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POVZETEK
Kljub temu da je področje sive ekonomije znano že dolgo časa, se s tem izzivom sooča
celotna Evropska unija tudi danes. Njen nastanek generira netransparentno delovanje
pravnih in fizičnih oseb na področju davkov. Za državo in družbo je nesprejemljiva, saj so
negativni učinki v škodo vsem. Njen obseg variira v času in je odvisen od mnogih dejavnikov
v družbi. V Sloveniji se s problematiko sive ekonomije največ ukvarja Finančna uprava
Republike Slovenije. Njen zadnji projekt »Vklopi razum, zahtevaj račun« pa se izziva loteva
na več ravneh.
V diplomskem delu je bila v empirični raziskavi uporabljena metoda anketnega vprašalnika.
Ugotoviti smo želeli, kakšno je mnenje uporabnikov o projektu in tudi o mobilni aplikaciji,
ki je bila za ta projekt izdelana. Zanimalo nas je, ali se davkoplačevalci zavedajo posledic,
ki jih z neprevzemom računa lahko ustvarijo, in vpliva le-tega na obseg sive ekonomije.
Anketiranci v večini primerov račun prevzamejo, kar so po njihovem mnenju spodbudile tudi
marketinške aktivnosti v okviru tega projekta. Na obseg sive ekonomije lahko vplivajo z
uporabo ustrezne tehnologije, torej mobilne aplikacije, ki omogoča hitrejšo izmenjavo
podatkov s FURS-om. Aplikacijo ocenjujejo kot moderen pristop z dodano vrednostjo pri
reševanju te problematike.
Uporaba ustrezne tehnologije se v praksi povečuje in omogoča pozitivne rezultate, kar v
našem primeru prikazuje količina izmenjanih podatkov prek aplikacije. Uporaba aplikacije
je omogočila vpogled nad izdanimi računi in njihovo pravilnostjo ter nadzor. Rezultati ankete
nam prikazujejo mnenje državljanov o projektu in vzpostavljeni aplikaciji, kar nam omogoča
nadaljnje proučevanje in izboljšave v okviru vzpostavljenega projekta.
Ključne besede: Siva ekonomija, Finančna uprava Republike Slovenije, tehnologija,
računi, projekt »Vklopi razum, zahtevaj račun«.
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SUMMARY
THE EFFECT OF TECHNOLOGY ON THE EXTENT OF GREY ECONOMY –
STUDY OF THE PROJECT "USE YOUR HEAD:DEMAND A RECEIPT!"
Even though grey economy has been around for a long time, it is a challenge the European
Union still faces today. It generates from non-transparent operations of legal and natural
persons regarding taxes. However, this is unacceptable for the state and the society,
because its negative effects harm everybody. The extent varies in time and depends on
numerous societal factors. In Slovenia, the Financial Administration deals with the issue of
grey economy. The Administration's latest project "Use your head:demand a receipt!"
tackles the issue on different levels.
In this thesis, we used a questionnaire to complete our empirical research. We wanted to
determine what people think about the project and its application, which was created
especially for this project. We were also interested to know whether taxpayers are aware
of the possible consequences if they do not take the bill and the effect it can have on the
extent of grey economy.
The interviewees take the bill in most cases, and many believe this is due to the marketing
activities of this project. The extent of grey economy can be affected by the use of
appropriate technology, i.e. mobile application which enables a faster exchange of
information with the Financial Administration. The application has been appraised as a
modern approach with added value to help manage this issue.
The use of appropriate technology in practice is more frequent and generates positive
results. In our case, this can be seen in the amount of information exchanged through the
application, which has ensured an overview of issued bills, their regularity, and control. The
results of our questionnaire show what citizens think about the project and its application
which offers the possibility of further study and improvement within the project.
Keywords: grey economy, Financial Administration of the Republic of Slovenia,
technology, bill, project "Use your head:demand a receipt!".
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1 UVOD
Tema diplomskega dela je bila izbrana v sodelovanju s slovenskim finančnim organom, to
je Finančno upravo Republike Slovenije, in se nanaša na aktualno temo sive ekonomije.
Siva ekonomija je globalen pojav in pomeni netransparentno delovanje na področju davkov.
Pojavlja se v različnih oblikah. Schneider in Williams (2013) trdita, da je bila siva ekonomija
v 90. letih prejšnjega stoletja prisotna v veliko večjem obsegu, kot je prisotna danes. Številni
znanstveniki in raziskovalci, kot so Friedrich Schneider, Konrad Raczkowski, Bogdan Mróz,
Roberto Dell’Anno in Eduardo Barbosa, so se osredotočili na merjenje sive ekonomije, v želji
po njenem obvladovanju in zmanjšanju njenega obsega v posameznih državah in na
področju celotne Evropske unije.
Schneider in Williams (2013) trdita, da se netransparentno delovanje posameznikov pojavi
zaradi občutka nepravičnosti med davkoplačevalci. Tako pogosto sivo ekonomijo nezavedno
spodbujajo kar državljani sami, kar je posledica nepoznavanja zakonodaje in tako
imenovane nizke »davčne kulture«. Posamezniki z izogibanjem plačilu davčnih obveznosti
spodbujajo nelegalne aktivnosti, kot je delo na črno in s tem tudi davčno utajevanje, kar
povečuje t. i. finančno luknjo v proračunu. V želji po večji pravičnosti in upoštevanju
zakonodaje so se slovenski pristojni organi zavzeli za številne ukrepe. Eden izmed njih je
uvedba in vpeljava tehnologije na več ravneh delovanja družbe. Gre za tehnologijo, ki
omogoča lažje delovanje tako organom kot tudi posameznikom ter olajša njihovo
medsebojno komunikacijo, izmenjavo podatkov, nadzor nad podatki, opravljanje analiz,
odpravo morebitnih napak in lažje reševanje problemov. Poveča se odzivnost organov, tudi
takih, ki pokrivajo področje financ, kot je npr. FURS, sodelovanje pa zmanjšuje obseg
nelegalnih aktivnosti. Vpeljava moderne tehnologije in vzpostavitev tehnoloških rešitev v
večini sprva spodbudita nelagodje državljanov, po podrobnejši seznanitvi pa pozitivne
rezultate. Sprejete in prilagojene je bilo veliko zakonodaje na državni in mednarodni ravni,
ki je omogočila preventivno delovanje na področju sive ekonomije. Raziskave v povezavi
med sivo ekonomijo in tehnologijo niso pogoste, so pa aktualne. Zaradi pogostejše uporabe
tehnologije in digitalizacije v vsakdanjem življenju se njena uporaba v praksi povečuje.
Potrebna so izobraževanja zaposlenih in seznanjenje uporabnikov, ki povečujejo uspešno
pridobivanje rezultatov.
Postavljene hipoteze opredeljujejo razmerje med tehnologijo in sivo ekonomijo. Cilj
raziskovanja je ugotoviti mnenje uporabnikov o aplikaciji, njeno sprejemanje in uporabo v
praksi. Zanima nas, ali obstaja in kakšna je povezava med uporabo informacijske
tehnologije in obsegom sive ekonomije, pri katerem ima velik pomen sodelovanje
državljanov.
V prvem poglavju bodo opredeljeni siva ekonomija ter vzroki in posledice za njen nastanek.
Predstavljen bo pomen netransparentnosti in tajnost podatkov na področju proučevanja
sive ekonomije. Sledi primerjava obsegov sive ekonomije med različnimi državami, ki so
pridobljeni s pomočjo številnih opravljenih raziskav. Drugo poglavje opredeljuje tehnologijo
in njen pomen v modernem svetu ter uporabo. Uporaba se v mednarodnem prostoru širi
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na vse vidike, tudi v javno upravo. Številni sistemi in moderne tehnologije omogočajo
izboljšave na področju nadzora nad delom na črno, davčnimi utajami, obsegom sive
ekonomije in količino izmenjanih podatkov, kar posledično vpliva na učinkovito delovanje
slovenskih finančnih organov. Informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča
reševanje problematike obsega sive ekonomije. V praksi so v namen nadzora obvladovanja
obsega sive ekonomije vzpostavili sisteme davčnih blagajn in e-računa ter tudi mobilno
aplikacijo. V namen izobraževanja in širjenja informacij v povezavi z novo tehnologije je
FURS pričel z izvajanjem kampanje »Vklopi razum, zahtevaj račun«. Tretje poglavje zajema
prvotne cilje kampanje in način njenega izvajanja, ki je bilo namenjeno ozaveščanju
državljanov o netransparentnem delovanju. Netransparentno delovanje spodbuja tudi
neprevzem računa. Poglavje zajema primere nagradnih iger drugih držav in celotno analizo
rezultatov slovenskega projekta. V empiričnem delu so v obliki grafikonov prikazani rezultati
opravljene ankete in njihova analiza, ki se nanaša na hipoteze.
Hipoteze:
H1: Ustrezna informacijska tehnologija v sodobni družbi po mnenju anketirancev pozitivno
vpliva na obvladovanje sive ekonomije v Sloveniji.
H2: Projekt in aplikacija »Vklopi razum, zahtevaj račun« sta pozitivno vplivala na zmanjšanje
sive ekonomije.
H3: Projekt in aplikacija »Vklopi razum, zahtevaj račun« sta bila dobro sprejeta med
slovenskimi državljani.
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2 SIVA EKONOMIJA
Netransparentno delovanje na področju davkov je bilo po podatkih mednarodnih raziskav
Friedricha Schneiderja in ostalih prisotno že v preteklosti, aktualna pa je tudi v modernem
svetu. Z reševanjem te problematike se z različnimi pristopi v slovenskem prostoru ukvarjajo
slovenski finančni organi.
Ekonomija je v SSKJ1 opredeljena kot veda o gospodarstvu. »Na tej točki se srečamo s
pojavom sive ekonomije. Le-ta torej predstavlja del uradnega bruto domačega proizvoda
(BDP) in zato se navadno obseg sive ekonomije meri oziroma izrazi v odstotku BDP.«
(Nastav, 2009). Siva ekonomija ima več definicij, ki se v praksi med seboj razlikujejo in si
niso povsem enotne. »Kot sivo ekonomijo sta Schneider in Enste (2002, 7) opredelila
dejavnosti, katerih proizvodnja je nelegalna, ker ne izpolnjuje predpisov ter prikriva
prihodke zaradi davčnih utaj, hkrati pa je sam output (torej proizvodi in storitve) legalen in
njihova izmenjava poteka na trgu.« (Nastav, 2009, str. 26). Drugi avtorji isti problem
opredeljujejo drugače. »Williams (2004) uporablja pri preučevanju pojava sive ekonomije
drugačen termin: gotovinsko delo (angl. Cash-in-Hand-Work).« (Nastav, 2009, str. 28).
Najpogosteje gre pri opredelitvi sive ekonomije za prekrivanje in izogibanje ekonomskim
obveznostim. »Siva ekonomija obsega vse produktivne dejavnosti, katerih proizvod (blago
ali storitev) je sicer sam po sebi legalen, je pa namenoma prikrit oblastem iz (primarnih)
denarnih razlogov (neplačevanje davkov, izkoriščanja sistema socialne varnosti),
nespoštovanja predpisov, delovne zakonodaje in podobno.« (Nastav, 2009, str. 28). Pojem
je zelo širok in ga v večini primerov povezujemo z aktivnostmi, ki se izvajajo izven davčnega
sistema. Je nelegalna in škoduje državi, vendar hkrati povečuje dobrobit posameznikov,
zato jo lahko opredelimo kot družbeni in ekonomski pojav. Predstavlja del ekonomije, ki ni
nadzorovan ali obdavčen. Siva ekonomija je kot družbeni pojav prisotna tako v nerazvitih
kot v razvitih državah. Spreminja se v času in prostoru in je glede na številne opravljene
študije močno povezana z gospodarstvom.
V obdobju gospodarske krize se je povečalo število posameznikov z netransparentnim
delovanjem in izogibanjem davčnih obveznosti. »Pojav sive ekonomije v Sloveniji je bil
predmet zanimanja in raziskav predvsem v zgodnjem tranzicijskem obdobju Slovenije, v
poznejših letih pa se je zanimanje za ta pojav nekako izgubilo.« (Nastav, 2009, str. 73).
Schneider, Raczkowski in Mróz (2015) ocenjujejo, da je obseg sive ekonomije v Sloveniji v
letu 2007 glede na raziskave znašal 24,7 %. Vlada Republike Slovenije (2013) navaja, da
je po oceni iz doktorske disertacije delež sive ekonomije v letu 2007 znašal 15,6 % BDP-ja.
Različni viri prikazujejo različne ocene obsega sive ekonomije na istem območju.

