številk, jezika, slik,
računalniškega znanja in ostalih sposobnosti, ki posamezniku pomagajo pri razumevanju,
sporazumevanju in odkrivanju novega znanja. Koncept pismenosti v državah OECD
vključuje še sposobnost dostopanja do informacij preko sodobne tehnologije in sposobnost
razumevanja kompleksnih kontekstov (UNESCO, 2006, str. 150).
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) definira
pismenost kot sposobnost definiranja, razumevanja, interpretiranja, ustvarjanja
komunikacije in računanja s pomočjo uporabe različnih pisanih, natisnjenih medijev, ki se
nanašajo na različne tematike. Za doseganje pismenosti je potrebno nenehno učenje, s
katerim posamezniki razvijajo in poglabljajo znanja, ki jih naposled uporabijo v svoji okolici
in širši družbi (UNESCO, 2004). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika zasledimo definicijo
opismenjevanja kot aktivnost učenja branja in pisanja (SSKJ, 1987). Tako lahko rečemo, da
se pismenost prične razvijati s pomočjo izobraževanja, ko z uvajanjem določenega ravnanja
v otroštvu spodbudimo možnost oblikovanja vedenja. Izoblikovana pismenost otroku ponuja
možnost aktivnega vključevanja in razvoj osebnosti. Zato je pismenost pridobljena v
predšolskih in šolskih letih osnova za izgradnjo človekovega zaznavanja, odnosa do okolja
in samega sebe (Šket, 2012, str. 1).
»Davčna pismenost je ena od sestavin finančne sposobnosti. Predstavlja splošno
informiranost o davkih, davčnih obveznostih in družbenem pomenu plačevanja davkov ter
sposobnost razumevanja oziroma poznavanja davčnih pojmov in tveganj. Obvladovanje
temeljnih znanj na področju davkov lahko pomembno vpliva na dvig splošne ravni finančne
pismenosti in davčne kulture ter je eden aktivnih ukrepov za zmanjšanja sive ekonomije«
(FURS, 2015).
Za dobro davčno pismenost in spremembo davčne miselnosti je potrebno uvajati davčno
izobraževanje, ki je sestavljeno iz mnogih aktivnosti in deležnikov. Deležniki vključujejo
davčne organe, podjetja in državljanske iniciative, ki aktivno sodelujejo v oblikovanju
davčnih politik in redistribuciji davkov. Davčno izobraževanje v svojem bistvu ni namenjeno
zgolj povečanju davčnih prihodkov, ampak predvsem vzpodbujanju miselnosti in
zavezanosti k skupnemu dobremu s poudarkom na družbenem pomenu obdavčitve (OECD,
2013, str. 13). Raziskave so pokazale, da je splošno davčno znanje povezano s sposobnostjo
razumevanja davčne zakonodaje, kar se izkazuje z večjo stopnjo naklonjenosti (Singh,
2003). OECD za vzpostavitev davčne kulture predvideva gradnjo trdnih zavez z
izobraževalnim sektorjem, ki bo v sodelovanju z davčnimi organi vnesel davčno
izobraževanje v šolski sistem. Sodelovanje s šolami, ministrstvi in davčnimi organi je
ključnega pomena za razvoj učnih vsebin, ki bodo dostopne bodočim davkoplačevalcem
(Morgan, 2014).
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Davčne oblasti se dobro zavedajo, da brez izobraževanja v mladosti ne bodo zmožne vplivati
na posameznika brez njegovega zanimanja za davke, zato veliko držav posebno pozornost
namenja izobraževanju mlajših. S tem bodo vplivali na spremembo miselnosti in izboljšanje
davčne kulture (OECD, 2013). Davčno miselnost Sehmölders (1975, str. 102) opredeljuje
kot pojem, ki izraža splošno aktualno vedenje ali pogled na davčni sistem (pobiranje davkov,
davčni organ, obdavčitev, itd.). Po drugi strani pa Kirchler (2007, str. 154) davčno miselnost
definira kot osebno stališče do izogibanja plačevanju davkov, ki se razvija daljši čas, zato
stališče ostaja stabilno in ga je težko spremeniti. Häberli-Nef (1996) meni, da moramo za
dosego pozitivne davčne miselnosti z vzgojo vplivati že na otroke in mladostnike. Zato se
moramo zavedati svoje lastne drže in vzorcev ravnanja saj nehote vplivamo na otroka. Prav
zaradi tega pa je potrebno s svojo telesno držo in glasom vzpostaviti pogoje, ki bodo zgled
za pozitivno davčno miselnost.
Pregled literature in raziskav nakazuje na pomembnost izobraževanja novih
davkoplačevalcev s ciljem prikaza davčnega sistema, ki prinaša pozitivne družbene in
finančne učinke. Uvedba davčnega izobraževanja v srednjih šolah pomaga izoblikovati
davkoplačevalce, ki razumejo davčni sistem in izpolnjujejo svoje davčne obveznosti
(Morgan, 2014). Izobraževalni programi naj bi se zato začeli že v zgodnjem otroštvu za njih
pa so ključnega pomena partnerstva, ki se zgradijo v območju države med aktualnimi
deležniki, ki se medsebojno povezujejo in komunicirajo s tujino. Za vzpostavitev
trajnostnega davčnega izobraževanja je pomembno tudi trdno povezovanje med
ministrstvom, davčnimi organi in šolstvom z namenom kreacije vsebin in dokumentov, ki so
dostopni mladim – bodočim davkoplačevalcem (Baloh, 2010).
Veršnik (2004) opisuje štiri načela, ki naj bi deležnike vodila pri dvigu davčne miselnosti:
1. Načelo smotrnosti in razumljivosti:
Če so državljani ozaveščeni, zakaj plačujejo davke, so pripravljeni plačevati in
sprejeti višje obdavčitve. Pri davkoplačevalcih je potrebno vzpodbuditi odgovornost
do plačevanja davkov tako, da se zavedo, da je obdavčitev tista, ki zagotavlja
storitve za skupnost. Spodbujala naj bi se tudi transparentnost delovanja in porabe
javnega denarja. Davkoplačevalec je bolj pripravljen sofinancirati družbeno korist,
če v njej vidi korist za samega sebe.
2. Načelo preglednosti in predvidljivosti:
Davčni sistem naj bi bil pregleden, da lahko davkoplačevalci razberejo, kakšne
spremembe jih bodo doletele v prihodnosti na področju obdavčitve. Nejasen in
nepredvidljiv sistem negativno vplivata na predstavo o davkih.
3. Načelo participacije:
Raziskave nakazujejo, da so davčne utaje redkejše, če so davkoplačevalci vključeni
v soodločanje o porabi javnih sredstev.
4. Načelo pravičnosti:
Pomembno je, da so davčne obremenitve uravnotežene, saj se davkoplačevalci med
seboj primerjajo. V kolikor menijo, da je njihovo breme preveliko, težijo k
vzpostavitvi razmer, ki bodo po njihovem mnenju bolj pravične.
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4 PREGLED IZOBRAŽEVANJ
4.1

PREGLED IZOBRAŽEVANJ PO EVROPSKIH DRŽAVAH

Davčnega izobraževanja bodočih in obstoječih davkoplačevalcev do sedaj ni bilo v domeni
oziroma na ravni Evropske unije (EU). Vsaka država v EU ima namreč lasten sistem
pobiranja davkov z absolutno avtoriteto nad izvajanjem davčne zakonodaje, sredstvi prisile,
izobraževanjem, podajanjem informacij in spodbujanjem plačevanja davkov. V različnih
državah po Evropi so se razvijali programi, platforme in učna gradiva, ki so bila vezana na
področje izvajanja davčne politike posamezne države. Tako se je v Evropi razvilo nekaj
zanimivih praks ozaveščanja in informiranja davkoplačevalcev. Kot zanimivost naj omenim,
da je večina evropskih držav namenila največjo pozornost izobraževanju bodočih
davkoplačevalcev, zato v večini primerov naletimo na gradivo, portale, animirane videe in
druge promocijske materiale, ki so namenjeni zgolj izobraževanju in ozaveščanju mladih.

