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III 

POVZETEK 

Siva ekonomija je pereč problem slovenskega gospodarstva, ki ga ni mogoče popolnoma 

odpraviti, lahko pa ga poskušamo minimizirati in s tem zmanjšati primanjkljaje v državnem 

proračunu. Magistrska naloga prikazuje pomen sive ekonomije in trenutno stanje v nekaterih 

evropskih državah s poudarkom na Sloveniji. Predstavili smo aktivnosti Finančne uprave 

Republike Slovenije ter s pomočjo kvalitativne analize intervjujev podkrepili ugotovitve, da je 

naša država na dobri poti približevanju ravni obsega sive ekonomije drugim razvitim 

evropskim državam. Sedaj je pomembno nadaljevanje zastavljenih projektov na davčnem 

ozaveščanju in izobraževanju celotne populacije, predvsem mladih, ki bodo na daljši rok, s 

pomočjo izpolnjevanja davčnih obveznosti, zmanjšali sivo ekonomijo. 

Ključne besede: siva ekonomija, finančna uprava, Slovenija, dejavniki, metode, ukrepi, 

osveščenost  

SUMMARY 

Shadow economy is a burning issue in the Slovenian economy, which cannot be completely 

eliminated, but we can try minimize it and thereby reduce deficits in state budget. Master 

thesis show importance of the shadow economy and the current situation in some European 

countries, with emphasis on Slovenia. We presented activities of Financial Administration of 

the Republic of Slovenia and through qualitative analysis of interview, corroborate the 

findings. We arrived to conclusion, that our country in a good way of convergence to the level 

of the shadow economy of developed European countries. Now it is important to continue 

with the projects on tax awareness and education of the entire population, especially young 

people, which will in the long run, with tax compliance, reduce shadow economy. 

Keywords: shadow economy, Financial Administration, Slovenia, factors, methods, measures, 

awareness. 
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1 UVOD 

Siva ekonomija je v času globalizacije in recesije pojav tako pretekle kot sodobne družbe. 

Prisotna je v razvitih in manj razvitih predelih sveta. Ob opredelitvi moramo biti pozorni, saj 

se spreminja v času in prostoru glede na potrebe (želeni smisel) politikov, raziskovalcev ali 

ostalih piscev, na katerih je nato zasnovan zakon. V analizah in pri raziskovanju obstoja sive 

ekonomije je zato treba preučiti dejavnike in jih natančno opredeliti, saj je le tako mogoče 

izpeljati bistvene primerjave.  

S pojmom siva ekonomija razumemo vse produktivne dejavnosti, ki prispevajo k blaginji 

posameznika ali družbe, niso pa zajete v bruto domačem proizvodu (BDP). Ti proizvodi so 

legalni, vendar prikriti oblastem zaradi denarnih razlogov, kot so neupoštevanje predpisov, 

neplačevanje davkov, delo na črno ipd. (Nastav 2009a).  

Ugotavljamo, da siva ekonomija v večji meri prinaša koristi posameznikom, največja 

oškodovanka pri vsem tem je država, saj je prikrajšana za delež, ki ji zakonsko pripada. Pri 

sivi ekonomiji na primer nekdo dobi delo, drugi pa posluje, zaradi česar sta obe strani na 

boljšem. Pojav je torej potrebno proučiti in se na podlagi pridobljenih informacij odločati o 

načinu ukrepanja. Neposredni načini ukrepanja niso priporočljivi, saj ima siva ekonomija tudi 

pozitivne posledice, kot so ohranjanje socialnega miru in zagotavljanje prihodkov ter 

zaposlenosti prebivalcev. Njeno odpravljanje bi prebivalcem poslabšalo socialno stanje, kar bi 

bil lahko povod za črno ekonomijo. Nastav in Bojnec (2008) ugotavljata, da je edino merilo 

za usmeritev dejavnosti iz sive ekonomije v uradno ustrezna podjetniška politika, ki spodbuja 

predvsem majhno podjetništvo in odpravlja administrativne ovire za nemoteno poslovanje.  

Čeprav se siva ekonomija od države do države razlikuje tako po obsegu kot vsebini, pa 

vsesplošna prisotnost pomeni, da obstajajo poglavitni vzroki za njen pojav in obstoj. Največji 

krivci za to so visoke davčne stopnje, vezane predvsem na zaposlovanje, birokracijo in 

nefleksibilnost, deloma tudi koruptivnost vladajočih. Vse to namreč spodkopava zaupanje 

prebivalstva v gospodarstvo in pravično delovanje države ter spodbuja državljane k 

nepokorščini – neplačevanju davkov. Težnja po dobičku in zahteva po pravičnem vladanju sta 

zaradi omenjenih vzrokov omejeni in kot odgovor na to se je v gospodarstvu pojavila in se še 

naprej razvija siva ekonomija (Nastav 2009a, 3). 

1.1 Opredelitev problema proučevanja 

Siva ekonomija je pereč problem, ki je bil, je in bo v gospodarstvu vedno prisoten. Pojavlja se 

tako v razvitih kot nerazvitih družbah, njen obseg pa je različen od države do države 

(Schneider in Enste 2002a, 13). 

Ugotovili smo, da se izračuni obsega sive ekonomije v Sloveniji po različnih virih in metodah 

med seboj občutno razlikujejo. Glede na domače in tuje ocene naj bi znašala od 10 do skoraj 
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24 % BDP oziroma od 3,5 do 8,5 milijard evrov (Vlada RS, 2014b). 

V EU-27 znaša po zadnjih podatkih siva ekonomija več kot 2,13 trilijona EUR. Zaradi 

povečanja le-te vladne organizacije skušajo uravnotežiti državni proračun in se hkrati izogniti 

povečanju davkov in znižanju socialnih prejemkov, ki bi lahko ogrozili gospodarsko 

okrevanje (Schneider in Kepler 2013, 5). 

Finančna uprava RS (FURS prej DURS) se že od leta 2009 ukvarja z dejavnostmi proti 

zmanjšanju sive ekonomije, zato namerava Vlada RS v naslednjih treh letih (od 2015 do 

2018) prepoloviti njen obseg. V letu 2013 je bilo največ pozornosti namenjene nadzoru 

poslovanja z gotovino. Po novih predpisih davčni zavezanci ne smejo imeti oziroma 

uporabljati računalniških programov, ki omogočajo kakršno koli naknadno spreminjanje 

podatkov brez revizijske sledi, saj bi lahko s spreminjanjem podatkov na izdanih računih 

prikrajšali državni proračun za davek na dodano vrednost (DDV), hkrati pa s prirejanjem 

umetno zmanjšali davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) ali dohodek iz dejavnosti 

(DohDej). V pomoč pri sankcijah jim bo davčna inšpekcija, ki je že v juliju 2013 pričela z 

aktivnostmi prikritega fotografiranja računov v kampanji »Vklopi razum, zahtevaj račun«. 

V Sloveniji je s 1. 8. 2014 v sklopu združitve davčne in carinske uprave zaživela Finančna 

uprava RS (FURS), katere glavna naloga je boj proti zaposlovanju in delu na črno, proti 

davčnim utajam, tihotapstvu ter carinskim in trošarinskim nepravilnostim.  

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je prikazati pomen sive ekonomije in trenutno stanje v državi. 

Raziskali smo vzroke za njen nastanek, predstavili dejavnosti FURS v boju proti njej, 

analizirali ukrepe proti njej in njihovo učinkovitost. 

Na podlagi omenjenega smo v magistrski nalogi zastavili naslednje cilje: 

- analizirati literaturo z obravnavanega področja in predstaviti razlike v pojavu sive 

ekonomije med državami EU-27; 

- ugotoviti in analizirati ukrepe FURS-a proti sivi ekonomiji;  

- v analitičnem delu analizirati rezultate kvalitativne raziskave in učinkovitost ukrepov in 

ugotoviti ekonomsko upravičenost. 

V kvalitativni raziskavi smo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kakšna je kultura plačevanja davkov in na kakšen način se DURS bori proti sivi 

ekonomiji? 

- Ali se je stopnja prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti v zadnjih letih kaj 

spremenila? 

- Katere metode ukrepov proti sivi ekonomiji so se na DURS do zdaj izkazale kot 



 

3 

najučinkovitejše? 

- Kakšni so učinki ukrepov boja proti sivi ekonomiji do zdaj? 

- Katere so najbolj tvegane dejavnosti neplačevanja davkov in prisotnosti sive ekonomije? 

- Kateri oddelki v okviru DURS v največji meri sodelujejo v boju proti sivi ekonomiji in na 

kakšen način? 

- Kateri so najpomembnejši rezultati, ki so bili doseženi, in kakšne so možnosti za njihovo 

izboljšanje? 

1.3 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in analitičnega dela, ki sta povezana in se 

dopolnjujeta. Teoretični del vsebuje pregled domače in tuje literature (članki ter interno 

gradivo FURS-a) o sivi ekonomiji, zato sta v tem delu uporabljeni metodi kompilacije ter 

deskripcije. V tem delu so štiri poglavja, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Drugo 

poglavje je namenjeno splošni predstavitvi sive ekonomije, pogledom različnih avtorjev ter 

različnim definicijam, ki se uporabljajo za njeno poimenovanje. Predstavljene so pozitivne in 

negativne posledice sive ekonomije, vzroki za nastanek ter metode merjenja. V tretjem 

poglavju je predstavljena siva ekonomija v Sloveniji, njen obseg, osredotočili pa smo se na 

ukrepe Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) v boju zoper njo ter predstavili 

dosedanje rezultate ukrepov. Temu poglavju sledi še kratka predstavitev izbranih držav EU-

27, in sicer Italije, Nemčije, Finske, Švedske in Hrvaške. Opredelili smo stanje sive 

ekonomije v teh državah ter njihov (državni) odnos do tega problema. V zadnjem teoretičnem 

poglavju so predstavljeni davki in davčna utaja.  

V analitičnem delu smo uporabili metodo polstrukturiranega intervjuja, ki omogoča lažjo in 

hitrejšo vzpostavitev neposrednega stika in neke vrste vpogled v ljudi in okoliščine ter zaščito 

vsebine glede na varovanje podatkov (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 112–113). 

Izbira intervjuja je priložnost za raziskovalca, da prodre globlje in odkrije nove ključne točke, 

odpre nove razsežnosti problema in si zagotovi jasna, natančna spoznanja, zasnovana na 

osebni izkušnji, zato se tudi večina intervjujev odvija v neposrednem stiku med spraševalcem 

in intervjuvancem (Burgess 1982, 107). 

Odločili smo se za kvalitativno raziskavo, ki smo jo izvedli s polstrukturiranim intervjujem na 

treh finančnih uradih, v Kranju, Ljubljani in Kopru, ter pri tem uporabili namenski vzorec, saj 

smo za intervju izbrali vodilne osebe, ki se s problemom vsakodnevno srečujejo.  

1.4 Omejitve in predpostavke 

Podatki o sivi ekonomiji so relativni, saj s pomočjo kazalnikov in metod, ki so na voljo v vseh 

obstoječih virih, ni mogoče prikazati realnega stanja. Globalno gospodarstvo, kriminalni posli 

(droga, orožje) in gospodarska kriza ter davčne oaze (evropske države s privilegiranim 
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davčnim statusom so Malta, Nizozemska, Luksemburg, Liechtenstein, Monako in Ciper) so 

pregled nad poslovanjem in transakcijami denarja še poslabšali. Predstavili smo slovensko in 

tujo strokovno literaturo s področja sive ekonomije ter uporabili javno dostopne podatke 

FURS-a, interna gradiva, poročila ter različne raziskave.  

V četrtem poglavju smo se omejili na izbor petih držav Evropske unije, in sicer dveh 

sosednjih držav – Italije in Hrvaške ter dveh visoko razvitih držav, kjer siva ekonomija skoraj 

ne obstaja zaradi učinkovitih sistemov ter morale in kulture prebivalstva, to sta Finska in 

Švedska, in gospodarsko razvite Nemčije, kjer je siva ekonomija ocenjena na 13 % BDP.  

Predpostavljamo, da so podatki o deležih sive ekonomije ter ostale informacije, ki smo jih 

uporabili, točni, ne smemo pa zanemariti dejstev, da se podatki med seboj lahko delno 

razlikujejo zaradi različnih načinov izračunov oziroma različnih metod merjenja.  

V analitičnem delu vzorec ni naključen, saj je raziskava omejena na zahodno in osrednjo 

Slovenijo. Analiza zajema predvsem aktivnosti zadnjih treh let, polstrukturiran intervju pa je 

omejen na 19 vprašanj, kjer so vsi intervjuvanci odgovarjali na enaka vprašanja pod enakimi 

pogoji.  
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2 SIVA EKONOMIJA 

Siva ekonomija je problem slovenskega gospodarstva. Lahko bi jo imenovali neobdavčeni 

denar oziroma zaslužek posameznika, od katerega država ne prejme davka. Posledica tega je 

ustvarjanje nelojalne konkurence in stagnacija podjetij, ki poslujejo legalno in upoštevajo 

predpise. To pripelje do padca kupne moči splošne populacije, nezaposlenosti ter zmanjšanja 

sociale v državi. Država tako izgublja ugled, zmanjša se BDP, kar pripelje do še večjega 

sivega trga.  

2.1 Pojem sive ekonomije 

Siva ekonomija je del neuradne ekonomije, za katero ne obstaja splošna definicija, saj avtorji 

uporabljajo različne razlage in pojme za njeno označevanje. V nadaljevanju smo podali nekaj 

najpogostejših. 

Mednarodna organizacija dela (ILO) sivo ekonomijo označuje kot poklicno dejavnost, ki se 

uporablja zunaj zakonskih, uredbenih ali pogodbenih obveznosti, ima pridobitni namen, njeno 

trajanje pa ni le občasno.  

Nastav in Bojnec (2007a) pravita, da je siva ekonomija prisotna v vseh socialnih okoljih, 

neodvisno od stopnje njihovega razvoja, kar je tudi razlog za različna poimenovanja. Pod 

pojmom siva ekonomija so mišljene vse ekonomske dejavnosti, ki so legalne in niso pod 

nadzorom državnih institucij, ki upravljajo to področje.  

Med najbolj znanimi strokovnjaki za področje sive ekonomije sta Schneider in Enste (2002a), 

ki sivo ekonomijo označujeta kot legalno proizvodnjo dobrin in storitev, ki je prikrita 

državnim organom iz več razlogov, in sicer: 

- zaradi izogibanja plačilu davkov;  

- zaradi izogibanja plačilu prispevkov za socialno varnost; 

- zaradi izogibanja določenim standardom na trgu delovne sile in 

- zaradi izognitve določenim administrativnim obveznostim, kot so statistični vprašalniki 

in drugi obrazci. 

Poleg vsega med sivo ekonomijo uvrščamo še delo na črno, ki označuje tiste dejavnosti, ki jih 

pravna oseba nima vpisanih v sodni register ali pa ne dosega vseh zakonskih določil za 

opravljanje posamezne dejavnosti. Prav tako fizična oseba oziroma samostojni podjetnik ne 

more oz. ne sme opravljati dejavnosti, če ta ni ustrezno evidentirana in prijavljena pri 

pristojnem organu (ZPDZC, Ur. l. RS, št. 12/07, 29/10, 57/12, 21/13 – ZUTD-A in 32/14 – 

ZPDZC-1). Zaposlovanje na črno je opredeljeno kot zaposlovanje brez ustrezne pogodbe o 

zaposlitvi, brez prijave na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavodu za 

zdravstveno zavarovanje. Sem spada tudi zaposlovanje tujcev ob neupoštevanju predpisov o 

zaposlovanju (ZPDZC, Ur. l. RS, št. 12/07, 29/10, 57/12, 21/13 – ZUTD-A in 32/14 – 
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ZPDZC-1). Za nadzor zaposlovanja in dela na črno je pristojen Inšpektorat RS za delo.  

Delo na črno in zaposlovanje na črno sta tesno povezana s pojmom sive ekonomije, ki je 

seveda širši pojem, zato jih ne moremo označevati kot sopomenke. Razlika med sivo 

ekonomijo in delom na črno je v tem, da se delo na črno izvaja kot neregistrirana dejavnost, 

siva ekonomija pa obsega registrirane dejavnosti, vendar se izogiba plačilu davkov. Zanjo je 

značilno še brisanje in prirejanje računov ter prikazovanje manjšega dobička od dejanskega. 

Podjetje, ki posluje na tak način, v večji meri ne izdaja računov, kar posledično vodi v utajo 

davkov, ki bi jih morala prejeti država.  

Ob tem, da za sivo ekonomijo obstaja več različnih definicij, obstaja zaradi razširjenosti 

pojava tudi veliko različnih poimenovanj. V preglednici 1 smo zato predstavili najpogostejše 

izraze, ki se uporabljajo za njeno poimenovanje. 

Preglednica 1: Najpogostejši izrazi, ki ponazarjajo sivo ekonomijo 

Angleški izrazi Prevod 

Hidden economy skrita ekonomija 

Informal economy neformalna ekonomija 

Illegal economy ilegalna ekonomija 

Underground economy podzemna ekonomija 

Shadow economy ekonomija v senci 

Dual economy dvojna ekonomija 

Subterranean economy podzemeljska ekonomija 

Parallel economy paralelna ekonomija  

Second economy sekundarna ekonomija 

Unoficial economy neuradna ekonomija 

Underdog economy skrivna ekonomija 

Irregular economy nepravilna ekonomija 

Unobservef economy neopazovana ekonomija 

Marginal economy obrobna ekonomija 

Vir: Schlosser 2003, 7. 

2.1.1 Delitev sive ekonomije 

Kukar in drugi (1995, 4) so sivo ekonomijo razdelili v dva dela:  

1. Siva ekonomija v ožjem smislu zajema neregistrirane pridobitne dejavnosti, ki niso 

vključene v uradne podatke o BDP-ju, pa bi morale biti v skladu z obstoječo 

metodologijo SNA (System of National Accounts oz. sistem nacionalnih računov).  

Ko govorimo o sivi ekonomiji v ožjem smislu, je treba razlikovati med registriranim in 

neregistriranim dohodkom, ki izraža registrirano in neregistrirano dejavnost, primarni 
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namen registriranja pa je statistično spremljanje dejavnosti, ter med prijavljenim in 

neprijavljenim dohodkom, čigar namen je spremljati in zagotoviti priliv davkov in 

prispevkov v državno blagajno ter ugotoviti vpliv sive ekonomije na višino državnega 

proračuna. 

2. Siva ekonomija v širšem smislu zajema poleg neregistriranih pridobitnih dejavnosti tudi 

vse tiste neregistrirane dejavnosti, ki po obstoječi metodologiji SNA ne prispevajo k 

oblikovanju BDP, ki pa bi jih po širših merilih oz. definiciji lahko opredelili kot 

proizvodne dejavnosti. To so vzporedne dejavnosti, ki lahko bistveno prispevajo k 

materialnemu položaju in blaginji posameznih kategorij prebivalstva in zajemajo 

proizvodnjo blaga in storitev za potrebe lastnega gospodinjstva, dejavnosti »naredi si 

sam« in sosedsko pomoč ter prostovoljno in karitativno delo.  

Schneider in Enste (2002a, 11) sta sivo ekonomijo razdelila v tri sektorje: 

- gospodinjski sektor: sem spadajo neprijavljene dejavnosti gospodinjstev, kot so 

popravila, obdelovanje zemlje, delo na domu, varstvo otrok; 

- neformalni sektor: vključuje sosedsko pomoč, svetovalne centre, honorarne aktivnosti, 

organizacije za samopomoč; 

- nereguliran sektor: proizvaja legalne proizvode in storitve ter se hkrati izogiba 

prijavljanju svojih dejavnosti (davčna utaja), opravlja dela v času prijave na zavodu za 

zaposlovanje, hkrati pa prejema socialno pomoč, o čemer zavoda ne obvesti. 

2.1.2 Negativne posledice sive ekonomije 

Siva ekonomija se v javnosti in s strani države pojavlja in obravnava kot nekaj nezaželenega 

in nekaj, kar je treba izkoreniniti. Med negativnimi posledicami sive ekonomije se največkrat 

omenja izguba davčnih prihodkov države, saj bi se ta sredstva lahko naložila v infrastrukturo 

ali kakšno drugo javno dobrino (Nastav 2009a, 49).  

Za delodajalce ima negativen vpliv tudi nelojalna konkurenca, do katere prihaja zaradi nizkih 

stroškov dela in zaposlitve, ki so posledica neplačevanja davkov in prispevkov za zaposlene 

na črno, kar povečuje tudi stroške legalnega dela in zaposlovanja. Pri opravljanju dela na črno 

kot dodatne dejavnosti ob rednem delu se kaže manjša storilnost, večja utrujenost in večje 

število delovnih nesreč. Za zaposlene to lahko pomeni nevarnost izgube rednega dela, večjo 

možnost poškodb zaradi preutrujenosti ter onemogočanje zakonske zaščite s področja 

zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja (Omerzu 2000, 20). 

Negativne posledice obstajajo tudi za prebivalstvo, saj tisti, ki niso uradno zaposleni, ne 

plačujejo davkov, so pa prejemniki socialne pomoči, zato se povečajo davčne obveznosti 

tistim, ki so v delovnem razmerju. Tukaj so še potrošniki, ki kupujejo proizvode in storitve, ki 

so narejeni oz. izvedeni nelegalno, zaradi česar nimajo možnosti reklamacij (Omerzu 2000, 

20). 
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Schneider in Enste (2002b, 158) med negativne posledice uvrščata pomanjkanje sredstev v 

državnem proračunu, saj akterji sive ekonomije porabijo veliko sredstev, da prikrijejo delo na 

črno, po drugi strani pa država porabi veliko sredstev za preprečevanje in omejitve sive 

ekonomije. Razvoj gospodarstva v posameznih državah je omejen zaradi neplačevanja 

davčnih obveznosti, ponudba na trgu se zaradi tega manjša, rast gospodarstva pa se giblje v 

negativno smer.  

Siva ekonomija povzroča nezadovoljstvo tistih državljanov, ki redno in pravilno izpolnjujejo 

svoje davčne obveznosti. Zaradi tega se spodjeda zaupanje v državo ter njene institucije, 

hkrati pa se zmanjšuje njen ugled. Vse to povečuje neučinkovitost, država pa izgublja 

kontrolo nad ekonomsko situacijo (Glas 1991).  

Večina avtorjev se strinja, da prevladujejo predvsem negativne posledice sive ekonomije, kot 

so: zniževanje javnih prihodkov, nelojalna konkurenca podjetjem, ki delujejo v uradnem 

sektorju, in zmanjševanje učinkovitosti javnih ukrepov. Največji problem je primanjkljaj 

javnega proračuna zaradi izpada dajatev, ki jih udeleženci sive ekonomije ne plačujejo. 

Visoke davčne stopnje vplivajo na to, da se dejavnosti iz formalnega sektorja selijo v sivo 

ekonomijo, davčni prihodki pa se posledično zmanjšujejo. Zaradi tega se poveča davčna 

obremenitev podjetjem, ki delujejo v formalnem sektorju, ta podjetja postanejo manj 

konkurenčna kot podjetja, ki delujejo v sivi ekonomiji, kar vodi v umik v neformalni sektor, 

rezultat tega pa je začaran krog (Shende 2007, 12). 

2.1.3 Pozitivne posledice sive ekonomije 

Prednost sive ekonomije za končne potrošnike je predvsem v tem, da ti lahko določen 

proizvod ali storitev dobijo po nižji ceni in hitreje kot v uradnem sektorju. Veliko malih in 

novoustanovljenih podjetij se na začetku svojega delovanja odloči za prikrito delovanje, saj se 

s tem izognejo nepotrebnim stroškom birokracije in nesmotrni porabi sredstev. Ko se podjetja 

razvijejo, se odločijo za vstop v uradno ekonomijo (Nastav 2009b, 51). 