2.1

VZROKI IN POSLEDICE

Stopnja sive ekonomije je odvisna od več dejavnikov, kot so razumevanje, kaj siva
ekonomija je, in njena problematika, potrebe posameznikov in obdobje delovanja
1
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gospodarstva. Vzrokov za nastanek sive ekonomije v gospodarstvu je več in jih je težko
natančno določiti, saj se glede na čas in območje razlikujejo.
Sivo ekonomijo povzročajo nezadovoljstvo prebivalstva s stanjem v državi, asimetrija
informacij, korupcija, višina davčnih bremen, delo na črno, davčne utaje, birokratske ovire
in nefleksibilnost. Najpogosteje sivo ekonomijo povzročajo davčne utaje. Davčna utaja je
ilegalna aktivnost, ki jo opredelimo kot nezakonito izogibanje plačilu davkov. »Nezakonita
davčna evazija (ang.: tax evasion) pomeni namerno, nedopustno in nezakonito davčno
utajo, kjer davčna obveznost ni plačana oziroma sploh ni ugotovljena, zato ker davčni
zavezanec ni upošteval in spoštoval določbe davčnega prava.« (Drobnič, 2008). Vzroki za
pojav davčnih utaj so prevelika višina davčnih bremen in njihova nepravična razdelitev,
različni načini obdavčevanja in drugo. Nezadovoljstvo z višino davčnih bremen je pogost
razlog za netransparentno odločanje davkoplačevalcev. Višja davčna stopnja povzroča
neplačevanje in neizpolnjevanje davčnih obveznosti.
V prejšnjih letih so bila odmevna tema davčne oaze, pri katerih so se finančni organi
ukvarjali s finančnimi posli nerezidentov in njihovo neprijavo premoženja matični državi.
Neprijava premoženja povzroča davčno neusklajenost, kar pomeni napačno razmerje med
stroški in koristmi oz. ugodnostmi in obveznostmi. Pogosto pa se zgodi, da je davčna
neusklajenost rezultat izogibanja ali neprijave posameznikovega dejanskega dohodka in
prihodka. To povzroča veliko izgubo posameznim državam in primanjkljaj v njihovem
proračunu. »Vlade zaradi neplačevanja davkov izgubijo letno 3,1 trilijone dolarjev (podatki
Organizacije za davčno pravičnost (Tax Justice Network), “revne” države zaradi poslovanja
v davčnih oazah izgubijo več kot trilijon dolarjev, kar je desetkrat več, kot prejmejo kot
pomoč. (podatki organizacije Globalna Finančna integracija (Global Financial Integrity).«
(Zagajšek, 2016). Tako se posamezniki izognejo plačilu davka in večji delež premoženja
obdržijo zase.
»Dohodki drugih nas prizadenejo ne le zato, ker jim zavidamo, pač pa zato, ker menimo,
da se je zgodila krivica. Blaginja ljudi je torej odvisna tudi od dohodkov drugih ljudi, čeprav
se to lahko izraža na različne načine.« (Svetličič, 2004, str. 7). To temelji na razslojevanju
premoženja in pomanjkanju davčne kulture oz. morale davkoplačevalcev. Davčna morala
predstavlja neke vrste fenomen, ki predstavlja težnjo po pravičnem prihodku in plačevanju
davčnih obveznosti, prisotna je v primeru, ko davkoplačevalci verjamejo v to, da vsak
plačuje pravičen del davčnih obveznosti. Velik vpliv imajo tudi politične odločitve. Če politiki
spodbujajo prijazno in pravično finančno upravo in v tem duhu tudi sami delujejo, se davčna
morala in zavedanje zvišujeta. Pomembno je, da so davkoplačevalci seznanjeni s pravili
delovanja in da pravi ukrepi odvračajo nepravilne odnose. Davčna kultura lahko zaradi
dodatnih stroškov oz. kazni s strani finančnih organov posamezniku vzbudi močan občutek
sramu ali obžalovanja.
Narašča tudi potreba po izmenjavi informacij, kar zahteva večjo mobilnost davčnih
zavezancev, ki spodbujajo davčne utaje in goljufije. »Pogosto se krivda za takšno
neenakomerno porazdelitev dohodkov in revščino danes pripisuje globalizaciji.« (Svetličič,
2004, str. 9). Tako lahko tudi globalizacijo opredelimo kot enega izmed glavnih vzrokov za
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nastanek sive ekonomije. Globalizacija je večdimenzionalen proces, ki ima več različnih
opredelitev in zahteva medsebojno sodelovanje. Tovrstno sodelovanje omogoča hitrejšo
interakcijo in boljšo komunikacijo, ki vpliva na pozitivno delovanje kot tudi na konflikte.
Omogoča izmenjavo podatkov in posledično tudi nadzor nad podatki. Posledica globalizacije
je povečevanje neenakosti med državami, kar prikazuje tudi stopnja sive ekonomije v
posameznih državah. Globalizacija omogoča medsebojne primerjave in sodelovanje v
mednarodnem okolju, tako imajo bolj razvite države možnost boljšega nadzora in vpogled
v podatke, ki vplivajo na izvajanje netransparentnih aktivnosti in posledično na obseg sive
ekonomije. Države tretjega sveta zaostajajo, kar prikazuje višja stopnja sive ekonomije.
Vsekakor ima globalizacija pozitivne in negativne lastnosti. Negativne posledice so nižanje
plač, revščina, razslojevanje med in v državah itd. »Torej, globalizacija je tu, pred njo ne
moremo pobegniti, lahko se oborožimo in se bolj ali manj uspešno kosamo z njo, odvisno
od našega znanja in spretnosti.« (Svetličič, 2004, str. 17).
Globalizacija omogoča vsakodnevno čezmejno sodelovanje in izmenjavo informacij, pogosto
pa se tudi zgodi, da izmenjava informacij zaradi tajnosti podatkov ali druge neustrezne
zakonodaje ni mogoča. Pojavi se asimetrija informacij, ki je pogost vzrok za neukrepanje
vlade pri uničenju korupcijskih razmerij, saj prikriva korupcijska vedenja. Vsebino informacij
pogojujejo gospodarstvo, skrivne informacije, pooblastila, ponarejanje podatkov, ki
povečujejo gospodarsko korist. To onemogoča delo in sledljivost pristojnim organom in s
tem tudi omejuje njihovo uspešnost pri zmanjševanju obsega sive ekonomije. Izmenjava
ustreznih podatkov med državami članicami je točno določena z ustreznimi novejšimi in
specifičnimi zakonskimi predpisi. Zakonska določila omejujejo svobodo odločanja
posameznikom, ki so vpleteni v ekonomijo in gospodarstvo. Na ta način se aktivnosti in
stopnja sive ekonomija še povečujejo. Predpisi oz. birokratske ovire vodijo v znatno
povečanje stroškov dela, ker pa se te stroške lahko prenese na zaposlene na način – z
nižanjem plač, lahko taki predpisi spodbujajo posameznike za delo v sivi ekonomiji. Podobno
se zgodi tudi z delom na črno, ki ga spodbuja delo migrantov, brez ustreznih dovoljenj. Več
kot je zakonskih določil, višja je lahko stopnja sive ekonomije, kar dokazujejo tudi številne
opravljene študije. Množičnost oz. številnost zakonodaje nas lahko opozori na nepravilno
delovanje države, kar lahko pomeni prekrivanje zakonov ali »krpanje« lukenj v zakonu, kar
prikazuje neučinkovito delovanje države.
Največji problem sodobne družbe predstavljajo neprijavljena dela, njihov obseg in plačilo
ter vsak neprijavljen oziroma premalo prijavljen promet za opravljeno storitev, za katero ni
bilo izdanega računa. Delo na črno se v času krize povečuje, pogosto ga opravljajo osebe
brez ustrezne dokumentacije. Posledično oseba za svoje delo ne izda računa, kar pomeni,
da celoten prejet znesek obdrži zase in za svoje potrebe. Pri tem se izogne plačilu davkov,
svojim strankam pa v primeru slabega dela onemogoči pritožbo oz. reklamacijo. Gre za
izvajanje aktivnosti, ki niso v skladu z zakonodajo in se vrednotijo kot netransparentne.
Delo na črno je poleg gotovinskega poslovanja pomembna aktivnost, ki vpliva na sivo
ekonomijo. V želji po njegovi odpravi so se države osredotočile na izvajanje pogostejših
nadzorov in s strogim kaznovanjem. Številne študije so prikazale, da vsiljive metode in kazni
negativno vplivajo na stopnjo davčne kulture, saj se le-ta zniža. Posledice naštetih
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dejavnikov, ki pogosto povzročajo nastanek sive ekonomije, se da opaziti na številnih
področjih. Pojavljajo se davčne goljufije, kot so utaje davkov, neprijavljeno premoženje,
davčne oaze, brisanje računov in ostalo.

2.2

NETRANSPARENTNOST IN TAJNOST PODATKOV

Posledice netransparentnega delovanja in tajnosti podatkov prikazuje obseg sive
ekonomije. Tajnost podatkov onemogoča vpogled v strukture in načine, ki bi omogočili
nadzor nad obsegom sive ekonomije v Sloveniji in svetu. Tajnost podatkov v nekem obsegu
spodbuja netransparentne aktivnosti, ki se v času krize še povečujejo. »Netransparentnost
in tajnost podatkov vlagateljev pa je odlična osnova za kriminalna dejanja od trgovanj z
drogami, notranjimi podatki organizacij, poneverbami, podkupovanji, utajami davkov,
izogibanju plačevanja preživnin do pranja denarja.« (Zagajšek, 2016).
Transparentnost pomeni neoviran dostop do informacij in omogoča participacijo vseh
posameznikov pri sprejemanju ključnih odločitev. Omogoča sodelovanje države in politike
ter zmanjšuje tveganje zlorabe oblasti in korupcijsko tveganje. »Transparentnost
predstavlja »mehak« prostovoljni instrument, ki brez prisile usmerja raziskovalce k
družbeno željenemu cilju.« (Demšar, 2013, str. 72).
Kljub temu se v praksi vedno pogosteje izvaja netransparentno delovanje, kar predstavlja
njeno nasprotje. Kljub obvezi k plačevanju davčnih obveznosti se posamezniki temu
izmikajo v želji po ohranitvi čim več finančnih sredstev in plačilu nižjih davčnih obveznosti.
Zgodi se tudi, da netransparentno delovanje pogosto in nezavedno spodbujajo državljani
sami, kar je posledica njihovega neznanja, občutka nepravičnosti, neozaveščenosti.
Občutek nepravičnosti, ki še povečuje netransparentno delovanje, imenujemo korupcija.
Korupcija predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki ga stori uradna oseba v javnem ali
zasebnem sektorju. Vpliva na vsa področja in jo je težko meriti. »Eden glavnih ciljev
transparentnosti je pravično delovanje sistemov, korupcija pa želi iste sisteme zaobiti,
transparentnost želi služiti vsem enako, korupcija preferira izbrance.« (Demšar, 2013,
str. 73). Korupcija oz. netransparentno delovanje posameznikov narašča, kar pa je posebej
očitno razvidno v času gospodarske krize. »Izogibanjem davčnim obveznostim se v času
slabšanja gospodarskih in socialnih razmer še povečuje.« (Vlada Republike Slovenije, 2014).
Korupcijo omejujejo državni organi, kot je Finančna uprava Republike Slovenije.
Pomanjkanje transparentnosti je omogočila korist posameznikom namesto širši družbi. Kljub
prepričanju, da netransparentno delovanje škoduje vsem, je treba poudariti, da lahko
njegovo razkritje povzroči še večjo škodo in morebiten razpad sistema. Dejstvo je, da se
napake dogajajo, se jih pa lahko omeji s povečanim nadzorom nad sistemi. Procesi morajo
biti definirani in racionalni, v veliki meri tudi standardizirani, kar mogoča vzpostavitev
ustrezne tehnologije. »Informacijsko-komunikacijska podpora po drugi strani omogoča
optimizacijo procesov, kar je tako osnovni pogoj za urejeno in transparentno delovanje
katere koli institucije.« (Demšar, 2013, str. 118). V namen povečanja transparentnih
aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na zmanjševanje obsega sive ekonomije, državni organi že
izvajajo nekatere aktivnosti, kot je izmenjava podatkov med državami članicami s pomočjo
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ustrezne tehnologije. Izmenjava podatkov omogoča večji nadzor in vpogled nad podatki ter
s tem nadaljnje ukrepanje. Le na ta način lahko država ponovno vzpostavi delovanje
javnega sistema in spodbuja pravičen sistem.
Poleg netransparentnega delovanja sivo ekonomijo na nek način omogoča tudi tajnost
podatkov, ki se je razvila vzporedno z razvojem moderne države. Pojem tajnost ima številne
opredelitve, pogosto pa je opredeljena kot skrivnost oz. nekaj, za kar javnost ne sme
izvedeti. Je kompleksen pojav, ki vključuje pravico do zasebnosti in varovanja tajnosti.
Državna tajnost je pogosta in predstavlja pozitivne kot tudi negativne posledice ter je
opravičena, vendar le v določeni meri. Po eni strani torej država varuje posameznike in
njihovo delovanje, tako kot tudi posamezniki ohranjajo nedovoljene aktivnosti skrivne. V
kolikor želijo biti državni organi učinkoviti, sta tajno delovanje in anonimnost pogoj za
doseganje želenih ciljev. Kljub temu se v sodobnem času pojem in stopnja tajnosti
zmanjšujeta. Podatki postajajo vedno bolj dostopni, kar omogoča že uporaba ustreznih
tehnologij in medmrežja.
Vzpostavitev ustrezne tehnologije predstavlja komunikacijsko prednost, ustrezna
zakonodaja pa določila, na podlagi katerih lahko poteka izmenjava podatkov. Države za
izmenjavo podatkov, čeprav samo z državnimi organi, v preteklosti niso imele ustreznih
dovoljenj za sodelovanje. Tako so posamezne preiskave potekale na omejenih območjih. V
kolikor se je kršitev nadaljevala v drugi državi, je za reševanje tega pristojnosti imela druga
država. Pri mednarodni izmenjavi podatkov se zaradi jezikovnih ovir oz. različne opredelitve
pojmov lahko pojavijo komunikacijski šumi ali pa je z zakonodajo onemogočena izmenjava
informacij v celoti. Slovenija v skladu z Evropsko unijo vedno bolj prilagaja svojo
zakonodajo, saj na ta način omogoča izmenjavo pomembnih informacij. Izmenjave
podatkov omogočajo nadzor nad netransparentnim delovanjem oseb doma in v tujini.
Nadzor nad izmenjavo podatkov vpliva na preventivno delovanje, v primeru nepravilnosti
pa ustrezno ukrepanje pooblaščenih organov. Novejše tehnologije omogočajo mednarodno
povezavo organov v sklopu več držav in tako tudi širši vpogled v netransparentne aktivnosti.
Tajnost podatkov torej prinaša negativne in pozitivne posledice. Zagotavlja varnost, je pa
tudi že onemogočala nadzor nad podatki. V določeni meri jo država mora imeti, saj omogoča
njeno delovanje. S sprejemom ustrezne zakonodaje se tajnost pomembnih podatkov
mogoča v vpogled ostalim državam. Omogočila je morebitna nova odkritja na kazenskem
področju, pri postopkih davčnih goljufij, utaj, nepravilnosti pri uvozih in izvozih v državo.