4.1.1

ŠPANSKI PORTAL ZA IZOBRAŽEVANJE CIVIC-TAX

V Španiji se je v sodelovanju z Inštitutom davčne študije davčna uprava odločila, da z
izobraževanjem mladih vpliva na zavedanje bodočih davkoplačevalcev. Tako so od leta 2003
organizirali več kot 1.300 dni odprtih vrat. Španska davčna uprava je s svojimi inštruktorji
ozavestila 39.000 otrok in 2.600 učiteljev. Po ozaveščanju pa se je pojavila želja učiteljev,
ki so poslušali predavanja, da bi informacije, gradiva in znanje prenesli v šolske klopi. Zato
se je Ministrstvo za gospodarstvo in finance z željo zmanjšanja davčnih goljufij Svetu
ministrov leta 2005 predlagala poglobljeno izobraževanje za otroke, mladostnike in učitelje.
Posledično je bil osnovan portal Civic-Tax z namenom povezovanja učiteljev in
mladostnikov. Portal ima dva spletna naslova enega za učitelje in drugega za učence. S tem
so želeli ustvariti vsebine, ki so namenjene izobraževanju šolskih učiteljev, ki bi znanje
predavali v učilnicah, in izobraževanju otrok, ki obiščejo spletni portal. Internetni medij je
bil izbran zaradi vsesplošne dostopnosti in razširjenosti. Izobraževanja so ponudili v
španščini in ostalih dialektih, da bi dosegli čim več španskih državljanov. Izobraziti želijo
različne starostne skupine, zato so lekcije razdeljene na tri cikluse od osnovne šole do
gimnazije. Učitelji na portalu najdejo različne vsebine in gradivo, na podlagi katerega se
lahko izobražujejo in znanje predajo svojim učencem (Slika 4). Tako lahko dostopajo do
petih različnih sklopov vsebin, ki jim ponujajo splošno predstavitev, slovar izrazov,
bibliografijo, zanimive povezave in vaje na različne davčne teme (AEAT educacioni, 2005a).
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Slika 4: Del portala, namenjen učiteljem

Vir: AEAT educacioni (2005b)

Del portala, namenjenega izobraževanju otrok (Slika 5), je zasnovan preko scenarijev, ki
posamezniku ponuja sprehod po virtualnem mestu. Tako na poti obišče različne destinacije
(šola, davčni urad, bolnica, itd.) in v okolju spoznava različne scenarije, preko katerih
spletno mesto posreduje informacije povezane z davkom. Izobraževanje je zasnovano v
obliki stripa in pogovorov med igralcem in virtualnimi osebami, ki nam pripovedujejo
zgodbo. Tako otrok pridobiva znanje, ki ga na koncu vsakega scenarija izkaže v kvizu, ki ga
mora pravilno rešiti, da lahko nadaljuje na naslednjo raven (AEAT educacioni, 2005a).
Slika 5: Prikaz modula za učence

Vir: AEAT educacioni (2005a)
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4.1.2

AVSTRIJSKI PORTAL FINANČNE PISMENOSTI

Republika Avstrija je v sodelovanju Avstrijskega federalnega finančnega ministrstva,
Federacije avstrijske industrije, Avstrijske nacionalne banke in Avstrijske gospodarske
zbornice pripravila portal , ki nosi naslov Finanzvifzack (Slika 6). Portal je namenjen
učencem nižjih razredov starih od 10 do 14 let, ki skozi igro spoznavajo delovanje
finančnega sveta. Z različnimi učnimi moduli se mladi približajo pojmom kot so državni
proračun, bančništvo in spoznajo delovanje države, Ministrstva za finance ter Evropske
centralne banke. Cilj platforme je doseči finančno ozaveščenost med mladimi, ki jim bo
prinesla znanje upravljanja z denarjem in s tem zagotovila varnejšo prihodnost
(Konsumentenfragen, 2013).
Slika 6: Učni modul avstrijskega portala

Vir: Finanzvifzack (2017)

Portal in mobilna aplikacija (Slika 7) delujeta kot neke vrste enciklopedija, polna informacij,
ki pripomorejo k večji finančni pismenosti. Tako se uporabniki portala seznanijo z različnimi
informacijami, ki so podane v stripovski obliki. Virtualne osebe v posameznem področju
odgovarjajo na vnaprej definirana vprašanja, ki povzemajo različne realne situacije v
povezavi s financami. Na izobraževalni platformi je mogoče najti tudi slovar, ki podrobnejše
opisuje pojme, povezane s financami. Portal in aplikacija nista zasnovana kot igra ampak
zgolj kot mesto za pridobivanje informacij, s katerimi bi posamezniki pridobili finančno
pismenost (Finanzvifzack, 2017).
Slika 7: Aplikacija za mobilne telefone

Finanzvifzack (2017)
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4.1.3

FINSKI KAMPUS DAVKOV

Enega najmodernejših portalov je vzpostavila Finska, ki je bodočim in obstoječim
davkoplačevalcem ponudila možnost izpopolnjevanja preko spletnega portala Verokampus
ali po slovensko Kampus davkov. Portal spada pod okrilje finske davčne administracije, ki
je z ustanovitvijo kampusa sledila svojim načelom uporabe efektivnih metod in orodij
skladno s strateško usmeritvijo izboljšanja davčne morale ter ponudila davkoplačevalcem
boljše razumevanje pomena davkov za družbo, v kateri živijo (Verro Scatt, 2017).
Vsebina na spletnem mestu je namenjena osebam od 15 do 25 let (Slika 8). Portal je
zasnovan kot prostor, kjer lahko posamezniki pridobijo željene informacije, povezane z davki
in obveznostmi do davčne institucije. Učitelji, ki poučujejo v šolah, pa lahko izpopolnjujejo
obstoječe znanje, pridobijo gradiva, videe in kvize, ki jih lahko ponudijo učencem v šolah.
Del, ki je namenjen izobraževanju je zasnovan podobno kot spletna platforma za učenje z
imenom Moodle v Sloveniji. V tem delu mladostniki spoznavajo različne lekcije si ogledajo
rvidee, ob koncu pridobivanja informacij pa s kvizom preverijo razumevanje pridobljenega
znanja (Verokampus, 2017).
Slika 8: Modul, namenjen učencem