Siva ekonomija v današnjih časih marsikomu predstavlja edino obliko in možnost preživetja, 

saj je veliko tistih, ki niso finančno sposobni in v danem trenutku nimajo možnosti 

formalnega dela oziroma zaposlitve. Obstajajo tudi primeri, ko osebe z redno zaposlitvijo 

uporabljajo druge oblike, preko katerih si želijo izboljšati svoj materialni položaj ali dodatno 

uporabiti svoje intelektualne sposobnosti, ki jih pri formalnem delu niso zmožni pokazati 

(Svetlik idr. 1988, 144).  

Podobno tudi Zagoršek (2002, 12) označi sivo ekonomijo kot vstopnico za podjetniške posle, 

saj se lahko posameznik poleg rednega dela v prostem času ukvarja z njo. Tisti, ki uspejo, si 

lahko po določenem času ustanovijo podjetje, kljub temu pa nekatere njihove dejavnosti še 

vedno potekajo prikrito.  
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2.2 Vzroki za nastanek sive ekonomije 

Siva ekonomija ne nastane sama po sebi, ampak so za to določeni vzroki. Po pregledu 

literature s področja sive ekonomije lahko vzroke za pojav razdelimo v štiri velika področja: 

- širitev državnih dejavnosti: dajatvena bremena in reguliranje; 

- strukturne spremembe na trgu dela in v sistemu zaposlovanja (krajšanje delovnega časa 

ali povečanje števila nezaposlenih); 

- spremenjen sistem nazorov in vrednot posameznikov ter zavedanje, da to počnejo tudi 

drugi; 

- institucionalni okvirni pogoji, kot so oskrba na domu, oskrba ostarelih ipd. 

Glas (1991) pravi, da je siva ekonomija rezultat dolgoročnih civilizacijskih trendov, ki 

spremenijo vlogo in značaj dela s širjenjem možnosti prenosa vrste dejavnosti na dom, pa tudi 

rezultat krize državne blaginje, ki spodbuja prehod v bolj prikrite in neformalne oblike 

dejavnosti. Na njen obseg vpliva tudi gospodarska situacija, ki v kriznih razmerah povečuje 

potrebe prebivalstva po dodatnem zaslužku ter spodbuja iskanje cenejših dobrin in storitev v 

neuradnem sektorju zaradi nižje kupne moči.  

Na sliki 1 so predstavljeni dejavniki, ki poglavitno vplivajo na rast sive ekonomije. 

 

Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na rast sive ekonomije 

Vir: Krajnik in Sedovnik 2010. 

Na sivo ekonomijo in njeno rast vpliva na prvem mestu povečanje davčnih bremen in 

obremenjenost s socialnimi prispevki (38 %), na drugem mestu davčna morala in odnos 

prebivalstva do tega pojava (25 %), na tretjem mestu kakovost državnih institucij (14 %), v 

manjši meri vplivajo še specifično uravnavanje trga dela (8 %) in socialni transferji (7 %), na 

koncu pa ostanejo še drugi dejavniki (Krajnik in Sedovnik 2010, 19). 

38 % 

25 % 

14 % 

8 % 

7 % 

8 % 

povečanje davčnih bremen  davčna morala 

kakovost državnih institucij specifično uravnavanje trga dela 

socialni transferi ostalo 
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Nasprotno pa nekateri avtorji (Bovi 2002; Rosser in Ahmed 2000) ugotavljajo, da davki ne 

spadajo nujno med najpomembnejše vzroke za nastanek sive ekonomije. Po njihovem mnenju 

so lahko davki tudi negativno povezani z obsegom sive ekonomije. Čeprav imajo države 

visoke davčne stopnje, državne institucije pa delujejo dobro, brez pritiskov na prebivalstvo, 

bo siva ekonomija lahko nižja kot v državah z nižjo davčno stopnjo, vendar z nedelujočimi 

institucijami. Med države z visoko davčno stopnjo in dobro delujočimi institucijami spadajo 

skandinavske države, sredozemske države pa spadajo v drugo skupino (Bovi 2002, 35).  

Mnogi se zatečejo v sivo ekonomijo, da bi zadržali različne socialne podpore, ki bi jih v 

primeru zaposlitve izgubili, s čimer je lahko posameznik na istem, kot če ne bi delal in bi 

prejemal podporo. Zanj je torej najbolj ugodno delo na črno in pridobivanje podpore (Glas 

1994, 7). 

Na sliki 2 smo predstavili dejavnike, ki vplivajo na povečanje sive ekonomije, ter njihov 

pomen. 
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VLADA 

  
UREDBE 

 

 

- učinkovitost birokracije, 

  

- enakost pred zakonom, 

 

 

- nizka kakovost storitev javnega 

sektorja, 

  

- ureditev trga dela, 

 

 

- nezaupanje v vlado, 

  

- počasen in tog zakonodajni 
sistem. 

 

 

- državna blagajna, 

    

 

- socialni transferji, 

    

 

- podkupovanje državnih 
uslužbencev. 

    

      

 

 

    

      

  

Faktorji, ki vplivajo na povečanje 

 

  
sive ekonomije 

 

 

 

 

 

   

 

SOCIALNA ETIKA 

  

EKONOMSKA VPRAŠANJA 

 

 

- prekinitev tržne tradicije, 

  

- recesija, 

 

 

- kulturne značilnosti, 

  

- brezposelnost, 

 

 

- strategija preživetja, 

  

- visok javni dolg, 

 

 

- javni odnosi, 

  

- neustrezna in počasna 

ekonomska rast. 

 

 

- podkupovanje, 

    

 

- urbanizacija, 

    

 

- povečanje samozaposlitve. 

  

OBDAVČITEV 

 

    

- davčna morala, 

 

    

- davčno breme, 

 

    

- prispevki za socialno varstvo. 

 

      Slika 2: Dejavniki, ki vplivajo na povečanje sive ekonomije 

Vir: Enste 2009. 

Vlada, uredbe in obdavčitev 

Vlada je glavni krivec za povečanje sive ekonomije, saj država ne more preživeti brez 

davkov. Prav tako vplivajo na nezaupanje ljudi premalo kakovostne storitve javnega sektorja, 

pomanjkanje upravnih zmogljivosti in nesposobnost vladnih agencij. Ker so davkoplačevalci 

razočarani nad vlado, iščejo boljše možnosti za svoj uspeh in poslovne priložnosti v sivi 

ekonomiji (Dell’ Anno, 2009). 

Raziskave kažejo, da transparentnost države negativno vpliva na podkupovanje. Višja kot je 

korupcija, višja je siva ekonomija. Poleg tega tudi neizpolnjevanje načela enakosti pred 

zakoni vpliva na sivo ekonomijo, saj je posledica slabega pravnega sistema oziroma pravne 

države, ki posredno spodbuja sivo ekonomijo (Johnson, Kaufman in Zoido-Lobaton 1998).  
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Socialna etika 

Študije nekaterih avtorjev (Torgler, Schneider in Schaltegger 2009) so opozorile na lokalne 

dejavnike (kulturne značilnosti, strategija preživetja, urbanizacija), ki jih je mogoče preprečiti 

z visoko stopnjo avtonomije, ki omogoča izražanje javnih želja in izboljšanje identifikacije z 

vladami. Navedeni avtorji so prav tako ugotovili, da bo rast mest in prebivalstva oziroma 

urbanizacija povečala rast transakcij sive ekonomije, posledično pa bi se zmanjšala zvestoba 

vladi, še posebej, če ta ne more omogočiti zadostne stopnje socialne varnosti oziroma popolno 

zadovoljiti  želja in pričakovanj. Podjetniki se za vstop v sivo ekonomijo odločijo predvsem: 

- zaradi preživetja na trgu;  

- da bi ostali prevladujoči ponudniki na konkurenčnem trgu. 

Kot smo že omenili, so pomemben dejavnik sive ekonomije prenizki dohodki, da bi 

omogočali normalno življenje. Osebe, ki so v socialni stiski, se zaradi dodatnega zaslužka in 

možnosti izboljšanja življenjskega standarda vključijo v sivo ekonomijo. 

Ekonomska vprašanja  

Za sivo ekonomijo v tranzicijskih državah je značilna počasna gospodarska rast, visoka 

stopnja brezposelnosti, visoke davčne stopnje ter visoka stopnja javne porabe, ki jo je 

povzročila recesija. Takšni neugodni pogoji spodbujajo ljudi, da si izboljšajo svoje finančne 

izgube tudi s pomočjo sive ekonomije, saj si le tako zagotovijo preživetje v teh težkih časih. 

Ko podjetja ali posamezniki spoznajo svet sive ekonomije, je zelo malo možnosti, da se 

vrnejo v formalno gospodarstvo. 

2.3 Metode merjenja sive ekonomije 

Sivo ekonomijo je zelo težko proučevati in meriti, saj se izogiba registriranju in gre v bistvu 

za paradoks merjenja nemerljivega. Izmeriti se skuša dejavnost, ki se izogiba formalnemu 

zajemanju uradne statistike, saj jo skušajo udeleženci prikriti, da bi se izognili davkom, 

prispevkom in birokraciji. Zato je možno le posredno ocenjevanje, ki pa prinaša nepopolne, 

nezanesljive ter pristranske ocene (Glas 1994, 9). 

Razvitih je več metod, s pomočjo katerih bi laže izmerili obseg sive ekonomije, ni pa še 

enotnega zaključka, katera metoda za merjenje sive ekonomije bi bila najustreznejša. Metode 

merjenja lahko tako razdelimo v tri skupine: 

1. neposredne metode, 

2. posredne metode, 

3. modelski pristop. 

Neposredne metode temeljijo na mikroekonomskem pristopu, ki uporablja narejene vzorčne 
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ankete, davčno kontrolo in druge neposredne metode ugotavljanja sive ekonomije s 

predhodno privolitvijo udeležencev (Schneider in Enste 2002b, 15). 

Ankete so anonimne in se uporabljajo predvsem za člane gospodinjstev. Njihova prednost je v 

tem, da dajejo podrobne podatke o sivi ekonomiji in njenih sestavinah in o ekonomskih in 

socialnih značilnostih udeležencev. Slabost teh anket je v tem, da odgovori niso zelo 

zanesljivi, predvsem pri neposrednih vprašanjih, ki bi lahko anketiranca spravila v zadrego. 

Davčna kontrola meri višino neprijavljenega dohodka. Računa se na podlagi odstopanj med 

prijavljenimi in zasluženimi dohodki. Tudi pri tej metodi morajo udeleženci privoliti v 

kontrolo. Slabost te metode je, da ne dobimo nobenih podatkov o ljudeh, ki niso oddali 

davčne napovedi (Golja 1997, 24). 

Posredne metode temeljijo na makroekonomskem pristopu, ki za merjenje uporablja razne 

ekonomske kazalnike. Metode temeljijo na predpostavkah o obnašanju tistih, ki delujejo v sivi 

ekonomiji in na makroekonomskih posledicah tega pojava (Schneider in Enste 2002b, 16). 

Posredne metode se delijo na več podskupin, na primer denarna oz. monetarna metoda, 

metoda razlik, metoda fizičnega proizvoda, metoda potrošnje električne energije. 

- Monetarna metoda oziroma metoda povpraševanja po denarju: večina neformalnih 

transakcij se odvija v gotovini. Če obseg sive ekonomije raste, se to izraža v povečanju 

uporabe bankovcev. Negativna plat metode je v tem, da vse transakcije niso izvedene v 

gotovini (Renooy 1990, 29).  

- Metoda razlik: predpostavka pri tej metodi je, da naj bi bil dohodkovni del BDP-ja enak 

potrošnemu delu. Kakršna koli razlika med tema dvema spremenljivkama, še posebej če 

je dohodkovni del višji od potrošnega, kaže na obstoj sive ekonomije (Georgiou 2007, 

23). 

- Metoda porabe električne energije: BDP raste po enaki stopnji kot poraba električne 

energije. Razlika med tema dvema spremenljivkama se pripiše povečanju oz. zmanjšanju 

sive ekonomije. Negativna stran metode je, da storitveni sektor, ki je del sive ekonomije, 

za opravljanje dejavnosti ne potrebuje električnega toka ali pa uporablja druge vire 

energije, kot sta na primer bencin ali nafta. Prav tako v tej metodi niso upoštevane 

spremembe v učinkovitosti izrabe virov energije (Schneider in Enste 2002a, 38).  

Danes ocene sive ekonomije temeljijo v glavnem na kombinaciji uporabe DYMIMIC metode 

in monetarne metode oz. metode povpraševanja po denarju (Schneider in Buehn 2013, 7). 

Modelski pristop (DYMIMIC) 

Modelski pristop je poznan pod kratico DYMIMIC, kar pomeni Dynamic Multiple Causes 

Multiple Indicators. Za razliko od drugih ta model upošteva, da na obstoj, obseg in razvoj sive 

ekonomije vpliva več dejavnikov ter da siva ekonomija povzroči več učinkov. Metoda 
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vsebuje spremenljivke, ki jih ni mogoče meriti neposredno, vendar vplivajo na odnose med 

drugimi spremenljivkami, ki jih lahko merimo neposredno. Povezujeta se torej dve vrsti 

spremenljivk. Ena označuje vzrok za pojav sive ekonomije, druga pa je indikator delovanja v 

sivi ekonomiji (Schneider in Enste 2009b, 50). Ta model uporablja tudi Schneider (2013) v 

svojih raziskavah.  

Slika 3 prikazuje: 

- vzroke (davčno breme, stopnja regulacije, davčna morala in dohodek);  

- indikatorje (stopnja dohodka, delovni čas in BNP (bruto nacionalni proizvod);  

- neopazovano spremenljivko, ki je v našem primeru siva ekonomija. 

 

Slika 3: Prikaz vzrokov in indikatorjev (DYMIMIC model) 

Vir: Schneider in Enste 2002b, 25. 

Schneider in Enste (2002b) sta določila sistem uteži, ki sta jih pripisala posameznim 

dejavnikom glede na njihovo pomembnost. Zatem sta spreminjala pomembnost posameznih 

uteži, da bi ugotovila, ali posamezna utež pomembno vpliva na razvrščanje države. Z 

raziskavo sta želela razvrstiti države glede na stopnjo sive ekonomije, ne pa izračunati 

absolutne številke, ki bi podala točno oceno za posamezno državno. 

2.4 Vpliv BDP na sivo ekonomijo 

BDP je enota, s pomočjo katere merimo velikost gospodarstva in je vrednost vseh dokončanih 

proizvodov in storitev, ustvarjenih znotraj ene države v določenem časovnem obdobju. 

Upoštevajo se le dokončani proizvodi in storitve, ki so pripravljeni za takojšnjo uporabo. Pri 

izračunu BDP-ja se največkrat upošteva tržna vrednost vključenih elementov. Z njegovo 

vrednostjo dobimo vpogled v gospodarsko dejavnost znotraj države, njen razvoj in stopnjo 

rasti. Z njim se ocenjuje standard življenja oziroma blaginja neke države, pove pa nam tudi, v 
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kateri fazi ekonomskega cikla se gospodarstvo nahaja (Žižmond in Novak 2005).  

Za izračun BDP-ja se uporabljajo trije pristopi: 

- proizvodni pristop, ki meri BDP kot vsoto dodanih vrednosti rezidenčnih proizvodnih 

enot v osnovnih cenah in neto davkov na proizvode in storitve; 

- izdatkovni pristop, ki meri BDP kot vsoto izdatkov za končno zasebno potrošnjo, državno 

potrošnjo, bruto investicije ter razlike med izvozom ter uvozom proizvodov  

(BDP = Z + D + I + NI (iz-uv)); 

- dohodkovni pristop, ki meri BDP kot vsoto primarnih dohodkov, razdeljenih rezidenčnim 

proizvodnim enotam (SURS 2014). 

Uspešnost ekonomske politike merimo s tremi makroekonomskimi kazalci: stopnjo 

gospodarske rasti, stopnjo brezposelnosti in stopnjo rasti cen. Ključni kazalnik je zagotovo 

gospodarska rast, ki jo merimo z rastjo BDP. 

Vpliv sive ekonomije na celotno gospodarstvo se razlikuje glede na razvojno stopnjo države. 

Za najbolj nerazvite države je značilno, da je edino siva ekonomija zmožna zadovoljiti 

osnovne potrebe prebivalstva. V državah v razvoju pa siva ekonomija lahko pozitivno vpliva 

na razvoj gospodarstva, saj konkurenčnost temelji na izdelavi standardnih proizvodov s čim 

nižjimi stroški. Za visoko razvite države siva ekonomija predstavlja grožnjo, saj 

konkurenčnost temelji na inovativnosti podjetij ter družbe (Zagoršek in Jaklič 2002, 10). 

Siva ekonomija po mnenju Zagorška in Jakliča (2002, 12) zmanjšuje storilnost in učinkovito 

izrabo resursov. Prednost neformalnih podjetij na trgu dela je, da jih ne ovira zakonodaja in ne 

plačujejo davkov, imajo pa zaradi tega otežen dostop do kapitala, posojila so neugodna, saj 

zanje ne morejo jamčiti. Neformalna podjetja si zato lahko privoščijo le manjše kratkoročne 

investicije, ki ne morejo zagotoviti dolgoročnega uspeha in razvoja podjetja. Problem nastane, 

ko se večina resursov v sivi ekonomiji usmerja v panoge, ki so najugodnejše za razvoj sive 

ekonomije, namesto da bi se podjetja osredotočila na panoge z mednarodnim potencialom, za 

katere so potrebne velike investicije.  

Nasprotno pa Loayza (1997) na podlagi makroekonomskega modela rasti ugotavlja, da 

povečan obseg sive ekonomije znižuje gospodarsko rast v državah, kjer je davčno breme 

večje od optimalnega in kjer je državna represija šibka. Razlog negativne povezanosti je 

močna negativna korelacija med indeksom neformalnega sektorja in javne infrastrukture, ki je 

ključni element za gospodarsko rast. Predstavljen negativni vpliv ni širše sprejet, saj naj bi 

temeljil na predpostavki, da je tehnologija odvisna od javnih storitev, ki so financirane iz 

prejetih davkov, neformalni sektor pa ne plačuje nikakršnih davkov (povzeto po Jesenko 

2008). 

Negativno povezavo med rastjo sive ekonomije in rastjo gospodarstva na primeru Belgije sta 

obravnavala Adam in Ginsburg (1985). Ugotovila sta, da je ekspanzivna fiskalna politika 
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pozitivno vplivala tako na formalno kot na sivo ekonomijo. V raziskavi sta ugotovila, da 

občutno zmanjšanje sive ekonomije vodi do povečanja davčnih prihodkov in tako do večje 

kakovosti javnih storitev, posledica vsega tega pa je pozitiven vpliv na gospodarsko rast 

(povzeto po Jesenko 2008).  
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3 SIVA EKONOMIJA V SLOVENIJI 

 

V Sloveniji je bila siva ekonomija predvsem akademska tema, o kateri ni veliko napisanega, 

čeprav se je pojavila že zelo zgodaj. V zadnjih letih je postala predmet političnih razprav in 

pogovorov širše javnosti. Tudi v času Jugoslavije je bila prisotna v slovenskem prostoru, na 

njeno nadaljnje povečanje pa je dodatno vplival proces tranzicije, saj so se motivi za 

delovanje v sivi ekonomiji še okrepili. Pojavila se je kot odgovor na strukturne spremembe v 

procesu prehoda. Država je premagala hude gospodarske in socialne težave tudi s pomočjo 

sive ekonomije, vendar je neprimerno zaupati usodo države avtomatičnim sposobnostim 

posameznikovega odzivanja na trgu (Brglez 2000). 

3.1 Obseg sive ekonomije v Sloveniji 

Da bi dobili čim bolj objektivno sliko o obsegu sive ekonomije v Sloveniji, je prav, da jo 

razdelimo po časovnih stopnjah, saj po domačih in tujih ocenah obsega od 10 pa do skoraj  

24 % BDP, kar pomeni od 3,5 do 8,5 milijarde evrov. Schneider (2013) je v preglednici 2 

podatke prikazal na naslednji način:  

Preglednica 2: Obseg sive ekonomije v Sloveniji od leta 2003 do 2013 v % BDP 

Leto  

Delež sive ekonomije v % uradno registriranega  

BDP v letih od 2003–2013 

2003 26,7 

2004 26,5 

2005                                                              26 

2006 25,8 

2007 24,7 

2008                                                              24  

2009 24,6 

2010 24,3 

2011 24,1 

2012 23,6 

2013 23,1 

Vir: Schneider 2013. 

Slovenija je bila zajeta v študiji, ki jo je opravil Schneider (2013) na vzorcu 27 evropskih 

držav. Po njegovi oceni se delež sive ekonomije v proučevanem obdobju (2003–2013) v 

Sloveniji giblje med 23,1 in 26,7 % BDP. Opazimo lahko trend upadanja skozi vsa leta. V 

letu 2003 je bil delež sive ekonomije najvišji, najnižji pa prav leta 2013. Nekaj raziskav v 

povezavi s sivo ekonomijo v Sloveniji sta objavila Glas (1991) in Kukar idr. (1995). Tudi 

njuni rezultati kažejo podobno stanje o vzrokih obsega sive ekonomije v Sloveniji. Kot glavni 
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vzrok sive ekonomije v obdobju tranzicije sta navedla okorel zakonodajni sistem, plansko 

gospodarstvo, nestabilno makroekonomsko okolje in na koncu naraščajoče davke ter 

prispevke. 

Najpogostejše dejavnosti, v katerih se pojavlja siva ekonomija, so: odvetništvo, 

zobozdravstvo, popravilo avtomobilov, gradbeništvo, frizerstvo, gostinstvo, zasebne 

inštrukcije, varstvo otrok, oddaja stanovanj, pomoč na domu, kmetijstvo … Največ sive 

ekonomije je v malih podjetjih v dejavnosti končne potrošnje, kjer se plačuje z gotovino, za 

opravljeno storitev pa se ne izda računa ali pa se promet naknadno izbriše (DURS 2014b).  

3.2 Gospodarska politika Slovenije v boju s sivo ekonomijo 

 

Ekonomska uspešnost posamezne države je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi sta 

dinamika nastajanja in umiranja podjetij nedvomno dejavnika, brez katerih proces kreativne 

destrukcije ne more potekati. Nova podjetja vnašajo konkurenčni pritisk, zapolnjujejo vrzeli 

na trgu in regenerirajo panoge. Nastajanje novih podjetij, spreminjanje velikostne strukture in 

prenehanje delovanja podjetij odločilno vpliva na gospodarsko rast posameznega 

gospodarstva (Kocjančič 2009). 

3.2.1 Z vidika konkurenčnosti  

Slovenija bi morala kot državna institucija zagotoviti finančna sredstva in pospešiti uvedbo 

zakonov za konkurenčnost gospodarstva. Morali bi biti vir zamisli za nov proizvod (patentni 

urad), da bi se podjetja lahko hitro prilagajala stalnim spremembam v svetu. Temeljiti bi bilo 

treba predvsem na (Antončič idr. 2002): 

- zagotavljanju konkurenčnega in stabilnega okolja; 

- usposabljanju in spodbujanju podjetij k čim hitrejšemu prilagajanju strukturnim 

spremembam s pomočjo proaktivne politike (zagotovitev znanja). 