2.3

PRIMERJAVA OBSEGA SIVE EKONOMIJE V SLOVENIJI Z DRUGIMI
DRŽAVAMI

Sivo ekonomijo je težko opredeliti, ker jo povzroča več dejavnikov, katerih vpliv se nenehno
spreminja. Obstaja meja med legalno in sivo ekonomijo, ki pa jo je težko določiti, saj gre
za legalno ekonomijo, ki je deloma skrita. Treba je začrtati smer, ki oslabi in omeji sivo
ekonomijo.
Številni dejavniki povzročajo nejasnost sive ekonomije in v vsaki državi obstaja dilema, kako
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uravnotežiti razvoj gospodarstva in sivo ekonomijo. Rast sive ekonomije lahko pogosto
opredelimo kot neprimerno, neučinkovito, zgrešeno. Pogost vzrok za njeno rast je napačna
politika, pomanjkljiva zakonodaja, pomanjkanje dobrega vladanja in pomanjkanje zaupanja
v administrativne postopke in pooblaščene organe. Po ugotovitvah številnih proučevalcev
sive ekonomije sta na območju Evrope izrazito tipični dve kategoriji nezaželenih aktivnosti,
ki spodbujata sivo ekonomijo, to sta nezadostno poročanje in delo na črno. Drugo tudi
najpogosteje povzroča rast sive ekonomije. Friedrich Schneider je specializiran za to
področje in prek opravljenih raziskav prikazuje, da se kot posledica obsega sive ekonomije
zvišujejo davčne obveznosti, prispevki za socialno varnost, niža se kakovost dela državnih
organov in posledično tudi davčna morala oz. kultura. Negativno delovanje spodbujata tudi
nižji BDP in višja nezaposlenost.
Siva ekonomija je prisotna v vseh državah, stopnje pa se gibljejo od 10 do 45 %. Razpon
obsega sive ekonomije je širok in se razlikuje glede na posamezne države ter glede na
njihovo stabilnost gospodarstva. Glede na številne raziskave in analize so Muller, Conlon,
Lewis in Mantovani (2013) ocenili, da je znašala v letu 2012 vrednost sive ekonomije v
Evropski uniji 2,35 trilijona evrov in je predstavljala 12 % BDP-ja. Vrednost obsega sive
ekonomije je bila ocenjena z metodo MIMIC.2
Schneider, Raczkowski in Mróz (2015) navajajo, da se je po objavljenih podatkih raziskav
obseg sive ekonomije v Sloveniji v obdobju 2003–2014 zmanjšal, in sicer z ocenjenih 26,7 %
na 23,5 %. Obseg sive ekonomije v Sloveniji se je v tem obdobju znižal za 3,2 %. V prvih
treh letih tega obdobja, torej 2003–2006, se je stopnja gibala okoli 26 % in se je postopoma
nižala. Glede na razpoložljive podatke Schneider, Raczkowski in Mróz (2015) navajajo, da
je stopnja sive ekonomije v Sloveniji leta 2009 znašala 26,2 % BDP-ja, kar se ocenjuje na
3546 € izgube kot posledica. Po ocenah mednarodnih organizacij se je stopnja sive
ekonomije v letu 2013 gibala okoli 20 %. »Slovenija je glede na razpoložljive mednarodne
analize v zgornji tretjini držav: po podatkih za 2011 je bilo v Sloveniji 24,1 % BDP sive
ekonomije.« (Vlada Republike Slovenije, 2013). Med letoma 2013 in 2014 se je stopnja
ponovno povišala za 0,4 %, s 23,1 na 23,5 %. Nekateri domači strokovnjaki so mnenja, da
je realna ocena nižja. Po raziskavah Schneiderja je v letu 2015 znašala 23,3 %. »To je zelo
očitno tudi na primeru Slovenije, saj domače in tuje ocene obsega sive ekonomije pri nas
segajo od 10 do skoraj 24 odstotkov BDP oz. od 3,5 do 8,5 milijard evrov.« ("Obseg sive
ekonomije | Proti sivi ekonomiji | Vklopi razum, zahtevaj račun!", 2017). Obseg sive
ekonomije je težko meriti, znano pa je, da je FURS s projektom »Vklopi razum, zahtevaj
račun« že dosegel povečano prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti potrošnikov. Z
uporabo aplikacije in davčnih blagajn se je povečalo število potrjenih računov, kar pozitivno
vpliva na zmanjševanje obsega sive ekonomije.
Na Portugalskem se je z aktualno problematiko sive ekonomije ukvarjalo več avtorjev, vsak
pa ima tudi svojo teorijo glede stopnje razvoja po posameznih obdobjih. S to tematiko se
je najbolj ukvarjal Roberto Dell'Anno, ki se je na merjenje sive ekonomije osredotočil že v
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letu 1977, merjenje je trajalo do 2004. Skozi različna obdobja se je stopnja sive ekonomije
spreminjala, okoli leta 1977 je znašala skoraj 52,17 %. V obdobju 1977–1985 je trend
nižanja, nato pa se stopnja v obdobju 1986–1991 ponovno zviša. V prvem navedenem
obdobju sta prevladovali dekolonizacija in naftna kriza, katerih posledica je uravnavanje
plačil, rast trga in kupne moči domačih proizvajalcev. V tem obdobju je bila stopnja sive
ekonomije vedno okoli 50-odstotna, BDP pa se je zvišal zgolj za 2 %. V obdobju 1986–1991
se je Portugalska pridružila EEC,3 kar je omogočilo gospodarsko rast s pomočjo izvoza. V
obdobju 1990–1998 je sledila priprava na prevzem evra, v letu 1993 pa je bila ekonomska
rast zaradi ekonomske krize nizka. Kot osnovno obdobje za merjenje je prva polovica leta
1995, v katerem je stopnja sive ekonomije ocenjena na 22,1 %. V dvoletnem obdobju
1998–2000 stopnja sive ekonomije ponovno pade. Od 2001 do 2006 se stopnja sive
ekonomije poviša in v obdobju 2007–2011 doseže vrh s stopnjo 24,2 % BDP-ja, na kar
vpliva gospodarska kriza. Leto 2007 je leto, ki označuje začetek krize in povzroči padec
finančnih institucij v Evropi in ZDA. Stopnja sive ekonomije je bila v letu 2010 okoli 19odstotna, kar predstavlja srednjo pozicijo na lestvici evropskih držav. Leto poprej, torej
2009, je stopnja znašala 23 %, kar predstavlja izgubo v vrednosti 12.335 evrov. V obdobju
2003–2014 se je obseg postopoma zmanjševal od 22,2 % v 2003, 20,1 % v 2006 do 18,7
% v 2014. V 2010–2011 je stopnja sive ekonomije stagnirala na 19,4 %. Kljub temu je
trend padanja ekonomije v proučevanem obdobju nižji kot trend naraščanja, kar predstavlja
pozitivno delovanje države na tem področju. Najpogostejša uporabljena je bila MIMICmetoda, pri kateri se uporablja več vzrokov oz. spremenljivk, v veliki večini pa so to davčno
breme, stopnja nezaposlenosti, samozaposlitev, zaposljivost v javnem sektorju, socialne
spodbude itd. Proučevanje je v isti smeri nadaljeval omenjeni Friedrich Schneider.
Na območju Balkana se stopnja sive ekonomije v povprečju giblje med 26 in 27 % BDP-ja.
Hrvaška je ena izmed držav z najvišjo stopnjo sive ekonomije. Schneider, Raczkowski in
Mróz (2015) ocenjujejo, da je v letu 2003 stopnja znašala 32,3 % in se je do 2013 gibala
okoli 30 %. V letu 2012 je glede na rezultate raziskav stopnja sive ekonomije znašala 29 %
BDP-ja in je najbolj razširjena na področju trgovine, gradbeništva in ribolova. Pomembno
vlogo ima država sama, ki bi morala s sprejetjem ukrepov in odstranjevanjem birokratskih
ovir delovati v smeri zmanjševanja obsega sive ekonomije. V začetku leta 2013 je Hrvaška
pričela z zatiranjem sive ekonomije. Šele v letu 2013 se je stopnja znižala na 28,4 %. Nižja
je bila samo v letu 2014, in sicer 28 %. Če primerjamo celotno obdobje, tj. 2003–2014, se
je siva ekonomija postopoma nižala, je pa kljub temu njen obseg velik.
Podatki se med seboj razlikujejo. Glede na podatke, prikazane v Tabeli 1, je na Hrvaškem
leta 2014 obseg sive ekonomije znašal 30 %. Višjo stopnjo imajo še Srbija ter Bosna in
Hercegovina.

3

European Economic Community.

9

Slika 1: Obseg sive ekonomije v državah zahodnega Balkana

Vir: Inštitut za strateške rešitve (2014)

Po podatkih italijanskega statističnega urada je stopnja sive ekonomije v Italiji v letu 2000
znašala 15,2 %, v letu 2002 naj bi stopnja sive ekonomije narasla na 32 %, kar se odraža
kot posledica mafijskih poslov. V 2009 je stopnja sive ekonomije ocenjena na 27 %, v 2011
pa že skoraj 35 %. To lahko prikazuje tudi odstotek davkoplačevalcev, ki se poslužujejo
netransparentnega delovanja. Velik vpliv je imela visoka stopnja brezposelnosti, ki zaradi
občutka manjvrednosti spodbuja posameznike k tovrstnim dejanjem. »V Italiji obseg sive
ekonomije ocenjujejo na od 250 do 500 mrd. evrov, kar je od 16,9 % do 32 % BDP.« (Vlada
Republike Slovenije, 2014). Povečujejo jo predvsem organiziran kriminal in kazniva dejanja.
Schneider, Raczkowski in Mróz (2015) so na podlagi lastnih izračunov opredelili obseg sive
ekonomije v obdobju 2003–2014. Obseg sive ekonomije v Italiji v obdobju 2003–2014 je s
26,1 % padel na 20,8 %, kar je posledica uspešnega delovanja italijanskih finančnih
organov. Stopnja se je skozi leta postopoma zniževala, le med letoma 2008 in 2009 je rahlo
narasla z 21,4 na 22 %.
Schneider, Raczkowski in Mróz (2015) ocenjujejo, da je v letu 2003 obseg sive ekonomije
v Avstriji znašal 10,8 % in se je do naslednjega leta povišal za 0,2 %. Skozi obdobje 2009–
2014 je obseg sive ekonomije v Avstriji nihal. V letu 2005 se je ponovno znižal na 10,3 %,
nato se je postopoma zniževal do leta 2014. V obdobju, ko je v Sloveniji nastopil čas
gospodarske krize, je obseg v Avstriji v letu 2007 znašal 9,4 %, v 2008 pa 8,1 %, torej se
je obseg nižal. Po podatkih je obseg v letu 2014 znašal 7,8 %, kar je manj kot v letu 2011
in več kot v letu 2013.
Na Poljskem predstavlja največji davčni primanjkljaj v proračunu davek na dodano vrednost.
Obseg sive ekonomije se je v obdobju 2003–2014 vedno gibal nad 20 %. Schneider,
Raczkowski in Mróz (2015) v prvih treh letih, torej v obdobju 2003–2005, ocenjujejo, da je
obseg sive ekonomije znašal nekaj nad 27 %, nato pa je v obdobju dveh let zniževal do 26
%. Schneider, Raczkowski in Mróz (2015) s sklicevanjem na Murphy (2012, pp. 10–11)
opredeljujejo, da je v letu 2009 davčno breme znašalo 31,8 %, kar predstavlja 30.620 evrov
izgube in 27,2 % sive ekonomije. V letu 2008 se je obseg sive ekonomije znižal in je znašal
25,3 %, do leta 2014 pa se je znižal na 23,5 %.
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Slika 2: Obseg sive ekonomije v obdobju 2003–2014 (v % BDP-ja)

Vir: Schneider, Raczkowski in Mróz (2015, str. 45)

Po objavljenih raziskavah Friedricha Schneiderja v številnih delih je stopnja sive ekonomije
v 28 evropskih državah leta 2003 znašala 22,6 % BDP-ja in se do leta 2008 znižala na 19,6
%, kar lahko pripišemo stabilnosti gospodarstva. V obdobju 2008–2009 se je obseg sive
ekonomije zvišal na stopnjo 20,1 %. To je tudi obdobje gospodarske krize v Sloveniji.
Pozitivni rezultat, torej nižja stopnja sive ekonomije je razvidna že v obdobju 2014–2015.
Schneider, Raczkowski in Mróz (2015) ocenjujejo, da se je obseg sive ekonomije do leta
2014 znižal na 18,6 %. Nato se je do leta 2015 obseg sive ekonomije ponovno znižal na
18,3 % BDP-ja. To lahko povežemo z okrevanjem in stabilizacijo gospodarstva po obdobju
krize.
Schneider, Raczkowski in Mróz (2015) trdijo, da je v 31 evropskih državah po njihovih
izračunih v letu 2003 obseg sive ekonomije znašal 22,4 %, ki pa se je do leta 2015 znižala
na 18,0 %. Stopnja sive ekonomije se razlikuje ne samo po državah, temveč tudi po celinah.
Njen obseg se razlikuje glede na območje, znano je, da narašča od držav na severu proti
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jugu. Siva ekonomija je v državah Evropske unije bolj prisotna kot v drugih razvitih državah.
Pojav v taki meri ne nastane zgolj na neplačevanju in neizpolnjevanju davčnih obveznosti,
pač pa na nezmožnosti plačevanja le-teh zaradi revščine.
Tudi obseg sive ekonomije v državah izven Evropske unije se razlikuje. Schneider,
Raczkowski in Mróz (2015) ocenjujejo, da se je v obdobju 2003–2014 v Turčiji obseg sive
ekonomije znižal z 32,2 % na 27,2 %. Na Norveškem se je v istem obdobju stopnja znižala
na 13,1 %, medtem ko je bila v Švici stopnja že v letu 2003 nižja kot v prvih dveh državah.
Povprečen obseg sive ekonomije v evropskih državah je v letu 2003 znašal 20,1 % in se je
do 2014 znižal na 15,7 %. Obseg sive ekonomije se je v 28 državah Evropske unije, vključno
z Norveško, Švico in Turčijo, v obdobju 2003–2014 znižal za 4,1 % BDP-ja. Podatki so
prikazani v Tabeli 3.
Slika 3: Obseg sive ekonomije treh evropskih držav (nečlanic) v obdobju 2003–2014 (v
% BDP-ja)

Vir: Schneider, Raczkowski in Mróz (2015, str. 45)

Celotna svetovna skupnost se na področju davčnih utaj zavzema za stabilen finančni sistem
in učinkovito ukrepanje. Tudi voditelji spodbujajo širše medsebojno sodelovanje. Vsaka
država se s problematiko sive ekonomije sooča drugače, torej z višjimi kaznimi ali drugimi
iniciativnimi ukrepi. Tudi znotraj Evrope se pojavljajo velike razlike, čeprav proti temu
delujejo vse države. Kriza je imela v preteklosti velik vpliv na spremembo sive ekonomije.
Schneider in Wiliams (2013) v svojih podatkih prikazujeta, da se velik padec sive ekonomije
zgodi leta 2008, v času začetka gospodarske krize, in traja do leta 2013. Sivo ekonomijo je
težko meriti, saj se vedno spreminja. Friedrich Schneider je na podlagi rezultatov svojih
številnih raziskav predpostavil tudi obseg sive ekonomije v prihodnosti, ki naj bi se v 21 od
skupno 28 držav znižala, v šestih naj bi se povišala in v eni ostala enaka. Med države s
povečanjem obsega sive ekonomije spadajo Avstrija, Belgija, Francija, Madžarska,
Luksemburg in Malta. Slovenijo je umestil med 21 držav, kjer so pričakovani pozitivni
rezultati.
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3 TEHNOLOGIJA
Pojem tehnologija se je pojavil v 20. stoletju v povezavi z drugo industrijsko revolucijo, je
širok in si ga vsak posameznik predstavlja drugače. Predstavlja skupek znanja, njen namen
pa je ustvarjanje in uporaba različnih orodij za izvajanje aktivnosti. Omogoča opravljanje
številnih nalog in reševanje problemov. Uporabljamo jo za delo v službi, za medsebojno
komunikacijo, učenje, za shrambo in varovanje podatkov, organizacijo dela. Tehnologija je
dinamična in skozi različna obdobja predstavlja nenehne spremembe in posodobitve.
Uporablja se jo na različnih področjih, kot so komunikacija, zdravstvo, zabava, izobrazba.
Se nenehno razvija in pojasnjuje človeški svet s pomočjo razvoja, predelave in upravljanja.
Vpliv tehnologije v modernem svetu je izjemen. Predstavlja hiter napredek in učinkovito
povezavo med ljudmi in organi. Informacijski sistemi, tehnologija in e-pismenost
predstavljajo digitalni razkorak v sodobni družbi. Pomen družbe pri uporabi ustreznih
informacijskih sistemov in tehnologije bi lahko opredelili kot ustrezen podsistem tehnologije,
poleg okolja. Uporaba digitalne tehnologije v Evropski uniji omogoča čezmejno sodelovanje
in poslovanje organov ter izboljšanje vladnih storitev. Informacijska in komunikacijska
tehnologija sta v zadnjih letih doživeli velik razcvet, tudi na področju javne uprave.