Vir: Verokampus (2017)
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Vsebina portala je razdeljena na naslednje enote:
-

-

-

-

Davčne informacije: sekcija ponuja informacije o davkih, povezane z različnimi
življenjskimi situacijami. Pisano besedilo je podkrepljeno z video vsebinami, ki
nazorno ponazorijo situacije in na jasen in enostaven način predstavijo različne
davčne pojme in obveznosti. Na koncu vsake učne vsebine sledi kviz.
Stališča: v tej sekciji so predstavljena stališča posameznikov – mladostnikov, ki so
vstopili v stik s portalom. Pišejo o svoji pozitivni izkušnji z izobraževanjem in
opisujejo svojo življenjsko pot. Sekcija služi tudi kot prostor za objave različnih
videov o temah, povezanih z davki.
Konkretni življenjski primeri: sekcija predstavlja skupek opisov različnih situacij, ki
so se pripetile mladostnikom. Vsebujejo natančna navodila, po katerih so
mladostniki postopali, da so konkretno situacijo razrešili (opisan je primer odprtja
psarne in s tem povezana obdavčitev prodaje psov ali ustanovitev novega podjetja
in s tem povezane obveznosti do davčnega organa).
Za učitelje (Slika 9): sekcija je namenjena učiteljem z namenom poučevanja. V njej
najdejo literaturo, predstavitve, videe, ki jih lahko pridobijo in uporabijo v
nadaljnjem širjenju znanja.
Slika 9: Konkretni življenjski primeri in za učitelje

Vir: Verokampus (2017)
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4.1.4

ESTONJSKA INICIATIVA E-DAVKI/E-CARINA

Estonija z najmodernejšim sistemom elektronske uprave svojim državljanom omogoča
najsodobnejši način poslovanja in izvajanja javnih storitev in zato zaseda najvišje mesto na
področju zagotavljanja spletnih storitev državljanom v Evropi (European Commisssion,
2017). V svetovnih merilih je Estonija tudi ena izmed držav, ki so najbolj »povezane« v
smislu razširjenosti in uporabi interneta.
Estonski davčni in carinski urad (ETCB) je pristojen za pobiranje davkov, zaščito Estonske
družbe in ekonomije ter nenehno izboljšavo podjetniškega okolja. Urad zaposluje 1.545
uradnikov, ki se ravnajo v skladu doseganja sledečih ciljev:




izpolnjevanje davčnih obveznosti narediti preprosto – s pomočjo uvajanja novih
tehnologij in konstantne komunikacije z davkoplačevalci,
podajanje informacij na razumljiv način ob pravem času – nenehno izpolnjevanje in
posodabljanje informacij,
zagotavljanje hitre in učinkovite storitve – s pomočjo informacijske tehnologije in
zbranih podatkov zmanjšati pisarniško delo (Tax and customs board, 2017).

Davčni in carinski urad nima posebnega oddelka za izobraževanje davkoplačevalcev, zato
izobraževanje, informiranje in druge aktivnosti v sodelovanju z davkoplačevalci izvajajo
posamezni deli urada, ki so pristojni za obravnavano področje.
Glavni cilji estonskega izobraževanja davkoplačevalcev so bili (OECD, 2015, str. 78):




Povečanje ozaveščenosti davkoplačevalcev o pomembnosti pobiranja davkov z
namenom zagotavljanja javnih storitev. Davkoplačevalce seznaniti, kaj dobijo v
zameno za plačevanje davkov.
Sprememba obnašanja davčnih oblasti v smeri zagotavljanja kakovostnih storitev
in jasne komunikacije z davkoplačevalci.

ETCB izvaja širok izbor aktivnosti, s katerimi pomaga davkoplačevalcem razumeti in izpolniti
njihove davčne obveznosti. Pomaga si z vzpostavljenimi platformami, inovativnimi
metodami in razvojem e-storitev.
Primeri izvajanja aktivnosti:







Delavnice, seminarji in predstavitve: uslužbenci urada vodijo seminarje delavnice in
predstavitve, kjer z davkoplačevalci preko spletnih modulov in Youtuba poskušajo
razložiti bolj zapletene davčne teme.
Portal, namenjen vprašanjem: davkoplačevalci lahko vprašanja zastavijo na forumu
in pridobijo odgovor na zastavljena davčna vprašanja.
Oglaševalske kampanje: razširjanje informacij prek tradicionalnih marketinških
kanalov kot so televizija, radio in reklamni panoji.
Družbeni mediji: uporaba družbenih omrežij za komunikacijo in direkten dostop do
državljanov.
Izobraževanje posameznikov: posamezniki, ki bi se želeli izobraziti o temah, za
katere je pristojen ETCB, se lahko oglasijo v njihovih prostorih in pridobijo
informacije od uradnikov, ki jih naučijo poiskati podatke na internetnih straneh.
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Poleg naštetih aktivnosti na področju izobraževanja se je Estonija usmerila tudi v nenehni
razvoj portala e-Tax/e-Customs, ki ga je vzpostavila že leta 2000. Namen portala je
vzpostaviti transparentnost, elektronsko plačevanje davkov in ponuditi prave informacije na
pravem mestu. Elektronski sistem ponuja 30 različnih storitev za fizične osebe in 70 storitev
za podjetja. Največja prednost sistema je, da lahko uporabniki elektronsko posredujejo
davčne vloge ali carinske napovedi in nato spremljajo reševanje v realnem času. Z
obstoječim spletnim mestom je z uporabo tehnologije uradu uspelo poenostaviti življenje
davkoplačevalcev s pohitritvijo in enostavno izvedbo, kar pomeni manjši strošek
izpolnjevanja davčnih obveznosti. V letu 2013 so storitvam dodali še sms sporočanje, ki
davkoplačevalca obvešča o informacijah, povezanih z obdavčitvijo (OECD, 2015, str. 79).
Z izobraževanjem davkoplačevalcev in uradnikov ter nenehnimi spremembami, ki so
namenjene poenostavitvi in razumljivosti sistema plačevanja davkov je ETCB uspelo (OECD,
2015, str. 79):






povečati zadovoljstvo davkoplačevalcev,
povečati število uporabnikov e-storitev,
zmanjšati število opravljenih storitev v uradih,
povišati stopnjo prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti in
zmanjšati dolg davkoplačevalcev (Slika 13).
Slika 10: Število davkoplačevalcev, ki uporablja pisarne

Vir: OECD (2015, str. 80)
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4.2
4.2.1

PREGLED IZOBRAŽEVANJ V TUJINI
IZOBRAŽEVANJE DAVKOPLAČEVALCEV V AVSTRALIJI

V Avstraliji je za zadeve povezane z obdavčitvijo pristojna ATO - Avstralska davčna pisarna.
Ob pregledu raziskav ugotavljam, da Avstralija ne pozna davkoplačevalskega
izobraževalnega programa v osnovnih in srednjih šolah. Bodoči davkoplačevalci se prvič
srečajo z davčnim izobraževanjem šele na univerzi (Morgan, 2014).
Na pobudo vlade se v šole uvaja program Pametnega ravnanja z denarjem, ki je namenjen
povišanju finančne pismenosti. Program je bil implementiran v 53 šolah, vendar v svoji
vsebini nima področja, ki bi eksplicitno obravnaval davčno področje (Morgan, 2014). To pa
ne pomeni, da Avstralija ne namenja pozornosti izobraževanju bodočih davkoplačevalcev.
Njihove aktivnosti so usmerjene predvsem na internet, ker so leta 2012 vzpostavili portal
Super + You (Slika 14), ki je namenjen izobraževanju preko različnih vsebinskih modulov.
Učenci se na svojem delu portala preko zanimivih interaktivnih vsebin učijo o pomembnosti
davkov in pridobijo vse informacije, povezane z davčnim sistemom. Drugi del portala je
namenjen izobraževanju učiteljev, ki portal lahko uporabijo v šolah (ATO, 2017).
Slika 11: Tax, Super+You portal