Izkušnje držav, ki so danes uspešne v okoliščinah globalne konkurence, kažejo, da je visoka 

gospodarska rast splet treh dejavnikov (Antončič idr. 2002): 

1. pripravljenosti posameznikov in podjetij za tvegano vlaganje v inovativne projekte; 

2. pripravljenosti podjetij za preoblikovanje s ciljem povečati učinkovitost z zmanjševanjem 

stroškov ter povečanjem proizvodne in zaposlitvene fleksibilnosti in  

3. nastajanja institucij, ki skrbijo za prenos znanja z univerz in raziskovalnih inštitutov v 

proizvodnjo, ter finančnih inštitucij, specializiranih za financiranje zelo tveganih naložb. 

Na podlagi teh izkušenj je ministrstvo za gospodarstvo oblikovalo proaktivno gospodarsko 

politiko, ki vsebuje programe, namenjene pospeševanju navedenih treh dejavnikov 

gospodarske rasti v Sloveniji (Antončič idr. 2002). 
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Za podporo razvoja podjetništva v Sloveniji skrbijo naslednje pomembnejše institucije: 

Nacionalni pospeševalni center za malo gospodarstvo v Ljubljani (PCMC), regionalni 

pospeševalni centri (RPC) in lokalni pospeševalni centri (LPC) ter Euro Info Centri (EIC -

pomoč pri mednarodnem usklajevanju podjetnikov). 

3.2.2 Z vidika dinamike podjetij 

Ekonomska uspešnost posamezne države je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi sta 

nedvomno dinamika nastajanja in dinamika umiranja podjetij, brez katerih proces kreativne 

destrukcije ne more potekati. Nova podjetja vnašajo konkurenčni pritisk, zapolnjujejo vrzeli 

na trgu in regenerirajo panoge (Schumpeter 1942). Nastajanje novih podjetij, spreminjanje 

velikostne strukture in prenehanje delovanja podjetij odločilno vpliva na gospodarsko rast 

posameznega gospodarstva. Številna nova nastajajoča podjetja, ki vstopajo na trge, 

omogočajo lažje in hitrejše prilagajanje gospodarstva tehnološkim spremembam in 

izkoriščanju novih poslovnih priložnosti. Pozitivna stopnja dinamike nastajanja novih podjetij 

vpliva na povečanje konkurence, kar obstoječa podjetja v boju za tržne deleže sili k 

prestrukturiranju in učinkovitejšemu poslovanju, ali pa vpliva na njihov izstop s trga, s čimer 

se izboljšuje razporeditev virov (Brown idr. 2004, 1). 

Internacionalizacija gospodarstva in povečevanje konkurenčnih pritiskov po eni strani 

spodbujajo fleksibilnost in inovativnost malih podjetij, po drugi strani pa lahko vplivajo na 

slabše poslovne rezultate predvsem manj učinkovitih malih podjetij. V takih pogojih so 

posamezniki prisiljeni iskati alternativne vire dohodkov, kar po eni strani vpliva na dinamiko 

nastajanja novih, učinkovitejših malih podjetij, po drugi strani pa povečuje delež dejavnosti, 

ki delujejo v neformalnem sektorju gospodarstva. Neustrezna davčna politika in visoki 

transakcijski stroški birokratskih ovir povečujejo delež dejavnosti, ki delujejo v neformalnem 

sektorju gospodarstva (Kocjančič in Bojnec 2011). 

Po rezultatih raziskave, ki sta jo opravila Nastav in Bojnec (2008) na vzorcu desetih novih 

držav članic EU v obdobju od leta 2000 do leta 2005, je bilo opaziti povečanje dinamike tako 

vstopov novih podjetij kot deleža sive ekonomije, in sicer predvsem v zgodnjem obdobju 

tranzicije. Presenetljiv rezultat raziskave je, da v proučevanem obdobju ni najti statistično 

značilne povezave, kar kaže na dejstvo, da so glavne ovire, ki so onemogočale pozitivno 

dinamiko vstopov novih podjetij, odstranjene ali vsaj bistveno zmanjšane. Delež 

samozaposlenih oseb v deležu vseh zaposlenih v proučevanem obdobju se je proti koncu 

obdobja povečal in se hkrati stabiliziral. Hkrati s povečanjem števila novih podjetij se je delež 

sive ekonomije zmanjšal. Na to je odločilno vplivala predvsem podjetništvu prijaznejša 

politika države, ki je s spodbujanjem podjetniških aktivnosti in spodbujanjem malega 

gospodarstva vplivala na zmanjšanje deleža sive ekonomije v BDP (Kocjančič in Bojnec 

2011). 
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3.3 Ukrepi FURS proti sivi ekonomiji 

Davčna uprava Republike Slovenije je že leta 2009 pričela z aktivnostmi v boju proti sivi 

ekonomiji in še danes sledi zastavljenim ciljem v smislu (DURS 2013): 

- povečanja učinkovitosti nadzora in povečanja prostovoljnega plačevanja davčnih 

obveznosti; 

- seznanjanja zavezancev z aktivnostmi FURS-a proti sivi ekonomiji preko medijev; 

- sodelovanja z drugimi inšpekcijskimi službami in organi; 

- zagotavljanja enotnega in enakomernega izvajanja nadzora sive ekonomije na vseh 

uradih; 

- priprave predlogov sprememb zakonodaje zaradi povečanja učinkovitosti nadzora in 

preprečevanja sive ekonomije.  

FURS izvaja nadzore zaradi preprečevanja sive ekonomije pri: 

- registriranih davčnih zavezancih, ki opravljajo tvegane dejavnosti in prometa v celoti ne 

evidentirajo v poslovne knjige ali zaposlujejo delavce na črno, da bi se izognili plačilu 

davkov in prispevkov; 

- neregistriranih zavezancih, sem spadajo predvsem fizične osebe, pri katerih se izvajajo 

nadzori nad kršitelji v skladu z določili Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 

črno.  

Finančna uprava RS mora s preventivnim delovanjem zagotoviti pravočasnost in pravilnost 

poravnavanja obveznosti davčnih zavezancev. Organi jim morajo dati jasna navodila za 

pravilno poslovanje in plačevanje svojih obveznosti. Za zavezance, ki s svojim ravnanjem 

namerno kršijo davčne predpise, potrebujejo ukrepe, ki morajo biti dovolj strogi, da jih bodo 

v prihodnje odvrnili od takšnih ravnanj (DURS 2013).  

Pojem sive ekonomije se pri nas navezuje tudi na davčne utaje oziroma na tisti del 

gospodarskih aktivnosti, za katere pravne ali fizične osebe ne plačujejo davkov in prispevkov. 

Največji primanjkljaj v prihodkih povzroča davek na dodano vrednost (DDV), saj predstavlja 

največji državni proračunski vir (DURS 2013).  

Ukrepov proti sivi ekonomiji se je treba lotiti celovito, to pomeni, da se odpravljajo poglavitni 

vzroki za nastanek s spodbudami, pregonom in z ustreznimi kaznimi. Cilj bo dosežen šele 

tedaj, ko bodo ti ukrepi spodbudili spremembo v obnašanju posameznikov, podjetij in 

potrošnikov. Potreben bo dvig zavesti in splošne kulture (DURS 2013). 

Ukrepe za zmanjšanje sive ekonomije lahko razdelimo na: 

- preventivne ukrepe: izobraževanje davčnih zavezancev, predstavitev dejavnikov tveganja, 

predstavitev dobrih knjigovodskih praks, spodbujanje negotovinskega poslovanja, 

horizontalno spremljanje (monitoring), zmanjšanje administrativnih in drugih 

zakonodajnih ovir, omogočanje razmer za zdravo rast in razvoj podjetij; 
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- ukrepe proti davčnim utajam: davčna ureditev mora s preventivnim delovanjem 

zagotoviti, da večina davčnih zavezancev poravna svoje obveznosti pravilno in 

pravočasno. Za kršitelje so potrebni strogi ukrepi. V boju proti največjim davčnim 

utajevalcem je potrebno medsebojno sodelovanje več organov, kot so FURS, policija in 

urad za preprečevanje pranja denarja. 

V preglednici 3 smo navedli nekaj možnih vrst ukrepov, ki bi jih Vlada RS (2013) lahko 

uporabila v boju proti sivi ekonomiji. 

Preglednica 3: Ukrepi Vlade RS proti sivi ekonomiji 

Odvračanje Izboljšanje 

odkrivanja 

Okrepitev inšpekcijskih služb. 

    Povezovanje informacijskih zbirk in izmenjava podatkov. 

    Zagotovitev celovite strategije. 

  Kazni Povečanje kazni. 

   Učinkovitost sodnih postopkov za sankcioniranje. 

Olajšanje  Preventivni 

ukrepi 

Enostavnost izpolnjevanja. 

izpolnjevanja Zagotovitev posrednih in neposredne spodbud. 

  Enostaven prehod v zaposlitev ali samozaposlitev. 

  Razvoj mikro podjetništva. 

  Ukrepi za preprečevanje brisanja in prirejanja 

  evidenc o prometu davčnih zavezancev. 

  Spodbujanje uporabe negotovinskega plačevanja. 

  Spodbujanje denarnih depozitov na bankah. 

  Prijazno poslovno ter zakonodajno okolje. 

  Informacije in pomoč pri ustanavljanju ter poslovanju. 

  Kurativni ukrepi Medsebojni nadzor. 

   Prostovoljna prijava. 

  Spodbujanje 

občutka 

zavezanosti 

Komunikacijska kampanja. 

  Davčna in postopkovna pravičnost. 

   Ozaveščanje o prednostih redne zaposlitve. 

   Mednarodna izmenjava informacij, meddržavni 

sporazumi. 

Vir: Vlada RS 2013. 

Obseg odkritih primerov sive ekonomije je odvisen od učinkovitosti inšpekcijskih služb ter 

njihovega medsebojnega sodelovanja. Učinkovitost organov se spremlja preko števila 

opravljenih nadzorov, po številu odkritih kršitev in znesku glob. Ti nadzori vplivajo na obseg 

pobranih dajatev, vendar pa je cilj vseh teh nadzorov pravzaprav odvračajoč učinek na kršilce.  
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Za izvajanje učinkovitega nadzora inšpekcijskih služb je potrebna podpora javnosti in 

zavedanje celotne družbe, da je treba spoštovati predpise in zakone ter da glavni namen 

inšpekcije ni izrekanje glob, ampak zagotavljanje pravne države (DURS 2013).  

V zadnjih dveh letih so prednostne naloge FURS-a v zvezi z nadzorom sive ekonomije 

namenjene predvsem (DURS 2013): 

- nadzorom blagajniškega poslovanja; 

- pregledom podatkov računalnikov davčnih zavezancev in ACL inšpiciranja (elektronsko 

podprto davčno inšpiciranje z uporabo programske opreme ACL); 

- davčnim in inšpekcijskim nadzorom dajatev z metodo ocene davčne osnove; 

- odkrivanjem in preprečevanjem dela na črno; 

- terenskim ogledom in pridobivanju podatkov; 

- sodelovanju s carino; 

- nadzorom z metodo fotografiranja računov; 

- vodenju prekrškovnih postopkov v primerih kršitev in izrekanja glob. 

3.3.1 Nadzor pri gotovinskem poslovanju 

DURS in Carinska uprava RS (CURS) sta junija 2013 sprejela načrt okrepljenega nadzora in 

medsebojnega sodelovanja pri obvladovanju davčnih tveganj pri gotovinskem poslovanju. S 

1. 7. 2013 je začela veljati nova davčna zakonodaja (ZdavP, Ur. l. RS, št. 111/13-UPB4), ki 

določa, da davčni zavezanci ne smejo imeti ali uporabljati računalniških programov, ki 

omogočajo kakršno koli naknadno spreminjanje in brisanje podatkov brez revizijske sledi. 

Enaka pravila veljajo tudi za proizvajalce programske in strojne opreme, ki ne smejo davčnim 

zavezancem omogočiti uporabe programov in opreme, ki omogoča naknadno spreminjanje 

podatkov brez hrambe izvornih podatkov. Za prekrške pri gotovinskem poslovanju so v 398. a 

členu ZdavP-2 določene globe za kršitelje.  

- Z globo od 3.000 do 10.000 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba. 

- Z globo od 20.000 do 70.000 EUR se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik ali 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 

- Z globo od 50.000 do 250.000 EUR se kaznuje pravna oseba. 

- Predpisane globe za odgovorne osebe znašajo od 1.500 do 10.000 EUR.  

Predhodni ukrepi pomenijo nadomestno rešitev uvedbi davčnih blagajn, ki so bile v 

preteklosti večkrat omenjene in predlagane. Ta ukrep je za gospodarske subjekte nedvomno 

cenejši in prijaznejši, saj niso obremenjeni z nakupom nove opreme, dosežen pa bo pozitiven 

učinek glede zmanjševanja možnosti utaj davkov ob zelo nizkih stroških za davčne zavezance, 

ki poslujejo pravilno (Vlada RS 2013).  

Ukrepe pri gotovinskem poslovanju bodo izvajali tudi davčni inšpektorji, katerih naloge bodo 

usmerjene predvsem v pridobivanje informacij za pravilnosti obdavčitve ter posledično v 
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opravljanje nadzora, saj so bili do sedaj v inšpekcijskih postopkih ugotovljeni naslednji hujši 

davčni prekrški (DURS 2013): 

- neizdajanje računov; 

- izdajanje večkratnih kopij istega računa; 

- izdajanje dokumenta z drugim nazivom; 

- izdajanje računov brez podatkov o izdajatelju; 

- brisanje ali popravljanje postavk na računih; 

- prilagajanje prometa z neupravičenimi popusti; 

- izdajanje računov v imenu fiktivnih podjetij; 

- nepravilno ugotovljena stopnja DDV; 

- zamenjava artiklov na računu z artikli z nižjim DDV; 

- prirejanje prometa; 

- uporaba starih stopenj DDV; 

- onemogočanje dostopa in vpogleda v podatke elektronsko vodenih poslovnih knjig, 

nepravilnosti pri obračunu davčnih odtegljajev. 

3.3.2 Vklopi razum, zahtevaj račun 

Ker siva ekonomija ni le ekonomski problem, temveč tudi moralni, je Vlada RS oktobra 2013 

začela kampanjo proti sivi ekonomiji z geslom »Vklopi razum, zahtevaj račun«. S to 

kampanjo bo država osveščala in spreminjala miselnost ljudi. FURS se zaveda, da je tudi med 

državljani za izboljšanje situacije potrebna njihova aktivna vloga. Namen akcije je, da 

državljani za vsak nakup ali opravljeno storitev zahtevajo račun in če želijo, lahko z 

brezplačnim multimedijskim sporočilom (MMS) pošljejo fotografijo računa FURS-u, ki bo 

prejete račune evidentiral in uporabil v postopkih davčnega nadzora.  

3.3.3 Davčne blagajne 

Ministrstvo za finance RS je že dvakrat načrtovalo uvedbo davčnih blagajn, prvič so bile 

omenjene leta 2006, ko je bil napisan osnutek zakona, vendar ni prišlo do njegove potrditve, 

nato pa zopet leta 2011, ko je bil napisan in odobren zakon o davčnih blagajnah. 

Decembra 2014 je Vlada RS ponovno sprejela sklep, s katerim bo nadgradila sistem do sedaj 

uveljavljenih virtualnih davčnih blagajn, ki naj bi se uvedle za vse subjekte, ki opravljajo 

gospodarsko dejavnost. S tem se bo razširila davčna osnova zaradi zajetja celotnega prometa 

posameznega zavezanca, davčne blagajne pa bodo posredno povezane s centralnim 

informacijskim sistemom FURS. S tem ukrepom se bo povečala preglednost poslovanja 

davčnih zavezancev in zmanjšalo skrivanje, ki nastane pri prodaji blaga in storitev.  

Davčne blagajne bi po oceni vlade povečale preglednost poslovanja davčnih zavezancev in 
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otežile skrivanje dejanskega prometa, doseženega s prodajo blaga in storitev. 

Pri terenskem delu, ko uporaba davčnih blagajn ne bo možna, bo davčnim zavezancem v 

določenih primerih dovoljeno beleženje prometa in izdajanje računov.  

S pomočjo davčnih blagajn bo vsak račun prejel številko iz centralnega računalnika finančne 

uprave, še preden ga bo izdajatelj natisnil in izročil kupcu. Pridobitev številke naj bi trajala 

0,2 do 0,3 sekunde. Do takrat se bodo uporabljale registrske blagajne, v katere mora biti 

nameščen program, ki onemogoča spreminjanje računov. 

Med najpomembnejše vzroke za uvedbo davčnih blagajn se po FURS-u uvrščajo vzpostavitev 

enakopravnejših pogojev poslovanja za zavezance, ureditev trga in preprečevanje nelojalne 

konkurence. Pomemben je učinkovit nadzor nad izvajanjem predpisov s poenotenjem 

postopka nadzora gotovinskega poslovanja. Uvedba blagajn je povezana z ocenami o 

povečanju javnofinančnih prihodkov. Lahko bi prišlo do izboljšanja upravljanja s človeškimi 

viri, saj bi davčne blagajne nadomestile pomanjkanje davčnih inšpektorjev. Pojem davčnih 

blagajn se povezuje s preprečevanjem davčnih utaj in goljufij na področju DDV in drugih 

dajatev. Z njihovo pomočjo bi prišli do kakovostnejših podatkov o poslovanju davčnih 

zavezancev ter posledično zaščitili potrošnike (Vlada RS 2014b). 

Pred uvedbo davčnih blagajn bodo verjetno opravljene študije gibanja DDV, ki je bil pod 

drobnogledom ministrstva za finance zadnje leto. 

Vlada RS se je januarja 2015 seznanila z izhodišči uvedbe davčnih blagajn ter pripravila 

novelo zakona. Po ustreznem predhodnem obdobju za prilagoditev na novo ureditev se 

uveljavitev zakona načrtuje s 1. 9. 2015 oziroma 1. 1. 2016 (Vlada RS 2014b). 

3.4 Rezultati ukrepov proti sivi ekonomiji 

Podatki Finančne uprave kažejo, da se je odnos javnosti do sive ekonomije in davčnih utaj v 

zadnjem letu, odkar potekajo pospešene akcije, vidno spremenil. Okrepila se je zavest davčnih 

zavezancev, saj so spoznali, da lahko k zmanjšanju sive ekonomije pripomore vsak 

posameznik in to ni samo odgovornost države. Opaziti je izboljšanje prostovoljnega 

izpolnjevanja davčnih obveznosti in zmanjšanje obsega davčnih kršitev ob inšpekcijskih 

pregledih ter število samoprijav. Prav tako so se pri samostojnih podjetnikih (s. p.) in pravnih 

osebah pokazali trendi prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, kar je vidno iz povečanega 

števila oddanih obračunov (DURS 2014a).  

18. 8. 2014 je pričel veljati spremenjeni Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

(ZPDZC, Ur. l. RS, št. 32/14, 29/10, 57/12, 21/13 – ZUTD-A in 32/14 – ZPDZC-1). Zakon 

omogoča okrepitev nadzora na terenu, povečuje sankcije za kršitelje tega zakona in zagotavlja 

podlago za učinkovito delo nadzornih organov. Zakon prepoveduje delo na črno, zaposlovanje 
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na črno ter oglaševanje dela in zaposlovanja na črno. Je pa v zakonu prišlo tudi do sprememb, 

saj so določene nekatere izjeme, ki se po novem ne štejejo več kot delo na črno. To so: 

- brezplačna pomoč na kmetiji, planinah in skupnih pašnikih. Pri delu so lahko v pomoč 

sorodniki do tretjega kolena; 

- sosedska pomoč, če ni sklenjene pogodbe in je opravljena brezplačno;  

- sorodstvena pomoč; 

- nujno delo; 

- humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije ter prostovoljno in 

dobrodelno delo; 

- osebno dopolnilno delo. 

Davčna uprava je bila v letu 2013 zelo uspešna v aktivnostih povečevanja prostovoljnega 

plačevanja davčnih obveznosti ter na področju nadziranja pravočasnosti plačevanja davčnih 

obveznosti. V letu 2013 je bilo število opravljenih nadzorov višje za 310 % v primerjavi z 

letom 2012, ko je bilo vseh nadzorov 4.954.  

Potekalo je prikrito fotografiranje računov z namenom naknadne kontrole ujemanja računov s 

podatki v poslovnih knjigah in davčnih obračunih. Aktivnosti so se izvajale v sodelovanju z 

mobilnimi enotami carinske uprave, s pomočjo katerih je bilo v letu 2013 opravljenih več kot 

20.000 preventivnih ukrepov.  

V boju proti sivi ekonomiji je bilo izrečenih 29 prepovedi opravljanja dejavnosti. V 28 

primerih so bili ugotovljeni posebno hudi davčni prekrški (brisanje posameznih postavk na 

računih, nepredložitev podatkov v predpisani elektronski obliki).  

Poleg ostalih ukrepov, kot so ogledi na terenu, nadzori blagajniškega poslovanja, nadzori 

izdanih računov, sodelovanje s CURS, je bilo opravljenih še 94 nadzorov dela na črno in 63 

izdanih odločb o prepovedi izvajanja le-tega. 

Na področju ciljno usmerjenih nadzorov sistemskih utaj DDV je bilo opravljenih 1.584 

davčnih nadzorov. V postopku nazora je bilo dodatno obračunanih za 24.624.392 EUR 

davčnih obveznosti. Aktivnosti davčne uprave pri nadzorih sistemskih goljufij DDV so 

usmerjene v povečanje aktivnosti preprečevanja in hitrejšega odkrivanja tovrstnih utaj ter 

pregona kaznivih dejanj.  

Kot izhaja iz slike 4 v nadaljevanju, je bilo največ zaključenih davčnih preiskav (20 %) 

izvedenih na podlagi prejetih anonimnih prijav. Sledijo zaključene davčne preiskave (16 %), 

opravljene na podlagi zahtevkov iz tujine, s 14 % jim sledijo preiskave na podlagi prijav 

premoženja, informacij, prejetih od drugih organov, ter zaznav nepravilnosti v postopkih 

nadzora. V 8 % so bile informacije pridobljene preko medijev, z nekaj odstotki pa jim sledijo 

še odstopljene prijave drugih organov, prejete podpisane prijave, skupinske preiskave in 

nazadnje posamične preiskave.  
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Slika 4: Struktura preiskav glede na vzrok za uvedbo v letu 2013 

Vir: DURS 2014a. 

V letu 2013 je bilo 60 zaključenih davčnih preiskav, kar predstavlja 95,2-odstotno realizacijo 

letnega načrta (DURS 2014a).  

V skladu z načrtom dela FURS so bile aktivnosti davčnega preiskovanja v letu 2013 

usmerjene v učinkovito odkrivanje in preprečevanje davčnih utaj. Davčni inšpektorji in 

davčni inšpektorji preiskovalci so se osredotočali predvsem na primere, pri katerih so se na 

osnovi analize pridobljenih informacij iz različnih virov ugotovili, da obstaja sum kršitve 

davčne zakonodaje in utaje davkov. 
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4 SIVA EKONOMIJA V EVROPSKIH DRŽAVAH 

 

Obstoj sive ekonomije v določenem gospodarstvu je odvisen tudi od pripadnosti in kulture 

prebivalstva v državi. Algan in Cahuc (2006) sta v raziskavi ugotovila, da je prebivalstvo z 

manjšo pripadnostjo do svoje države bolj naklonjeno goljufanju države in s tem sivi 

ekonomiji kot prebivalstvo z večjo naklonjenostjo državi. Pripadnost prebivalstva se od 

države do države razlikuje, zato je tudi siva ekonomija v nekaterih državah sprejemljivejša 

kot v drugih. Avtorja ugotavljata, da so sivi ekonomiji najmanj naklonjene skandinavske 

države, medtem ko je siva ekonomija najsprejemljivejša v sredozemskih državah in državah 

Vzhodne Evrope (Tadl 2013). 

