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Članek se ukvarja z nekaterimi predlogi sprememb davčnega sistema, ki so nastali sočasno s
predlogom davčne Reforme, ter aktualnim predlogom Vlade. Specifikacije so delno dopolnjene
- prilagojene razpravam, ki so spremljale predloge. Zaradi nerazdelanosti predlogov je pri vseh
še nekaj dodatnih predpostavk. Pomembnejši sta dve. Učinek nove dohodnine je nevtralen za
vse »nedelovne« dohodke. Z davkom na dodano vrednost se zapre polovica izpada.
Vsi analizirani predlogi davčnih sprememb so zamišljeni tako, da bi se velik (ali celoten) del
davčnega izpada nevtraliziral z davkom na dodano vrednost in ne z zmanjšanjem trošenja
države. Takšno reformiranje davčnega sistema praviloma nima opaznih učinkov na dolgoročno
rast.
Pozitivni empirični učinki ukinitve davka na izplačane plače so nesporni.
Kombinacija ukinitve davka na plačilno listo in predloga Kranjčeve skupine se zdi po vseh
učinkih najbolj uravnotežena in najlažje izvedljiva. Zadnji predlog Vlade je po analiziranih
učinkih podobne narave. V obeh primerih pa je seveda ključna pomanjkljivost nevtralizacija
izpada davčnega donosa. Zato bo verjetno moral biti predlog Vlade že na kratek rok dopolnjen
z opaznim povečanjem davka na dodano vrednost, saj za ustrezno krčenje trošenja države ni
ostalo dovolj časa (in političnega kapitala). Brez dodanega (razdelanega) postopka zapiranja
nastale vrzeli, ob vstopanju v EMU tudi sicer nobeden od analiziranih predlogov ne more biti
ekonomskopolitično sprejemljiv.
Če zmanjšanje stroškov dela pri višjih dohodkovnih segmentih prebivalstva, doseženo z
ukinitvijo davka na plačilno listo (in predlogom Kranjčeve skupine), ne bi zadoščalo, bi bil prvi
predlog Kordeža bolj primeren od predloga enotne davčne stopnje. Saj je zmanjšanje stroškov
dela visokih dohodkovnih razredov približno enako pri obeh predlogih, predlog enotne davčne
stopnje pa dodatno povečuje (glede na članice EU že sicer velik) davčni klin (in zato past
nezaposlenosti) nizkih dohodkovnih razredov. Poleg tega so rezultati predloga enotne davčne
stopnje bistveno odvisni od zelo(!) vprašljive praktične izvedljivosti predpostavke o
nespremenjenih neto plačah.