Vir: Taxsuperandyou (2017)

Portal sestoji iz naslednjih modulov (Taxsuperandyou, 2017):





Tax 101: razumevanje davkov – vključuje predstavitev davčnega sistema in
predstavlja, kdo, zakaj in kdaj plačuje davke in kako se porabljajo javna sredstva.
Your tax – davki, ki se nanašajo na mlade – modul, ki predstavi, kdaj in koliko davka
mora posameznik plačati in informacije, kako izpolniti davčno napoved.
Business tax – predstavlja osnovne koncepte plačevanja davkov podjetij. Modul je
namenjen študentom ekonomije in prodaje.
Super – moduli, namenjeni izobraževanju o avstralskem fondu varčevanja za
varnejšo prihodnost.
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Davčna pisarna v okviru izobraževanja ponuja tudi predavanja na zahtevo različnih šol,
namenjena učencem ali učiteljem. Teme, ki jih predavajo se nanašajo na:





razumevanje davčnega sistema,
kako pridobiti davčno številko,
kako izpolniti in oddati davčno napoved,
kako uporabiti Tax, Super + You kot osnovo za izobraževanje.

S predavanji želijo spodbuditi večje zanimanje za izobraževalni program Super + You in
pokazati učiteljem, kako s pomočjo portala izobraziti učence. Slednje smernice nakazujejo
zgolj na podajanje informacij glede uporabe spletnih učnih modulov in manj usmerjenosti
proti davčnemu izobraževanju v šolah.
Po mnenju Annette Morgan (2014), ki je opravila vsesplošno raziskavo o pridobljenem
davčnem znanju v srednjih šolah in univerzah, bi morala Avstralija davčno izobraževanje
vključiti v program finančnega izobraževanja, ki ga predlaga kot obvezni predmet v srednjih
šolah. S tem bi Avstralija pridobila bolj samozavestno mladino, ki je davčno pismena in
zmanjšala stroške izpolnjevanja davčnih obveznosti.

4.2.2

IZOBRAŽEVANJE DAVKOPLAČEVALCEV NA MAVRICIJU

Mnoge Afriške davčne uprave gledajo na Mavricijsko davčno agencijo, ki je bila ustanovljena
leta 2006, kot na vodilno v regiji. Davčni sistem so na Mavriciju zasnovali na osnovi
samoocenjevanja, preko katerega želi država uvesti kulturo prostovoljnega izpolnjevanja
davčnih obveznosti. Glavno gonilo kulturne spremembe je izobrazba davkoplačevalcev, ki
jo vodi Oddelek za davčno izobraževanje in informiranje (TECD). Oddelek spada pod
Mavricijsko davčno agencijo, njegova naloga pa je izobraževanje davkoplačevalcev,
informiranje in pomoč pri izpolnjevanju davčnih obveznosti (MRA, 2017).
Mavricijska davčna agencija (MRA) je v strateškem planu navedla smernice delovanja, ki
naj bi ustvarjale kulturo prostovoljnega izpolnjevanja davkov z izoblikovanjem
izobraževalnih programov, ki bi pogled na davke kot obveznosti preusmeril v pogled, kjer
so davkoplačevalci sami pripravljeni plačevati davke. Dvig stopnje bi dosegli z optimalno
informiranostjo in izobraženostjo davkoplačevalca, ki bi nato prostovoljno izpolnjeval
obveznosti (OECD, 2015, str. 118).
MRA definira naslednje cilje davčnega izobraževanja:





informiranje državljanov o davčnih zadevah (sprejemanje proračuna, spremembe
davčnega sistema in zakonov, informiranje o pravicah in obveznostih),
zagotavljanje najučinkovitejšega in najcenejšega sistema, ki bo davkoplačevalcem
omogočil izpolnjevanje obveznosti,
izobraževanje, namenjeno dvigu finančne in davčne pismenosti,
boj proti korupciji, izogibanju plačevanja davkov, tihotapstvu.
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V ta namen je oddelek ustvaril portal za izmenjavo informacij med davčnimi organi,
predstavniki industrije in trgovine, združenji davkoplačevalcev in finančnimi svetovalci.
Namen portala je diskusija, informiranje in posredovanje povratnega odziva davčnemu
organu. Na podlagi zbranih informacij bodo uvedli spremembe in s tem zmanjšali strošek
izpolnjevanja davčnih obveznosti (OECD, 2015, str. 118).
Skladno z cilji izobraževanja je TECD do leta 2015 izvedel naslednje akcije:










akcija »Zahtevaj račun« – program, ki je ljudi pozival k jemanju računa s
spodbujanjem preko televizije, interneta, medijev, radia, promocijskega materiala
in reklamnih plakatov,
davčno izobraževanje za mala in srednje velika podjetja,
nacionalni dan davka – namen je ozaveščanje državljanov in izvedba pisanja eseja
o davkih,
davčno izobraževanje za osnovne in srednje šole – izobraževanja so izvajali s
pomočjo elektronskih orodij kot so: e-mail, zgoščenke, spletna platforma, družbena
omrežja,
izobraževanje akademikov – v sodelovanju z Mavricijsko univerzo so izvedli
izobraževanje in ponudili finančno podporo raziskavam in člankom, ki so se ukvarjala
s področjem proučevanja davkov,
izobraževanje podjetnikov na podeželju – izobraževanje o davkih, olajšavah,
prejemkih, ki so jih izvedli z ribiči, kmeti in čebelarji.