4.1 Obseg sive ekonomije v evropskih državah 

Obseg sive ekonomije je v desetletnem obdobju v letu 2013 dosegel najnižjo točko in je 

ocenjen na 2,15 milijonov EUR (Schneider 2013). 

V preglednici 4 smo predstavili EU-27 držav ter prisotnost sive ekonomije v % BDP v 

obdobju od leta 2003 do 2013. Če pogledamo rezultate, ugotovimo, da je bilo povprečje sive 

ekonomije v letu 2003 22,3 % uradnega BDP, v letu 2008 pa se je ta zmanjšal na 19,3 % in 

povečal na 19,8 % v letu 2009 ter nato v letu 2013 ponovno znižal na 18,4 %. Če pogledamo 

velikost sive ekonomije v letih 2012 in 2013 in jo primerjamo z leti 2008 in 2009, ugotovimo, 

da se je v večini evropskih držav obseg sive ekonomije znižal, kar je posledica zmanjšanja 

svetovne in finančne krize. Okrevanje in razcvet gospodarstva sta tako najpomembnejša 

razloga za zmanjšanje sive ekonomije, saj imajo ljudje v tem primeru manjše potrebe oz. želje 

za izvajanje dodatnih dejavnosti zaradi večje zaposlenosti. Edini izjemi pri tem sta Grčija in 

Španija, kjer je recesija uradnega gospodarstva tako močna, da celo zmanjšuje povpraševanje 

po dejavnosti sive ekonomije zaradi velikih izgub v dohodku tako Špancev kot Grkov.  

Preglednica 4: Obseg sive ekonomije 27 držav EU v letih 2003–2013 (izraženih v % 

BDP) 

Država/leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Avstrija  10,8 11 10,3 9,7 9,4 8,1 8,47 8,2 7,9 7,6 7,5 

Belgija 21,4 20,7 20,1 19,2 18,3 17,5 17,8 17,4 17,1 16,8 16,4 

Bolgarija  35,9 35,3 34,4 34 32,7 32,1 32,5 32,6 32,3 31,9 31,2 

Ciper 28,7 28,3 28,1 27,9 26,5  26 26,5 26,2  26 25,6 25,2 

Češka 19,5 19,1 18,5 18,1 17 16,6 16,9 16,7 16,4 16 15,5 

Danska  17,4 17,1 16,5 15,4 14,8 13,9 14,3 14 13,8 13,4 13 

Estonija 30,7 30,8 30,2 29,6 29,5  29 29,6 29,3 28,6 28,2 27,6 

Finska 17,6 17,2 16,6 15,3 14,5 13,8 14,2 14 13,7 13,3  13 

Francija 14,7 14,3 13,8 12,4 11,8 11,1 11,6 11,3  11 10,8 9,9 
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Država/leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nemčija 17,1 16,1 15,4 15,1 14,7 14,2 14,6 13,9 13,7 13,3 13 

Grčija 28,2 28,1 27,6 26,2 25,1 24,3  25 25,4 24,3 24 23,6 

Madžarska  25 24,7 24,5 24,4 23,7  23 23,5 23,3 22,8 22,5 22,1 

Irska 15,4 15,2 14,8 13,4 12,7 12,2 13,1 13 12,8 12,7 12,2 

Italija 26,1 25,2 24,4 23,2 22,3 21,4  22 21,8 21,2 21,6 21,1 

Latvija 30,4  30 29,5  29 27,5 26,5  27,1 27,3 26,5 26,1 25,2 

Litva  32 31,7 31,1 30,6 29,7 29,1 29,6 29,7 29 28,5  28 

Luksemburg 9,8 9,8 9,9  10 9,4 8,5 8,8 8,4 8,2 8,2   8,1 

Malta 26,7 26,7 26,9 27,2 26,4 25,8 25,9  26 25,8 25,3 24,3 

Nizozemska 12,7 12,5  12 10,9 10,1 9,6 10,2  10 9,8 9,5 9,1 

Poljska 27,7 27,4 27,1 26,8  26 25,3 25,9 25,4  25 24,4 23,8 

Portugalska 22,2 21,7 21,2 20,1 19,2 18,7 19,5 19,2 19,4 19,4 19 

Romunija 33,6 32,5 32,2 31,4 30,2 29,4 29,4 29,8 29,6 29,1 28,4 

Slovenija 26,7 26,5  26 25,8 24,7  24 24,6 24,3 24,1 23,6 23,1 

Španija  22,2 21,9 21,3 20,2 19,3 18,4 19,5 19,4 19,2 19,2 18,6 

Slovaška 18,4 18,2 17,6 17,3 16,8 16 16,8 16,4  16 15,5  15 

Švedska 18,6 18,1 17,5 16,2 15,6 14,9 15,4  15 14,7 14,3 13,9 

Anglija 12,2 12,3  12 11,1 10,6 10,1 10,9 10,7 10,5 10,1 9,7 

Povprečje 27 držav EU 22,3 21,9 21,5 20,8 19,9 19,2 19,8 19,6 19,2 18,9 18,4 

Vir: Schneider 2013. 

Če povzamemo raziskavo Schneiderja (2013), obstajajo štiri različna gibanja glede na velikost 

sive ekonomije, ki je prikazana v preglednici 4.  

1. V splošnem je bilo opaziti padec sive ekonomije v visoko razvitih evropskih državah 

(Nemčija, Francija, Avstrija, Nizozemska). Glavni razlog za to je okrevanje gospodarstva 

v večini držav. 

2. Vzhodne in srednjeevropske države ter nove članice EU, kot so na primer Bolgarija, 

Češka, Ciper, Latvija in Poljska, imajo večji obseg sive ekonomije kot stare članice, zato 

je obseg sive ekonomije povečan od zahoda proti vzhodu. 

3. Prav tako opazimo povečanje velikosti in razvoj sive ekonomije od severa proti jugu. V 

povprečju imajo južne države EU bistveno višji obseg sive ekonomije od tistih iz zahodne 

in severne Evrope.  

Raziskava in izračun velikosti in razvoja sive ekonomije sta bila narejena s pomočjo 

DYMIMIC modela (Schneider 2013). Ker se s pomočjo tega modela dobijo samo relativne 

vrednosti, je ob tem modelu uporabljen še model povpraševanja po denarju. To metodo je prvi 

uporabil Cagan leta 1958. Izračunal je razmerje med povpraševanjem po gotovini in davčno 

obremenitvijo in ga opredelil kot glavni vzrok za pojav sive ekonomije. Leta 1980 je Tanzi 

metodo razširil tako, da je ekonometrično ocenil povpraševanje po gotovini. Predpostavil je, 

da se v sivi ekonomiji transakcije opravljajo pretežno z gotovino, kar ne pušča sledi v 
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gospodarstvu. Tako se povečanje sive ekonomije pokaže v povišanem povpraševanju po 

gotovini. Ta upošteva najrazličnejše dejavnike, ki bi tako ali drugače lahko vplivali na sivo 

ekonomijo: davčno breme, jakost državne regulacije, zapletenost davčnega sistema, gibanje 

dohodkov, plačilne navade, obrestne mere itd. (Schneider in Enste 2002b). 

4.2 Ukrepi proti sivi ekonomiji v določenih državah EU 

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je januarja 2014 sprejel sklep in strategijo boja 

proti sivi ekonomiji. Po njihovem mnenju je treba poudariti pomembnost boja proti sivi 

ekonomiji in neprijavljenem delu, ki ga izvajajo Evropska komisija, specializirane institucije, 

kot je Eurofound, ter druge mednarodne organizacije (Ur. l. EU, št. 2014/C 177/02).  

Pred začetkom izvajanja navedenih ukrepov bi bilo potrebno določiti kvantitativno in 

kvalitativno oceno teh pojavov, ki se v državah članicah EU med seboj močno razlikujejo, in 

njihovih negativnih gospodarskih in družbenih učinkov, ki imajo različne vplive zaradi 

različnih strukturnih razmer, moral bi se rešiti tudi metodološki problem o oceni obsega in 

razvoja sive ekonomije z uporabo enotne metode za vse države članice. 

V nadaljevanju smo opisali ukrepe proti sivi ekonomiji v petih držav EU-27, in sicer v dveh 

sosednjih državah Italiji in Hrvaški ter v dveh visoko razvitih državah, kjer siva ekonomija 

skoraj ne obstaja zaradi učinkovitih sistemov ter morale in kulture prebivalstva, to sta Finska 

in Švedska, in gospodarsko razviti Nemčiji, kjer je ocenjena siva ekonomija na 13 % BDP. 

4.2.1 Italija 

Obseg sive ekonomije v Italiji ocenjujejo od 250 do 500 milijard EUR letno oziroma od  

16,9 do 32 % BDP. Italijanski statistični urad ISTAT je za leto 2006 ocenil, da siva 

ekonomija obsega 16,9 % italijanskega BDP. Delo na črno po oceni ISTAT predstavlja 38-

odstotni delež v celotnem obsegu sive ekonomije. Največ sive ekonomije je v storitvenih 

dejavnostih, ki zajemajo 70 % celotnega obsega sive ekonomije, okoli 17 % v industriji in 

okoli 3 % v kmetijstvu. 

Skoraj polovica sive ekonomije v Italiji je povezana s kaznivimi dejanji in z organiziranim 

kriminalom. Sivo ekonomijo v Italiji obravnavajo celovito z davčnimi ukrepi in 

protikorupcijsko zakonodajo ter preprečevanjem pranja denarja. Večina davčnih utaj poteka v 

mednarodnem okolju. V začetku gospodarske krize so se okrepili ukrepi proti davčnim 

utajam. Okrepili so izmenjave informacij z drugimi evropskimi državami in uvedli nadzor nad 

gotovinskim poslovanjem. V Italiji so že v letu 1982 uvedli davčne blagajne, vendar po 

podatkih ta ukrep ni bistveno vplival na zmanjšanje obsega sive ekonomije. Boljše rezultate 

daje ukrep, s katerim so omejili vse gotovinske transakcije nad 1.000 EUR. Omejitev velja 

tako za pravne kot fizične osebe. Povečali so tudi nadzor pri tistih osebah, pri katerih je bil 
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ugotovljen razkorak med prijavljenimi dohodki in njihovim premoženjem (Vlada RS 2013). 

V Italiji se proti sivi ekonomiji bori posebna enota policije, imenovana finančna policija 

(Guardia di Finanza), ki spada pod ministrstvo za gospodarstvo in finance. Je vojaška enota, 

ki je sestavni del italijanskih oboroženih sil in organov pregona. Poglavitne naloge finančne 

policije zajemajo preprečevanje, odkrivanje in poročanje o utajah in kakršnih koli drugih 

kršitvah finančnih zakonov ter predpisov. Spremljajo pravilno izpolnjevanje političnih in 

gospodarskih predpisov in opravljanje dejavnosti pomorske patrulje za namene finančne 

policije.  

Finančna policija je torej pristojna za vse gospodarske in finančne zadeve, prav tako pa 

sodeluje pri vzdrževanju javne varnosti in reda ter v vojaških obrambnih dejavnostih vzdolž 

državnih meja.  

Prav tako ima Italija izdelane politične ukrepe, ki služijo kot aparat proti sivi ekonomiji 

(Schneider in Enste 2002a). 

- Ustanovili so nacionalni odbor (Comitato per I'Emersione del Lavoro Non Regolar) za 

vodenje in boj proti sivi ekonomiji. V odboru skrbijo za koordinacije med socialnimi 

partnerji, trgovinskimi združenji ter davčno-revizijskimi organi, s pomočjo katerih so 

dosegli povečan učinek v boju proti sivi ekonomiji.  

- Izvedena je bila posebna strategija za ustvarjanje spodbude za podjetnike in delavce, ki so 

zaposleni na črno, s pomočjo katere bi legalizirali njihova dejanja in zaposlitve. 

Zakonodaja je omogočala znižanje prispevkov za socialno varnost ter davčno pomoč za 

zaposlene ter za ostale, ki so se odločili za legalizacijo svoje dejavnosti.  

Vendar analize teh ukrepov kažejo, da rezultati ne dajejo zadovoljivih učinkov. Schneider in 

Enste (2002a) sta pri analizi in proučevanju ukrepov ugotovila nekatere pomanjkljivosti, 

zaradi katerih ukrepi niso bili uspešni.  

- V kampanji proti sivi ekonomiji bi si morali prizadevati, da se zagotovijo spodbude, ki bi 

motivirale akterje sive ekonomije, da se preusmerijo v uradno gospodarstvo in si 

zagotovijo enako davčno obravnavo kot ostali davčni subjekti.  

- Spodbude, ki smo jih omenili v prejšnjem odstavku, povečujejo nezaupanje ljudi do 

države in zmanjšujejo njihovo davčno moralo. Taki politični ukrepi povečujejo možnost 

za ponovno delovanje v sivi ekonomiji ter posledično špekulativno čakanje na nove 

ugodne politične ukrepe.  

4.2.2 Nemčija 

Obseg sive ekonomije v Nemčiji znaša okrog 344 milijard EUR oziroma okrog 13 % BDP. 

Nemčija se je v boju proti sivi ekonomiji osredotočila predvsem na področje črnih gradenj, 

davčnih utaj, dela na črno ter finančnih trgov.  
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Črne gradnje: sankcije so zelo visoke, inšpektorji pa jih iščejo s pomočjo zračnih posnetkov 

ter spletnih aplikacij.  

Kazni oziroma sankcije za črnograditelje so: 

- prepoved nadaljevanja gradnje, dokler se ne pridobijo ustrezni dokumenti za legalizacijo; 

- prepoved uporabe stavbe; 

- rušenje zgradbe – ukrep se uporabi v primeru, da ni možno pridobiti gradbenega 

dovoljenja; 

- globa, ki je neodvisna od prej naštetih ukrepov. 

Davčne utaje: za utajo ali poskus utaje davkov so zagrožene visoke denarne in zaporne kazni. 

Njihova zakonodaja v primeru utaj predvideva t. i. samoovadbo, ki je vezana na določen rok. 

To pomeni, da so osebe, ki pred uvedbo postopka same prijavijo kaznivo dejanje pristojnim 

organom, oproščene kazenskega pregona. Pomen tega ukrepa je, da kršiteljem omogoča 

naknadno plačilo davka in ga obenem oprosti kazenskega pregona, državi pa prinese v 

proračun prihodek, ki ji pripada.  

Ključ za učinkovit boj proti davčnim utajam je mednarodna izmenjava informacij, zato imajo 

s številnimi državami sklenjene posebne sporazume za boj proti tem.  

Delo na črno: zanj je pristojna Zvezna carinska uprava, znotraj katere je organizirana enota, 

imenovana Finanzkontrolle Schwarzarbeit (Finančna kontrola dela na črno). Pomembna je 

učinkovita kontrola, v kateri so dolžni aktivno sodelovati tako delodajalci in delavci kot 

naročniki del. V primeru odklonitve sodelovanja ali onemogočanja dostopa do zemljišč ali 

poslovnih prostorov se kršiteljem naloži globa, ki glede na vrsto prekrška lahko doseže tudi 

milijonsko vrednost. Tako kot drugje je tudi pri delu na črno ključnega pomena medsebojno 

sodelovanje med različnimi državnimi organi. 

Finančni trgi: gospodarska kriza, ki je prisotna zadnjih nekaj let, je bila povod za to, da se je 

Nemčija osredotočila predvsem na izboljšanje stanja finančnih trgov, saj so se ravno tu 

pokazale največje pomanjkljivosti. Glavni cilj je zaščita potrošnikov pred preglednimi 

naložbami in visokimi izgubami. 

Uvedli so strožje zahteve glede obveščanja potencialnih kupcev. Zakon, ki so ga sprejeli, 

določa, da morajo prodajni prospekti izčrpneje določati podatke o lastnostih in tveganjih 

naložb, prav tako pa morajo biti razvidni podatki o zanesljivosti ponudnika (Vlada RS 

2014b).  

4.2.3 Finska 

Na Finskem obseg sive ekonomije ocenjujejo na okoli 7 % BDP, kar znaša okoli 14 milijard 

EUR letno. Če bi ta znesek obdavčili, bi letno dobili okrog 4–6 milijard evrov dodatnih 
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javnofinančnih prihodkov. V preteklih letih so uvedli več ukrepov za preprečevanje sive 

ekonomije in dosegli visoko politično podporo za oblikovanje in izvajanje posebnih akcijskih 

programov vlade. Pravilno izvedbo programov nadzirajo prav za to oblikovane skupine, ki jih 

sestavljajo predstavniki različnih ministrstev. V tem projektu so sodelovali različni resorji in 

sindikati. Leta 2011 je bila ustanovljena posebna enota za zbiranje in analiziranje podatkov o 

sivi ekonomiji. V to enoto so bili vključeni posamezniki s področja davkov, carin, pokojnin, 

nadomestil za brezposelne, subvencij, EU-financiranja, policije, pranja denarja in financiranja 

terorizma in ostalih podobnih področij, ki spremljajo, zbirajo in analizirajo podatke o 

tveganjih na posameznih področjih in predlagajo ukrepe za zmanjšanje sive ekonomije. Te 

enote imajo dostop do vseh zaupnih podatkov državnih organov, na podlagi teh pa se 

pripravijo javno dostopna poročila, v katerih opozarjajo na tveganja, ki so povezana z 

neplačilom davkov (Vlada RS 2013). 

4.2.4 Švedska 

Ocena obsega sive ekonomije na Švedskem znaša okrog 14 milijard EUR, kar je približno  

4 % njihovega BDP. Od tega delo na črno predstavlja 50 %, mednarodne transakcije 35 %,  

10 % velika podjetja, 5 % je ostalih dejavnikov. Njihov dolgoročni cilj je postati najbolj 

učinkovita davčna uprava Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Imajo 

celo svoj moto, ki pravi, da so družba, kjer vsak plačuje pravičen delež javnih dajatev. 

Njihova motivacija je, da bodo redno plačevali svoje davčne obveznosti, dokler jih bodo tudi 

vsi ostali. Organi, ki se ukvarjajo z davčnimi utajami, so: 

- davčna uprava; 

- Urad za gospodarski kriminal; 

- carinska uprava. 

Davčno upravo sestavljajo posebne specializirane enote za boj proti davčnemu kriminalu in 

davčnim utajam (tax fraud investigation units – TFIU). Ustanovili so jih leta 1998 z 

namenom, da bi izboljšali učinkovitosti ukrepov proti davčnim utajam. Enote imajo 

izoblikovane različne oblike ukrepov glede resnosti davčnih utaj (Vlada RS 2013).  

Preventivni ukrepi se uporabljajo za malo gospodarstvo, kjer s preventivnimi obiski pri 

ustanoviteljih novih podjetij predstavijo prednosti pravilnega in pravočasnega poravnavanja 

davčnih obveznosti in jih seznanijo s tveganji na tem področju.  

Posebno pozornost namenjajo resnejšim davčnim utajam in jih poskušajo kar najbolj otežiti. 

Pri tem sodelujejo s ponudniki storitev in industrijskimi združenji. Najodločneje ukrepajo 

proti najhujšim storilcem, ki organizirano izvajajo davčne utaje in s tem najbolj rušijo 

zaupanje v pravno državo in pravični davčni sistem (Vlada RS 2013).  
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4.2.5 Hrvaška 

Hrvaška siva ekonomija je ocenjena na okoli 130 milijonov EUR, kar znaša okrog 32 % BDP, 

zato so leta 2013 pričeli z ukrepi zatiranja sive ekonomije, utaje davkov, nelojalne konkurence 

in z ureditvijo gotovinskega prometa. 

S 1. 1. 2013 je na Hrvaškem pričel veljati zakon o davčnih blagajnah pri poslovanju z 

gotovino (Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom). Od tega dne so bile davčne blagajne 

obvezne za vsa velika in srednje velika podjetja ter za podjetja, ki so kot eno od dejavnosti 

opravljala dejavnost gostinstva. Nato so bile od 1. 4. 2013 davčne blagajne obvezne za 

subjekte, ki kot eno od dejavnosti opravljajo dejavnost trgovine, vzdrževanje in popravilo 

motornih vozil in motornih koles, in subjekte, ki opravljajo dejavnosti svobodnih poklicev. 

Od 1. 7. 2013 naprej so davčen blagajne obvezne za vse zavezance (Vlada RH 2012).  

Hrvaška je za kršitelje zakona uvedla visoke kazni. Globa za pravno osebo znaša od 10.000 

(1.300 EUR) do 500.000 kun (66.000 EUR). Za kupce brez računa pa globe znašajo od 200 

(27 EUR) pa do 2.000 kun (270 EUR). 

Hrvaška je zelo zadovoljna z rezultati uvedbe davčnih blagajn. Hrvaški gostinci, trgovci in 

odvetniki so lani po podatkih hrvaške davčne uprave prijavili za osem milijard kun (cca 

milijardo EUR) več prometa v gotovinskem poslovanju kot v letu 2012. Učinki davčnih 

blagajn so tako v prvem letu v državno blagajno prinesli približno 18 % več denarja kot v 

prejšnjem letu (STA 2014).  

Tudi na Hrvaškem so, podobno kot pri nas, začeli z nacionalno kampanjo »Brez računa se ne 

računa«, ki usmerja zavedanje državljanov, da zahtevajo in vzamejo račun. Del kampanje so 

tako radijski kot televizijski spoti ter razne tiskovne konference, ki spodbujajo državljane, da 

zbirajo račune. Za učinkovito izvedbo fiskalizacije je seveda potreben ustrezen davčni nadzor 

(Vlada RS 2013). 

V preglednici 5 smo predstavili prijeme proti sivi ekonomiji v izbranih petnajstih državah EU.  

Preglednica 5: Ukrepi petnajstih držav EU proti sivi ekonomiji  

Država Nadzor Odpravljanje vzrokov 

Avstrija Povečan nadzor na trgu dela Poenostavljanje in odpravljanje 

  in centralizacija nadzora, administrativnih postopkov,  

  vzpostavitev skupine za boj fleksibilnejši trg dela, davčne 

  proti prikritemu delu  reforme. 

  ilegalnih priseljencev.  

Belgija Povečan nadzor davčnih  Vpeljani posebni ukrepi za  

  organov in organov na trgu spremembo prikritega  

  dela. (gospodinjskega) dela v legalno 
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Država Nadzor Odpravljanje vzrokov 

    delo, 

    zniževanje zakonodajnega  

    bremena na začasno delo, 

    zniževanje birokracije in tarif. 

Danska Povečan in centraliziran Zniževanje davčnega bremena za 

  nadzor davčnih organov in  samostojne podjetnike in  

  organov na trgu dela. podjetja, zniževanje  

    administrativnega bremena, 

    poenostavljanje zakonodaje. 

Francija Povečan nadzor oblasti na trgu 

dela in davčno področje. 

Poenostavitev delovne zakonodaje 

(sezonsko delo), 

    sektorske študije pojava za  

    pridobitev boljšega razumevanja, 

    spodbujanje sodelovanja med  

    organi, ozaveščanje javnosti in  

    delodajalcev, okrepljene sankcije, 

    mednarodno sodelovanje. 

Grčija  Povečan nadzor na trgu dela, Zniževanje delovnih stroškov, ki  

  spoštovanje delovne  niso plače, vpeljava prijaznega  

  zakonodaje, povečane kazni. davčnega sistema za majhna 

    podjetja in samostojne podjetnike. 

Irska Povečan nadzor davčnih  Znižanje dohodnine, 

  organov, povečane sankcije, prispevkov za socialno varnost 

  oster boj proti sivi ekonomiji: za določene kategorije delavcev, 

  poostreno iskanje kršiteljev, zmanjšanje birokracije za  

  javno objavljanje  davkoplačevalce. 

  njihovih imen.  

