Nova zmešnjava davčne uprave po prenovi informacijskega
sistema
Preberite tudi:
Nasvet: Vas Durs po krivici terja? Svetujemo, kako lahko ukrepate
Nepravi opomin, prave težave
Davčna uprava (Durs) pošilja opomine za plačilo dolga podjetjem, ki sploh niso
davčni dolžniki, so nas opozorili iz nekaterih podjetij (imena hranimo v uredništvu).
Ko so v podjetjih dobili opomin, so se sprva ustrašili, nato pa ugotovili, da je stanje na
njihovih knjigovodskih karticah urejeno. Ko so klicali na Durs, so jim povedali, da je
vse urejeno.
Težava je seveda, če računovodje ali direktorja ni v službi in mu tega ne uspe
urediti. Potem se lahko zgodi nepotrebna izvršba, ki podjetju zaradi
napake pri Dursu zmanjša likvidnost. Tudi če izvršbe na koncu ni, pa
podjetnikom to povzroča delo, saj se morajo s tem ukvarjati.

Lahko, da je napaka na strani Dursa ali pa na strani davčnega zavezanca. Ali
pa nikogar. Tako pojasnjujejo na Dursu, ki ga vodi Jana Ahčin.
Že odkar se je Durs pred leti lotil obsežne prenove informacijskega sistema,
zavezanci tarnajo nad napakami, zmešnjavami, občasnim nedelovanjem
sistema. Težave (vsaj glavne) naj bi na Dursu sicer odpravili, zdaj pa naj bi se
šli »le« nadgradnje, potrebne tako zaradi novih oziroma spremenjenih
davčnih zakonov (denimo od 1. julija imamo višji DDV) kot tudi zaradi bolj
aktivne davčne izterjave. Tako so s 1. septembrom na Dursu centralizirali
davčno izvršbo. Za vse se opravlja samodejno. Ali kot je pred časom za
Finance dejala šefinja Dursa Jana Ahčin: »S centralizacijo izvršb smo
zagotovili enako obravnavo ne glede na to, pod kateri davčni urad sodi
zavezanec in koliko dolguje, onemogočeno je tudi dogovarjanje med
referentom in zavezancem.«
Kdo je kriv? Mi ne, odgovarja Durs
Kljub temu pa težave so. Zavezanci se pritožujejo, da dobivajo opomine o
dolgu, čeprav ne dolgujejo. Nekateri viri ne izključujejo niti tega, da so
nekateri imeli celo izvršbo. Kdo je torej kriv? Je to informacijski sistem? Na
Dursu pravijo, da v informacijskem sistemu, ki ga je razvil SAP, namestil pa ga
je IBM Slovenija, ki ga tudi vzdržuje, ne zaznavajo težav. »Lahko, da je napaka
na strani Dursa ali pa na strani davčnega zavezanca. Ali pa nikogar,« pravijo
na Dursu.
Statistika je o uspehih, o napakah je ni
Durs podatkov o tem, koliko je neupravičenih izvršb in so bila zavezancu
izterjana sredstva vrnjena, nima. Kljub temu zatrjujejo, »da so takšni primeri
zelo redki, se pa dogajajo, saj je statistično praktično nemogoče, da pri vseh

199.876 sklepih o davčni izvršbi (toliko smo jih izdali letos do konca oktobra)
ne bi prišlo niti do ene napake. To je ne nazadnje predvidel tudi
zakonodajalec, saj se v primeru neupravičene izvršbe zavezancu povrnejo
izterjana sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi.«
Ima pa Durs zbrane podatke o tem, koliko bolj so po novem učinkoviti
pri davčnih izvršbah. Letošnji podatki kažejo, da se na podlagi opominov
poplača 70 odstotkov dolga, lani pa se ga je 30 odstotkov.
Statistika o skupnem davčnem dolgu kaže:
-Na dan 31. decembra 2012 je davčni dolg znašal 1,6 milijarde evrov.
-Na dan 31. oktobra 2013 znaša davčni dolg 1,5 milijarde evrov. Konkretno: v
tem letu se je zmanjšal za 115 milijonov evrov oziroma za 7,1 odstotka.
-Letos je Durs do konca oktobra izterjal 485 milijonov evrov dolga. Samo na
podlagi sklepov je bilo izterjanih 278 milijonov evrov, kar je 21 odstotkov več
kot v istem času lani.
-Do konca oktobra je Durs vsem zavezancem izdal 343.305 opominov, kar je
41 odstotkov več kot v istem obdobju prejšnjega leta.
-Do konca oktobra so davkarji vsem zavezancem izdali 199.876 sklepov o
davčni izvršbi, kar je 102 odstotka več kot do konca oktobra lani.
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