Jelinčič rešil Šarca: DZ bo
na
hitro
spreminjal
dohodninsko ureditev
Napovedi, da bo vlogo Levice pri zagotavljanju večine pri
potrjevanju proračuna in zakonih, s katerimi vlada določa smer
svojega denarnega poslovanja, prevzela SNS Zmaga Jelinčiča, se
že uresničujejo.

Jelinčičev SNS je na kolegiju predsednika državnega zbora
Dejana Židana včeraj rešil projekt finančnega ministra Andreja
Bertonclja (LMŠ), da bi do novega leta po nujnem postopku
spremenil dohodninsko zakonodajo.

Smo napadeni, naravna nesreča…
Nujnemu postopku odločanja, ki poslancem oteži premislek in je
precejšnja sramota pri temeljnih finančnih zakonih, med te
sodi zakon o dohodnini, je ob SDS Janeza Janše in NSi Mateja
Tonina nasprotovala tudi Levica Luke Meseca.

Da bi državni zbor lahko odločal o spremembi dohodninskega
zakona po nujnem postopku, torej na vrat na nos, je bila na
kolegiju nujna podpora predstavnikov več kot polovice vseh
poslancev, torej 46.

Odločilen je bil glas SNS. Za so bili iz LMŠ (13), SD (10),
SMC (10), SAB (5), SNS (4) in Desus (5). Torej 47 poslancev.
Brez SNS bi jih bilo 43. Premalo.

Poslovnik parlamenta vladi dovoljuje, da nujni postopek
predlaga v teh primerih:

“Kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali
obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč
ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za
delovanje države, lahko vlada predlaga sprejem zakona po
nujnem postopku.”

Na posnetku je finančni minister Bertoncelj, ki je kolegiju
prišel pojasniti, da morajo odločati po nujnem postopku, ker
se je vlada prej osem mesecev pogajala z ekonomski-socialnim
svetom, novosti pa morajo do novega leta že veljati:
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Tako je kolegiju pojasnil Bertoncelj:

“Torej te predlagane ukrepe, če jih želimo uveljavljati, jih
je pač nujno uveljaviti do konca leta 2019, da bi se lahko
začeli uporabljati za davčno leto 2020. Torej uveljavitev 1.
1. 2020. Karkoli bi bilo kasneje, bi bilo potem pravzaprav
retroaktivnost davčnih predpisov, predvsem če bi bilo to v
povezavi z omejitvami recimo zniževanja davčne osnove pri tem
tako imenovanem minimalnem efektivnem davku. Tako da, tukaj
smo vezani na ta 1. 1. 2020 tekom leta, kar je mogoče pri
kakšnem zakonu v tem delu ni možno. Naj v tem delu pravzaprav
poudarim tudi vidik, da smo te sklope teh štirih zakonov pač
v okviru našega že uveljavljenega socialnega dialoga več kot
8 mesec usklajevali, dogovarjali ali pa pogajali, če želite,

na Ekonomsko-socialnem svetu.”

Iz Levice je Nataša Sukič opozorila, da sprememba dohodninske
zakonodaje, za katero je minister povedal, da jo je dolgo
usklajeval socialnimi partnerji, ni bila usklajevana z Levico,
čeprav bi po sporazumu, s katerim je Levica omogočila nastanek
vlade Marjana Šarca, morala biti.

Jožef Horvat (NSi) pa je Levici in koaliciji predlagal, naj že
prenehajo zganjati teater za javnost.

Precej vsebinsko ostrejši je bil podpredsednik DZ Jože Tanko
(SDS), ki je ob zakonu o dohodnini opozoril:

“Včeraj ste zavrnili zakon, ki je šel v rednem postopku skozi
obravnavo. S podobnimi rešitvami, kot jih ima vladni zakon.
Je sicer pri vas nekaj dodatkov, kar zadeva predvsem
dedovanja pri podjetništvu, ampak vsebinsko gledano ste
včeraj obravnavali in zavrnili zakon, ki je prinašal podobne
rešitve, pravzaprav bolje rešitve kot jih vladni zakon.
Sklicali ste izredno sejo, da ste ta zakon zavrnili in sedaj
naslednji dan po zavrnitvi tistega zakona, imamo kolegij,
kjer potrjujemo podoben vladni zakon po nujnem postopku in se
izgovarjate na delovanje in učinkovanje tega zakona. Glejte,
tako ne gre. To je dokaz, da stvari potekajo nekoordinirano,
neorganizirano in pa seveda tudi dokaz, da nekdo ali pa
kdorkoli od ostalih niti ne more predlagati nič, kar nima
oznake vlada, pa kar ni nujni postopek. To je škandal. Včeraj
smo imeli po moje zelo kvalitetno razpravo. Vlada se tam
sicer ni bog ve kako učinkovito branila, kar je slabo, zdaj
pa bo tukaj prišlo nekaj na silo notri na način, da ne bo
nobene kvalitetnega razprave in nobenega razmisleka o

rešitvah. Mislim, da ni korektno, gospod minister in
predstavniki koalicije, da na tak način te zadeve rešujete in
potem pravite: »To je nujno treba sprejeti, zato da bo začelo
delovati s 1. 1. 2020.« Tudi naš zakon bi prišel, bi že
novembra bil končan postopek, če bi ga včeraj sprejeli, pa
vlada morda kakšne rešitve amandmirala, če ji niso bile po
godu. Zdaj pa zgodba taka kot je, bo šla spet po nujnem
postopku, pa spet z izredno sejo in tako naprej in tako
naprej. Skratka, nekorektno ravnanje z malo možnosti
razmisleka, tudi s to napovedjo predsednika Vlade ali pa
priporočilom koaliciji, da amandmajev ne vlaga na proračun,
praktično je povedno čisto vse. Tukaj ste, da glasujete tako
kot je naročeno. Ne o vsebini, ne o drugih rešitvam, ampak
tako kot je naročeno. Parlament nima nobenega smisla več na
tak način. To Gregorčičeva 23 dobi še to pooblastilo
zakonodajne veje oblasti, ki ga imamo mi.”

Na posnetku je Jože Tanko:
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