Luksemburg Sodelovanje nadzornih Zakonsko poenostavljen postopek 

  organov, kampanja prijave dela s področja  

  več sektorjev v boju proti gospodinjskih del ter skrbi za  

  sivi ekonomiji. otroke in starejše. 

Nemčija  Povečan nadzor davčnih  Spremembe v delovni zakonodaji, 

  organov na trgu dela, zniževanje dohodnine in  

  povečane sankcije, povečanje splošne olajšave, 

  vzpostavitev akta v boju proti vpeljava mini služb za dela v  

  nelegalnemu zaposlovanju. gospodinjstvih, poenostavljanje  

    pravil za zagon majhnih podjetij 

    in spodbujanje samozaposlovanja, 

    mednarodno sodelovanje. 
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Država Nadzor Odpravljanje vzrokov 

Nizozemska Povečan nadzor delovnih Znižanje DDV za delovno  

  inšpekcij, intenzivne storitve, 

  povečane sankcije. poenostavljanje zakonodaje, 

    zmanjševanje administracije. 

Portugalska Povečan inšpekcijski nadzor, Ozaveščanje o negativnih  

  vzpostavitev osnovnega  posledicah sive ekonomije, 

  informacijskega sistema za 

spremljanje neformalnega dela. 

odpravljanje davčnih in administrativnih 

ovir. 

Španija Povečan nadzor v določenih  Znižanje davčnega bremena na 

  sektorjih ter geografskih dohodek fizičnih in pravnih oseb, 

  lokacijah. poenostavljanje administrativnih  

    postopkov. 

Združeno Povečan nadzor, povečane  Povečani transferji za ljudi, ki se  

kraljestvo kazni, vzpostavitev skupin  vključijo v delo,  

  za odkrivanje sive ekonomije. spodbude in pomoč pri  

    vzpostavitvi podjetij,  

    zmanjševanje birokracije. 

Vir: Nastav 2009b, 43–45. 

Odnosi zgoraj omenjenih petnajstih držav do sive ekonomije se med seboj razlikujejo, to je 

razvidno že iz različno opisanih prijemov reševanja navedenega problema. Pri pojavu, kot je 

siva ekonomija, je pomembno, da se oblikovalci politike proti sivi ekonomiji zavedajo, da je 

zaradi kompleksnosti pojava pomembno oblikovati takšno politiko, ki bo prilagojena danemu 

okolju ter kulturi. Opazimo lahko, da države posvečajo večjo pozornost odpravljanju vzrokov 

kot pa samemu nadzoru, saj bi popoln pregon lahko pomenil kvečjemu poslabšanje stanja. 

Večina držav stremi k poenostavljanju in odpravljanju administrativnih težav, zniževanju 

davčnega bremena ter ozaveščanju prebivalstva o negativnih posledicah sive ekonomije.  
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5 DAVKI IN DAVČNA UTAJA 

V obdobju tranzicije, to je ob prehodu iz socialističnega planskega gospodarstva v tržno 

gospodarstvo, so se v Sloveniji motivi za delo v sivi ekonomiji okrepili. Odpadle so pravne 

ovire za zasebno podjetništvo, vendar so bili materialni pogoji za razvoj zasebnih aktivnosti 

zelo skromni, obremenitev plač z davki in prispevki je bila v tem času zelo visoka, zato je bil 

tudi interes za prikrivanje dohodka od dela ali podjetništva ter kapitala in lastnine zelo velik, 

saj so se na ta način ustvarjali novi viri za financiranje novih dejavnosti (Kukar idr. 1995, 1). 

Danes je eden največjih motivov za prikrivanje sive ekonomije visoka davčna stopnja ter 

visoka obdavčitev rednega dela. Davke in prispevke bi morali znižati do te mere, da bi bili 

primerljivi z ostalimi evropskimi državami. S tem bi se vzpostavila davčna morala, ki bi 

vplivala na zmanjšanje interesa delovanja v sivi ekonomiji. 

5.1 Utaja davkov 

Tako kot za sivo ekonomijo lahko tudi za utajo davkov rečemo, da je prisotna v vseh družbah 

in družbenih razredih, kjer gre za konflikt med davkoplačevalci ter državnimi organi. 

Davkoplačevalci se zavzemajo za čim manjše davčne osnove ter čim manjše plačevanje 

davkov, medtem ko želijo državni organi zavarovati davčno osnovo. Utaja davkov je 

nelegalno dejanje, saj gre za prikrivanje oblastem ter neizpolnjevanje davčnih in drugih 

pogojev. Tudi tukaj gre za profitni motiv, saj s tem davčni zavezanci ne prijavijo vseh 

zakonsko določenih obveznosti, tudi niso dolžni plačati davkov in prispevkov. Zaradi tega sta 

utaja davkov in siva ekonomija med seboj tesno povezani. Schneider in Enste (2002b) 

razlikujeta med davčno utajo in popolno davčno utajo, ki poteka preko finančnih transakcij, 

da bi prikrili dobiček in ustvarili nove dodane vrednosti. Po njunem mnenju popolna utaja ni 

povezana s sivo ekonomijo, saj ni produktivna dejavnost. Davki, davčne stopnje in davčne 

osnove so torej povezani s pojavom sive ekonomije, vendar pa davčna utaja in siva ekonomija 

ne označujeta v celoti enakega pojava (Nastav 2009b, 25). 

Davčna utaja ima dva vidika. Prvi je zakonsko dovoljeno plačevanje davkov in pomeni izrabo 

vseh zakonsko dovoljenih možnosti za zmanjšanje davčne osnove. Čokelc (1998, 272) opisuje 

različne možnosti za zakonsko dovoljeno zmanjševanje davčnih osnov, in sicer: 

- izraba davčnih olajšav; 

- nenatančne določbe zakonov in predpisov; 

- neposredno zmanjšanje davčne obveznosti s spremembo dejavnosti, kraja prebivališča 

oziroma sedeža davčnega zavezanca ali s posrednim zmanjšanjem davčne obveznosti, ko 

se ne uporabljajo več proizvodi z visoko davčno stopnjo oziroma pride do zamenjave za 

proizvode z nižjo davčno stopnjo. 

Druga oblika je zakonsko nedovoljeno neplačevanje davkov ali z drugo besedo davčna utaja. 
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Pri tej obliki gre za neustrezno oz. lažno posredovanje podatkov, po katerih se odmeri nižja 

davčna stopnja, kot bi se sicer. Sem spadajo: 

- dvojno vodenje poslovnih knjig (ene so predložene davčnim organom, druge pa služijo 

kot evidenca dejanskega prometa); 

- dobički, ki so ustvarjeni kot protiusluga (popravilo avta) in v poslovnih knjigah niso 

zavedeni; 

- plačevanje z gotovino (Čokelc 1998, 273). 

5.1.1 Motivi za utajo davkov 

Hundsdoerfer (1996, 18) je ugotovil, da do utajevanja davkov privedejo naslednji motivi 

oziroma vzroki: 

- nezadovoljstvo zaradi državne porabe sredstev od plačanih davkov, z davčno 

pravičnostjo, davčnim sistemom, s pogoji poslovanja, z državo ter s svojim davčnim 

položajem; 

- posredno uresničevanje ciljev. Podjetje želi z zniževanjem davkov povečati svoje 

možnosti investiranja ali pa z notranjim financiranjem povečati svojo finančno moč; 

- manjkajoča likvidnost za plačevanje davkov; 

- doseči financiranje ali pa dobre pogoje za že obstoječe financiranje; 

- povečanje možnosti porabe do načrtovanega obsega; 

- preprečiti razkritje negativnega tržnega zaznavanja; 

- doseči boljše cene; 

- prikazati finančno poslovanje na podlagi dogovora; 

- doseči predvidevanja in pričakovanja investitorjev; 

- doseči bonuse, ki so povezani z uspešnim poslovanjem; 

- velika želja po osebni koristi; 

- živeti preko lastnih zmožnosti; 

- visoki osebni dolgovi; 

- občutek, da plačilo ni v sorazmerju z odgovornostjo; 

- različni pritiski; 

- hazarderstvo; 

- pretirana birokratska obremenitev; 

- pomanjkanje časa za izpolnitev davčnih obveznosti; 

- socialni pritiski ali socialno prilagajanje. 

Eden izmed pomembnih vzrokov za utajo davkov je zagotovo finančni pritisk, ki je določen z 

višino davčne obremenitve. Povečanja davčne stopnje ali uvedba nove davčne obveznosti 

pomeni odpor zavezancev do plačevanja davkov in posledično čedalje večjo stopnjo davčnih 

utaj, kar pa vodi do zmanjšanja javno finančnih prihodkov (Čokelc 2001).  
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Odpor do plačevanja davkov je večji, čim večje je odstopanje od splošno sprejetega kriterija 

pravičnosti, kot jo zajemajo posamezni davčni zavezanci. Če določene osebe ugotovijo, da je 

davčno breme nesorazmerno razporejeno oziroma so nekatere osebe v ugodnejšem položaju, 

bodo poskušali te krivice sami popraviti (Čokelc 2001). 

5.1.2 Faze davčne utaje 

 

Davčne utaje razdelimo na posamezne faze (slika 5), ki imajo različne kaznovalne posledice 

(Čokelc 2001): 

1. Faza priprave davčne utaje: sem spadajo napačno knjiženje poslovnih dogodkov, 

nepravilno izdajanje poslovnih listin, sestava napačnih računovodskih in davčnih izkazov. 

V tem primeru še ne moremo govoriti o poskusu davčne utaje, saj še ni prišlo do dejanja, 

zato ta faza še nima kazenskih posledic (Čokelc 2001, 288). 

2. Faza poskusa davčne utaje: za to fazo je značilno, da davčni zavezanec zavestno odda 

napačno izpolnjeno davčno napoved, davčni organ pa je še ni prejel. Davčni zavezanec 

ima v tem trenutku še možnost, da odstopi od poskusa davčne utaje. Za takšno utajo niso 

predvidene tako stroge kazni kot za izvedeno davčno utajo, se pa kaznuje v skladu z 

zakonskimi predpisi. V teh primerih je težko dokazati, ali gre za namerni poskus utaje 

davka ali samo za napako pri oddaji napovedi. Res pa je, da zavezanci marsikdaj želijo 

prikazati nižje prihodke ali povečati stroške, zato tako ravnanje označimo za prekršek 

oziroma kaznivo dejanje (Čokelc 2001, 288). 

3. Faza uresničitve davčne utaje: že izvršena davčna utaja se kaznuje v skladu z zakonskimi 

predpisi, lahko pa se s samoprijavo kaznovanost še prepreči. Zaključena davčna utaja je 

dokončna in izvršena davčna utaja (Čokelc 2001, 288).  

 

Slika 5: Faze davčne utaje 

Vir: Čokelc 1998, 276. 

5.2 Vrste davčnih utaj 

Davčno utajo razdelimo glede na: 

1. povzročitelja, ki je lahko tako pravna kot fizična oseba. Fizična oseba se želi izogniti 

plačilu dohodnine, davka od prometa nepremičnin, davka od premoženja … Pri pravnih 

osebah gre za izogibanje plačilu DDV, davku od dohodka pravnih oseb, plačilu 

prispevkov; 
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2. vzroke, kot so malomarnost ali naklep ter nedoločno opredeljene davčne obveznosti. Te 

delimo na davčno utajo: 

- iz malomarnosti, ki nastane tedaj, ko se davčni zavezanec zavestno odpove plačilu 

davčne obveznosti. Razlog za nedoločeno opredeljeno pravno obveznost lahko pripišemo 

nedorečenemu stališču davčnega organa o davčni obveznosti, ki ni bila uradno objavljena 

in za katero davčni zavezanec ne more vedeti; 

- glede na vrste davkov, ki so lahko posredni ali neposredni. Pri neposrednih davkih sta 

davčni zavezanec in plačnik davka ista oseba. Neposredni davki so davki na izplačane 

plače, dohodnina, prispevki za socialno varnost. Pri posrednih davkih pa plačnik davka ni 

davčni zavezanec, ampak oseba, ki nosi davčno breme prometa proizvodov in storitev. 

Pri posrednih davkih gre za prenos davka na končnega potrošnika; 

3. kazensko odgovornost. Zavestna davčna utaja se obravnava kot kaznivo dejanje, 

nezavedna utaja, ki je posledica neznanja, pa se obravnava kot prekršek, zaradi katerega 

davčni zavezanec plača globo;  

4. razkritje, to je sum davčne utaje, odkrit s strani davčnega organa, davčne utaje, ki so jih 

potrdila sodišča, in davčne utaje, ki ostanejo neodkrite (povzeto po Ostanek 2014).  

5.3 Utaja DDV  

Davčne utaje postajajo iz leta v leto zahtevnejše in kompleksnejše, vse večkrat pa dosegajo 

mednarodne razsežnosti. V preteklosti so bile utaje DDV povezane predvsem s sistemskimi 

utajami na področju DDV, ki so bile v razmerju predvsem z domačimi transakcijami ali s 

pridobivanjem blaga znotraj EU. V večini primerov je šlo za slamnata podjetja oz. »missing 

trader podjetja«, ki so izstavljala fiktivne račune davčnim zavezancem, ki so neupravičeno 

uveljavljali odbitke DDV, ki v resnici nikoli ni bil plačan. Davčna uprava je število slamnatih 

podjetij zmanjšala s pomočjo preklica identifikacijske številke za DDV ter z usmerjenim 

davčnim inšpekcijskim nadzorom.  

V zadnjih letih je opaziti povečano rast čezmejnih transakcij in povečano mobilnost davčnih 

zavezancev, s tem pa se povečuje tudi tveganje za mednarodne davčne goljufije na področju 

DDV. Ena najbolj problematičnih mednarodnih davčnih utaj DDV so t. i. davčni vrtiljaki oz. 

»missing trader« utaje. Tukaj gre za organizirano sodelovanje več subjektov v verigi, s 

katerimi se zlorabi sistem obdavčevanja DDV, da bi se pridobila velika premoženjska korist. 

Davčni vrtiljak oz. »missing trader« utaja 

S pojmom davčni vrtiljak označujemo organizirane davčne utaje DDV. Pri tem gre za 

izkoriščanje sistema obdavčitve DDV v obliki ponavljajočih se nakupov in prodaj, ki so lahko 

resnične ali fiktivne in potekajo med različnimi davčnimi zavezanci, ki sodelujejo med seboj 

in od katerih je eno slamnato podjetje. Cilj je vedno priti do nezakonitega uveljavljanja 
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odbitka vstopnega DDV oziroma do nezakonitega zahtevka za vračilo DDV, ki ga slamnata 

družba ni plačala.  

Slika 6 prikazuje preprosto obliko davčnega vrtiljaka. Podjetje A je davčni zavezanec za 

DDV, ki v eni izmed držav EU-27 proda blago podjetju B. Dobava podjetja A je v državi A 

oproščena plačila DDV. Zato bi moralo podjetje B v svoji državi obračunati davek za 

pridobitev blaga. To mora storiti v primeru, da želi pridobljeno blago uporabiti za naslednje 

dobave, ki so obdavčene in tako obračunani DDV odbiti od zneska svoje obveznosti. Ker pa 

gre pri podjetju B za slamnato podjetje, to podjetje ne naredi ničesar, ampak to blago proda 

naprej v svoji državi. Blago proda podjetju D, ki mu zaračuna DDV in ga tudi dobi plačanega 

od podjetja D. Podjetje D nato dobavi blago podjetju C in še preden davčni organi posumijo, 

da gre za davčno goljufijo, podjetje C uveljavi odbitek vstopnega DDV. Podjetje C, ki se 

imenuje tudi posrednik in prekrije celotno prevaro, proda blago davčnemu zavezancu v drugo 

državo EU brez obračunanega DDV. Kupec tega blaga je najverjetneje kar podjetje A in tako 

se kroženje nadaljuje. 

 

Slika 6: Poenostavljena shema davčnega vrtiljaka 

Vir: DURS 2014b. 

Slamnato podjetje oz. »missing trader« družba 

Z drugo besedo bi jo lahko poimenovali »neplačujoči gospodarstveni subjekt«. To so 

gospodarski subjekti oziroma gospodarske družbe, ki so registrirani davčni zavezanci za 

DDV, ki z namenom goljufije pridobivajo blago ali storitev ali jo simulirajo brez plačila DDV 

znotraj EU in dobavljajo to blago ali storitev z obračunanim DDV, dolgovanega DDV pa ne 

plačajo državi oz. finančni upravi. Za ta podjetja je značilno, da z goljufijo pridobijo veljavno 

identifikacijsko številko za DDV, ki jo zlorabijo z davčno utajo. Slamnate družbe vodijo 
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»slamnati direktorji«, ki po navodilu neke druge osebe izdajajo račune, prejemniki teh 

računov pa uveljavljajo odbitek vstopnega DDV. V praksi slamnata družba pomeni samo 

davčno številko, brez premičnega ali nepremičnega premoženja, z odprtim transakcijskim 

računom, na katerega se nakazujejo sredstva, ki se z računa dvignejo kot gotovina, ki se ne 

uporabi za poslovanje družbe, ampak za neznane namene.  

»Missing trader« družba je ključni člen v verigi utaje DDV, saj brez njega utaja ni možna. Po 

drugi strani pa to podjetje brez drugih udeležencev utaje DDV ne more izvesti (DURS 

2014b). 

Pri tem gre za organizirano sodelovanje različnih udeležencev, ki so lahko v določenih 

primerih v davčno utajo vključeni nevede zaradi spleta okoliščin.  

Dejavnosti, pri katerih se najpogosteje uporablja utaja DDV tipa davčni vrtiljak, so (DURS 

2014b): 

- trgovina z naftnimi derivati; 

- trgovina z motornimi olji; 

- promet z odpadnimi surovinami; 

- dejavnost gradbeništva in prometa z nepremičninami; 

- promet s tekstilom; 

- trgovina s parfumi in drugimi kozmetičnimi izdelki; 

- trgovina z odpadnimi surovinami; 

- trgovina z računalniškimi komponentami; 

- trgovina z lesom; 

- trgovina z alkoholom in tobačnimi izdelki … 

Na področju trgovine se je v zadnjem času pojavil problem z motornimi vozili, kjer je opaziti, 

da so bila določna nova vozila pred prvo registracijo v RS navidezno dobavljena v drugo 

državo članico EU, s čimer se je zavezanec nezakonito izognil plačilu DDV in hkrati 

nezakonito zahteval vračilo plačanega davka na motorna vozila (DMV). 

V praksi so znani razni kazalniki, ki lahko kažejo na to, da je neka transakcija povezana z 

utajo DDV tipa »missing trader« (DURS 2014b): 

- dobavitelji so po navadi na novo registrirani davčni zavezanci, svoje dejavnosti pa ne 

oglašujejo preko medijev; 

- dobavitelj nima referenc o opravljenih poslih iz preteklosti; 

- če je zakoniti zastopnik mlajša oseba brez ustreznih kompetenc in izkušenj; 

- v primeru, da je zakoniti zastopnik tuj državljan; 

- dobavitelj nima ustreznih dovoljenj za izvajanje posla, nima ustreznih prostorov ter je 

brez zaposlenih. 
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Določeni kazalniki se pokažejo tudi pri sami izvedbi posla, za katerega je značilno (DURS 

2014b): 

- velika vrednost samega posla brez ustrezne pogodbe, v kateri bi se ustrezno določile 

pravila in odgovornosti vpletenih strank; 

- posel, pri katerem kupec ne nosi nobenega tveganja; 

- blago nima ustrezne specifikacije in certifikatov; 

- zahteva plačila na avans; 

- gotovinsko plačilo; 

- cena blaga je enaka ne glede na količino; 

- blago s specifikacijo, ki ni ustrezna za Slovenijo; 

- pot blaga ter pot računov se razlikujeta.  

Pri naročanju blaga ali storitev se komunikacija izvaja preko: 

- mobilnega telefona ali elektronske pošte; 

- telefonska številka ni javno objavljena; 

- ponudnik se predstavlja samo po imenu; 

- komunikacija poteka vedno le z njim. 

Tudi pri mednarodnih sistemskih davčnih utajah je nujna zgodnja zaznava tveganih transakcij, 

ki kažejo na goljufijo, ter medsebojna pomoč in izmenjava informacij med davčnimi organi 

držav članic. 

Temeljni predpisi, ki služijo kot podlaga za mednarodno izmenjavo informacij, so Uredba 

Sveta 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju DDV, Direktiva 

Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja, ki se uporablja od 1. 1. 

2013 dalje, sporazumi o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja, ki so bili 

podpisani med Republiko Slovenijo in drugimi državami pogodbenicami, Direktiva Sveta 

2010/24 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, s carinami in z drugimi 

ukrepi, Direktiva Sveta 2003/48/ES o obdavčenju dohodka od prihrankov v obliki plačil 

obresti (DURS 2014b). 

Iz navedenega lahko ugotovimo, da je utaja davkov vsako dejanje, ki ni v skladu z zakonom. 

V Sloveniji je davčna utaja opredeljena kot kaznivo dejanje, saj kršitelj prikriva davke, da bi 

se izognil njihovemu plačilu. Največji motiv za to dejanje so visoke davčne stopnje ter 

previsoke obdavčitve rednega dela. Rešitev nastale situacije bi lahko bila v prilagoditvi 

slovenske davčne stopnje, ravni davčne stopnje razvitejših držav EU-27 in vzpostavitev 

davčne morale, ki bi vplivala na zmanjšanje interesa delovanja v sivi ekonomiji. 
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6 KVALITATIVNA RAZISKAVA 

Kvalitativno raziskovanje, ki smo ga izvedli v magistrski nalogi, povezuje in zajema različne 

vrste raziskav, kot so študije primera, akcijsko raziskovanje in podobno (Vogrinc 2008). 

Pojem kvalitativna raziskava označuje raziskavo, pri kateri je gradivo, ki ga zberemo v 

raziskovalnem procesu ali pripovedi, obdelano in analizirano s pomočjo besed in slikovnih 

prikazov. V metodi ni uporabljenih merskih enot in števil, številskih ter statističnih operacij, 

saj se te uporabljajo v kvantitativni raziskavi. Pri kvalitativni raziskavi je pomembno, da se 

raziskovalci osredotočijo na proučevanje lastnosti in značilnosti nekega problema ali pojava. 

Pomembne so torej besede in ne številke.  

Kvalitativno raziskovanje poteka v skladu z načeli interpretativne paradigme, kar pomeni, da 

daje poudarek proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga 

posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri tem pa niso zanemarjeni niti subjektivni 

pogledi raziskovalca na proučevani položaj (Vogrinc 2008). 

S kvalitativno analizo podatkov poteka izrazita osebna aktivnost, ki zajema veliko mero 

interpretacije in kreativnosti. Zaradi visoke osebne vključenosti je takšno analizo podatkov 

težko in celo nevarno nedvoumno izraziti. V literaturi ne obstajajo točna pravila za izvedbo 

analize kvalitativnih podatkov, obstajajo samo navodila in priporočila, ki so nam pri tem v 

pomoč. Ker je raziskovalec vključen v okolje, lahko razume tisto, kar oseba izraža v obliki 

racionalnega sporočila in svojega govora, pa tudi tisto, kar se v trenutku govora izrazi kot 

posredno. Želje, pričakovanja, interesi, potrebe, osebni pogledi in razmišljanja ljudi, ki 

sodelujejo v raziskavi, naj bi raziskovalcu pomagali do popolnejšega spoznavanja 

proučevanih pojavov. Ob tem se mora raziskovalec zavedati, da tudi on z udeležbo in 

raziskovalnim položajem vpliva na dogajanje, ki ga opazuje (Vodlan 2003, 75).  