3.1

POMEN IN UPORABA TEHNOLOGIJE

Tehnologije, kot so internet, osebni računalniki, brezžične povezave, omogočajo nenehno
povezavo med posamezniki, organizacijami, institucijami in številnimi podjetji. Uporaba
tehnologije se v našem vsakdanjiku povečuje, sama pa se vedno spreminja in nadgrajuje.
Tehnologija omogoča mobilnost, odzivnost, nadgrajuje se umetna inteligenca, ki razširja
socialno okolje. Z njeno uporabo se lahko prihrani veliko časa, omogoča razvoj inovacij,
delitev informacij, hrambo podatkov in poenostavi komunikacijo. Spodbuja in omogoča
hitrejše in lažje reševanje problemov.
Bolj kot je razvita država, bolj je v uporabi moderna tehnologija. Izmenjava podatkov s
pomočjo sodobnih tehnologij ima svoje prednosti in slabosti. Velike količine izmenjanih
podatkov ne moremo v celoti nadzorovati, kar je tudi razlog, da moderna tehnologija s
hitrim razvojem omogoča netransparentno delovanje na številnih področjih, tudi na
davčnem. Pojavi se nevarnost za sprejemanje napačnih odločitev glede na morebitne lažne
prejete podatke, ki lahko omejujejo delovanje političnih institucij. To se posledično izkaže v
spreminjanju obsega sive ekonomije. Problem, ki se pojavi, je tudi tajnost podatkov po
posameznih državah članicah Evropske unije. Stopnja tajnosti podatkov, ki so izmenjani na
mednarodni ravni v okviru političnih institucij, je določena, kar vpliva na vsebino in količino
izmenjanih podatkov. Vsaka država ima v okviru nacionalne zakonodaje določeno, koliko in
katere informacije lahko izmenja ostalim državam. Vsi ti dejavniki višajo stopnjo sive
ekonomije, ki omogoča ohranjanje vrednosti.
Povezava ustreznih tehnologij v Evropski uniji na nek način zaradi globalizacije omogoča
nepreglednost. V nasprotju s tem pa sprejema in uvaja številne ukrepe in orodja, ki
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omogočajo večjo transparentnost, nadzor in pregled nad podatki, ki zmanjšuje številne
neučinkovite ukrepe in delovanja. Države lahko z medsebojnim sodelovanjem ukrepajo na
nacionalni in državni ravni. V namen obvladovanja obsega sive ekonomije so se države
odločile za različne pristope, eden izmed njih je vpeljava in uporaba ustrezne informacijskokomunikacijske tehnologije, ki je odprla številne priložnosti za izražanje lastnih mnenj,
nadzor in sodelovanje. Komunikacija in medsebojna interakcija sta v sodobnem svetu
izjemno pomembni in ju je mogoče ohranjati prek številnih komunikacijskih kanalov, ki v
preteklosti niso obstajali. Vzpostavitev informacijskih sistemov je bila načrtna in je ključna
za doseganje dobrih rezultatov. Organom omogoča hitro izmenjavo ustreznih informacij,
obveščanje o netransparentnih aktivnostih ter sodelovanje pri sledljivosti in odkrivanju
nepravilnosti, ki vplivajo na obseg sive ekonomije. Z nadzorom lahko organi nastopijo s
preventivnim ukrepom, ki vpliva na zmanjševanje obsega sive ekonomije.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija vpliva na globalne, medsebojne odnose ter
predstavlja konkurenčno prednost in možnost za ekonomski in socialni razvoj. S sprejemom
in uvedbo ustreznih zakonskih določil na ravni Evropske unije se omogoča izmenjava
podatkov, vpogled, mednarodno sodelovanje in čezmejni nadzor nad delovanjem
posameznikov. Povečuje se učinkovitost in uspešnost delovanja države, povezuje vladne
operacije na širšem območju, prilagaja število dostavljenih informacij, storitev, povečuje se
raven komunikacije. Hitro širjenje in uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij sta
po svetu vplivala na poslovne in znanstvene interese ter neenakomerno uporabo informacij
in komunikacijske tehnologije. Ustrezna zakonodaja omogoča enakomerno količino
izmenjanih podatkov, ki omogočajo sledljivost osebam, ki se poslužujejo netransparentnih
aktivnosti na mednarodnem področju. V globalnem pomenu je omogočila vire in prednosti,
ki vzpostavljajo nove priložnosti na ekonomskem in gospodarskem področju. Ta sistem
uporablja tehnična sredstva za prenos podatkov med različnimi osebami in lokacijami, tako
se tudi sporočilo uporablja za različne namene, lahko za posredovanje informacij in
izmenjavo. Omogoča sledljivost uporabnikov, nadzor nad izmenjanimi podatki glede na kraj
in način dostopa, strokovnost. To omogoča nadzor nad netransparentnim delovanjem, ki
vpliva na obseg sive ekonomije. S povečanjem števila uporabnikov socialnih omrežij se je
povečalo tudi število uporabnikov storitev na daljavo. Splošna okolica in družba nista več
pasivni pri sprejemanju tovrstnih informacij, postali sta celo vir informacij. Kljub temu je po
podatkih Evropske komisije vpliv ICT-ja v javnem sektorju problematičen in nerešen
problem. Soočamo se tudi s pomanjkanjem strukture, ki vpliva na število obravnavanih
podatkov ter tako tudi na obseg sive ekonomije.

3.2

TEHNOLOGIJA V JAVNI UPRAVI

Uporaba tehnologije v javni upravi narašča. »V devetdesetih letih dvajsetega stoletja je s
skokovitim razmahom informacijske tehnologije prišlo do večanja pritiskov po informatizaciji
vseh področij, med drugim tudi delovanja različnih ravni političnega odločanja in izvajanja
teh odločitev.« (Pinterić, 2004, str. 155). Gre za izjemno hiter tehnološki nadzor, od
katerega imajo visoka pričakovanja politiki, državljani, podjetja in vsi zaposleni. Tehnologija
omogoča izboljšanje storitev javnih inštitucij, vpliva na zmanjšanje stroškov, omogoča boljši
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nadzor nad porabo javnih sredstev in celotne procese, ki nato omogočijo povečanje
dohodkov v javni upravi. Omogoča shrambo informacij, izmenjavo in podlago za
sprejemanje odločitev, omogoča izvajanje javnih storitev. »Tehnologija je bila zmeraj
pomemben spremljevalec človeškega življenja. Skozi stoletja so številna nova znanja in
napredek na tem področju prinesla veliko sprememb in novosti v vsakdanje življenje ljudi.«
(Pinterić, 2004, str. 34).
Javni organi in organizacije spodbujajo uporabo tehnologije, saj jim predstavlja tudi koristi.
Omogoča globalno komunikacijo in javne razprave na širšem področju. Na ta način lahko
tudi posamezniki iz oddaljenih območij sodelujejo pri sprejemanju odločitev ali pa prispevajo
svoje mnenje. Vlada in državni organi lahko tako omogočijo učinkovito izvajanje javnih
storitev in povezavo z državljani. To spodbudi vizijo vrednosti teh sistemov in vpliva na
spremembe v času. Omogoča delitev in širjenje znanja, zagotavlja storitve javnega sektorja,
zmanjšuje korupcijo in druge netransparentne aktivnosti. Izboljšava javnih storitev z ICTjem ponuja upravi novo izkušnjo z državljani, hitrejši in boljši dostop, izogibanje opravljanju
daljših poti, hitrejši odzivni čas, hitrejši dostop do informacij, transakcij, »online«
svetovanje, predvsem pa zmanjšanje potovalnih stroškov. Na ta način se država povezuje
s svojimi državljani in jim omogoča fleksibilnost, odzivnost, transparentnost in sodelovanje.
Razvoj in implementacija ICT-ja v javnem sektorju je bil pomemben korak, pri spremembi
pa je bilo vloženih veliko finančnih in človeških virov. Učinkovitost javne uprave je odvisna
od učinkovite uvedbe informacijske tehnologije, ki omogoča nadzor nad bazo podatkov,
sledenje in tehnološko podporo. IT-sistemi omogočajo avtomatizacijo, boljše upravljanje in
večje število obdelanih informacij.
Na uporabo tehnologije pri odkrivanju in preprečevanju sive ekonomije v Sloveniji ima velik
vpliv vlada, ki uspešno spodbuja in uvaja nove sisteme v javni sektor. Razvoj sistemov je
nujen za napredek posameznih držav ter povečanje nadzora in izmenjave podatkov, ki
vplivajo na zmanjševanje obsega sive ekonomije tudi v mednarodnem prostoru. Vlada in
državljani postajajo s pomočjo sistematičnih izobraževanj vedno bolj kvalificirani za uporabo
sistemov. Uvedba in uporaba teh sistemov omogočata prilagoditev v javni upravi in
racionalno razmišljanje o informacijskih sistemih. Po določenem obdobju uporabe sistemov
se večina zave njegove pomembnosti in učinkovitosti. ICT postaja vedno bolj pomemben
del našega vsakdana. Njene uporabe se poslužuje velika večina oseb na vseh področjih.
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4 UPORABA SISTEMOV V PRAKSI
Tehnološke zmožnosti se skozi leta razvijajo in izredno hitro tudi povečujejo. Države z
vzpostavitvijo sistemov omogočajo hitro širjenje informacij in se osredotočajo na skupno
doseganje ciljev, omogočajo večjo transparentnost in demokracijo. Poleg tega se nad
podatki izvaja nadzor in prilagoditev. V praksi se vzpostavljajo številni informacijski in
komunikacijski sistemi, ki omogočajo mednarodno sodelovanje in izmenjavo podatkov.
Pomembno vlogo imajo pri krepitvi notranje uspešnosti in učinkovitosti ter pri izvrševanju
funkcij javne uprave. Njihov namen je izboljšanje kakovosti javnih storitev za državljane.
Delovanje sistemov in aplikacij je namenjeno podpori in sodelovanju državljanov pri
oblikovanju politike.
Informacijska tehnologija predstavlja veliko prednosti prebivalcem in jim omogoča
samozadostnost in informativnost. Posamezniki lahko številne informacije pridobijo sami,
ključno pa je njihovo sodelovanje. Potrebna je dnevna uporaba digitalizacije, saj povečuje
zaupanje državljanov in njihovo računalniško pismenost. Za povečanje uporabe tehnologije
se državni organi trudijo in družbi postavljajo nove izzive, zahteve, številna izobraževanja,
pravice in razvoj. V ta namen Finančna uprava Republike Slovenije spodbuja negotovinsko
poslovanje, nudi informacije in pomoč pri ustanavljanju in poslovanju, uvaja pa tudi
medsebojni nadzor in prostovoljno prijavo kršitev. S kampanjami, davčno pravičnostjo,
ozaveščanjem, mednarodno izmenjavo informacij in podpisom meddržavnih sporazumov
spodbuja občutek k zavezanosti izpolnjevanja davčnih obveznosti.

4.1

DAVČNE BLAGAJNE

Gotovinsko plačilo je opredeljeno kot plačilo s kovanci ali bankovci, ki so v obtoku.
Gotovinskemu poslovanju je v praksi izredno težko slediti. Gotovina se uporablja za različna
plačila pri prevzemu blaga ali storitev, ki pa niso nujno legalne. V namen večjega nadzora
in preprečevanja sive ekonomije, zaščite potrošnikov in učinkovitejšega pobiranja davčnih
obveznosti so finančni organi sprejeli ukrep uvedbe davčnih blagajn. Gre za sistem, ki
vzpostavlja povezavo med centralnim informacijskim sistemom FURS-a in blagajnami
davčnih zavezancev. Deluje na način, da FURS potrjuje in shranjuje podatke o izdanih
računih v realnem času njihove izdaje pri gotovinskem poslovanju. Vodijo se elektronske
evidence davčnih blagajn.
Davčne blagajne so v veljavo stopile 2. januarja 2016 z aktivnim sodelovanjem FURS-a in
Ministrstva za finance. V prehodnem obdobju je bilo zavezancem z manjšim številom izdanih
računov omogočeno izdajanje računov prek portala eDavki, za vmesno obdobje pa so lahko
uporabljali tudi vezane knjige računov. Osebam, ki so se poslužile uporabe vezane knjige
računov, je bilo naloženo, da morajo izdan račun prek portala potrditi v roku desetih dni od
izdaje.
Davčni zavezanec mora ob vsakršnem poslovanju, to je ob dobavi blaga ali storitev, izdati
račun prek elektronske naprave. Račun mora biti izdan kupcu oz. naročniku, naprava pa
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mora izpolnjevati vnaprej določene pogoje in predpise. Da se pri tem postopku poveča
učinkovito delovanje, so k prevzemu računa zavezani ne samo zavezanci, temveč tudi kupci.
»Davčne blagajne, ki so se uvedle leta 2016, ne bi bile učinkovite, če ponudniki blaga ali
storitve ne bi izdajali računov. Iz naslova davčnih blagajn se pričakuje 75 milijonov EUR več
davka na leto.« (interno FURS). Ob nakupu blaga morajo račun zadržati do izhoda iz
poslovnega prostora in ga v primeru zahteve pooblaščene osebe davčnega organa tudi
izročiti. Izvaja se nadzor pooblaščenih oseb inšpektorjev v postopkih davčnega nadzora. Na
ta način se izvaja dvojna kontrola. Gotovinskemu poslovanju se s pomočjo davčnih blagajn
omogoča sledljivost in nadzor, kar v preteklosti ni bilo možno. V primeru kršitev se upošteva
tako imenovano načelo sorazmernosti, ki določa višino kazni pri zavezancu in osebi v
prekršku. Z načinom dvojne kontrole se k sodelovanju spodbuja obe strani, kar omogoča
večji nadzor nad pritokom in izpolnjevanjem davčnih obveznosti v davčne blagajne in s tem
tudi v državni proračun. Omogočena je identifikacija vsakega računa, s tem tudi njegova
izdaja in dokaz o gotovinskem prometu, kar onemogoča naknadno prirejanje v namen
utajevanja davkov. Računom se določi koda, in sicer kode EOR, ZOI in QR, ki omogočajo
identifikacijo izdajatelja in sodelovanje državljanov pri nadzoru. To v preteklosti ni bilo
mogoče. Pozitivne posledice uvedbe davčnih blagajn so vidne tudi na obsegu sive
ekonomije.
Številne uprave so uvedle davčne naprave na področju prodaje in davka na dodano
vrednost. Nekatere davčne uprave so uvedle komunikacijo z napravami, ki omogočajo
takojšen proces transakcije. Tak sistem omogoča redno prejemanje in izmenjavo informacij,
pogosto čez noč. Pot k sprejetju in implementaciji takih naprav je zahtevna in potrebuje
zakonsko osnovo. Uporaba tehnologije v javni upravi pogosto vzbudi mnenje državljanov,
ki ni nujno pozitivno. Večina meni, da gre zgolj za zmanjšanje dela javnim organom. Dejstvo
je, da tehnologija z uporabo ustrezne strategije in avtomatizacijo omogoča večjo
učinkovitost, ki koristi vladi, javni upravi, poslovnim subjektom. Finančni organi so se na
vzpostavitev sistema intenzivno pripravljali več mesecev. Predstavljala je nek izziv tako za
davčno upravo kot za davkoplačevalce in ostale deležnike. K uvedbi davčnih blagajn so
pristopile številne države. Tovrstne naprave so potrebne za varovanje informacij, vseeno
pa za svoje delovanje potrebujejo še več informacij, ki jim niso povsem na voljo. Možnosti
gotovinskega poslovanja je v našem vsakdanu izjemno veliko. Dolžnost državnih organov
je, da o morebitnih spremembah in novostih obveščajo celotno javnost, prav tako pa je
dolžnost bodočih in sedanjih davčnih zavezancev, da sledijo predpisom. Obojestransko
sodelovanje lahko prinese največji uspeh in pravično ravnanje do vseh sodelujočih,
vpletenih.