Glavni poudarek je TECD namenil davčni izobrazbi v šolah. Tako je leta 2015 v srednjih
šolah in univerzah predavanja poslušalo 1.500 otrok in mladostnikov v 18 izobraževalnih
ustanovah. Namen predavanja je diskusija o vlogi državljana in njegovih družbenih
obveznostih v povezavi z davki. Predavanje se je imenovalo »Pomen obdavčenja v
vsakdanjem življenju« in je s svojo vsebino povzelo informacije davčnega sistema,
predstavilo razloge za plačevanje davkov in ponudilo vpogled v sprejemanje in porabo
proračunskih sredstev. Namen izobraževanja je vzpostavitev davkoplačevalskega
zavedanja, kjer plačevanje davkov vidijo kot neločljiv del odnosa z državo.
Izobraževanje so izvedli s pomočjo PowerPoint prezentacije, ogledom videa in odprte
debate na pobudo o davkih (Court, Gonin & Streets, 2015).
Učinke predavanj so ocenili na podlagi povratne informacije učencev in učiteljev.
Povratne informacije, ki so jih pridobili so pokazale naslednje učinke (OECD, 2015, str.
121):




zavedanje med mladimi narašča – zanimanje za davčno izobraževanje narašča,
mladi zagnano in z zanimanjem sprejemajo informacije,
predstava o davkih je bolj pozitivna – učenci so po pridobljenih informacijah
oblikovali boljši pogled na davčni sistem,
pojavlja se kultura izpolnjevanja davčnih obveznosti – moralna obveza
prostovoljnega plačevanja davkov se je med mladimi povečala, kar nakazuje na
izgradnjo boljše davčne kulture v prihodnosti.
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5 OPIS PILOTNIH PROJEKTOV EVROPSKE UNIJE IN
SLOVENIJE
NA
PODROČJU
IZIBRAŽEVANJA
DAVKOPLAČEVALCEV
5.1

PILOTNI PROJEKT EVROPSKE KOMISIJE: DIGITALNO DAVČNO
OPISMENJEVANJE IN PLAČILO DAVKOV

V Evropi so se razvijale različne platforme, programi in načini izobraževanja
davkoplačevalcev, ki so bili ozko usmerjeni na področje delovanja države. Skoraj vsaka
država je imela svoj način poučevanja in informiranja svojih davkoplačevalcev, kar je
pomenilo, da so informacije in izobraževanja namenjene zgolj državljanom posamezne
države. Globalizacija in združevanje v današnjem svetu zahtevata poenotenje in dostopnost
informacij na enem mestu, hkrati pa učinkovitejše prispevata k usmerjanju strategije boja
proti davčni utaji in izogibanju plačevanja davkov. Z vzpostavitvijo enotne platforme za
davčno izobraževanje Evropska unija sledi evropski davčni strategiji, ki predvideva
odstranitev čezmejnih davčnih ovir, ki lahko nastanejo zaradi nepoznavanja pravic ali
davčnega sistema države članice (Taxation and Customs Union, 2017).
Evropska unija se je leta 2015 zavzela za vzpostavitev digitalnega sistema izobraževanja in
vzpostavitev sistema digitalnih davčnih plačil.
Pilotni projekt Digitalnega davčnega izobraževanja in vzpostavitev davčnih plačil je finančno
osnovo za svojo izvedbo pridobil s sprejetjem evropskega proračuna za leto 2016 po
predlogu Evropskega parlamenta. Projekt se je pod vodstvom Direktorata za obdavčenje in
carinsko unijo začel izvajati marca 2016, zaključek projekta pa je predviden v decembru
2017 z vzpostavitvijo portala in izgradnjo izobraževalnega programa (DG TAXUD, 2016).
Namen projekta je vzpostavitev evropskega omrežja, ki bi združevalo najboljše kampanje
in prakse davčnega izobraževanja mladih. Z vzpostavitvijo omrežja bodo povezali lokalne in
nacionalne promotorje izobraževanja z namenom kreacije evropskih skupnih davčnih
izobraževanj, ki bodo dostopne na spletnem portalu. S kreacijo mladim privlačne platforme,
izobraževalnih računalniških aplikacij in mobilnih aplikacij želi projekt spodbuditi
posameznike in šole, da s pomočjo orodij in informacij izboljšajo svoje davčno znanje. S
povečanjem znanja in večjo ozaveščenostjo mlajše generacije evropskih državljanov želi
Evropska unija v prihodnosti zmanjšati davčne prevare in izmikanje plačila davkov ter
vplivati na zmanjšanje davčne vrzeli (DG TAXUD, 2016).
Glede na projektno dokumentacijo so glavne smernice projekta:




povečanje fiskalne izobrazbe vseh evropskih državljanov s poudarkom na novi
generaciji davkoplačevalcev,
zmanjšanje davčnih utaj in izogibanj plačevanja davkov z ozaveščanjem,
povečanje informiranosti evropskih državljanov o področjih, na katere neposredno
vpliva plačevanje davkov (izobraževanje, javni prevoz, zdravstvo, sociala).
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Vsebine, ki jih razvija projekt, bodo namenjene naslednjim deležnikom (DG TAXUD, 2016):






novi generaciji davkoplačevalcev:
o osnovnošolski učenci,
o srednješolski in gimnazijski učenci,
o študenti,
o novo zaposleni;
učiteljem:
o učiteljem ali osebam, ki se ukvarjajo z mladimi na področjih državljanske
vzgoje, ekonomije, podjetništva ali kariernega razvoja;
davčnim oblastem:
o davčne uprave držav članic, ki sodelujejo z davkoplačevalci na področju
informiranja in izobraževanja.

Deležniki, ki bodo iskali informacije, bodo večino pridobili s pomočjo spletne platforme, ki
bo oblikovana tako, da bo na inovativne, zanimive načine predstavljala fiskalne in davčne
izzive. Na spletnem portalu bodo objavljeni informacijski materiali, predstavljeni skozi kvize
in aplikacije, e-izobraževalni moduli, simulacijske igre, knjižnica z izobraževalnim
materialom in povezave do lokalnih ali nacionalnih davčnih institucij (Papacharisis, 2017).
Slika 12: Vstopna stran

Vir: Papacharisis (2017)
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Objavljena je bila tudi raziskava, ki so jo opravili v Romuniji z namenom testiranja delovanja
portala. V njej je sodelovalo 56 učiteljev, 345 otrok starih od 9 do 12 let in 169 otrok starih
od 14 do 17 let. Na vprašanje »Kaj je namen portala?« je 74,49 % otrok mlajše starostne
skupine odgovorilo, da je portal stran, kjer se lahko naučijo, kdo in zakaj plačuje davke.
Druga starostna skupina je na isto vprašanje odgovorila z 88,89 % enakih odgovorov. Po
uporabi portala je približno 60 % otrok v obeh starostnih skupinah menilo, da je portal zelo
koristen za izobraževanje, 40 % v obeh starostnih skupinah pa je menilo, da so se z uporabo
naučili novosti o davkih, ki jih prej niso vedeli. Učitelji so ocenjevali e-izobraževanje po
posamični lekciji z ocenami od 1 (najmanj) do 5 (največ) glede na relevantnost informacije,
informacijskih potreb, uporabnost vsebin v učnem procesu, kvaliteto podanih informacij
glede na obravnavano temo, primernost podanih primerov glede na lekcijo in primernost
podanih primerov glede na izobraževalno skupino učencev. Skoraj pri vseh spletnih
vsebinah so učitelji glede na opisane parametre dodelili najvišjo oceno 5 ali 4. Tako je bil
skupni seštevek obeh ocen od 60 % do 70 % vseh vprašanih, kar pomeni, da bi za
izboljšanje vsebin v testni fazi nameniti še nekaj časa (Papacharisis, 2017).
Glede na rezultate ankete lahko trdim, da bodo mladi, ki bodo obiskali končni portal, vedeli,
katerim področjem bo namenjen, z uporabo ponujenih vsebin pa izpopolnili svoje znanje.
Učitelji bodo vsebine uporabljali v učne namene v osnovnih šolah in gimnazijah in s tem
vključevali proces fiskalnega izobraževanja v šolski sistem. Projekt davčnega izobraževanja
bo nedvomno spremenil področje izobraževanja in davčnega opismenjevanja mladih v
evropskem prostoru, saj bo ponudil izmenjavo informacij, literature in najboljših
izobraževalnih praks v Evropi. Zaradi tega projekta bodo največji učinek izobraževanja čutili
mladi, saj bodo prvič v zgodovini davčnega izobraževanja dobili spletno platformo, ki
celostno obravnava fiskalna in davčna področja, predstavljena na tehnološko sodoben,
interaktiven način. Zanimivo bo videti, kako pomembno bo vzpostavitev enotne
infrastrukture davčnega izobraževanja vplivala na vedenje davkoplačevalcev v prihodnosti
in prispevala k zrelosti davkoplačevalcev, ki se zavedajo svojih pravic in obveznosti v
sodobni družbi. Spletna platforma bo v prihodnje nudila tudi podatke za analize in raziskave
na področju davkoplačevalske morale, saj se bo dalo izmeriti in ugotoviti, kako je
izobraževanje vplivalo na človeške notranje vzgibe in s tem pripomoglo k oblikovanju boljše
davčne morale in z njo povezane davčne kulture. Z vplivanjem na obnašanje se bo na dolgi
rok povišalo tudi izpolnjevanje davčnih obveznosti, kar bo za države prineslo višje davčne
prihodke.
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5.2