6.1 Metode zbiranja podatkov, opis vzorca in omejitve 

S polstrukturiranim intervjujem, ki je ena izmed oblik kvalitativne analize, smo želeli 

raziskati problematiko sive ekonomije. Raziskavo, ki temelji na namenskem vzorcu, smo 

izvedli na treh finančnih uradih, in sicer v Kranju, Ljubljani in Kopru. Odločili smo se za 

izbiro ene vodilne osebe z vsakega urada, ki zaradi narave dela niso želele biti imenovane, in 

za predhodno pošiljanje vprašanj skupaj s spremnim besedilom (priloga 1), v katerem je bil 

opredeljen namen raziskave ter način izvedbe intervjuja.  

Pri namenskem vzorčenju smo vsako enoto izbrali s točno določenim namenom, z njo 

ugotavljali učinkovitost določenih ukrepov ter v raziskavo vključili posameznike iz širše 

populacije, ki imajo o določenem problemu največ informacij. 

Izbrali smo pozitivistični pristop, za katerega je značilno, da vsebuje standardiziran nabor 
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vprašanj, vendar še vedno nudi nekaj fleksibilnosti in dopušča, da spoznamo stališča 

intervjuvancev. Tak tip intervjuja je primeren, kadar vprašanja zahtevajo veliko razmišljanja 

in je treba odgovore proučiti in pojasniti. Daje tudi dodatno stopnjo zaupanja v odgovore, ki 

jih z uporabo anketnih vprašalnikov ne bi mogli pridobiti (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

2007, 112–113). 

Vprašalnik, ki je priložen kot priloga 1, je vseboval 19 vprašanj in bil pripravljen vnaprej, saj 

smo s tem želeli pridobiti odgovore na točno določena vprašanja. 

Zanimalo nas je, kakšno je stališče omenjenih uradov do sive ekonomije, katere ukrepe v 

največji meri uporabljajo v boju proti sivi ekonomiji, kaj svetujejo davčnim zavezancem in 

podobno. Analiza je bila osredotočena predvsem na aktivnosti zadnjih treh let.  

Analizo polstrukturiranega intervjuja smo opravili v naslednjem vrstnem redu: 

- zbiranje in razvrščanje podatkov iz intervjujev; 

- odprto označevanje podatkov; 

- kodiranje; 

- oblikovanje kategorij; 

- ugotavljanje razlik po kategorijah; 

- oblikovanje teoretične podlage.  

Intervjuje smo opravili v drugi polovici januarja 2015. Intervjuji so trajali uro in pol, 

intervjuvanci pa so odgovarjali na 19 enakih vprašanj. Skupni transkript intervjujev prilagamo 

v prilogi 2. 

Pri izvajanju intervjuja smo se soočili tudi z nekaterimi omejitvami, kot so zaupnost podatkov 

s strani FURS-a, saj je finančni urad organ v sestavi, ki zakone predvsem izvaja in jih v 

splošnem sistemsko ne komentira. Moramo pa vedeti, da je siva ekonomija prikrita dejavnost, 

zato so pridobljeni podatki relativni.  

6.2 Interpretacija podatkov 

Interpretacija podatkov izhaja iz paradigmatskega modela (slika 7) oziroma shematskega 

prikaza odnosov med ključnimi kategorijami, ki smo jih oblikovali skozi postopek 

kvalitativne vsebinske analize podatkov. Paradigmatski model poudarja štiri ključne teme: (1) 

kulturo plačevanja davkov, (2) načine zmanjševanja sive ekonomije, (3) najučinkovitejše 

ukrepe FURS na področju zmanjševanja sive ekonomije in (4) najpomembnejše oziroma 

najbolj prepoznane rezultate v boju proti sivi ekonomiji v Republiki Sloveniji. Izhajajoč iz 

opisov štirih vsebinskih sklopov, ki jasno nakazujejo izboljšave na področju sive ekonomije 

od leta 2009, smo (sočasno) podali tudi odgovore na raziskovalna vprašanja.  
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6.2.1 Kultura plačevanja davkov in raven sive ekonomije v Sloveniji  

Na osnovi analize zbranega kvalitativnega gradiva je relacija med višino davčne stopnje in 

porastom sive ekonomije zelo težko dokazljiva. Intervjuvanec A je ugotavljal, da na osnovi 

analize podatkov, s katerimi FURS razpolaga, ni mogoče dokazati korelacije med 

povečevanjem davčnih obveznosti in sivo ekonomijo. Pri tem je izpostavil: »V letu 2013 je 

bila kljub povečani stopnji DDV višina pobranega davka višja od leta 2012.« Svojo trditev o 

nedokazljivosti relacije med davčno stopnjo in sivo ekonomijo je potrdil tudi intervjuvanec C 

z besedami: »Podatki kažejo, da se je kljub povečani stopnji davka na dodano vrednost v letu 

2013 višina pobranega davka povečala za okoli 100 mio EUR glede na leto prej samo iz 

ukrepov na področju gotovinskega poslovanja.« Groba ocena odnosa med porastom davčne 

stopnje in sivo ekonomijo ter kulturo plačevanja davkov nakazuje, da »vsako povečanje 

davkov v začetni fazi negativno vpliva na davčno zavest« (intervjuvanec B) in da davčni 

zavezanci interpretirajo vsako obdavčitev kot (pre)visoko.  

Implicitni vpogledi, ki nam jih ponuja kvalitativna vsebinska analiza zbranega kvalitativnega 

gradiva, nakazujejo, da se kultura plačevanja davkov v Sloveniji postopoma izboljšuje. 

Izboljševanje ali krepitev pozitivne naravnanosti davčnih zavezancev do spoštovanja 

zakonsko predpisanih davčnih obveznosti se zrcali predvsem skozi zaznavanje večje stopnje 

prostovoljnega izpolnjevanja davčne obveznosti, ki se kaže v višini neto učinka DDV. Pri 

slednjem se v zadnjih letih, po ocenah intervjuvancev A, B in C – vodilnih na treh finančnih 

uradih (Kranj, Ljubljana in Koper) Republike Slovenije, kaže povečanje neto učinka. K 

izboljšanju kulture plačevanja davkov so po mnenju vseh treh intervjuvancev prispevale 

preventivne aktivnosti, ki so bile usmerjene v različne ciljne skupine, tako med zavezance kot 

tudi med potrošnike. Posebno pozornost so državne institucije (FURS) v sklopu preventivnih 

akcij namenile ciljni skupini mladih, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne programe. Tako 

se je v šolskem letu 2014/2015 v osnovnih in srednjih šolah pričel izvajati pilotni projekt z 

naslovom »Davčno opismenjevanje mladih«, ki stremi k osveščanju mladih o pomenu in 

dolgotrajnih (negativnih) posledicah (ne)plačevanja davkov. Pri tem sta intervjuvanca A in C 

opozorila, da bi kulturo plačevanja davkov lahko še izboljšali s spreminjanjem načina 

razmišljanja (ozaveščanjem) in spreminjanjem sistema vrednot. Prav slednje naj bi bilo v 

domeni izobraževalnih institucij, ki naj bi imele bistveno vlogo pri krepitvi zgodnjega 

ozaveščanja (mladih) o pomembnosti izpolnjevanja državljanskih obveznosti, ki so, po 

mnenju intervjuvanca A, »poglavitni temelj socialne in demokratične družbe«. Smotrnost 

vključevanja učnih vsebin, vezanih na davčno opismenjevanje v šolskih učnih načrtih, je 

pojasnil intervjuvanec C: »Prepričani smo, da lahko obvladovanje temeljnih znanj na 

področju davkov pomembno vpliva na dvig ravni finančne pismenosti in davčne kulture 

nasploh ter je eden od aktivnih ukrepov za zmanjšanje sive ekonomije. Različne oblike 

izobraževanj in posredovanj informacij ciljnim skupinam pomeni tudi tesnejšo vez med 

davčnim sistemom, institucijami in zavezanci za davek. Učinki aktivnosti za dvig davčne 
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pismenosti ter posledično davčne kulture so večrazsežni in pozitivno vplivajo na razvoj 

številnih drugih področij.« K temu je dodal: »Raziskave dokazujejo, da davčna pismenost 

pomembno vpliva na raven sprejemljivosti davkov, razumevanje davčnega okolja, zahtev in 

postopkov ter na obnašanje zavezancev in izpolnjevanje njihovih davčnih obveznosti.« 

Intervjuvanci A, B in C so kot glavne razloge oziroma motive za izogibanje plačevanja 

davkov in poslovanja v sivi ekonomiji navedli: (1) različne načine za povečanje dobička in na 

pojav globalizacije vezano željo po (2) povečanju ali ohranjanju konkurenčnosti na (domačem 

ali/in tujem) trgu. Takšnim ravnanjem davčnih zavezancev, po mnenju intervjuvancev B in C, 

manjka razmislek ali zavedanje o dolgoročnih (negativnih) posledicah na dobrobit celotne 

države. Pri tem je intervjuvanec C še dodal, da je ključni problem oziroma vzvod za 

izogibanje plačevanja davčnih obveznosti in poslovanja v sivi ekonomiji družbena 

sprejemljivost oziroma tolerantnost do tega pojava.  

Med najbolj rizične dejavnosti neplačevanja davkov in prisotnosti sive ekonomije 

intervjuvanci uvrščajo vse dejavnosti, kjer poteka gotovinsko poslovanje, ki zajema tako 

poslovanje z bankovci in kovanci, kot tudi poslovanje s kartico. Gotovinsko poslovanje je 

najbolj prisotno v storitvenih dejavnostih, kot so gostinstvo, turizem, frizerstvo, odvetništvo, 

popravila motornih vozil in montaža motornih pnevmatik. V primeru montaže motornih 

pnevmatik, ki po oceni intervjuvanca C velja za eno izmed rizičnih dejavnosti, je v časovnem 

obdobju od leta 2012 do leta 2014 zabeležen upad poslovnih nepravilnosti pri opravljenih 

(terenskih) nadzorih. Pri tem je intervjuvanec C povedal: »Leta 2012 so bile nepravilnosti 

ugotovljene v več kot 50 % vseh opravljenih nadzorov, v letu 2013 v 13 % vseh opravljenih 

nadzorov, v letu 2014 pa le še v 3 % vseh opravljenih nadzorov. Podobno velja tudi za 

dejavnosti svečarstva, cvetličarstva in vrtnarstva. V letu 2012 in v letih pred tem so se 

nepravilnosti v teh dejavnostih ugotavljale v skoraj 40 % vseh nadzorov, v letu 2013 je ta 

delež padel na okoli 6 %, v letu 2014 je bil 7 %.«  

6.2.2 Načini odpravljanja oziroma zmanjševanja stopnje sive ekonomije s strani FURS-a 

Na osnovi analize kvalitativnega gradiva je bilo leto 2009 prepoznano kot prelomna točka v 

sistematičnih oziroma ciljno usmerjenih aktivnostih državnih institucij na področju 

(zmanjševanja) sive ekonomije. Finančne uprave v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju 

FURS) že šest let izvajajo projekt ciljno usmerjenega nadzora na področju sive ekonomije. V 

okvirih projekta se izvajajo različne (navadno vnaprej napovedane) nadzorne aktivnosti. Prav 

tako je poudarek na skrbi za kontinuirano prisotnost nadzora na terenu. Ob morebitnih 

ugotovitvah kršitev davčnih zavezancev organi FURS uporabljajo ukrepe začasne prepovedi 

opravljanja dejavnosti. Pri tem intervjuvanci ugotavljajo, da je kljub pestrosti in intenziteti 

izvajanja aktivnosti na področju zmanjševanja sive ekonomije ta še vedno zelo prisotna med 

davčnimi zavezanci. Veliko realnejše je dojemanje sive ekonomije kot družbenega pojava, ki 

bo vedno prisoten med davčnimi zavezanci, državne institucije bodo izvajale različne 
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(nadzorne in preventivne) aktivnosti, da bi zmanjšali sivo ekonomijo do te mere, da bo 

primerljiva z razvitimi državami znotraj EU. Ne nazadnje naj bi bila, po oceni intervjuvancev, 

za pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti in učinkovito obvladovanje sive ekonomije zelo 

pomembna večja ozaveščenost državljanov Republike Slovenije o tem, da je neplačevanje 

davkov ali izogibanje plačevanju davčnih obveznosti družbeno nesprejemljivo. Zato so na 

FURS pozdravljali vladno kampanjo »Vklopi razum, zahtevaj račun«, ki je državnim 

aktivnostim na področju zmanjševanja sive ekonomije omogočila dodatno prepoznavnost.  

Eden izmed učinkovitih in potrebnih ukrepov na področju zmanjševanja sive ekonomije bi 

bila uvedba davčnih blagajn. Intervjuvanci A, B in C ugotavljajo, da bi se z davčnimi 

blagajnami zmanjšala problematika evidentiranja dohodkov in plačevanja davčnih obveznosti 

pri tistih davčnih zavezancih, ki poslujejo z gotovino. Uvedba davčnih blagajn bi tako imela 

dve pozitivni posledici. Po eni strani bi pomenila časovno ekonomičnost davčnih 

inšpekcijskih nadzorov, po drugi strani pa nadgradnjo nadzora oziroma preusmeritev 

kadrovskih (nadzornih) virov na druga področja (gotovinskega) poslovanja. Ne nazadnje bi 

uvedba davčnih blagajn pripomogla k pridobivanju podatkov, ki bodo FURS omogočali 

analize (poslovanja in izpolnjevanja davčnih obveznosti s strani) davčnih zavezancev. 

Intervjuvanec C je misel o uvedbi gotovinskih blagajn zaključil z besedami: »Sive ekonomije 

ni mogoče zmanjšati čez noč, gre za dolgoročen cilj. Z dosedanjo ureditvijo gotovinskega 

poslovanja, ki je v uporabi od 1. 7. 2013, smo naredili že veliko. A noben ukrep, tudi nobena 

blagajna, ne reši težav, če zavezanec ne bo izdal računa in če ga mi kot potrošniki ne bomo 

zahtevali. Pomembno je, da se vse dosedanje aktivnosti, tako nadzorne kot preventivne, še 

naprej izvajajo kontinuirano.«  

Ker dejavnosti za obvladovanje sive ekonomije obsegajo zelo različne nadzorne in 

preventivne aktivnosti (na terenu), so posledično temu vanje vključeni zelo različni oddelki v 

okviru FURS. V to področje so zato vpeti: (a) finančni inšpektorji v vlogi mobilnih enot 

oziroma preiskovalcev FURS, (b) oddelek kontrole, (c) oddelek nadzora, (č) carina in (d) 

zunanji sodelavci. V domeni slednjih so aktivnosti, usmerjene v informiranje zavezancev, 

komuniciranje z mediji, priprava različnih informativnih gradiv.  

Trenutno je operativnih in učinkovitih ukrepov proti sivi ekonomiji po oceni vseh treh 

intervjuvancev dovolj. Zato menijo, da ne bi bilo smiselno uvajati novih ukrepov, temveč je 

bistvenega pomena, da se sedanji izvajajo kontinuirano in dosledno ter se stremi h krepitvi 

družbene osveščenosti glede družbene nesprejemljivosti »plačevanja brez računa, 

zaposlovanja ter dela na črno« (intervjuvanec A).  

6.2.3 Najučinkovitejši ukrepi FURS-a v boju proti sivi ekonomiji  

Intervjuvanci A, B in C so opozorili na težavnost preference ali izpostavitve posameznega 

ukrepa. Pri tem menijo, da je učinkovitost boja proti sivi ekonomiji posledica konglomerata 
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različnih aktivnosti, kot so: (a) povečanje in kontinuiteta učinkovitosti nadzora, (b) 

informativno-preventivne akcije na terenu, (c) ozaveščanje širše javnosti preko medijev 

oziroma medijsko informiranje davčnih zavezancev o aktivnostih FURS-a proti sivi 

ekonomiji, (č) sodelovanje z različnimi inšpekcijskimi službami in organi, (d) priprava 

predlogov sprememb zakonodaje. Skupek teh aktivnosti, po oceni treh intervjuvancev, 

pozitivno vpliva na raven osveščenosti državljanov in dvig davčne kulture v Republiki 

Sloveniji. Pri tem se intervjuvanci zavedajo, da se bodo učinki določenih, predvsem 

preventivnih akcij pokazali šele čez določen čas, saj sta obvladovanje sive ekonomije in dvig 

davčne kulture zastavljena kot dolgoročna cilja FURS-a.  

V sodbah o učinkovitosti ukrepov FURS-a na področju obvladovanja sive ekonomije je treba, 

po prepričanju intervjuvancev, upoštevati obratno sorazmerni odnos med nadzorom in 

njegovimi učinki. Intervjuvanci so opozorili, da je siva ekonomija prikrita oziroma ilegalna 

dejavnost/način poslovanja, zato je število ugotovljenih nepravilnosti s strani inšpekcijskega 

nadzora nizko kljub visoki stopnji nadzora. Intervjuvanec C je pojasnil: »Siva ekonomija je 

področje, kjer so ugotovljene nepravilnosti v posameznem inšpekcijskem nadzoru relativno 

nizke. Pa vendar, gre za pereč problem, ki mu je potrebno posvečati pozornost, samo nadzor 

ne zadošča. Lani smo 43 % vseh nadzorov opravili na področju sive ekonomije in 

gotovinskega poslovanja, a smo pri tem ugotovili le za 3 % dodatno obračunanih obveznosti. 

Torej majhen izplen za tako ogromen obseg pregledov.«  

6.2.4 Najpomembnejši rezultati v boju proti sivi ekonomiji in možnosti za njihovo 

izboljšanje  

Dosedanje učinke nadzornih in preventivnih ukrepov na področju zmanjševanja sive 

ekonomije so vsi intervjuvanci ocenili kot pozitivne. Predvsem se beleži: (a) povečanje neto 

učinka DDV, (b) povečanje števila novo registriranih samostojnih podjetnikov, (c) povečanje 

števila samoprijav in (č) zmanjšanje števila kršitev iz naslova neplačevanja ali izmikanja 

davčnim obveznostim ob inšpekcijskih pregledih. 

Na področju DDV je bilo v obdobju od avgusta 2013 do avgusta 2014 zaradi ukrepov na 

področju gotovinskega poslovanja plačanih za približno 100 mio EUR več DDV, kot ga je 

bilo v obdobju od avgusta 2012 do avgusta 2013. Pozitivne rezultate ukrepov je moč zaslediti 

tudi na področju obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), ki je v obdobju 

2012/2013 znašal 19,3 %, in na področju obračuna davka od dohodka iz dejavnosti (DohDej), 

ki je v obdobju 2012/2013 znašal 41,6 %.  

Intervjuvanci A, B in C so kot pozitivno posledico ukrepov beležili tudi povečanje števila 

novo registriranih samostojnih podjetnikov. Pri tem so navedli, da se je v septembru in 

oktobru 2014 na novo registriralo dvakrat več samostojnih podjetnikov, kot pred tem v osmih 

mesecih skupaj. 
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Spremembe so opazne tudi na področju povečanja števila registracij dopolnilne dejavnosti 

oziroma prejemnikov dohodka iz osebnega dopolnilnega dela (tudi kadar so izplačevalci 

poslovni subjekti). Na tem področju je po podatkih FURS-a v letu 2014 zabeleženih 15 % več 

prijav dohodkov, kot pred uveljavitvijo ZPDZC-1. 

Kot najpomembnejši rezultat v boju proti sivi ekonomiji intervjuvanci A, B in C pojmujejo 

spremembo stopnje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Intervjuvanec A je 

pojasnil: »Stopnja prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti se je zaradi višjih kazni, 

strožjega nadzora in večje davčne ozaveščenosti slovenske populacije povečala.« Vsi 

intervjuvanci so izpostavili, da so večje spremembe na področju prostovoljnega izpolnjevanja 

davčnih obveznosti zaznane v storitveni dejavnosti. Intervjuvanec B je kot primer dobre 

prakse navedel gostinsko dejavnost, kjer se je »neto učinek DDV v primerjavi z lanskim letom 

povečal za 25 %, kar znaša 2,4 mio EUR. Pri določenih zavezancih iz te dejavnosti se je 

prijavljeni dohodek povečal tudi za 150 %«. Podobne pozitivne spremembe je, po oceni 

intervjuvanca C, zaznati tudi v dejavnostih, vezanih na (de)montaže motornih pnevmatik, 

cvetličarstvo ali vrtnarstvo ter svečarstvo. Pri tem je intervjuvanec A še povedal, da so bile v 

zadnjih letih ugotovljene kršitve v več kot polovici opravljenih inšpekcijskih nadzorov pri 

dejavnostih (de)montaže motornih pnevmatik, v letu 2013 se je ta odstotek zmanjšal na 13 % 

kršitev.  
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7 UGOTOVITVE  

Siva ekonomija je proces, ki ga ni mogoče popolnoma odpraviti, lahko pa ga minimiziramo 

na raven, primerljivo z drugimi razvitimi državami EU. Zaradi nje in posledično zaradi 

manjših davčnih prihodkov trpi celotni državni sektor (sociala, infrastruktura, šolstvo, 

zdravstvo, varnost) in posledično vsi državljani. Rezultat tega procesa je negativen ugled 

države, saj sta težnja po dobičku in zahteva po pravičnem vladanju omejeni. Kot odgovor na 

ta problem se pojavlja nova in se še naprej razvija že utečena siva ekonomija. 

Finančna uprava že od leta 2009 z različnimi nadzornimi aktivnostmi vodi projekt ciljno 

usmerjenega nadzora nad sivo ekonomijo, z vnaprej napovedanimi nadzori in s prisotnostjo na 

terenu. Sodelujejo tako finančni inšpektorji, kontrola in nadzor kot mobilne enote 

preiskovalcev ter številni drugi uslužbenci, ki skrbijo za informiranje zavezancev in za 

različna gradiva, namenjena njihovemu ozaveščanju.  

Posebno pozornost namenjajo rizičnim dejavnostim predvsem tam, kjer poteka gotovinsko 

plačevanje. Z uvedbo davčnih blagajn želijo pomembno vplivati na zmanjšanje sive 

ekonomije ter na nadzor nad izvajanjem predpisov. 

Pozornost namenjajo tudi mladim, saj so v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 

2014/2015 začeli s pilotnim projektom ozaveščanja o pomenu plačevanja davkov. Moramo pa 

dodati, da ozaveščanje na področju sive ekonomije zagotovo ni le stvar FURS, temveč tudi 

drugih resorjev, Vlade RS in družbe kot celote. Rezultati kvalitativne analize kažejo, da je 

trenutno operativnih in učinkovitih ukrepov dovolj, zato, če izvzamemo davčne blagajne, ni 

smiselno uvajati novih ukrepov, temveč je bistvenega pomena, da se sedanji kontinuirano in 

dosledno izvajajo. 

Stopnja prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti se je zaradi teh dejavnosti v 

zadnjem obdobju povečala (predvsem v storitveni dejavnosti so zaznane pozitivne 

spremembe), povečal se je neto učinek DDV, opaziti je zmanjšanje števila kršitev ob 

inšpekcijskih pregledih in povečanje števila samoprijav, povečanje števila novo registriranih 

samostojnih podjetnikov.  