4.2

E-RAČUN

V sodobnem svetu tehnologija prevladuje na vseh področjih, kar zahteva tudi prilagojenost
poslovanja. Obstaja veliko število aplikacij, ki omogočajo vključevanje celotne družbe v
elektronsko plačevanje računov. Gre za poenostavljeno poslovanje, ki je tudi hitrejše in
enostavnejše, cenejše. Ob uvedbi davčnih blagajn je treba omogočiti tudi izdajo računov,
ki pa je lahko tudi elektronska. Elektronski račun omogoča dokazilo o elektronskem
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poslovanju in se ga lahko izda avtomatsko. Je inovacijska osnova, ki zagotavlja izvajanje
storitev javni upravi in pri tem vključuje celotno družbo. Vključuje izboljšanje izvajanja
kakovostnih storitev v javnem sektorju in vključuje medsebojno nadzorovano komunikacijo
med stranko in uradniki. Pravilnost in izdajo e-računa se lahko nadzira in dostava je lahko
različna.
E-račun tako omogoča pripravo, prevzem, pravilnost in hrambo informacij, plačilo. Izdajatelj
je lahko kdor koli, saj se račun lahko pripravi v enostavnih računalniških programih. Pri tem
mora izdajatelj zagotoviti podpis dokumenta, prejem potrdila o dostavi in dostavo, ki je
lahko izvedena po navadni ali elektronski poti. Prejemnik ga nato v taki obliki tudi prevzame.
Prejemnik lahko račun pregleda, zagotoviti mora tudi njegovo ustrezno hrambo. Enotna
vstopna točka za izdajo in prejem e-računov je Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
ki omogoča delovanje v javnem sektorju in tudi pri majhnih dobaviteljih. Z uvedbo
elektronskega poslovanja se spodbuja tudi ekološko delovanje in obnašanje institucij ter
racionalizacija. V primerjavi s klasičnim papirnatim poslovanjem so elektronski računi izdani
in obdelani hitreje. Elektronsko poslovanje in izdaja računov omogočata hitrejše
pridobivanje denarja od kupcev v krajšem časovnem obdobju, zmanjšanje stroškov tiskanja,
poštnine. Gre za hitrejšo obdelavo podatkov, ki se prenesejo v plačilne in računovodske
sisteme podjetij in organizacij. Znižajo se tudi stroški razvoja in usposabljanja sistemov.
Izdaja e-računov omogoča sledljivost transakcijam in plačilom, ki v gotovinskem poslovanju
ni bila tako nazorna in omogočena. Kot vsaka inovacija ima e-račun tudi določene
pomanjkljivosti. Računi se izdajajo v različnih oblikah glede na različne standarde in tako
onemogočajo nemoten prenos ter uresničitev koristi in prihrankov. Sprememba nacionalnih
pravil povzroči težavne transakcije znotraj EU. Uporabnikom se vzbuja skrb glede varnosti
in napačnega prikazovanja goljufij. Organi EU se aktivno ukvarjajo s standardizacijo eračunov v vseh državah članicah.
Izdaja e-računov je bila sprejeta tudi s strani Evropske komisije in na ravni držav EU. Vsi
naročniki morajo sprejeti elektronske račune, ki morajo biti v skladu z evropsko normo in
nacionalnimi pravili. Način delovanja omogoča sodelovanje vsem zainteresiranim na trgu
dela in izmenjavo izkušenj in prakso. Spodbuja širjenje informacij in širše učenje. E-račun
je učinkovit sistem za zaznavo in učinkovit boj proti davčnim utajam. Poudarja se tudi vloga
državljanov.
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5 »VKLOPI RAZUM, ZAHTEVAJ RAČUN«
Večni izziv je, kako bi lahko javne institucije, kot je FURS, spodbudile potrošnika k prevzemu
računa ob nakupu blaga ali izvedene storitve, njegovi preverbi in posredovanju na navedeno
organizacijo. Že v letu 2016 so v sklopu boja proti sivi ekonomiji vzpostavili sistem davčnih
blagajn in izdajo e-računov. Tako so že delno omogočili preverjanje računov in njihovo
beleženje prek povezave FURS-ovega strežnika. Kljub temu davčne blagajne ne bi bile
uspešne in učinkovite, če ponudnik ne bi izdal računa ali pa ga ne bi izdal v skladu z
blagajniškimi predpisi. Davčne blagajne imajo ustrezno podporo, treba pa je bilo motivirati
še potrošnike in zvišati njihovo davčno zavest pri odpravi sive ekonomije. FURS je represiven
državni organ, ki je kljub svojemu negativnemu slovesu s svojo kampanjo dosegel
prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti potrošnikov. Tega cilja se je lotila na digitalen
in modern način z vzpostavitvijo aplikacije »Preveri račun«. Kampanja je pred dejansko
uvedbo aplikacije zajemala širok spekter opravljenih analiz in proučevanja problema,
pridobitev podatkov drugih držav, analize projektov.

5.1

CILJI PROJEKTA IN NAČIN IZVAJANJA

Glavni cilj projekta vzpostavitve aplikacije je motivacija potrošnikov k prevzemu računov,
ostali so bili določeni na podlagi zastavljenih ciljev na področju davčnih blagajn in empiričnih
podatkov drugih držav. Cilj je bil tudi prejetje vsaj 4 mio. računov, želeli so, da bi potrošniki
preverili več kot polovico izdanih računov in bi jih nato vsaj polovica potrošnikov na FURS
posredovala prek mobilne aplikacije in ne po navadni pošti. Cilj je bil zajeti vse starostne
skupine in jih prek različnih kanalov spodbuditi k sodelovanju.
Vse obstoječe potrošnike, starejše, so k sodelovanju spodbudila tudi motivacijska sporočila
in svetovanja prek številnih medijev. Kot dodatno motivacijo so državljanom Republike
Slovenije ponudili sodelovanje v nagradni igri, ki zajema denarno nagrado. Nagradna igra
se je pričela 1. 1. 2016 in se je izvajala v obdobju enega leta, torej do 31. 12. 2016. V
kolikor je posameznik zbral vsaj deset računov različnih izdajateljev, je sodeloval v žrebanju
pri nagradni igri. Nagrade so se podelile vsake tri mesece in so znašale v različnih višinah,
od najnižje 1.000 € do najvišje, ki je znašala 15.000 €.
Načini sodelovanja in pošiljanja so bili različni, omogočeno je bilo pošiljanje računov po
navadni pošti in prek spletne aplikacije. Ker pa so želeli v sodelovanje vplesti različne
starostne skupine, je FURS vzpostavil tudi mobilno aplikacijo »Preveri račun«. Aplikacija
omogoča vsem potrošnikom nadzor nad izdajnimi računi, ki so lahko napačni ali pa morda
sploh niso izdani. S pomočjo potrošnikov se poveča nadzor in učinkovitost izdanih računov,
inšpektorje pa se na podlagi pridobljenih podatkov napoti k zavezancem, ki računa ne
izdajajo ali pa ga izdajajo napačno. Verjetnost za odkritje nepravilnosti je s sodelovanjem
državljanov večja ter zmanjša obseg in možnost za goljufije.
Ključno je bilo tudi sporočilo vsem bodočim in obstoječim potrošnikom, da je siva ekonomija
nesprejemljiva in povzroča izgubo vsem. Plačilo davka je všteto v ceno, v kolikor računa ne
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prevzamemo, lahko izdajatelj računa ta denar obdrži zase. Celotna kampanja je zajemala
tudi projekt opismenjevanja mladih v šolskem letu 2014/15. »Po prvem letu projekta
davčnega opismenjevanja mladih, ki ga je FURS izvajala v šolskem letu 2014/2015, smo na
podlagi 2.500 izpolnjenih vprašalnikov med osnovnošolci in srednješolci opravili empirično
analizo, ki je pokazala na nujnost dviga davčne kulture med mladimi in na nujnost odpiranja
tem o odpravljanju sive ekonomije v javnosti.« (interno FURS).
Poleg potrebnega sodelovanja potrošnikov je bilo nujno tudi sodelovanje s strani zaposlenih
na FURS-u. S projektom se je ukvarjalo šest uslužbencev FURS-a v sodelovanju z zunanjimi
izvajalci in njihovo pomočjo pri vzpostavitvi mobilne aplikacije in spletnega oglaševanja.
Ključni so bili tudi komunikacija in sodelovanje z mediji, predstavitev kampanje v pozitivnem
duhu, odgovori na novinarska vprašanja in vprašanja potrošnikov.

5.2

PRIMERI NAGRADNIH IGER DRUGIH DRŽAV

Število nagradnih iger na osnovi zbiranja davčnih računov v Evropski uniji in v svetu se
povečuje, s tem pa se povečuje tudi davčna skladnost. Nagradne igre oz. loterije davčnih
računov omogočajo izdajo potrdil med podjetji in potrošniki ter skladnost ekonomije, ki
prikazuje ujemanje števila izdanih in prejetih računov. Slovenija se je kot edina država
poslužila digitalnega pristopa in zbiranja ter preverjanja računov prek aplikacije. Tudi ostale
države so za spodbudo k sodelovanju uvedle nagradne igre, ki pa so v večini potekale na
klasičen način, po pošti. Osnova nagradne igre je, da potrošnik ob opravljeni storitvi zahteva
račun, ki na nek način predstavlja loterijski listek in omogoča sodelovanje v nagradni igri.
Zmagovalec je izbran naključno.
Poljska je najstarejša država z uporabo davčnih blagajn. Na računu je poseben logotip, ki
identificira račun in je potreben tudi za vračilo ali menjavo blaga, storitev. Tudi na Poljskem
se uvaja nova tehnologija in s tem tudi e-račun. Elektronski računi naj bi se z izdajo prenesli
v bančni sistem, s tem bi se povečala nadzor in lojalnost strank. Gre za spodbudo finančnih
transakcij in zmanjšanje gotovinskega poslovanja, ki vpliva na zmanjšanje sive ekonomije.
Nagradna igra, imenovana tudi loterija, je na Poljskem potekala do marca 2017, od lanskega
leta in je trajala 12 mesecev, v tem obdobju pa so udeleženci loterije registrirali skoraj 107
mio. računov, podeljenih je bilo 131 nagrad, vključno s 13 avtomobili. Na način, s
sprejemom računa, loterija podpira poštene davkoplačevalce. Dodatno motivacijo jim nudijo
številne nagrade.
Nagradne igre so potekale tudi na Slovaškem in na Portugalskem. Na Slovaškem so nagrado
v vrednosti 10.000 € podelili vsaka dva tedna, na Portugalskem pa je bila glavna nagrada
športni avtomobil. Na Slovaškem so z uvedbo nagradne igre letno pridobili 150 mio. €. Igra
se je pričela 30. septembra. Portugalska je uvedla nagradno igro »srečni račun«, pri kateri
se vsi prejemki od transakcij prenesejo na nacionalno loterijo. Za vsak izdan račun se izda
kupon, ki pa je odvisen od višine zneska. V kolikor potrošnik zahteva, da se račun izda z
njegovo davčno številko, je račun upravičen do davčne loterije. Loterijske nagrade se po
navadi začne 17. aprila in trajajo najmanj eno leto. Največje število poslanih računov je bilo
v mesecu decembru, in sicer kar 44 mio., kar predstavlja 27 kuponov oz. računov na osebo.
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Izvaja se vodenje evidence celotne prodaje, pri posameznikih pa se sprožijo navade, pri
katerih redno zahtevajo račune. Na Slovaškem je nagradna igra potekala že v letu 2015,
zbrani računi so morali biti poslani na ustrezen organ. Osebe, ki so želele sodelovati, so
posredovale svoje osebne podatke. Nagrajenih je bilo več sodelujočih oseb. Tudi Avstrija
se v okviru nagradnih iger zgleduje po omenjenih državah, se pa sooča z velikim nasprotjem
večine, ki se boji, da bi to povzročilo nove dodatne stroške.
Nagradne igre potekajo tudi v neevropskih državah, kot so Egipt, Portoriko, Armenija itd.
Nagradno igro v Srbiji so poimenovali »vzemi račun in zmagaj«. Da je posameznik sodeloval
v nagradni igri, je moral zbrati deset računov, na katerih je moral biti minimalen znesek 1
€. Osebe, ki so želele sodelovati, so nato deset računov v kuverti po klasični pošti poslale
na davčno upravo. Na koncu nagradne igre je bila nagrada podeljena najuspešnejši občini
ali mestu, čeprav so pravila nekoliko nejasno definirana. Davčna uprava je zagotovila
ustrezne ovojnice in brezplačno dostavo. Začetna evforija je bila očitna, možne nagrade pa
so bile šest stanovanj, 50 avtomobilov, potovanje in kuhinjski aparati. Prvi del je bil
zaključen marca 2017 ob prejetju več kot 3 mio. kuvert, sledilo je še 20 dni.
Skupno večini nagradnih iger je, da potekajo na klasičen način po pošti, za sodelovanje pa
mora posameznik zbrati vsaj deset računov. Povprečno trajanje nagradne igre je eno leto,
kar je smiselno, saj v morebitnem krajšem časovnem obdobju igra in rezultati ne bi bili tako
smiselni.

5.3

ANALIZA REZULTATOV SLOVENSKEGA PROJEKTA IN UČINKA

Slovenija je prva, ki je vzpostavila aplikacijo »Preveri račun«, saj so se vse ostale države
posluževale zgolj izmenjave in pošiljanja računov v klasični obliki, po pošti. »Da bi potrošniki
lahko aktivno sodelovali pri preverjanju ustreznosti izdanih računov, je Finančna uprava RS
zanje vzpostavila unikatno interaktivno mobilno aplikacijo »Preveri račun«, ki s skeniranjem
QR ali črtne kode računa omogoča enostavno preverjanje računov in posledično dviguje
davčno kulturo.« (interno FURS).
FURS je rezultate celotne kampanje meril sproti. Uporabljene so bile različne analize
podatkov. Aplikacijo si je v obdobju enega leta po podatkih FURS-a naložilo 112.887
potrošnikov, kar je omogočilo preveritev več kot 21 mio. računov. »Mobilna aplikacija
»Preveri račun«, s pomočjo katere je več kot 86 % potrošnikov sodelovalo v nagradni igri,
nam je omogočala, da smo praktično vsako sekundo imeli vpogled v vse podatke o
sodelovanju v nagradni igri.« (interno FURS). Odziv javnosti je FURS meril s pomočjo
medijskih in komunikacijskih aktivnosti ter sprotnih rezultatov opravljenih nadzorov
inšpektorjev.
FURS je prvi cilj, to je bilo prejetje vsaj 4 mio. računov, presegel že v prvem trimesečju, v
katerem je bilo prejetih 6,6 mio. računov, kar je v celotnem letu naneslo na nekaj več kot
21 mio. Cilj, da bi bilo prek aplikacije poslanih polovica računov, je bil presežen, saj je bilo
prek aplikacije preverjenih in poslanih 86 % vseh računov. Preverjeno je bilo 75 %
izdajateljev računov, kar je za 25 % več, kot je bil prvoten zastavljen cilj. Projekt je bil v
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celoti ocenjen kot uspešen. Potrošniki svoje davčne obveznosti v letu 2016 niso zgolj
prostovoljno izpolnjevali, temveč tudi preverjali račune in jih pošiljali na FURS. »V prvem
trimesečju je bilo 1,9 % nepotrjenih računov, v naslednjih trimesečjih pa je bilo takšnih
računov le še 1,3 %.« (interno FURS). To prikazuje dvig davčne kulture v družbi, kar je bil
tudi namen celotne kampanje. Pozitivne učinke je mogoče prikazati tudi na osnovi
povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost, kar prikazuje povečanje plačila
prispevkov in akontacije dohodnine. To je mogoče, ker je sestavni del računa tudi podatek
o izdajatelju. »Ocenjujemo, da se je iz tega naslova v letu 2016 steklo 21,2 mio. EUR, kar
je mogoče potrditi tudi s povečanimi vplačili javnofinančnih prihodkov.« (interno FURS).
Poleg sprotnega ocenjevanja so projekt z metodo analize pridobljenih podatkov opravili tudi
na koncu. Podatki, ki jih je analiza zajela, so bili pridobljeni prek mobilne aplikacije »Preveri
račun«, prek poročanja medijev, števila opravljenih nadzorov, števila izdanih računov in
deleža ugotovljenih nepravilnosti. Velik vpliv so imeli mediji, želja FURS-a je bila pozitivno
in nevtralno poročanje, glede na opravljene analize prispevkov je bilo 51 % objav pozitivnih,
9 % negativnih, ostalih 40 % pa nevtralnih. Število vseh prispevkov je bilo 114. Kljub
zakonskemu določilu kazni 40 EUR v primeru neprevzetega računa se kazen v nobenem
primeru ni izvedla. Izdana so bila zgolj opozorila.
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA
6.1