PILOTNI PROJEKT DAVČNEGA OPISMENJEVANJA MLADIH V
SLOVENIJI

»V okviru vladne kampanje »Vklopi razum – zahtevaj račun« se je leta 2014 pokazala
priložnost, da je Finančna uprava Republike Slovenije ob podpori Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo in Urada Vlade RS za komuniciranje
začela z aktivnostmi za izvedbo pilotnega projekta »Davčno opismenjevanje mladih« v
šolskem letu 2014/2015.« Projekt se je nadaljeval tudi v šolskem letu 2015/2016 in šolskem
letu 2016/2017 (FURS, 2017, str. 3).
Vodilo projekta Davčnega opismenjevanja mladih je krepitev davčne kulture in
usposabljanje otrok in mladostnikov o davkih ter ozaveščanje družbenega zavedanja o
pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbeni vrednoti (FURS, 2017a).
V okviru projekta se učence in dijake na zanimiv, slikovit, sodoben in starostni stopnji
prilagojen način, ustrezno povezan z vsebinami obstoječih učnih načrtov ter s praktično
usmerjenim pristopom, seznanja z aktualnimi vsebinami s področja davkov. Projekt
»Davčno opismenjevanje mladih« je zasnovan tako, da nudi možnost zanimive in poučne
dopolnitve obstoječih vsebin v okviru rednega pouka, izbirnih vsebin ali projektnih dni, s
pripravljenimi vsebinami in gradivi, predavatelji pa so uslužbenci Finančne uprave Republike
Slovenije (FURS, 2017, str. 3).
Finančna uprava se že dalj časa zaveda, da dvig davčne kulture ne bo mogoč le z nadzornimi
in prisilnimi metodami. Zato se ukvarja z različnimi aktivnostmi, ki so usmerjene k
spremembi razmišljanja in dvigu ravni ozaveščenosti o negativnih posledicah neplačevanja
davkov. Akcije so usmerjene k vsem davkoplačevalcem (FURS, 2017, str. 3).
Cilj projekta je torej ozaveščanje učencev in dijakov o pomenu davkov v vsakdanjem
življenju in družbenih posledicah neizpolnjevanja davčnih obveznosti. Zasnova projekta se
naslanja na izkušnje partnerjev projekta, ugotovitve mednarodnih raziskav, dobre prakse v
mednarodnem okolju ter na potrebe hitro spreminjajočega se sveta, v katerem živimo
(FURS, 2017, str. 3).
Kompetence, ki jih pridobimo s finančnim in davčnim opismenjevanjem so v hitrorastočem,
globalnem trgu čedalje bolj pomembne. Odgovornosti za finančne odločitve in varnost v
prihodnosti se od države in delodajalcev prenašajo na posameznika, ki posledično prevzema
tudi tveganja, povezana z odločitvami. Obseg informacij, ki jih morajo posamezniki sprejeti
in ovrednotiti, pa je vedno večji. Zaradi širine in njegove kompleksnosti je to posebej
prepoznano na področju davčnega sistema (FURS, 2015).
Izobraževanje se je pričelo v letu 2014. Tako je v prvem šolskem letu izvajanja sodelovalo
2.500 učencev, ki so obiskovali 56 osnovnih in 37 srednjih šol. Predavatelji (uslužbenci
FURS) so tako opravili 93 dvournih predavanj, ki so bila s pomočjo multimedijskih orodji
zanimivo zasnovana. Predavanja so šole zaradi skladne vsebine vključile v različne šolske
predmete, dejavnosti ali projektne dneve. Predavanja so zajela kratek pregled zgodovine
davkov, davke v sodobni družbi in v vsakdanjem življenju, pomen plačevanja davkov in
namen porabe davčnih prihodkov ter družbene posledice izogibanja davčnim obveznostim.
V namen boljšega razumevanja in povezovanja vsebin je bil ustvarjen tudi promocijski
29