Živimo v času recesije in visoke brezposelnosti, ko se siva ekonomija pojavlja v različnih 

oblikah, ko se proizvodi in storitve izplačujejo na različne načine in pri tem iščejo prikriti 

načini plačila. Vzroki za to so slabe gospodarske razmere in posledično povečana potreba po 

dodatnem zaslužku ter nizke kazni za kršitelje. Problemu, kot je siva ekonomija, je potrebno 

dati svoj čas, da živi z uradno ekonomijo, in blažiti njene negativne vplive.  Hkrati 

ugotavljamo, da siva ekonomija nudi sočasen izhod iz gospodarske krize, saj se ob 

izboljševanju poslovnih priložnosti, zmanjševanju davkov in pravilnem delovanju javne 

uprave tudi sama po sebi zmanjšuje.  
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Pri vseh navedenih pogojih je treba obdržati vpliv nad temi prijemi, saj je iz številnih virov 

razvidno, da naj bi bila država zaradi sive ekonomije prikrajšana za okoli 23 % BDP-ja, kjer 

večinski delež te izgube predstavlja davčni izpad. 

7.1 Prispevek k znanosti in stroki 

Kvalitativna raziskava v magistrski nalogi prispeva k razvoju znanosti na področju sive 

ekonomije v Sloveniji. Posebej pomemben je strokovni prispevek z implikacijami za davčno 

in ekonomsko politiko s strani FURS. 

Izvedena raziskava temelji na podatkih, ki smo jih pridobili s pomočjo treh intervjujev, kjer 

smo odgovorili na sedem raziskovalnih vprašanj ter razjasnili raziskovalno področje. 

V magistrski nalogi smo opredeli pojem sive ekonomije ter prikazali odnos finančne uprave 

do tega perečega problema. 

7.2 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

 

Kvalitativno raziskavo bi lahko uporabili še na preostalih finančnih uradih v Sloveniji. 

Obstaja tudi opcija razširitve kvalitativne raziskave na kvantitativno raziskavo, v katero bi bili 

vključeni slovenski podjetniki in ostali davčni zavezanci. S strani podjetnikov bi pridobili 

informacije glede njihovega poslovanja, razmišljanja ter ravnanja z davčnimi obveznostmi. 

Pri fizičnih osebah pa bi bil poudarek pri delu na črno.  
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8 SKLEP 

Siva ekonomija je v času globalizacije in recesije pojav tako pretekle kot sodobne družbe. 

Prisotna je v razvitih in manj razvitih predelih sveta. Posledica tega je ustvarjanje nelojalne 

konkurence in stagnacije podjetij, ki poslujejo legalno in se držijo predpisov.  

Med pisanjem magistrske naloge smo se srečevali s problemom relativnosti, nepopolnosti in 

nezanesljivosti podatkov, saj s pomočjo kazalnikov in metod, ki so na voljo v vseh obstoječih 

virih, ni bilo mogoče prikazati realnega stanja. Globalno gospodarstvo, kriminalni posli 

(droga, orožje) in gospodarska kriza so pregled nad poslovanjem in transakcijami denarja še 

poslabšali z izogibanjem davkom in prispevkom.  

Če pogledamo dinamiko pojava sive ekonomije v času, lahko rečemo, da smo trenutno v 

trendu rahlo padajoče faze, saj se obseg sive ekonomije v Sloveniji po različnih virih in 

metodah izračuna zmanjšuje iz leta v leto. Glede na domače in tuje ocene pa je kljub vsemu 

znašala od 10 do skoraj 24 % BDP oziroma od 3,5 do 8,5 milijarde evrov letno. 

Največje kršitve po podatkih DURS (2014a) so v kmetijstvu, frizerstvu, gradbeništvu in 

trgovini oziroma povsod, kjer poteka gotovinsko poslovanje. Pri gotovinskem plačevanju bo 

poleg predpisanih sankcij treba narediti še korak naprej in uvesti davčne blagajne, ki bodo 

celotno kvoto sive ekonomije v slovenskem prostoru zmanjšale še za okoli 21 milijonov 

evrov letno. 

Siva ekonomija bi morala biti z državnega in pravnega vidika zatirana tako na državnem kot 

na osebnem nivoju. Zato bi morali začeti z vzgojo populacije že v mladih letih. Država in 

posledično FURS bi morala zastavljene procese še pospešiti, povečati ozaveščenost davčnih 

zavezancev, sankcije proti kršiteljem pa poostriti. Z uporabo različnih medijev in 

izobraževalnih institucij bi lahko še dodatno poskrbeli za boljše ozaveščanje širše javnosti, ki 

stremi po kratkoročni dobrobiti, o dolgoročnih posledicah na stanje v družbi pa ne razmišlja. 

Za spremembo načina razmišljanja se je potrebno o posledicah sive ekonomije pogovarjati in 

doseči, da bo neizpolnjevanje obveznosti postala družbeno nesprejemljiva praksa.  

Pri vsem tem pa je siva ekonomija neposredno povezana z davki oziroma z izpadom dohodka 

v državi. Ustvarja se neenakost med ljudmi, kar povečuje nezadovoljstvo in zmanjšuje 

zaupanje v pravno državo. Omejitev sive ekonomije dolgoročno lahko pomeni zmanjšanje 

davčnih stopenj za fizične osebe in podjetja, saj to pomeni več pobranih davkov in zato nižji 

pritisk na tiste, ki že tako plačujejo davke. 

 

Problem je večplasten, zato lahko rečemo, da siva ekonomija v večji meri posameznikom 

prinaša dobrobit. To pomeni, da slepo in popolno preganjanje ni takšno, da bi izboljšalo 

položaj vseh v igro vpletenih igralcev, saj ima siva ekonomija tudi pozitivne posledice, kot so 

ohranjanje socialnega miru in zagotavljanje prihodkov ter zaposlenosti prebivalcev.  
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Iz navedenega v magistrski nalogi sklepamo, da je prebivalstvo z manjšo pripadnostjo do 

svoje države bolj naklonjeno goljufanju države in s tem sivi ekonomiji kot prebivalstvo z 

večjo naklonjenostjo državi. Pripadnost prebivalstva se od države do države razlikuje, zato je 

tudi siva ekonomija v nekaterih državah sprejemljivejša kot v drugih. Razvidno je, da so sivi 

ekonomiji najmanj naklonjene skandinavske države, medtem ko je siva ekonomija najbolj 

sprejemljiva v sredozemskih državah in državah Vzhodne Evrope. 

Pomembno je, da ločimo med sivo ekonomijo, ki pomaga socialno šibkejšim prebivalcem 

preživeti, ter med sivo ekonomijo, ki ima negativne posledice za celotno gospodarstvo. 

Razlikovanje je pomembno predvsem v času gospodarske krize, ko niti država ne more 

ponuditi celotne socialne podpore in nuditi uspešnega razvoja gospodarstva.  
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Priloga 1 

 

Spoštovani! 

Sem Maja Žan, študentka podiplomskega magistrskega študija UP Fakultete za management 

Koper. Ker sem bila še nedolgo nazaj zaposlena na Generalnem davčnem uradu (URF), sem 

se odločila za izdelavo magistrske naloge z naslovom Davki in siva ekonomija, v okviru 

katere pripravljam raziskavo na to temo.  

Cilj magistrske naloge je prikazati pomen sive ekonomije, raziskati vzroke za njen nastanek 

ter predstaviti aktivnosti FURS v boju proti sivi ekonomiji.  

Na vašem Finančnem uradu bi rada izvedla polstrukturiran intervju o sivi ekonomiji ter 

ukrepih proti njej. Z vašimi sodelovanjem in odgovori bi pridobila dragocene podatke, ki bi 

jih uporabila pri analizi raziskave v magistrski nalogi. 

Z izvedbo intervjuja je seznanjena tudi generalna direktorica Finančne uprave ga. Jana Ahčin.  

Vljudno vas prosim, da bi mi namenili nekaj časa ter bili pripravljeni odgovoriti na spodnja 

vprašanja.  

Za sodelovanje in vaš čas se vam že v naprej najlepše zahvaljujem.  

Hvala za odgovor in lep pozdrav,  

Maja Žan  
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VPRAŠANJA – INTERVJU 

- Kaj menite o višini davkov v Sloveniji: so previsoki, prenizki, ali ravno v pravi višini in 

kako to pojasnjujete? 

- Kakšna je po vašem mnenju kultura plačevanja davkov v Sloveniji, tako v podjetjih kot 

pri fizičnih osebah? 

- Na kakšen način se FURS bori proti sivi ekonomiji in katere so možne omejitve pri tem? 

- Katere metode ukrepov proti sivi ekonomiji so se na FURS do sedaj izkazale kot 

najučinkovitejše? 

- Kateri oddelki v okviru FURS v največji meri sodelujejo v boju proti sivi ekonomiji in na 

kakšen način? 

- Kakšni so učinki ukrepov boja proti sivi ekonomiji do sedaj? 

- Ali se je stopnja prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti v zadnjih letih kaj 

spremenila in v kateri smeri? 

- Kateri so najpomembnejši rezultati, ki so bili doseženi v boju proti sivi ekonomiji in 

kakšne so možnosti za njihovo izboljšanje? 

- Katere so najbolj rizične dejavnosti neplačevanja davkov in prisotnosti sive ekonomije? 

- Kateri so po vašem mnenju glavni razlogi, da se v posameznih dejavnostih izogibajo 

plačevanju davkov in poslujejo v sivi ekonomiji? 

- S kakšnimi problemi in težavami se dnevno srečujete v zvezi s sivo ekonomijo? 

- Kaj si mislite o uvedbi davčnih blagajn? 

- Ali bi bilo po vašem mnenju potrebno sprejeti še kakšne dodatne ukrepe proti sivi 

ekonomiji? 

- Kaj svetujete družinam na robu preživetja, start up podjetjem (proizvodni in storitveni 

sektor) ter tujcem? 

- Kdo in kako naj razloži davčnim zavezancem, da se jim siva ekonomija na dolgi rok ne 

izplača? 

- Kaj bi svetovali izobraževalnim institucijam o osveščanju mladih? 

- Kaj bi svetovali gospodarstvenikom (podjetja v krizi ali podjetja v rasti)? 

- Ali bi višji davki povečali ali zmanjšali sivo ekonomijo in pod kakšnimi pogoji? 

- Kaj predlagate v prihodnje v odnosu med davki in sivo ekonomijo: ali je sivo ekonomijo 

možno popolnoma odpraviti? 
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Skupni transkript  

TEME POJMI  KATEGORIJE  

1. tema: Višina davkov v SLO (1. raziskovalno vprašanje)  

A: FU kot tak nima vpliva na višino davkov in jih ne more spreminjati, je 

samo vršilec zakonov, ki jih sprejme vlada RS. 

 

 

 

 

B: Na žalost je v Sloveniji odstotek sive ekonomije še vedno visok. Če nam 

ga bo s pomočjo osveščanja v skupno dobrobit celotne slovenske populacije 

uspelo zmanjšati, menim, da bi davčno stopnjo lahko celo znižali. 

 

 

 

 

C: Finančna uprava RS izvaja veljavno zakonodajo in se do tega vprašanja 

ne more opredeljevati na takšen način. Prepričani pa smo, da bi višja stopnja 

prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti lahko vplivala tudi na znižanje 

stopenj nekaterih davčnih obveznosti. 

 

Brez vplivnosti. 

Vršilec zakonov.  

Nespremenljivost.  

 

Intenziteta.  

Visok odstotek SE (sive 

ekonomije). 

Soodvisnost. 

Ozaveščanje.  

Reševanje.  

Zmanjševanje davčne 

stopnje.  

 

 

Vršilec zakonov.  

Neopredeljenost.  

Osveščenost.  

Prostovoljnost.  

Soodvisnost. 

Recipročnost odnosa.  

Recipročnost vpliva.  

 

Neopredeljenost. 

 

Recipročnost vpliva.  

 

Osveščanje.  

 

Prostovoljnost.  

2. tema: Kultura plačevanja davkov med podjetji in fizičnimi osebami (1. raziskovalno vprašanje) 

A: Davčno kulturo je potrebno dvigniti na višjo raven, res pa je, da so v 

zadnjih letih vidne pozitive spremembe plačevanja davčnih obveznosti. 

 

 

 

 

 

B: V zadnjem letu je bila zaznana večja stopnja prostovoljnega 

izpolnjevanja davčnih obveznosti. Analiza neto učinka DDV je pri 

zavezancih, kjer se pričakuje pozitiven učinek ukrepov, pokazala na 

povečanje neto učinka DDV. V odvetništvu je bilo zadnje leto zabeleženo 

25-odstotno povečanje neto učinka DDV, v gostinstvu pa je prišlo do 20-

odstotnega povečanja neto učinka DDV. 

 

 

 

C: Dejstvo je, da je potrebno v Sloveniji spremeniti način razmišljanja in 

dvigniti davčno kulturo na višjo raven. Prostovoljno in pravilno 

izpolnjevanje davčnih obveznosti je potrebno postaviti visoko na vrednostno 

lestvico naših vrednot. V Finančni upravi RS zadnji dve leti pospešeno 

izvajamo različne preventivne aktivnosti, tako med zavezanci kot med 

potrošniki. Posebno pozornost smo namenili tudi mladim in v tem šolskem 

letu (2014/2015) začeli s pilotnim projektom v osnovnih in srednjih šolah, 

da bi ozavestili mlade o pomenu plačevanja davkov. 

 

 

Nezadovoljiva.  

Sprememba.  

Izboljšanje.  

Postopno.  

Pozitivne spremembe.  

 

 

Izboljševanje.  

Analiza podatkov.  

Povečanje neto učinka.  

Pravna praksa.  

Gostinska dejavnost.  

 

 

Spremembe.  

Nujnost. 

Razmišljanje.  

Dojemanje.  

Dvig kulture.  

Sprememba vrednot. 

Dvigovanje pomena. 

Preventivne akcije.  

Potrošniki. 

Zavezanci. 

Ciljne skupine.  

Novost ciljne skupine. 

Mladi. 

Pilotni projekti. 

Osveščanje pomena 

plačevanja. 

 

Kontinuiteta izboljševanja.  

 

Analiza neto učinka DDV. 

 

Preventivne akcije.  

 

Širitev ciljnih skupin. 

 

Osveščanje.  



Priloga 2 

 

3. tema: Načini reševanja in morebitne omejitve pri reševanju sive ekonomije (2. raziskovalno vprašanje) 

A: FU že 6 let vodi projekt ciljno usmerjenega nadzora na področju sive 

ekonomije. V ta projekt je vključenih več programov, ki se izvajajo na 

različnih področjih z vnaprej napovedanimi nadzori in prisotnostjo na 

terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Na našem FU kot tudi na celotni FU se že od leta 2009 izvajajo različne 

akcije proti zmanjšanju sive ekonomije. Davčni inšpektorji redno izvajajo 

nadzore, trenutno dajemo velik poudarek nadzoru gotovinskega poslovanja. 

Pri ugotovitvah kršitev uporabljamo ukrepe začasne prepovedi opravljanja 

dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

C: V okviru nadzora že od leta 2009 vodimo poseben projekt ciljno 

usmerjenega nadzora na področju sive ekonomije. Z različnimi nadzornimi 

aktivnostmi, v naprej napovedanimi nadzori in prisotnostjo na terenu se 

proti sivi ekonomiji ciljno borimo vse od takrat. A kljub mnogim 

aktivnostim ne moremo mimo dejstva, da je sive ekonomije v Sloveniji še 

vedno preveč. Za pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti in 

obvladovanje sive ekonomije je namreč zelo pomembno zavedanje tako 

zavezancev kot vseh državljanov, da je neplačevanje davkov naš skupni 

problem in da moramo vsi storiti nekaj za to, da bo vsak plačal toliko davka, 

kolikor je predpisano. Zato smo bili posebej veseli tudi vladne kampanje 

»Vklopi razum, zahtevaj račun«, ki je dala vsem našim aktivnostim dodatno 

prepoznavnost in seveda zagon. 

 

6-letni projekt. 

Ciljna usmerjenost.  

Nadzor SE. 

Vključenost.  

Različni 

programi/aktivnosti.  

Različna področja. 

Napovedanost nadzorov.  

Terenska kontrola. 

 

 

Različnost aktivnosti.  

6-letne aktivnosti. 

Ciljna usmerjenost. 

Zmanjševanje SE. 

Redni. 

Kontinuirani nadzori. 

Sankcioniranje kršitev.  

Prepoved opravljanja 

dejavnosti. 

Izpad dohodka. 

 

6 let – 2009. 

Projekt. 

Ciljna usmerjenost. 

Nadzor SE. 

Nadzorne aktivnosti. 

Pestrost aktivnosti.  

Vnaprej napovedan 

nadzor. 

Prisotnost na terenu. 

Terenska kontrola. .  

Zakoreninjenost SE. 

Trdoživost. 

Rešitev. 

Dvig splošnega zavedanja.  

Vladna kampanja. 

»Vklopi razum, zahtevaj 

račun.« 

Prepoznavnost.  

Zagon.  

Prelomna točka 2009. 

 

Ciljno usmerjen nadzor.  

 

Terenski nadzor.  

 

Sankcioniranje kršitev.  

 

»donkihotski« boj.  

 

»Vklopi razum, zahtevaj 

račun.« 

 

Prepoznavnost.  

 

 

4. tema: Najučinkovitejše metode FURS za reševanje problemov sive ekonomije (4. raziskovalno vprašanje) 

A: Učinkovitost je posledica naslednjih aktivnosti skupaj: povečanja 

učinkovitosti nadzora in povečanja prostovoljnega plačevanja davčnih 

obveznosti, seznanjanje zavezancev preko medijev z aktivnostmi FURS-a 

proti sivi ekonomiji, sodelovanje z drugimi inšpekcijskimi službami in 

organi, zagotavljanje enotnega in enakomernega izvajanja nadzora sive 

ekonomije na vseh uradih, priprave predlogov sprememb zakonodaje zaradi 

povečanja učinkovitosti nadzora in preprečevanja sive ekonomije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konglomerat aktivnosti. 

 

Povečanje nadzora. 

Kontinuiteta nadzora.  

Enotnost izvajanja 

nadzora.  

Prostovoljnost plačevanja 

davčne obveznosti.  

Medijska kampanja.  

Osveščenost zavezancev. 

Prepoznavnost aktivnosti 

FURS.  

Sodelovanje inšpekcijski 

služb. 

Spremembe zakonodaje. 

 

Konglomerat ukrepov. 

 

Težavnost preferenc.  

 

Dolgoročni učinki.  
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B: Za enkrat ne moremo izpostaviti enega samega ukrepa ali dati kateremu 

prednost, lahko pa rečemo, da skupek vseh akcij zagotovo pozitivno vpliva 

na ozaveščanje ljudi ter dvig davčne kulture v državi. 

 

 

 

C: Težko bi rekli, da je bila katera od aktivnosti posebej učinkovita. 

Prepričani smo, da je učinkovitost posledica vseh aktivnosti skupaj (nadzor, 

informativno-preventivne aktivnosti na terenu, ozaveščanje širše javnosti 

preko medijev, ozaveščanje mladih itd.) in da se bodo nekateri učinki 

pokazali šele čez določen čas. Obvladovanje sive ekonomije in dvig davčne 

kulture namreč ne more biti kratkoročen, temveč je dolgoročen cilj.  

 

 

Vodi v učinkovitost.  

 

 

Skupek akcij. 

Težavnost izpostavitve.  

 

 

Seštevek aktivnosti. 

Informativno-preventivne 

aktivnosti. 

Nadzor. 

Terensko delovanje.  

Medijska ozaveščenost. 

Mladi.  

Težavnost prepoznavanja 

posameznih.  

Postopnost napredovanja.  

Dolgoročnost ciljev.  

 

5. tema: Oddelki v okviru FURS, ki v največji meri sodelujejo v boju proti sivi ekonomiji (7. raziskovalno vprašanje) 

A: V največji meri sodelujejo davčna inšpekcija, mobilne enote 

preiskovalcev, kontrola, nadzor, carina in zunanji sodelavci, ki skrbijo za 

informiranje davčnih zavezancev. 

 

 

 

 

 

 

 

B: Vsak oddelek v določeni meri vpliva ter se sooča s sivo ekonomijo. V 

največji meri pa zagotovo inšpektorji, oddelek kontrole, nadzor, carina. 

Pomembno je medsebojno sodelovanje inšpekcijskih služb. K aktivnemu 

sodelovanju so bili s strani FURS k sodelovanju v boju proti sivi ekonomiji 

povabljeni vsi zaposleni na vseh FU. 

 

 

 

 

 

C: Aktivnosti za obvladovanje sive ekonomije so zalo različne, od nadzora, 

do preventivnih aktivnosti na terenu ter ozaveščanja različnih ciljnih skupin. 

Tako so v to področje vpeti tako finančni inšpektorji, mobilne enote 

(preiskovalci) Finančne uprave RS, kot tudi številni drugi sodelavci, ki 

skrbijo za informiranje zavezancev, za komuniciranje z mediji in 

informiranje širše javnosti, sodelujejo pri pripravi različnih gradiv 

namenjenih informiranju in ozaveščanju itd. 

 

Davčna inšpekcija. 

Mobilne enote 

preiskovalcev. 

Oddelki kontrole. 

Nadzor. 

Carina. 

Informiranost. 

 

Inšpektorji. 

Oddelki kontrole.  

Nadzor. 

Carina.  

Medsebojno sodelovanje 

inšp. Služb. 

 

Pestrost aktivnosti. 

Nadzor. 

Preventiva. 

Pestrost oddelkov.  

Finančni inšpektorji. 

Mobilne enote 

preiskovalcev. 

Finančne uprave RS. 

Informiranje zavezancev.  

Komuniciranje z mediji.  

 

 

6. tema: Dosedanji učinki ukrepov boja proti sivi ekonomiji (4. raziskovalno vprašanje) 

A: Učinki so pozitivni. Opaziti je povečanje prostovoljnega izpolnjevanja 

davčnih obveznosti, povečanje neto učinka DDV, zmanjšale so se kršitve ob 

inšpekcijskih pregledih, povečalo se je število samoprijav in število novo 

registriranih s. p. 

 

 

 

 

 

Pozitivni.  

Povečanje prostovoljnega 

izpolnjevanja.  

Povečanje neto učinka 

DDV. 

Zmanjševanje kršitev.  

Samoprijave.  

Dvig registracij s. p. 

Spremembe na bolje.  

Pozitivne posledice 

aktivnosti. 

 

Povečanje neto učinka 

DDV. 

Povečanje prostovoljnega 

izpolnjevanja davčne 

obveznosti. 

Število registracij s. p. 
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B: Vidni so pozitivni učinki povečanja prostovoljnega izpolnjevanja 

obveznosti, povečanje neto učinka DDV, zmanjšanje števila kršitev ob 

inšpekcijskih pregledih, povečano število samoprijav. 

 

 

 

 

 

 

C: Finančna uprava je svoje, sicer omejene kadrovske vire v nadzoru, 

okrepljene tudi s predstavniki t. i. mobilnih enot, usmerila v izvajanje tako 

preventivnih aktivnosti, kot tudi aktivnosti inšpekcijskega nadzora ter pri 

tem dosegla rezultate na različnih področjih. Izpostavili bi naslednje: 

Na področju davka na dodano vrednost: V obdobju od avgusta 2013 do 

avgusta 2014 je bilo zaradi ukrepov na področju gotovinskega poslovanja 

plačano za približno 100 mio evrov več davka na dodano vrednost, kot v 

enakem preteklem obdobju (2012/2013). 

Na področju obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davka 

od dohodka iz dejavnosti (DohDej): Povečanje stopnje prostovoljnega 

izpolnjevanja davčnih obveznosti je izkazano tudi pri oddanih obračunih 

davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) v osemindvajsetih proučevanih 

dejavnostih ter pri obračunih iz dohodkov iz dejavnosti (Doh Dej) v 

štiriindvajsetih proučevanih dejavnostih. Letni obračun DDPO (leto 

2012/leto 2013) je 19,3 %. Letni obračuni DohDej (leto 2012/2013) je  

41,6 % 

Na področju registracije samostojnih podjetnikov: V septembru in oktobru 

2014 se je na novo registriralo dvakrat toliko samostojnih podjetnikov kot 

prej v osmih mesecih skupaj.  