METODOLOGIJA

Uporabljena je bila metoda anketnega vprašalnika, katere namen je bilo ugotoviti, ali
posamezniki uporabljajo informacijsko tehnologijo in kako pogosto, ali so seznanjeni z
aplikacijo »Preveri račun« in ali se njene uporabe poslužujejo. Anketa se je izvajala v
internetni obliki, saj je le-ta omogočila hitrejše pridobivanje želenih odgovorov in omogočila
reševanje na daljavo. Anketa je bila objavljena prek spletne stani https://www.1ka.si/ in
deljena na medmrežju.
Anketa je vsebovala kratki uvodni nagovor s predstavitvijo in vabilom k sodelovanju. V
nadaljevanju je vsebovala 10 obveznih vprašanj in eno pogojno, torej v celoti 11 vprašanj.
Vprašanja se med seboj glede na obliko reševanja razlikujejo. Pri štirih vprašanjih je
uporabljena metoda ocenjevalne lestvice, pri kateri razpon znaša od 1 do 5. Ocena 1
predstavlja najnižjo stopnjo in je opredeljena kot »ni vpliva«, ocena 3 kot »delen vpliv«,
ocena 5 pa predstavlja najvišjo stopnjo in je opredeljena kot »zelo velik vpliv«. Ocenjevalna
lestvica omogoča oceno in izraz mnenja o določeni temi glede na lastno presojo
anketirancev. Pri petih izbirnih vprašanjih je bila med več možnostmi na voljo izbira enega
odgovora. Vprašanja, ki imajo na voljo izbiro enega odgovora, omogočajo anketirancu izbiro
najpomembnejšega odgovora izmed vseh navedenih. Pri enem vprašanju je imel
anketiranec možnost izbire več odgovorov. Pri možni izbiri več odgovorov so vsi odgovori
pravilni in anketirancu zgolj omogočimo izbiro med več možnostmi. Zadnje vprašanje ponudi
pogojno vprašanje. Pri pogojnem vprašanju je posameznik izbiral med tremi možnostmi,
zadnja možnost je vsebovala odprti tip vprašanja. Odprti tip vprašanja omogoči anketirancu
svobodno navedbo komentarja, kritike, predloga in velja za najbolj kompleksno vprašanje.
Analiza odgovorov je bila opravljena s pomočjo spletnega programa, v katerem se je anketa
izvajala, in je s pomočjo Excela prikazana v obliki grafikonov. Povezava za reševanje ankete
je bila dostopna sedem dni v obdobju od 21. do 29. 8. 2017. V tem obdobju je anketo v
celoti rešilo 171 anketirancev, 25 oseb je anketo rešilo delno. V analizo so zajeti tudi
odgovori anketirancev, ki so anketo delno rešili.

6.2

ANALIZA REZULTATOV

Po podatkih je povezavo na nagovor ankete odprlo 433 anketirancev, kljub temu pa jo je v
celoti rešilo zgolj 171 oseb. Temu lahko pripišemo nepoznavanje področja oz. tematike,
morebitna nezanimivost, morda tudi nepoznavanje aplikacije »Preveri račun«, ki smo jo za
lažjo povezavo s projektom v anketi naslavljali z aplikacija »Vklopi razum, zahtevaj račun«.
Poleg nepoznavanja je razlog za nereševanje tudi strah, nezanimanje in nedostopnost do
informacijsko-komunikacijske tehnologije, pomanjkanje časa. Anketni vprašalnik zajema
različne oblike vprašanj, ki se navezujejo na hipoteze. Z njihovo pomočjo bomo hipoteze
potrdili ali ovrgli.
Uvodno vprašanje se nanaša na sivo ekonomijo in oceno njene prisotnosti v Sloveniji.
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Vprašanje »Siva ekonomija je prikrita dejavnost in se odraža kot delo na črno ali kot davčna
utaja. Kako velik problem ima po vašem mnenju Slovenija s sivo ekonomijo?« je bilo podano
v obliki ocenjevalne lestvice, ki omogoča zaznavanje sive ekonomije anketiranca in oceno
po lastni presoji. Rezultati so prikazani v Grafikonu 1.
Grafikon 1: »Siva ekonomija je prikrita dejavnost in se odraža kot delo na črno ali kot
davčna utaja. Kako velik problem ima po vašem mnenju Slovenija s sivo ekonomijo?«
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Grafikon 1 prikazuje število odgovorov glede na posamezno stopnjo ocenjevalne lestvice,
katere obseg ocen znaša od 1 – »ni vpliva« do 5 – »zelo velik vpliv«. Problematiko sive
ekonomije je zelo težko oceniti, saj se na tem področju pojavljajo nenehne spremembe in
nihanja. Siva ekonomija in netransparentno delovanje, kot sta delo na črno ali davčna utaja,
predstavljata zelo velik problem, kar je opredelilo 19 % vprašanih. Vrednost aritmetične
sredine vseh odgovorov znaša 3,6 in je visoka. Iz grafikona je razvidno, da prevladuje
odgovor 3 – »delen vpliv«, za katerega se je odločilo 36 % anketirancev. Le 2 % manj je
problematiko sive ekonomije opredelilo z oceno 4 – »velik vpliv«. Informacije o sivi
ekonomiji je moč zaslediti iz različnih virov, poznavanje področja pa se od posameznika do
posameznika razlikuje. Splošno zavedanje o prisotnosti netransparentnih aktivnosti, ki
povzročajo sivo ekonomijo v Slovenji in zavedanje le-teh, je torej v družbi veliko, kar je v
nasprotju s tem, da je zgolj 1 % vprašanih odgovorilo, da Slovenija nima problema s sivo
ekonomijo. Odstotek nezaznavanja sive ekonomije v Slovenji je zelo majhen, kar je
pozitivno, saj se večina sodelujočih zaveda resnosti problema prisotnosti sive ekonomije.
Na obseg sive ekonomije vpliva vrsta različnih dejavnikov. Na tem mestu lahko omenimo
tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki pospešuje in omogoča nenehno izmenjavo
podatkov na vseh ravneh. ICT je v sodobnem svetu izredno pomembna, povečuje se njena
uporaba, saj omogoča interakcijo med številnimi entitetami, v našem primeru med FURSom in državljani. Na to se nanaša drugo vprašanje, ki se glasi »V kolikšnem obsegu menite,
da povečana uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki jo uporablja FURS, v
družbi vpliva na zmanjševanje obsega sive ekonomije?«. Tudi v tem primeru je uporabljena
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ocenjevalna lestvica, prek katere so sodelujoči ocenili uporabnost informacijskokomunikacijske tehnologije v družbi in njen vpliv na zmanjšanje obsega sive ekonomije.
Rezultati so prikazani v Grafikonu 2.
Grafikon 2: »V kolikšnem obsegu menite, da povečana uporaba informacijskokomunikacijske tehnologije, ki jo uporablja FURS, v družbi vpliva na zmanjševanje
obsega sive ekonomije?«
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»V kolikšnem obsegu menite, da povečana uporaba informacijsko-komunikacijske
tehnologije, ki jo uporablja FURS, v družbi vpliva na zmanjševanje obsega sive ekonomije?«
Grafikon 2 prikazuje tri vrste informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo vire,
in predstavlja prednost hitrejše in natančnejše obdelave podatkov. To so davčne blagajne,
aplikacija na pametnem telefonu in računalniki. Anketiranci so na podlagi navedenih treh
možnosti s pomočjo ocenjevalne lestvice ovrednotili stopnjo uporabnosti posamezne
tehnologije in njen vpliv na zmanjševanje obsega sive ekonomije.
Davčne blagajne so razmeroma nova tehnologija, ki je družbi znana. Njena uporaba po
mnenju anketirancev »delno vpliva« na zmanjševanje obsega sive ekonomije, kar je potrdilo
32 % vprašanih. Aritmetična sredina rezultatov pri davčnih blagajnah znaša 3,4 in je visoka.
Aplikacija na pametnem telefonu, s katero državljani skenirajo in pošiljajo račune na FURS,
je najnovejša v praksi uporabljena inovacija. Aplikacija »Vklopi razum, zahtevaj račun«
omogoča direktno izmenjavo in nadzor nad podatki. »Delen vpliv« z 41 % anketirancev
predstavlja 72 oseb. Ta odgovor zajema največji odstotek vprašanih, sledi ocena 4 – »velik
vpliv« s 23 % anketirancev in ocena 2, ki zajema 21 % anketirancev. Aritmetična sredina
odgovorov znaša 3,0 in je, kot že omenjeno, nižja kot pri uporabi davčnih blagajn. Glede
na to, da je aplikacija najnovejša pridobitev, so ocene vpliva uporabljene tehnologije na
zmanjševanje obsega sive ekonomije smiselne. Z aplikacijo morda v celoti niso vsi
seznanjeni, kar prikazujejo tudi rezultati. V splošnem prevladuje mnenje, da k zmanjševanju
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obsega sive ekonomije poleg davčnih blagajn največ prispeva najstarejša oblika izmenjave
podatkov z računalniki. Računalnik predstavlja hitro in natančno obdelavo finančnih
podatkov in je najstarejša oblika izmenjave podatkov. Z oceno 3, ki prikazuje »delen vpliv«
informacijsko-komunikacijske tehnologije na obseg sive ekonomije, se je opredelilo največ,
tj. 37 % anketirancev. Aritmetična sredina vseh odgovorov znaša 3,4 in predstavlja isto
vrednost kot pri uporabi davčnih blagajn.
Projekt »Vklopi razum, zahtevaj račun« je razmeroma nov, njegov glavni cilj je preverjanje
računov s strani potrošnika. FURS je želel zajeti vse starostne skupine in jih tudi spodbuditi
k sodelovanju. To naj bi posledično znižalo obseg netransparentnega delovanja
gospodarskih subjektov in zmanjšalo obseg sive ekonomije. Pri vprašanju »FURS je uvedla
projekt »Vklopi razum, zahtevaj račun«. Mislite, da to pomaga zmanjševati obseg sive
ekonomije?« so se posamezniki prek ocenjevalne lestvice v obsegu od 1 do 5 opredelili do
aplikacije in njenega vpliva pri zmanjševanju obsega sive ekonomije, kar prikazuje Grafikon
3.
Grafikon 3:»FURS je uvedla projekt »Vklopi razum, zahtevaj račun«. Mislite, da to
pomaga zmanjševati obseg sive ekonomije?«
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Grafikon 3 prikazuje mnenje anketirancev glede vpliva projekta »Vklopi razum, zahtevaj
račun« na obseg zmanjševanja sive ekonomije, ki so ga izrazili s pomočjo ocenjevalne
lestvice. Aritmetična sredina znaša 3,1. Mnenje anketirancev o tem, da projekt »delno
vpliva« na zmanjševanje obsega sive ekonomije, zajema 31 %, kar predstavlja največji
odstotek odgovorov in ga lahko povežemo z višino povprečja. Projekt »Vklopi razum,
zahtevaj račun« je zelo obširen in se osredotoča na motivacijo potrošnikov k prevzemanju
računov. Prisotnost vpliva projekta z oceno 2 prikazuje 23 %, kar je isti odstotek odgovorov
kot pri oceni 4, ki določa velik vpliv projekta na obseg sive ekonomije.
V modernem svetu nam tehnologija omogoča nenehno povezavo. Omogoča takojšno in
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nenehno izmenjavo podatkov med številnimi posamezniki in institucijami. Tudi pri aplikaciji
»Vklopi razum, zahtevaj račun« se je FURS poslužila uporabe tehnološkega pristopa in se s
tem približala vsakodnevnim uporabnikom tehnologije. Z vprašanjem »Ali tehnološki
pristopi, kot je vzpostavitev aplikacije »Vklopi razum, zahtevaj račun«, ki omogoča takojšno
»izmenjavo podatkov«, spodbudijo Vaše sodelovanje v nagradni igri?« smo želeli izvedeti,
ali nova tehnologija spodbudi sodelovanje posameznikov. Med dvema možnima
odgovoroma je anketiranec izbral enega.
Grafikon 4: »Ali tehnološki pristopi, kot je vzpostavitev aplikacije »Vklopi razum,
zahtevaj račun«, ki omogoča takojšno »izmenjavo podatkov«, spodbudijo Vaše
sodelovanje v nagradni igri?«
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Grafikon 4 prikazuje dva možna odgovora, med katerima so anketiranci izbirali. Na prvo
navedeno pritrdilno vprašanje je odgovorilo 67 % anketirancev, kar nam pove, da po
mnenju anketirancev tehnologija omogoča hitrejše pošiljanje in izmenjavo podatkov ter da
to spodbudi posameznike k sodelovanju. Pošiljanje podatkov je hitrejše kot po klasični pošti,
osebe, ki se poslužijo tehnološkega pristopa, svojo aktivnost opravijo v najkrajšem možnem
času. Na drugo vprašanje je odgovorilo 33 % sodelujočih, ki bi v nagradni igri sodelovali ne
glede na vzpostavitev aplikacije. Nekaterim posameznikom je klasični način pošiljanja, po
pošti, bližje in se ne poslužujejo uporabe tehnoloških inovacij.
Vzpostavitev aplikacije in njena uporaba v praksi sta pri državljanih Republike Slovenije
vzbudila veliko različnih mnenj. Sledeče vprašanje v odgovor ponuja več izbir in
posamezniku omogoči, da svoje mnenje opredeli z njemu najpomembnejšimi trditvami.
Vsak posameznik je lahko obkljukal več ali zgolj eno izmed trditev, vendar iz odgovorov ni
razvidno morebitnih kombinacij pridobljenih odgovorov posameznikov. Na vprašanje je
odgovorilo 176 anketirancev, pridobljenih je bilo 256 odgovorov v različnih kombinacijah.
Navedenih je pet različnih trditev, ki so navedene v Grafikonu 5. Odgovore lahko prikažemo
tudi v obliki frekvenc, ki nam prikažejo, kolikokrat se je nek odgovor ponovil. Število
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označenih odgovorov ne glede na različne kombinacije je 256.
Grafikon 5: Opredelitev anketirancev do aplikacije »Vklopi razum, zahtevaj račun«
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Grafikon 5 prikazuje opredelitev mnenja anketirancev o aplikaciji »Vklopi razum, zahtevaj
račun« in pogostost odgovora posameznih trditev. Kot je razvidno iz grafikona,
najpogostejši odgovor opredeljuje aplikacijo kot moderen pristop, ki pa ne spremeni
trenutne situacije, izbralo ga je 28 % anketirancev. Za ugotovitve, ali aplikacija izboljšuje
trenutno stanje, je potrebno izvajanje analiz v daljšem časovnem obdobju. Kljub temu jo
lahko že zaradi števila izmenjanih podatkov, ki jih navaja FURS, opredelimo kot uspešno.
Sledi odgovor s 25 %, ki opredeljuje aplikacijo kot odlično rešitev, ker omogoča hitrejšo
izmenjavo podatkov in nadzor. Hitrejša izmenjava podatkov omogoča hitrejšo analizo in
nadzor nad trenutno situacijo, ki posledično pospeši tudi morebitno ustrezno ukrepanje.
Najnižjo stopnjo pogostosti izbranega vprašanja je dosegla trditev, da aplikacija omogoča
dodaten nadzor nad davkoplačevalci in ne omogoča zadostne tajnosti podatkov, in sicer 12
%. Zadnja trditev je bila kot odgovor izbrana redko, kar pomeni, da se večina anketirancev
ne strinja z njo ali pa preferira izbiro ostalih pomembnejših odgovorov. Aplikacija omogoča
tajno izmenjavo podatkov in ne izvaja nadzora nad sodelujočimi davkoplačevalci.
Pri celotni kampanji »Vklopi razum, zahtevaj račun« so se na FURS-u osredotočili predvsem
na uvedbo aplikacije in njeno aktivno uporabo pri skeniranju računov. Skeniranje računov
omogoča takojšno povezavo in odkrivanje nepravilnosti pri njihovi izdaji. V primeru večjega
števila nepravilnosti so o tem obveščeni ustrezni organi, pristojni za izvajanje ustreznih
ukrepov. Vprašanje »V kolikšni meri po vašem mnenju aplikacija »Vklopi razum, zahtevaj
račun«, ki omogoča skeniranje računov, vpliva na zmanjšanje obsega sive ekonomija?«
prikazuje opredelitev mnenja anketirancev s pomočjo ocenjevalne lestvice v rangu od 1 do
5, kot je bilo to določeno že v nekaterih prejšnjih primerih.
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Grafikon 6: »V kolikšni meri po vašem mnenju aplikacija »Vklopi razum, zahtevaj
račun«, ki omogoča skeniranje računov, vpliva na zmanjšanje obsega sive
ekonomije?«
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Grafikon 6 prikazuje, da ima aplikacija, ki omogoča skeniranje računov, »delen vpliv« na
zmanjševanje obsega sive ekonomije, na to je odgovorilo 40 % anketirancev. Uvedba nove
tehnologije omogoča napredek v družbi, njena uporaba pa lažji vpogled, sodelovanje in
izvajanje številnih analiz. Aritmetična sredina vseh odgovorov znaša 2,9. Rezultat je zelo
nizek, kljub temu pa sodelujoči ne morejo vedeti, ali se obseg sive ekonomije zaradi
aplikacije dejansko spreminja. Gre tudi za morebitno nezaupanje učinkovitosti aplikacije. V
splošnem posamezniki sodelujejo pri netransparentnih aktivnostih zaradi nevednosti in
neznanja.
Pogosto se zgodi, da se posamezniki ne zavedajo škode, ki jo povzročijo s svojimi dejanji.
Vprašanje ankete »Ali veste, da v primeru, ko računa ne prevzamete, spodbujate nastanek
sive ekonomije?« se nanaša na poznavanje lastnega netransparentnega delovanja
posameznikov in njihovega nadaljnjega delovanja v družbi. Vprašanje je bilo izbirno, z
možnostjo izbire enega odgovora.