material v obliki zgoščenke z naslovom »Mladi in davki« in »Preglednica angleških časov«
(FURS, 2017, str. 3).
Za namene evalvacije projekta je bila med učenci opravljena raziskava, ki je pokazala
statistično razliko zavedanja o pomembnosti plačevanja davkov med udeleženci projekta in
tistimi, ki v projektu niso sodelovali. Izsledki kažejo tudi, da je večina informacij, ki jih imajo
mladi o davkih, negativna (povišanje davkov, nezadovoljstvo z davki, uvedba novih davkov;
FURS, 2015).
Prav tako so uslužbenci FURS v šolskem letu 2016/2017 izvedli davčno opismenjevanje
mladih. Tokrat so obiskali 89 osnovnih in srednih šol ter gimnazij, kjer so izvedli predavanja
za 5.811 učencev. Skupno je v triletnem izvajanju projekta sodelovalo 13.000 učencev, od
tega letos 33 % več kot v šolskem letu 2015/2016 (FURS, 2017, str. 3).
Po opravljenih predavanjih so v letošnjem letu izvedli tudi anketne vprašalnike, ki so jih
razdelili učencem, ki so poslušali predavanja in tistim učencem, ki predavanj niso poslušali.
Tako so uspeli pridobiti 1.003 anketnih vprašalnikov, rezultati katerih so pokazali pozitiven
vpliv na otrokove odločitve pri izpolnjevanju vprašalnikov. Učenci so izkazali boljšo davčno
pismenost in razumevanje vsebine, če so poslušali predavanje. Naučili so se novih davčnih
izrazov, se poučili o pomembnosti plačevanja davkov ter posledicah neplačevanja davkov.
Tako so tisti, ki so predavanja poslušali, pridobili zavedanje o davkih, ki bo vplivalo na
njihovo davčno kulturo. S tem je predavanje zadostilo svojemu namenu (FURS, 2017b).
Projekt davčnega opismenjevanja ni prvi projekt, s katerim davčna uprava dokazuje, da
deluje po načelih horizontalnega monitoringa, ki represivni organ preoblikuje v organ, ki
komunicira, sodeluje in z deležniki izmenjuje izkušnje. Tako ustvarjajo stabilno davčno
okolje, ki temelji na odnosu in zaupanju, kjer davkoplačevalci izpolnjujejo svoje davčne
obveznosti. Zgodnji primer uvajanja horizontalnega monitoringa je Finančna uprava izvedla
že leta 2010, kjer je velike davčne zavezance ozaveščala o pomembnosti plačevanja davkov.
Horizontalni monitoring med FURS in davčnim zavezancem se vzpostavi s podpisom
medsebojnega sporazuma o sodelovanju. Do današnjega dne je bilo podpisanih pet takih
sporazumov (FURS, 2017).
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6 PRIMERJAVA IZOBRAŽEVANJ
Davčno izobraževanje se je razvilo šele v zadnjem desetletju, ko so države ugotovile, da s
sredstvi prisile ne bodo napolnile državnih blagajn. Zato programi še niso povsem razviti,
nekatere države pa jim ne posvečajo posebnega pomena. Tiste države, ki že uvajajo
kakršnokoli obliko davčnega izobraževanja se sicer zavedajo pomena davčnega
izobraževanja na dolgi rok, vendar nimajo razvitih programov in zastavljenih ciljev izvajanja.
Učinkoviti, celostni programi morajo biti sestavljeni iz aktivnosti ozaveščanja, poenostavitev
zakonodaje, izobraževanja nove generacije davkoplačevalcev, spletne platforme, spletne
igre, TV-oglasov ter promocije in ozaveščanja ob dnevu davkov. To so samo dobri primeri,
ki jih nekatere države že izvajajo, nekatere pa izvajajo le del aktivnosti. Izobraževanje je
proces na obroke, ki se ga gradi od mladih nog do odraslosti skozi različne aktivnosti, ki na
osebi pustijo pečat in vplivajo na njegovo zavedanje o davkih, s tem pa vplivajo na davčno
kulturo.
Ob pregledu izobraževanj, sem ugotovil, da ima samo Mavricijska davčna agencija oddelek,
ki je namenjen izobraževanju davkoplačevalcev. Tako so izobraževanje vnesli tudi v
strateški načrt izvajanja davčne politike, ki se dotika vseh davkoplačevalcev. Davčno
ozaveščanje izvajajo na vseh nivojih. Na splošnem nivoju organizirajo dan ozaveščanja, ki
je namenjen vsem državljanom, otroci v osnovnih in srednjih šolah poslušajo predavanja o
pomembnosti davkov, akademiki pa pridobivajo sredstva, ki so namenjena študijam davčnih
tematik. Posledično so v ozaveščanje in izobraževanje vključeni prav vsi davkoplačevalci,
kar pomeni, da Mavricij pri izobraževanju in ozaveščanju zavzema celovit pristop z jasno
zapisano strategijo in opredeljenimi cilji, ki jih želi doseči.
Primer estonskega izobraževanja in ozaveščanja davkoplačevalcev je podoben
mavricijskemu, vendar se izobraževanje razlikuje predvsem v tem, da je bolj ozko in bolj
tehnološko usmerjeno. Tako je Estonija namenila veliko sredstev za izobraževanje in
informiranje davkoplačevalcev na internetu. Njihova filozofija temelji predvsem na
enostavnosti in razumljivosti pobiranja davkov, saj menijo, da bodo davkoplačevalci raje
izpolnjevali davčne obveznosti, če bodo razumeli davčni sistem. Njihove aktivnosti težijo k
olajšanju življenja že izoblikovanemu davkoplačevalcu, zanemarjajo pa izobraževanje
mladih bodočih davkoplačevalcev, kar pomeni, da na dolgi rok ne bodo imeli velikega vpliva
na davčno kulturo.
Zelo ozko usmerjeno izobraževanje izvaja tudi Avstralija, ki je večino pozornosti namenila
spletni platformi za mlade. Razvila je sodobno platformo, ki mladim bodočim
davkoplačevalcem ponuja aktualno znanje o davkih, vendar izobraževanj niso direktno
implementirali v osnovne šole in gimnazije. Trenutna teža davčnega izobraževanja v
Avstraliji pade na učitelje v šolah in fakultetah, ki davčne tematike vključujejo v učni proces
in na ta način ozaveščajo mlade. Davčne oblasti v Avstraliji so tako rekoč le posrednik, ki
ne sodeluje v neposrednih aktivnostih davčnega izobraževanja. V prihodnje pa mnoge
študije predlagajo davčni administraciji vključitev v izobraževanje osnovnošolcev,
srednješolcev in fakultetnih študentov, ki bi pripomoglo k izgradnji davčne ozaveščenosti.
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Izobraževanje, ozaveščanje in informiranje davkoplačevalcev je bilo v evropskem prostoru
nepovezano, saj je vsaka država s svojim pogledom in strategijo razvijala svoje davčne
zavezance. Ob pregledu programov izobraževanja sem ugotovil, da so programi zelo ozko
usmerjeni in ciljajo predvsem na mlajšo populacijo. Izobraževanje je v glavnem zgrajeno
na spletnih platformah zaradi široke dostopnosti. Opazil sem, da sta na primer španski in
avstrijski portal zastarela in ne posodobljena, kar jasno nakazuje na pomankanje strategije
ozaveščanja in izobraževanja. Samo finski portal se lahko od vseh primerjanih portalov
pohvali z jasnimi vsebinami, videi in izobraževanji, ki mladostnike nagovarjajo k
pomembnosti plačevanja davkov. Ob pregledu strategij davčnih organov Španije, Avstrije
in Finske je samo finski izkazoval zavezo k informiranju in izobraževanju davkoplačevalcev
na sodoben, tehnološko primeren način. Kot največjo slabost trenutnega evropskega
izobraževanja bi izpostavil ozko usmerjenost in pomankanje strategije izobraževanja.
Evropska unija je prepoznala pomembnost davčnega izobraževanja, zato je trenutno v
zadnji fazi postavitve »Pilotnega projekta davčnega digitalnega izobraževanja mladih«, ki
bo za vselej spremenil davčno opismenjevanje mladih v Evropi. Projekt ima jasno
zastavljene cilje povezovanja vseh držav z namenom izmenjave najboljših praks in
podajanja informacij, ki bodo na voljo vsem državljanom Evropske unije, s poudarkom na
mladih. Projekt celostno obravnava pristop do bodočih davkoplačevalcev in predvideva
izdelavo spletnega mesta, video igre in mobilne aplikacije. Namen celotnega projekta pa je,
da bi se učenci v šolah s pomočjo gradiva, ki je na voljo, izobraževali o davčnih vsebinah.
Portal predvideva tudi vključitev lokalnih promotorjev, raznih izobraževalnih ustanov,
dopolnjevale spletno mesto. Največja prednost takšnega pristopa je hitra izmenjava
informacij, ki so aktualne za vse evropske državljane, hkrati pa s postavitvijo vsesplošnega
evropskega spletnega mesta tak pristop odpira možnost opravljanja vsesplošnih raziskav in
tako državam kot akademikom ponuja realno povratno informacijo, s katero lahko države
oblikujejo nove ideje za izobraževanje, akademiki pa izvajajo raziskave vplivanja davčnega
izobraževanja na dolgi rok.
V Sloveniji večina ljudi pozna akcijo »Vklopi razum, zahtevaj račun,« s katero je vlada
Republike Slovenije v sodelovanju s Finančno upravo začela ozaveščanje državljanov o
plačevanju davkov. To je bil prvi projekt, ki je v svojem prvotnem namenu težil k
izobraževanju državljanov o pomembnosti jemanja računa. Po akciji je Finančna uprava
Republike Slovenije pričela z davčnim izobraževanjem v osnovnih in srednjih šolah, ki je bilo
zasnovano v smeri davčnega opismenjevanja. Tako je bilo v treh letih izvajanja projekta
izobraževanj deležnih 13.000 mladih.
Finančna uprava je izvedla tudi anketne vprašalnike, ki prikazujejo razliko davčne
pismenosti med učenci, ki niso poslušali predavanj in tistimi, ki so poslušali predavanja.
Pozitiven vpliv na pismenost se je najbolj izrazil pri prvem vprašanju, ki se je nanašalo na
pomembnost plačevanja davkov in pri vprašanju, ki se je nanašalo na porazdelitev denarja
glede na področja uporabe. Tako so otroci, ki so poslušali predavanja, pri vprašanju, zakaj
je plačevanje davkov pomembno, menili, da je plačevanje davkov za 25,2 % pomembnejše
za kakovostno izobraževanje, 18,1 % pomembnejše za dostopno zdravstvo, 28,2 %
pomembnejše za urejeno okolje in 19,5 % pomembnejše za varno državo. Za 2,4 % se je
zmanjšalo tudi mnenje, da plačevanje davkov ni pomembno. Za 11,3 % se je zmanjšal
odstotek tistih, ki niso vedeli, zakaj je plačevanje pomembno. Pri vprašanju, ki se je
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nanašalo na razdelitev denarja po namenskih področjih, so otroci, ki so poslušali
predavanja, na podlagi ocene od 1 (najmanj) do 5 (največ) razporedili pomembnost
področja pri razdelitvi davčnih prihodkov. Pozitiven učinek predavanja se je pokazal v
zmanjšanju ocene 5 na področju »za drugo« za 18 %. Kar pomeni, da je 18 % anketirancev
več denarja razdelilo v druga področja. Anketiranci so po predavanjih največ denarja
namenili področju izobraževanja, pokojnin, gradnje in vzdrževanja ter kulture. Sredstva,
ocenjena z oceno 5, so se povišala za 9,8 % na področju pokojnin, 8,9 % na področju
izobraževanja in 6,4 % na področju kulture. Iz rezultatov primerjave je razvidno, da so
otroci po predavanjih vsem področjem v veliki večini namenili višje ocene (od 3 do 5).
(Rajšp, 2017, str. 29, 30). Zaradi vse večjega odziva in pozitivnega vplivanja na davčno
pismenost otrok bo Finančna uprava tudi v naslednjem šolskem letu nadaljevala s projektom
opismenjevanja. Prav tako bo prihodnosti akcije ozaveščanja razširila proti večjemu naboru
davkoplačevalcev. S takimi akcijami in izobraževanji bo Finančna uprava krojila in ustvarjala
davčno kulturo v Sloveniji tudi v prihodnje.
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7 PREVERITEV HIPOTEZE
V diplomskem delu sem na test postavil naslednjo hipotezo:
-

