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SVS bo poskrbel za podajo ugovorov na informativne izračune dohodnine in tako najmanj zamaknil plačilo

dohodnine za pol leta

Jutri 31. marca bo Finančna uprava RS - FURS odpravila prvi paket informativnih izračunov dohodnine. Pripadniki SV,

ki so si v preteklem letu izplačali privarčevana sredstva iz SODPZ, bodo obdavčeni, kot da so v petnajstih letih

vplačevana sredstva na račun SOPZ zaslužili v lanskem letu. V SVS smo prepričani, da je takšna zakonska ureditev

neustavna, saj gre za dohodek petnajstih let, in zato bomo s pomočjo odvetnika poskrbeli za podajo ugovorov na

informativne izračune. S podanim ugovorom bomo dosegli  zamik plačila davka do 6 mesecev , po prejetih odločbah

od FURS-a  pa bomo  na sodiščih  izpodbijali veljavno ureditev, ki izplačila iz SODPZ obravnava kot zaslužek enega

leta.

24ur.com: Na Fursu pričakujejo več ugovorov kot običajno

Kot je SVS že obveščal, je KSS od finančnega ministrstva že zahtevala za nas neustavno in nepošteno ureditev

obdavčenja izplačil iz SODPZ, v novici z dne 2.8.2016: KSS od finančnega ministrstva zahteva obdavčenje izplačil

iz SODPZ kot dohodek celotnega obdobja vplačevanja v SODPZ. Vlada s spremembami dohodninskega zakona lani

jeseni ni želela odpraviti nepoštene obdavčitve. SVS je v prilogah objave z dne 11.7.2016 objavil testne - vzorčne

izračune  za različne kategorije pripadnikov z in brez metode povprečenja. Pri vojaku po testnih - vzorčnih izračunih

gre za razliko med obdavčenjem po metodi povprečenja in brez nje v višini dva do tri tisoč evrov , pri častniku za štiri

do šest tisoč evrov  in pri generalu za kar do devet tisoč evrov , kar pa ni zanemarljiva razlika in zato bomo v SVS

naredili vse za ugodnejšo in pošteno obdavčitev po metodi povprečenja za svoje člane.

SVS bo vsem pripadnikom (članom SVS) omogočil podajo ugovora na informativni izračun. Če ugovor zoper

informativni izračun ne bo podan, postane informativni izračun pravnomočna odločba in je potrebno odmerjen davek

plačati v roku 30 dni  po preteku 15 dni od prejema informativnega izračuna. S podajo ugovora bo za vsakega

pripadnika dolžnost plačila davka od dohodka zamaknjena za do pol leta , saj je po podanem ugovoru FURS dolžan

izdati odločbo o odmeri dohodnine, za kar ima po Zakonu o dohodnini čas do 31. oktobra. Po prejeti odločbi bo

potrebno davek plačati, SVS pa bo zoper odločbe na sodišču naredil vse za obdavčitev po metodi povprečenja in v

primeru uspeha bo davek vrnjen . V SVS smo prepričani, da bomo na sodišču uspeli.  Po prejeti odločbi o odmeri

dohodnine bomo za člane po potrebi podali vlogo za plačilo odmerjenega davka v več obrokih, o postopkih za plačilo

davka na obroke boste obveščeni po e-pošti.

Nobeden od pripadnikov ne bo z opisanimi postopki pred FURS-om in na sodišču imel nobenih stroškov, vse potrebno

bo poravnal SVS. 

Pozivamo vse pripadnike, da za podajo ugovora zoper prejeti informativni izračun še isti dan ali naslednji dan pošljejo 

kopijo informativnega izračuna  z dvema izvodoma pooblastila  odvetniku na naslov:  SVS, p.p. 56, 2310

Slovenska Bistrica. Namensko pooblastilo v povezavi spodaj je za FURS in sodišče. O vseh nadaljnjih postopkih boste

obveščeni preko e-pošte, če vašega e-poštnega naslova in telefonske številke v SVS še nimamo, nam jo posredujte.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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