29

Grafikon 7: »Ali veste, da v primeru, ko računa ne prevzamete, spodbujate nastanek
sive ekonomije?«
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Grafikon 7 prikazuje štiri možne odgovore, s pomočjo katerih je anketiranec opredelil svoje
mnenje in odgovornost do nastanka sive ekonomije. 31 % anketirancev se posledic ob
neprevzemu računa zaveda, vendar se na posledice ne ozira. Osebe so seznanjene s svojim
netransparentnim delovanjem, vendar v tej smeri še naprej delujejo. Ta odstotek je kar
visok in potrebno je zavedanje, da nekateri posamezniki svoje netransparentno delovanje
izvajajo namerno in tako rušijo vpliv ter onemogočijo uspeh državnih organov. Kar 55 % je
odgovorilo, da se zavedajo posledic in račun vedno vzamejo. V nasprotju s prejšnjim
odgovorom je ta spodbuden in prikazuje aktivno sodelovanje državljanov pri zbiranju
računov. Upamo lahko, da bo teh 8 % oseb, ki se tega niso zavedale, spremenilo svoje
navade. Z neupoštevanjem se povečuje tudi nezaupanje v državne organe.
FURS je imel izredno težko nalogo izobraževanja in spodbude državljanov k sodelovanju in
uporabi aplikacije. V sklopu aplikacije »Vklopi razum, zahtevaj račun« je potekala celotna
kampanja, v okviru katere se je FURS osredotočil na več vidikov. Izvajali so se številni
projekti, ki so se navezovali na različne starostne skupine. Potekali so intervjuji, FURS pa
se je poslužil tudi medmrežnega in radijskega oglaševanja. Z vprašanjem »Ali so Vas
informacije kampanje »Vklopi razum, zahtevaj račun« spodbudile k prevzemu računa?« smo
želeli ugotoviti, ali so vse podane informacije vplivale na davkoplačevalce in njihov prevzem
računa, v praksi.
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Grafikon 8: »Ali so Vas informacije kampanje »Vklopi razum, zahtevaj račun«
spodbudile k prevzemu računa?«
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Grafikon 8 prikazuje vpliv kampanje na sodelovanje davkoplačevalcev in njihov prevzem
računa. 27 % sodelujočih je odgovorilo, da jih je kampanja spodbudila in se bolj zavedajo
odgovornosti prevzema računa. Pri vzpostavitvi celotne kampanje in aplikacije je bilo
objavljenih tudi veliko število radijskih in televizijskih oglasov, kar je pripomoglo k širjenju
informacij in znanj v širši družbi. Kljub temu pa na 35 % sodelujočih, kar je 8 % več kot v
prvem primeru, kampanja ni mela velikega vpliva, saj so račun prevzeli in zadržali že prej.
Veliko jih je račun vedno prevzelo že prej zaradi lastne evidence, nadzora nad porabo
denarja, morebitnih uveljavljanj garancij itd., kar je pohvalno. 28 % sodelujočih
informacijam in kampanji ni posvetilo velike pozornosti. Vedno se najde del posameznikov,
ki teh informacij niso zasledili ali pa jih tovrstno sodelovanje ne zanima. Družbe k
sodelovanju ne moremo prisiliti, lahko pa upamo, da bo večji del družbe vzgled ostalim, ki
se svojega delovanja morda ne zavedajo.
Aplikacija predstavlja inovacijo, ki v sodobnem svetu pripomore k pridobitvi določenih
informacij, kljub temu pa le-te niso vedno zaželene. Nekateri posamezniki se poslužujejo
ustaljenih navad, vsakršna novost pa jim predstavlja grožnjo, strah. Sodelujočim sta bili
podani dve trditvi, to sta »Aplikacija omogoča izboljšave na več področjih, zato jo
sprejemam v pozitivnem duhu in se njene uporabe poslužujem.« in »Aplikacija mi ne
predstavlja nobenih morebitnih rešitev, zato je ne uporabljam in ne sprejemam.«. Možna
je bila izbira enega odgovora, rezultate prikazuje Grafikon 9.
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Grafikon 9: Opredelitev mnenja anketirancev glede aplikacije

Aplikacija omogoča
izboljšave na več področjih,
zato jo sprejemam v
pozitivnem duhu in se
njene uporabe poslužujem.

42%

Aplikacija mi ne predstavlja
nobenih morebitnih rešitev,
zato je ne uporabljam in ne
sprejemam.

58%

Vir: lasten, priloga 1

Aplikacija omogoča izboljšave in je sprejeta v pozitivnem duhu, s čimer se strinja 42 %
anketirancev. Ostalim 58 % anketirancev aplikacija ne predstavlja nobene rešitve in je zato
tudi ne uporabljajo. S pomočjo navedenih trditev smo poskušali ugotoviti sprejemanje
aplikacije in na nek način tudi sprejemanje novosti, inovacij. V našem družbenem prostoru
so spremembe na splošno slabo sprejete, kar lahko pripišemo tudi rezultatom trditev v
našem primeru.
V zadnjem vprašanju nas je zanimala dejanska uporabnost aplikacije »Vklopi razum,
zahtevaj račun« v praksi. V primeru, ko inovacije v družbi niso dobro sprejete, se to odraža
tudi na uporabnosti aplikacije v realnem življenju. Uporabnost je bila preverjena z
vprašanjem »Ali ste aplikacijo »Vklopi razum, zahtevaj račun« že kdaj uporabili?«, možen
je bil en odgovor, rezultati so prikazani v Grafikonu 10.
Grafikon 10: »Ali ste aplikacijo »Vklopi razum, zahtevaj račun« že kdaj uporabili?«
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V realnem življenju je aplikacijo »Vklopi razum, zahtevaj račun« uporabilo 33 % vprašanih.
Razlogi za nizko uporabo aplikacije so lahko nepoznavanje, strah, nedostopnost prek
mobilnega telefona, možnost je tudi, da družba prisega na klasično pošiljanje podatkov, po
pošti. V kolikor aplikacija v družbi ne predstavlja dodane vrednosti, se to odraža tudi v realni
uporabi v praksi. Aplikacije ni nikoli uporabilo 67 % vprašanih, kar je še enkrat več kot
število oseb, ki so aplikacijo uporabile. Razmerje med uporabniki in neuporabniki je 1 : 2.
Zadnje vprašanje je bilo zastavljeno kot pogojno in se je izpisalo v primeru, ko je
posameznik na 10. vprašanje odgovoril negativno. Tako je odgovorilo 67 %, kar predstavlja
115 sodelujočih. Anketiranci so kot razlog, zakaj aplikacije še niso uporabili, izbirali med
tremi možnostmi, prikazanimi v Grafikonu 11.
Grafikon 11: »Zakaj aplikacije »Vklopi razum, zahtevaj račun« še niste uporabili?«
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Največ anketirancev je s 76 % odgovorilo, da jih uporaba aplikacije ne zanima. Uporaba
aplikacije je prostovoljna, razlogi za nezanimanje niso jasni. Propaganda je bila širjena v
pozitivnem duhu, tudi s pomočjo sodelovanja v nagradni igri in denarnih nagrad. 10 %
sodelujočih je odgovorilo, da informacijsko-komunikacijske tehnologije ne uporabljajo. V
sodobnem svetu je uporaba le-teh že skoraj nujna, zato je nizka vrednost teh odstotkov
razumljiva. Kljub temu obstaja možnost, da nekatere osebe nimajo dostopa ali pa je njihov
dostop do informacijsko-komunikacijske tehnologije omejen. Kot zadnja možnost je bil na
voljo odgovor »drugo«, ki je vključeval odprto vprašanje, nanj pa je odgovorilo 15 %
sodelujočih.
Osebe so pod odprto vprašanje kot razlog za neuporabo aplikacije odgovorile različno.
Navedeni odgovori so se nanašali na nepoznavanje aplikacije, na nereševanje problematike
in da za uporabo še ni bilo potrebe. Drugi so se sklicevali, da gre za metodo nadzora
državljanov in da siva ekonomija povzroča samo kapljico v morje glede na nezakonite
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orožarske in druge finančne posle. Prisotni so bili tudi odgovori, kot so pomanjkanje časa
za tovrstne inovacije in neprimernost uporabe stilu življenja. Nekateri bi uporabili bolj
anonimno pot, drugi pa zagovarjajo utajo davkov, ker so mnenja, da država tako ali drugače
že zdaj pobere preveč. Predlog za morebitno rešitev je bil tudi, da več ljudi prinese račune
skupaj in jih naprej posreduje ena oseba.