H1: Davčno izobraževanje pozitivno vpliva na davčno miselnost.

Hipotezo sem si zastavil, da bi ugotovil, ali izobraževanje vpliva na davčno miselnost. Po
predstavljeni praksi izobraževanj in pregledu literature sem ugotovil, da obstaja pozitivno
vplivanje na davčno miselnost. Do takega zaključka sem prišel ob pregledu rezultatov
davčnega opismenjevanja mladih v Sloveniji, kjer so tisti, ki so poslušali predavanje,
pokazali višjo solidarnost, se naučili novih davčnih izrazov, se poučili o pomembnosti
plačevanja davkov ter posledicah neplačevanja davkov. Tako so z obkroževanjem tisti, ki
so poslušali predavanja, izkazali večjo davčno ozaveščenost kot tisti, ki predavanja niso
poslušali.
Po pregledu ostalih izobraževanj je postalo jasno, da so učinki na davčno miselnost takojšni,
vendar učinka na dolgi rok ne moremo napovedati, saj se pozitivna miselnost ne gradi samo
z enim izobraževanjem, ampak je rezultanta mnogih izobraževanj in izkušenj, ki jih
davkoplačevalec pridobi tekom izvajanih aktivnosti. Tako lahko rečem, da davčno
izobraževanje na kratki rok definitivno vpliva na pozitivno davčno miselnost, na dolgi rok pa
se bodo morale davčne oblasti bolj potruditi, da bodo pozitivno davčno miselnost vzbujale
s svojim delovanjem in sodelovanjem z vsemi družbenimi akterji.
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8 ZAKLJUČEK
Davki so potrebni za nemoteno delovanje sodobne države. Višina zbranih davščin zagotavlja
stopnjo izvajanja socialnih in drugih politik, ki zagotavljajo civiliziran standard v družbi. Zato
je zelo pomembno, koliko denarja zbere proračun. Ob zadnjih turbulentnih obdobjih
gospodarske krize je postalo zbiranje davkov še pomembnejše, zato so davčni organi po
svetu iskali rešitve, kako na različne načine vplivati na davčno vrzel. Dejstvo je, da na
davčno vrzel vpliva veliko dejavnikov, poleg tega pa ima vsaka država svojo davčno kulturo,
kar pomeni, da je raziskovanje zelo oteženo. Davčno vrzel v grobem povzročata davčna
utaja in izogibanje plačevanja davkov. V diplomskem delu sem s pomočjo RA-GAP
metodologije proučil možnosti zmanjšanja davčne vrzeli z vplivanjem na moralo
posameznika, ki se izoblikuje z izobraževanjem. Po pregledu literature sem ugotovil, da ima
celostno dolgotrajno izobraževanje vpliv na posameznikovo držo, ki izkazuje večjo
naklonjenost plačevanju davkov. Pregledal sem tudi prakse izobraževanj v nekaj evropskih
in svetovnih državah ter opisal dva pilotna projekta. Projekti davčnega opismenjevanja
imajo pozitivne vplive na posameznike pri gradnji njihove davčne pismenosti. Pomembno
pa je poudariti, da so projekti davčnega opismenjevanja novost, zato končnih vplivov na
izpolnjevanje davčnih obveznosti še ne morem napovedati
Izsledki anket Pilotnega projekta davčnega opismenjevanja mladih v Sloveniji nakazujejo
pozitivno miselnost tistih, ki so poslušali davčna predavanja. To v praksi pomeni, da bi lahko
z izobraževanjem vplivali na zmanjšanje davčnega primanjkljaja na dolgi rok. Zato se
davčne uprave po vsem svetu pripravljajo na bolj celostno obravnavanje davkoplačevalske
osebnosti z različnimi aktivnostmi izobraževanja, informiranja in ozaveščanja, kar bi na dolgi
rok pomenilo pozitivnejšo davčno kulturo.
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