Na področju števila prejemnikov dohodka iz naslova osebnega dopolnilnega 

dela: Povečanje je izkazano tudi pri številu prejemnikov dohodka iz naslova 

osebnega dopolnilnega dela, kadar so izplačevalci poslovni subjekti (cca. 15 

% več kot pred uveljavitvijo ZPDZC-1). 

 

Dvig kulture.  

 

Pozitivni učinki.  

Povečanje prostovoljnega 

izpolnjevanja.  

Povečanje neto učinka.  

Zmanjševanje kršitev. 

Samoprijave. 

 

 

 

Preventivni ukrepi. 

Ukrepi inšpekcijskega 

nadzora.  

Pozitivne spremembe.  

Davek na dodano 

vrednost. 

DDPO. 

DohDej. 

Registracija s. p. 

Osebna dopolnilna 

dejavnost. 

Splošna prosperacija.  

 

Število registracij 

dopolnile dejavnosti. 

Zmanjševanje kršitev.  

Davek na dodano vrednost.  

Dvig DDPO. 

Dvig DohDej. 

 

 

 

 

7. tema: Sprememba stopnje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti (PIDO) (3. raziskovalno vprašanje) 

A: Stopnja prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti se je zaradi 

večjih kazni, strožjega nadzora in večjih davčnih osveščenosti slovenske 

populacije povečala. Večje spremembe je zaznati v storitveni dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

B: V zadnjih letih je zaznati povečanje prostovoljnega izpolnjevanja 

obveznosti. Če vzamemo za primer gostinsko dejavnost, se je neto učinek 

DDV v primerjavi z lanskim letom povečal za 25 %, kar znaša 2,4 mio 

EUR. Pri določenih zavezancih iz te dejavnosti se je prijavljeni dohodek 

povečal tudi za 150 % . 

 

C: Kot je razvidno že iz zgoraj navedenih podatkov, se je stopnja 

prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti v zadnjem obdobju povečala. 

Zanimivi so na primer podatki v dejavnosti vulkanizerstva, ki vsekakor velja 

za eno izmed rizičnih dejavnosti. Leta 2012 so bile nepravilnosti 

ugotovljene v več kot 50 % vseh opravljenih nadzorov, v letu 2013 v 13 % 

vseh opravljenih nadzorov, v letu 2014 pa le še v 3 % vseh opravljenih 

nadzorov. Podobno velja tudi za dejavnosti svečarstva, cvetličarstva in 

Povečevanje.  

Rezultat. 

Posledica. 

Strožje kazni. 

Povečan nadzor. 

Dvig davčne osveščenosti. 

Spremembe.  

Storitvena dejavnost.  

 

Povečanje prostovoljnosti.  

Neto učinek DDV. 

Gostinstvo. 

Povečanje. 

 

Povečanje prostovoljnosti. 

Storitvene dejavnosti. 

Vulkanizerstvo. 

Manjše nepravilnosti.  

Cvetličarstvo/vrtnarstvo. 

 

 

Zmanjšanje 

nepravilnosti/kršitev. 

 

Registracija povečane 

stopnje PIDO. 

 

Storitvene dejavnosti.  
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vrtnarstva. V letu 2012 in v letih pred tem so se nepravilnosti v teh 

dejavnostih ugotavljale v skoraj 40 % vseh nadzorov, v letu 2013 je ta delež 

padel na okoli 6 %, v letu 2014 je znašal 7 %. 

8. tema: Doseženi najpomembnejši rezultati v boju proti sivi ekonomiji (8. raziskovalno vprašanje) 

A: Največje spremembe so vidne v vulkanizerstvu, kjer so bile v zadnjih 

letih ugotovljene kršitve v več kot polovici opravljenih nadzorov, ta 

odstotek pa se je nato v letu 2013 zmanjšal na dobrih 13 %. 

 

 

 

B: Povečanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, povečanje neto 

učinka DDV, povečanje števila samoprijav, zmanjšanje števila kršitev pri 

inšpekcijskih pregledih. 

 

 

 

C: Rezultati so razvidni iz predhodnih dveh odgovorov. 

Vulkanizerstvo.  

Zmanjševanje kršitev. 

 

Povečanje prostovoljnega 

izpolnjevanja obveznosti. 

Povečanje neto učinka 

DDV. 

Povečanje samoprijav. 

Zmanjšanje števila kršitev 

pri inšpekcijskih 

pregledih. 

 

Glej 6. in 7. Temo. 

Povečanje neto učinka 

DDV. 

Povečanje prostovoljnega 

izpolnjevanja davčne 

obveznosti. 

Število registracij s. p. 

Število registracij 

dopolnile dejavnosti. 

Zmanjševanje kršitev. 

Davek na dodano vrednost.  

Dvig DDPO. 

Dvig DohDej. 

Storitvene dejavnosti. 

9. tema: Najbolj rizične dejavnosti neplačevanja davkov in prisotnosti sive ekonomije (6. raziskovalno vprašanje) 

A: Izpostavili bi dejavnosti, pri katerih poteka poslovanje z gotovino. Pri 

tem imamo v mislih gostinstvo, turizem, frizerske storitve, vulkanizerstvo, 

odvetništvo … 

 

 

 

 

 

 

B: Rizične dejavnosti so vsetiste, kjer poteka gotovinsko poslovanje, je pa 

največ sive ekonomije zaznati na področju gradbeništva, gostinstva, 

turizma, popravila motornih vozil, osebnih storitev … 

 

 

 

 

C: Rizične so vse tiste dejavnosti, kjer se posluje z gotovino. Gotovinsko 

poslovanje zajema tako poslovanje z bankovci in kovanci, kot tudi kartično 

poslovanje. 

 

Gotovinsko poslovanje.  

Storitvene dejavnosti. 

Gostinstvo. 

Turizem. 

Frizerske storitve.  

Vulkanizerstvo.  

Odvetništvo. 

 

Gotovinsko poslovanje.  

Storitvene dejavnosti.  

Gradbeništvo. 

Gostinstvo. 

Turizem. 

Popravila motornih vozil. 

 

Gotovinsko poslovanje.  

Gotovinsko poslovaje.  

 

Storitvene dejavnosti.  

10. tema: Glavni razlogi za izogibanje plačevanja davkov in poslovanja v sivi ekonomiji (1. raziskovalno vprašanje) 

A: Glavni motiv je verjetno povečanje dobička in konkurenčnost na trgu, 

problem pa je tudi tolerantnost družbe do tega pojava in nezavedanje 

dolgoročnih posledic na stanje v družbi. 

 

 

 

 

 

 

B: Globalizacija in s tem povečanje konkurence na evropskem trgu so 

nekatera podjetja pripeljali do skrajnega roba oziroma boja za obstanek. 

Zaradi teh dejavnikov se podjetniki poslužujejo različnih načinov za 

povečanje dobička in s tem posledično za povečanje konkurenčnosti. O 

dolgoročni dobrobiti za celotno državo pa žal ne razmišljajo. 

 

 

 

C: Največji problem je družbena sprejemljivost tega pojava in nezavedanje, 

da z neplačevanjem davkov izgubljamo prav vsi. Razmišljamo kratkoročno, 

Povečanje dobička.  

Konkurenčnost na trgu. 

Prevelika družbena 

toleranca.  

Neosveščenost.  

Dolgoročne družbene 

posledice.  

 

Globalizacija. 

Konkurenčnost na EU 

trgu. 

Boj za obstanek.  

Povečevanje dobička.  

Egocentričnost.  

 

Družbena sprejemljivost. 

Tolerantnost.  

Neosveščenost.  

Kratkoročnost 

Povečanje dobička. 

 

Konkurenčnost na trgu. 

 

Družbena 

sprejemljivost/tolerantnost.  

 

Neosveščenost o –

družbenih posledicah.  
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torej, kako bomo ta trenutek iz nekega poslovanja potegnili najboljše za nas. 

O dolgoročnih posledicah na stanje v družbi žal ne razmišljamo. 

razmišljanja.  

Dobiček.  

11. tema: Dnevni problemi in težave s sivo ekonomijo (4. raziskovalno vprašanje) 

A: Siva ekonomija je prikrita dejavnost, zato so ugotovljene nepravilnosti v 

inšpekcijskem nadzoru relativno nizke kljub visoki stopnji nadzora.  

 

 

 

B: Siva ekonomija je ilegalen način poslovanja, zato jo je težko odkriti in 

dokazati. S pomočjo inšpekcije in ostalih služb smo opravili veliko 

nadzorov, pozitiven učinek na proračun pa je bil majhen, posledično zaradi 

tega trpi sociala celotne države. 

 

 

 

 

C: Siva ekonomija je področje, kjer so ugotovljene nepravilnosti v 

posameznem inšpekcijskem nadzoru relativno nizke. Pa vendar, gre za pereč 

problem, ki mu je potrebno posvečati pozornost, samo nadzor ne zadošča. 

Lani smo 43 % vseh nadzorov opravili na področju sive ekonomije in 

gotovinskega poslovanja, a smo pri tem ugotovili le za 3 % dodatno 

obračunanih obveznosti. Torej majhen izplen za tako ogromen obseg 

pregledov.  

Prikrita dejavnost. 

Težave 

odkrivanja/zaznavanja.  

Veliko nadzora. 

Učinek majhen. 

 

Težave odkrivanja. 

Težave dokazovanja.  

Ilegalnost/prekrivanje.  

Veliko nadzora. 

Učinek majhen. 

 

 

Nizka detekcija kršitev.  

Majhen izplen nadzora. 

Veliko kontrole.  

Obratno sorazmerje 

nadzora in učinka (na 

proračun). 

 

Nizka detekcija kršitev. 

 

Dolgoročnost posledic.  

12. tema: Evalvacija uvedbe davčnih blagajn (2. raziskovalno vprašanje) 

A: Uvedba davčnih blagajn je dober in nujno potreben ukrep, saj bomo tako 

povečali nadzor nad gotovinskim poslovanjem, inšpekcijske službe pa bomo 

preusmerili na druge rizične projekte. 

 

 

 

 

 

B: Z davčnimi blagajnami bi se zmanjšala problematika evidentiranja 

prihodkov in plačevanja davkov pri tistih zavezancih, ki poslujejo 

gotovinsko. S pomočjo davčnih blagajn bomo poskušali zmanjšati določen 

del sive ekonomije, hkrati pa pomeni ta uvedba tudi zmanjšanje 

porabljenega časa za davčno inšpekcijski nadzor. 

 

 

 

C: V Finančni upravi RS podpiramo uvedbo davčnih blagajn. Davčne 

blagajne, prek spleta povezane s finančno upravo, so po našem mnenju 

nujno potreben ukrep, a le zaradi tega, ker bomo lahko nadzor delali drugače 

in kadrovske resurse preusmerili drugam. S tem novim sistemom bomo 

dobili ogromno podatkov za analize zavezancev in bomo nadzor nad 

zavezanci lahko usmerjali, kamor je potrebno. Davčne blagajne torej 

pomenijo nadgradnjo nadzora. 

 

 

Učinkovitost.  

Nujnost uvedbe.  

Povečanje nadzora.  

Gotovinsko poslovanje.  

Preusmeritev nadzora.  

Rizične aktivnosti. 

 

Evidentiranje prihodkov.  

Plačevanje davkov. 

Pozitivni vplivi.  

Gotovinsko poslovanje.  

Zmanjševanje SE. 

Zmanjševanje nadzora.  

 

Podpiranje uvedbe.  

Nujnost ukrepa.  

Sprememba nadzora. 

Preusmeritev.  

Podatkovna baza.  

Nadgradnja nadzora.  

Nujnost.  

 

Nadzor gotovinskega 

poslovanja. 

 

Preusmeritev nadzora.  

 

Nadgradnja nadzora.  

 

Podatkovna baza analize.  

13. tema: Uvedba morebitnih dodatnih ukrepov proti sivi ekonomiji (2. raziskovalno vprašanje) 

A: Dvomimo, da bi novi ukrepi prinesli boljše rezultate, pomembneje je, da 

se vsi dosedanji sprejeti ukrepi izvajajo temeljito in da se poveča družbena 

osveščenost o nesprejemljivosti plačevanja brez računa, zaposlovanja ter 

dela na črno itd. 

 

 

 

 

Dvom učinkovitosti. 

Dosedanji ukrepi. 

Temeljitost izvedbe. 

Konsistentnost. 

Doslednost.  

Družbena osveščenost.  

 

Nesmiselnost uvedbe 

 

Zadostnost ukrepov. 

 

Kontinuiteta izvajanja.  

 

Družbena ozaveščenost – 

nesprejemljivost.  
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B: Ukrepov, ki se trenutno izvajajo in so učinkoviti, je kar nekaj, zato 

verjetno ne bi bilo smiselno uvajati novih, ampak je bistvenega pomena, da 

se sedanji ukrepi izvajajo redno in učinkovito 

 

C: Sive ekonomije ni mogoče zmanjšati čez noč, gre za dolgoročen cilj. Z 

dosedanjo ureditvijo gotovinskega poslovanja, ki je v uporabi od 1. 7. 2013, 

smo naredili že veliko. A noben ukrep, tudi nobena blagajna ne reši težav, 

če zavezanec ne bo izdal računa in če ga mi kot potrošniki ne bomo 

zahtevali. Pomembno je, da se vse dosedanje aktivnosti še naprej izvajajo 

kontinuirano, tako nadzorne kot preventivne. Za spremembo načina 

razmišljanja se moramo o posledicah sive ekonomije pogovarjati in doseči, 

da bo neizpolnjevanje obveznosti postala družbeno nesprejemljiva praksa. 

 

novih. 

Pestrost sedanjih.  

Rednost izvedbe. 

Učinkovitost izvedbe.  

 

 

Dolgotrajen boj.  

Ozaveščenost.  

Rešitev.  

Kontinuiteta.  

Nadzora. 

Preventive.  

Družbena 

nesprejemljivost.  

 

14. tema: Nasveti družinam na robu preživetja, start up podjetjem (proizvodni in storitveni sektor) ter tujcem 

A: Ker se na FU ne ukvarjamo s svetovanjem, vam na to vprašanje težko 

odgovorimo. Svetujemo pa, da se vsi držijo predpisov in zakonov 

 

B: Svetujemo jim, da se držijo predpisanih zakonov in se obrnejo na 

socialne inštitucije, ki jim bodo s svojim znanjem pomagale v okviru svojih 

zmožnosti. 

 

C: V okviru opravljanja naših nalog se dnevno srečujemo z najrazličnejšimi 

situacijami zavezancev, v katerih se ti znajdejo in jim skušamo v okviru 

zakonodajnih možnosti nuditi vso podporo, ki jim jo lahko ponudimo. 

 

Spoštovanje zakonskih 

predpisov.  

 

Spoštovanje zakonskih 

predpisov. 

 

 

Zakonodajne omejitve.  

Spoštovanje zakonskih 

predpisov. 

15. tema: Pojasnjevanje davčnim zavezancem o nesmotrnosti sive ekonomije  

A: Res je ozaveščanje državljanov eden naših ključnih ukrepov proti sivi 

ekonomiji, vendar FU še zdaleč ni edina, ki bi skrbela za to. Že same 

izobraževalne institucije bi morale okrepiti zavedanje, da so delo na črno, 

zaposlovanje na črno, neizdajanje računov in prikrivanje prometa podjetij 

družbeno nesprejemljiva dejanja. 

 

 

 

 

 

B: Ozaveščanje državljanov je naloga vseh vpletenih, ne samo države in 

njenih inštitucij. Potrebno je spremeniti način razmišljanja, dvigniti davčno 

kulturo v državi ter plačevanje obveznosti postaviti visoko na lestvico naših 

vrednot. 

 

 

 

 

C: Ozaveščanje na področju sive ekonomije zagotovo ni le stvar Finančne 

uprave RS, temveč tudi drugih resorjev, Vlade RS in družbe kot celote. 

Ozaveščati je potrebno tudi potrošnike in širšo javnost, ne le davčnih 

zavezancev. Zato nas zelo veseli, da se je v boj zoper sivo ekonomijo 

vključila tudi Vlada RS. Poseben poudarek je potrebno nameniti mladim, 

našim bodočim davkoplačevalcem, ki se bodo, ko odrastejo, zavedali, zakaj 

se davki plačujejo in kaj imajo od tega. Finančna uprava RS je v letošnjem 

šolskem letu v osnovnih in srednjih šolah začela izvajati pilotni projekt 

Davčno opismenjevanje mladih.  

 

 

 

Ključni ukrep. 

Ozaveščanje.  

Izobraževalne institucije. 

Relevantna vloga.  

Krepitev zavedanja.  

Družbeno nesprejemljiva 

= SE.  

 

 

Kolektivna dolžnost.  

Sprememba razmišljanja.  

Dvig davčne kulture. 

Plačevanje obveznosti. 

Vrednota.  

 

 

Kolektivna domena.  

Ne le FURS. 

Vlada. 

Mladi.  

Pilotni projekt.  

Davčno opismenjevanje 

mladih. 

Kolektivna dolžnost.  

 

Sprememba vrednot/dvig 

kulture.  

 

Krepitev zavedanja.  

 

»Davčno opismenjevanje 

mladih.« 
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16. tema: Vloga izobraževalnih instituciji glede osveščanja mladih 

A: Izobraževalne inštitucije bi morale v svoj program izobraževanja poleg 

obveznih tem vključiti tudi programe, ki bi ozaveščali mlade o 

pomembnosti izpolnjevanja državljanskih obveznosti, ki so poglavitni 

temelj socialne in demokratične države. 

 

 

 

 

B: Kot vsaka vzgoja se tudi davčna osveščenost začne v mladih letih, zato 

bi bilo dobro, da bi šole v svoj učni program vključile ta problem in 

podučile učence in dijake o njihovih dolžnostih, pravicah ter posledicah.  

 

 

 

 

 

C: Prepričani smo, da lahko obvladovanje temeljnih znanj na področju 

davkov pomembno vpliva na dvig ravni finančne pismenosti in davčne 

kulture nasploh ter je eden od aktivnih ukrepov za zmanjšanja ravni sive 

ekonomije. Različne oblike izobraževanj in posredovanj informacij ciljnim 

skupinam pomeni tudi tesnejšo vez med davčnim sistemom, institucijami in 

zavezanci za davek. Učinki aktivnosti za dvig davčne pismenosti ter 

posledično davčne kulture so večrazsežni in pozitivno vplivajo na razvoj 

številnih drugih področij. Raziskave dokazujejo, da davčna pismenost 

pomembno vpliva na raven sprejemljivosti davkov, razumevanje davčnega 

okolja, zahtev in postopkov ter na obnašanje zavezancev in izpolnjevanje 

njihovih davčnih obveznosti.  

 

Sprememba kurikula.  

Ozaveščanje.  

Relevantnost.  

Izpolnjevanje.  

Državljanske obveznosti.  

 

 

Vključevanje.  

Učni program. 

Zgodnje ozaveščanje.  

Dolžnosti. 

Pravice.  

Posledice.  

Odgovorno državljanstvo.  

 

Temeljna znanja.  

Davki. 

Vpliv. 

Dvig. 

Finančna pismenost.  

Dvig davčne kulture.  

Zmanjševanje SE. 

Različna izobraževanja.  

Soodvisnost.  

Bistvenost.  

 

Zgodnje ozaveščanje.  

 

Finančna pismenost.  

 

Davčna kultura.  

 

Zmanjševanje SE. 

 

Odgovorno državljanstvo.  

17. tema: Nasveti gospodarstvenikom 

A: Kot Finančni urad se trudimo, da bi vsem podjetjem zagotovili enake 

pogoje poslovanja ter vse obravnavali enako.  

 

 

B: Ne glede na to, v kateri fazi razvoja se neko podjetje nahaja, jih na FU 

obravnavamo enako. Za uravnavanje enakosti pred zakonom pa skrbi 

povečana inšpekcijska služba. 

 

 

 

C: Primarna naloga Finančne uprave RS je učinkovito pobiranje dajatev. 

Želimo biti ustanova, ki bo zagotavljala predvsem enako obravnavo 

zavezancev, jim znala nuditi preproste informacije ter zagotavljala 

gospodaren, pregleden in učinkovit carinski in davčni sistem. Torej dober 

servis in enaka obravnava za vse zavezance. 

 

Enakost pogojev 

poslovanja.  

Enakopravna obravnava.  

 

Enakost obravnave.  

Uravnavanje enakosti pred 

zakonom.  

 

 

 

Zagotavljanje.  

Enakost obravnave.  

Informiranje.  

Učinkovit sistem.  

 

Zagotavljanje:  

 

enakosti obravnave,  

 

informiranja,  

 

učinkovitosti sistema.  

18. tema: Vpliv višjih davkov na povečevanje ali zmanjševanje sive ekonomije 

A: Iz podatkov je razvidno, da ne moremo dokazati povezave med 

povečanjem davčne stopnje in sivo ekonomijo. V letu 2013 je bila kljub 

povečani stopnji DDV višina pobranega davka višnja od leta 2012. 

 

B: Na grobo lahko rečemo, da vsako povečanje davkov v začetni fazi 

negativno vpliva na davčno zavest, zato bi vsako povečevanje davkov prej 

negativno kot pozitivno vplivalo na sivo ekonomijo. 

 

C: Naše izkušnje kažejo, da davčni zavezanci na obdavčitev gledamo tako, 

da so davki vedno previsoki. Neposredne povezave med višino davkov in 

stopnjo sive ekonomije po naši oceni ni. Tudi podatki kažejo, da se je kljub 

Nedokazljivost.  

Povezave.  

 

 

Groba ocena.  

Negativen vpliv. 

Večanja davkov.  

 

Neobstoj povezave.  

Višina davkov = SE. 

 

Nedokazljivost povezave.  
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povečani stopnji davka na dodano vrednost v letu 2013 višina pobranega 

davka povečala za okoli 100 mio EUR glede na leto prej samo iz naslova 

ukrepov na področju gotovinskega poslovanja. 

 

19. tema: Predlogi za prihodnje v odnosu med davki in sivo ekonomijo – možnosti popolne odprave sive ekonomije (2. 

raziskovalno vprašanje) 

A: Naš cilj je popolnoma odpraviti sivo ekonomijo, se pa zavedamo, da to 

najbrž ni mogoče, zato jo želimo zmanjšati in omejiti. 

 

 

 

B: Sive ekonomije ni možno popolnoma odpraviti, lahko pa jo z različnimi 

ukrepi, predvsem pa s povečanjem davčne zavesti državljanov občutno 

zmanjšamo. 

 

 

C: Iz zgoraj navedenega razloga je popolnoma najbrž ni mogoče odpraviti, 

jo je pa mogoče minimizirati na primerljivo raven drugih razvitih držav v 

EU. Zato je pomembno, da postane izogibanje plačilu davkov družbeno 

nesprejemljivo, kar bi bistveno vplivalo na prisotnost sive ekonomije v 

Sloveniji.  

Popolna odprava SE. 

Nerealističen cilj. 

 

Zmanjševanje SE. 

 

Nezmožnost popolne 

odprave.  

Ozaveščanje.  

Zmanjševanje SE. 

 

Nemogoča popolna 

odstranitev.  

Minimaliziranje.  

Družbena 

nesprejemljivost.  

Nerealistična popolna 

odprava.  

 

Realističen cilj = 

zmanjševanje.  

 

Družbena 

nesprejemljivost.  

Ozaveščanje.  

 