6.3

DISKUSIJA

V večini so rezultati izvedene ankete pričakovani. Sivo ekonomijo opredeljujejo številni
parametri, v našem primeru pa smo se osredotočili na najpogostejša, ki sta delo na črno in
davčna utaja. Zaznavanje tovrstnih aktivnosti v Slovenji je dobro, vendar bi lahko z
nadaljnjim opozarjanjem in širjenjem informacij, kot je bilo to storjeno pri celotnem projektu
»Vklopi razum, zahtevaj račun«, situacijo še izboljšali in povečali osveščenost prebivalcev.
Nenehno informiranje ima v moderni družbi velik pomen, pri tem pa je informacijska
tehnologija lahko v veliko pomoč. Z ozaveščanjem je moč doseči želene rezultate, kar
uspešno uporablja tudi FURS. Tovrstna praksa se nadaljuje tudi v prihodnost, saj se je FURS
v sklopu svojih aktivnosti osredotočil tudi na izobraževanje mladih, ki predstavljajo našo
prihodnost, kar je zelo spodbudno. Mladim je treba predstaviti dejstva tudi o davčnem
področju in jih seznaniti z ustreznim pravilnim ravnanjem.
Eden od pomembnih parametrov sive ekonomije je osveščenost posameznika. V okviru
preprečevanja sive ekonomije je FURS uvedel novo informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo, med drugim tudi aplikacijo, ki omogoča skeniranje prejetih računov s strani
državljanov. Aplikacija predstavlja odlično rešitev pri vplivu in reševanju obsega sive
ekonomije, s čimer pa se ne strinjajo vsi v raziskavo vključeni posamezniki. Večini aplikacija
ne predstavlja nobene dodane vrednosti, kar pa je lahko reči, če se uporabe aplikacije niso
poslužili. Kljub temu da aplikacija predstavlja neko dodano vrednost in nadzor na podatki,
so nekateri udeleženci raziskave mnenja, da uvedba ne spremeni situacije in gre zgolj za
porabo proračunskega denarja. Pogosto se zgodi, da osebe zaradi neznanja prevzamejo
mnenje celotne družbe, ki pa je v večini primerov zmotno. Zaradi posploševanja je mnenje
v družbi toliko težje spremeniti. V vsakem primeru je FURS o porabi izredno dobro premislil
in denar pametno porabil, saj se zaveda, da je denar davkoplačevalski. Z uporabo aplikacije
je FURS dosegel vpogled v sodelovanje potrošnikov, vpogled v število nepotrjenih in
napačnih računov, ki omogočajo analizo računov in dinamiko prejemanja računov. Aplikacija
omogoča takojšno izmenjavo podatkov in s tem delno vpliva na zmanjševanje obsega sive
ekonomije, kar prikazujejo tudi rezultati ankete. Pošiljanje podatkov je hitrejše in
enostavnejše, v krajšem času se tako obdela večja količina podatkov. Glede na to, da je
aplikacija razmeroma nova inovacija, je število uporabnikov visoko in lahko upamo, da se
bo v prihodnosti še povečalo. Projekt je omogočil osebni pristop, s pomočjo katerega bi v
daljšem časovnem obdobju lahko dosegli učinkovito medsebojno sodelovanje. Če bi se
takega pristopa, kot je uvedba aplikacije, poslužilo večje število držav članic, bi lahko v
prihodnosti potekalo tudi tovrstno čezmejno sodelovanje pri nadzoru in izmenjavi ustreznih
podatkov.
FURS se je za širitev znanja o celotni kampanji odločil tudi za uporabo različnih medijev. S
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pomočjo številnih radijskih in televizijskih oglasov, s promocijo letakov in opozoril je
davkoplačevalce redno spodbujal k sodelovanju pri prevzemu računa, ki posledično vpliva
na kakovost življenja in na zmanjševanje obsega sive ekonomije. V kolikor se spremeni
mnenje davkoplačevalcev in s tem tudi njihove navade pri prevzemu računov, lahko
postanemo uspešna družba. Večina posameznikov lahko sodeluje in na ta način ostalim
posameznikom uspešno postavi zgled ter ustrezno ravnanje, kar morda spodbudi tudi
ostale.
H1: Ustrezna informacijska tehnologija v sodobni družbi po mnenju anketirancev pozitivno
vpliva na obvladovanje sive ekonomije v Sloveniji.
Na prvo hipotezo se nanašajo prvo, drugo in šesto anketno vprašanje. Pridobljeni rezultati
se nanašajo na območje Slovenije in opravljeno anketo, ki zajema omejen nabor
posameznikov. Vprašanja se navezujejo na mnenje anketirancev in njihovo zavedanje o
pojavu ter prisotnosti sive ekonomije v obliki dela na črno in davčnih utaj. Želeli smo
izvedeti, v kolikšni meri tehnologija, ki jo spodbuja FURS, vpliva na zmanjševanje obsega
sive ekonomije in ali uporaba aplikacije vpliva na zmanjševanje obsega sive ekonomije.
Da bi prvo hipotezo potrdili ali ovrgli, smo želeli ugotoviti, ali anketiranci razumejo problem
sive ekonomije in v kolikšnem obsegu. Rezultati prikazujejo mnenje posameznikov o
prisotnosti sive ekonomije, kar nakazuje visoko povprečje ocen odgovorov, ki je znašalo
3,6. Rezultati so malce presenetljivi, saj je bilo pričakovano, da bo mnenje glede
problematike sive ekonomije nižje. Zanimalo nas je tudi mnenje anketirancev o tehnologiji,
ki jo je uvedel ali jo uporablja FURS, ter njen vpliv na zmanjševanje obsega sive ekonomije.
Anketiranci menijo, da ima velik vpliv uporaba računalnikov za obdelavo finančnih podatkov
na FURS in uporaba davčnih blagajn. Povprečje odgovorov, ki se nanašajo na vpliv mobilne
aplikacije za davkoplačevalce, znaša točno 3 in predstavlja mnenje, da vpliv ni niti pozitiven
niti negativen. Glede na razmeroma novo tehnologijo in na manj znane učinke, ki jih je
prinesla, je rezultat pričakovan. Pri šestem vprašanju nas je zanimal vpliv uporabe aplikacije
na zmanjševanje obsega sive ekonomije. Večina, kar 40 % anketirancev, se strinja, da
uporaba aplikacije, ki omogoča skeniranje računov, »delno vpliva« na obseg zmanjševanja
sive ekonomije. V splošnem prevladuje tako prepričanje, kar prikazuje tudi povprečna ocena
odgovorov, ki znaša 2,9.
Hipoteza je na podlagi pridobljenih rezultatov potrjena. Računi se lahko s pomočjo
tehnologije, kot je aplikacija, skenirajo vsakodnevno, kjer koli in kadar koli. Povečana
uporaba ustrezne informacijske tehnologije, kot so računalniki, davčne blagajne in
aplikacija, omogočajo večjo količino hitro izmenjanih podatkov. Na ta način se povečuje
sodelovanje državljanov in tudi nadzor ter vpogled v podatke. Le-to vpliva na zmanjševanje
obsega sive ekonomije in njeno obvladovanje.
H2: Projekt in aplikacija »Vklopi razum, zahtevaj račun« sta pozitivno vplivala na zmanjšanje
sive ekonomije.
Drugo hipotezo smo preverjali s tretjim, četrtim, sedmim in osmim anketnim vprašanjem.
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Navedena vprašanja se med seboj povezujejo in navezujejo ter prikazujejo vpliv celotnega
projekta »Vklopi razum, zahtevaj račun« na obseg zmanjševanja sive ekonomije, uporabe
aplikacije v praksi, vpliv in obseg posledic ob neprevzemu računa ter povezavo med
prejetimi informacijami in prevzemom računa.
Rezultati prikazujejo mnenje anketirancev o delnem vplivu projekta in aplikacije na obseg
zmanjševanja sive ekonomije, pri katerem znaša povprečje vseh odgovorov 3,1. Rezultati
so pričakovani in ne prikazujejo odstopanj. Ob uporabi aplikacije bi se jih večina, kar 67 %,
raje poslužila njene uporabe kot pa klasičnega pošiljanja po pošti. Tudi ti rezultati so
pričakovani, saj uporaba aplikacij omogoča hitrejšo in lažjo izmenjavo podatkov, v krajšem
časovnem obdobju. Zanimalo nas je tudi zavedanje posameznikov o posledicah svojih
dejanj v primeru neprevzema računa. 55 % anketirancev račun vedno prevzame, kar je
spodbudno. Kljub temu se kar velik odstotek oseb, in sicer 31 %, posledic svojih dejanj ob
neprevzemu računa zaveda, vendar tega ne bodo spremenili. Rezultati tega vprašanja so
pričakovani v smislu sodelovanja pri prevzemu računa in vsekakor presenetljivi v smislu
ignorantskega obnašanja nekaterih posameznikov. Število podajanih informacij v času
kampanje »Vklopi razum, zahtevaj račun« povečuje izobrazbo posameznikov glede posledic
njihovega neprevzema računa. Večina je račun že prej redno prevzela, kar 27 % pa sta k
sodelovanju spodbudila prav kampanja in redno oglaševanje.
Hipotezo lahko na podlagi pridobljenih rezultatov potrdimo. Uvedba projekta in aplikacije
»Vklopi razum, zahtevaj račun« je pritegnila pozornost in sodelovanje posameznikov.
Tehnologija omogoča hitrejšo in lažjo komunikacijo, kar nam omogoča, da vpliv projekta in
aplikacije na obseg zmanjševanja sive ekonomije ocenimo kot uspešno. Že količina
prevzetih računov in izmenjanih podatkov omogoča FURS-u večji nadzor nad ugotavljanjem
nepravilnosti in pri omejevanju netransparentnega delovanja.
H3: Projekt in aplikacija »Vklopi razum, zahtevaj račun« sta bila dobro sprejeta med
slovenskimi državljani.
Na tretjo hipotezo se nanašajo peto, deveto, deseto in pogojno enajsto vprašanje.
Vprašanja se nanašajo na sprejetost in uporabnost projekta in aplikacije »Vklopi razum,
zahtevaj račun« med splošnimi uporabniki.
V splošnem o aplikaciji »Vklopi razum, zahtevaj račun« prevladuje pozitivno mnenje. Večina
se strinja, da je aplikacija izredno moderen pristop, ki s pomočjo hitre in natančne izmenjave
podatkov prinaša pozitivne posledice. Po mnenju večine aplikacija predstavlja neko dodano
vrednost, kar prikazuje sprejetost v družbi in je pričakovan rezultat. V smislu modernizacije
je aplikacija dobro sprejeta, deveto vprašanje pa prikazuje opredelitev anketirancev glede
aplikacije v smislu izboljšanja situacije in sprejetosti. Rezultati v tem primeru niso
pričakovani, saj je 58 % anketirancev odgovorilo, da jim aplikacija ne predstavlja nobenih
morebitnih rešitev, zato je ne sprejemajo, kar pomeni, da je tudi v praksi ne uporabljajo.
Uporaba aplikacije v praksi se razlikuje od sprejemanja, vendar se vprašanji med seboj
povezujeta. Aplikacijo je v praksi dejansko uporabilo 33 %, kar je manj od pričakovanih
rezultatov. Razlogi za neuporabo so lahko različni, najpogosteje uporabnike tovrstno
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sodelovanje ne zanima, kar pa ne pomeni nujno, da aplikacije ne sprejemajo. Aplikacija je
kot predstavnik modernizacije v družbi dobro sprejeta, zato bi pričakovali, da bo tudi njena
uporaba velika.
Hipoteza je potrjena. Aplikacija je sprejeta v pozitivnem duhu in lahko bi rekli, da je
ocenjena kot moderen prispevek v naši družbi. Treba bi se bilo osredotočiti na drug vidik,
ki predstavlja dejansko uporabo v praksi. V splošnem je bila aplikacija dobro sprejeta in
izmenjanih je bilo veliko število podatkov, kljub temu pa bi bilo treba razširiti število
dejanskih uporabnikov. FURS je to poskušal s sodelovanjem v nagradni igri, vendar to
nekaterim ne predstavlja dodatne motivacije. Večini aplikacija ne predstavlja nobene
dodane vrednosti, vendar jo kljub temu sprejemajo. To mnenje vpliva zgolj na uporabo v
praksi. Dejanska uporaba je nižja, kot je bilo pričakovano.

37

7 ZAKLJUČEK
Siva ekonomija pomeni izvajanje netransparentnih aktivnosti fizičnih in pravnih oseb na
področju davkov. Vzroki za njen nastanek so asimetrija informacij, višina davčnih bremen
in delo na črno, ki ga spodbujata neizpolnjevanje predpisov in prikrivanje prihodkov zaradi
davčnih utaj. Obseg sive ekonomije niha, kar prikazujejo rezultati številnih opravljenih
raziskav. Več raziskav, opravljenih v istem obdobju in na različnih območjih v Evropski uniji,
prikazuje različne podatke o obsegu sive ekonomije. To nam pove, da se vzroki za njen
nastanek glede na območje razlikujejo. Problem v družbi predstavljajo neprijavljena dela in
vsak neprijavljen oziroma premalo prijavljen promet poslovne aktivnosti, za katero ni bilo
izdanega računa.
Za obvladovanje sive ekonomije so se države Evropske unije poslužile različnih pristopov. V
Sloveniji se je s tem ukvarjal FURS, ki je represiven državni organ in izvaja aktivnosti proti
sivi ekonomiji. Z ustrezno tehnologijo se je v zadnjem obdobju na moderen način lotil
svojega cilja. Prva taka aktivnost je bila izvedena v letu 2016 z vzpostavitvijo davčnih
blagajn. Davčne blagajne so omogočile sledljivost gotovinskemu poslovanju, ki pred tem ni
bilo možno. V primeru kršitve se lahko osebi v prekršku določi višino kazni. Drugi tak korak
je bil vzpostavitev elektronske izdaje računov. Le-ta je omogočil poenostavljeno elektronsko
poslovanje in izvajanje kakovostnih storitev v javnem sektorju ter boljši nadzor nad
transakcijami. Za njegovo izvajanje je bilo prilagojeno veliko zakonodaje. Tretja aktivnost
FURS-a je bila vzpostavitev projekta »Vkopi razum, zahtevaj račun« in aplikacije »Preveri
račun«. Aplikacija dopolnjuje delovanje davčnih blagajn. Davčne blagajne omogočajo izdajo
računa v skladu s predpisi, aplikacija pa potrošniku omogoča preveritev teh izdanih računov.
Z izvajanjem kampanje »Vklopi razum, zahtevaj račun« je FURS dosegel prostovoljno
izpolnjevanje davčnih obveznosti potrošnikov. Mediji so omogočili širjenje informacij, ki so
vplivale na zavedanje posameznikov o izzivih sive ekonomije in koristih zmanjševanja le-te
ter posledično k uspešnim rezultatom projekta.
Cilj dela je bil ugotoviti mnenje uporabnikov o aplikaciji, njeno sprejemanje in uporabo v
praksi. Zanimalo nas je, ali obstaja in kakšna je povezava med uporabo informacijske
tehnologije in obsegom sive ekonomije, pri katerem ima velik pomen sodelovanje
državljanov. Rezultati izvedene raziskave kažejo, da se sodelujoči zavedajo vpliva sive
ekonomije na družbo. Tudi sodelovanje državljanov pri uporabi vzpostavljene tehnologije
se je izkazalo kot uspešno. Računalniki in davčne blagajne po mnenju anketirancev s
hitrejšo in natančnejšo obdelavo podatkov prispevajo k zmanjševanju obsega sive
ekonomije. Aplikacija »Preveri račun« pa omogoča takojšen vpogled v podatke, vseeno pa
bi se njena dejanska uporaba v praksi lahko še povečala. Aplikacija večini anketirancev
predstavlja moderen pristop in neko dodano vrednost pri reševanju aktualne problematike,
vendar vseeno ne spremeni navad anketirancev. Večina anketirancev izdani račun vedno
vzame in ga zadrži. Nekatere so k aktivnemu sodelovanju spodbudile informacije, ki so bile
podane v kampanji, in sodelovanje v nagradni igri. Nekaterim anketirancem uporaba
aplikacije ne predstavlja ustrezne rešitve problema sive ekonomije. Kljub temu je FURS-u
omogočila povečan nadzor nad pravilnostjo izmenjanih podatkov ter vpogled in
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preprečevanje morebitnih nepravilnosti. Uporaba aplikacije bi lahko v prihodnosti še
narasla. V namen povečane uporabe aplikacije bi bilo potrebno nenehno medijsko
ozaveščanje davkoplačevalcev. V določenih intervalih bi lahko potekale številne akcije, v
katerih bi pristojne osebe na terenu dodatno opozarjale davkoplačevalce in jih v primeru
prevzema računa tudi nagradile. Le-to bi pozitivno vplivalo na ravnanje davkoplačevalcev.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Pozdravljeni! Sem Katja Viršek, študentka Fakultete za upravo. V sklopu diplomskega dela
izvajam anketo, pri kateri želim izvedeti v kolikšni meri uporaba tehnologije vpliva na obseg
sive ekonomije. Vljudno vabljeni k sodelovanju!
Q1 - Siva ekonomija je prikrita dejavnost in se odraža kot delo na črno ali kot
davčna utaja. Kako velik problem ima po vašem mnenju Slovenija s sivo
ekonomijo? (1-sploh nobenega, 5-zelo velikega)
1

2

3

4

5

Q2 - V kolikšnem obsegu menite, da povečana uporaba informacijskekomunikacijske tehnologije, ki jo uporablja FURS, v družbi vpliva na
zmanjševanje obsega sive ekonomije? (1-ne vpliva, 5-močno vpliva)
1

2

3

4

5

Davčne blagajne
Aplikacija na pametnem telefonu, s
katero državljani skenirajo in pošiljajo
račune na FURS
Hitra in natančna obdelava finančnih
podatkov z računalnikom

Q3 - FURS je uvedla projekt »Vklopi razum, zahtevaj račun«. Mislite, da to
pomaga zmanjševati obseg sive ekonomije? (1-ne pomaga, 5-zelo pomaga)
1

2
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3

4

5

Q4 - Ali tehnološki pristopi, kot je vzpostavitev aplikacije »Vklopi razum,
zahtevaj račun«, ki omogoča takojšno »izmenjavo podatkov« vzpodbudi Vaše
sodelovanje v nagradni igri?
Da,
saj
je
pošiljanje
podatkov
hitrejše
in
enostavnejše.
Ne, saj bi se na vsak način poslužil uporabe klasičnega pošiljanja podatkov, po pošti.

Q5 - Sem mnenja, da:
Možnih je več odgovorov

Je aplikacija odlična rešitev in predstavlja dodano vrednost pri reševanju
problematike sive ekonomije.
Je aplikacija odlična rešitev, ker omogoča hitrejšo izmenjavo podatkov in nadzor.
Je aplikacija moderen pristop, vendar ne spremeni trenutne situacije.
Aplikacija omogoča dodaten nadzor nad davkoplačevalci in ne omogoča zadostne
tajnosti podatkov.
Gre za nesmiselno porabo davkoplačevalskega denarja.
Q6 - V kolikšni meri po vašem mnenju aplikacija »Vklopi razum, zahtevaj račun«,
ki omogoča skeniranje računov vpliva na zmanjšanje obsega sive ekonomija?
(1-ni vpliva, 5-velik vpliv)
1

2

3

4

5

Q7 - Ali veste, da v primeru ko račune ne prevzamete spodbujate nastanek sive
ekonomije?
Da, vendar se na to ne oziram.
Da, zato račun vedno vzamem.
Ne, tega nisem vedel.
Ne,vendar zato svojih navad ne bom spremenil.
Q8 - Ali so Vas informacije kampanje »Vklopi razum, zahtevaj račun« spodbudile
k prevzemu računa?
Da,
Da,
Ne,
Ne,

kampanja me je spodbudila in se bolj zavedam odgovornosti prevzema računa.
saj me na to spominja veliko javnih oglasov in tudi osebje na blagajnah.
račun sem že prej redno prevzel in zadržal.
temu nisem posvetil velike pozornosti.
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Q9 - Označite trditev, s katero se strinjate:
Aplikacija omogoča izboljšave na več področjih, zato jo sprejemam v pozitivnem
duhu in se njene uporabe poslužujem.
Aplikacija mi ne predstavlja nobenih morebitnih rešitev, zato je ne uporabljam in ne
sprejemam.
Q10 - Ali ste aplikacijo »Vklopi razum, zahtevaj račun« že kdaj uporabili?
Da.
Ne.
IF (1) Q10 = [2]
Q11 - Zakaj aplikacije "Vklopi razum, zahtevaj račun" še niste uporabili?
Informacijsko-komunikacijskih tehnologij ne uporabljam.
Ker me to ne zanima.
Drugo:
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