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Drugi in zadnji paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2016

FURS je včeraj odpremil ( Letna odmera dohodnine ) drugi paket informativnih izračunov dohodnine in v naslednjih

dneh  bodo pripadniki Slovenske vojske  v poštne nabiralnike dobili  položnice za plačilo dohodnine z vrtoglavimi

zneski zaradi obdavčenja izplačanega iz Sklada obveznega pokojninskega zavarovanja v lanskem letu. Lani izplačano

je bilo privarčevano v petnajstih letih  na računih pri Kapitalski družbi d.d. in kljub plačilu 25% akontacije dohodnine

ob izplačilu so zneski na položnicah vrtoglavo visoki.  Odnos države do pripadnikov Slovenske vojske je

nerazumljiv, saj so si pripadniki izplačevali privarčevano  zaradi strahu pred odpovedjo delovnega razmerja,  ob še

neizpolnjenih pogojih za polno starostno upokojitev. Ker so pripadniki z izplačili želeli preprečiti za do 300 EUR nižjo

starostno pokojnino jih sedaj država kaznuje z visokimi davki. Pokojninska zakonodaja pa se je, zaradi opozarjanj

SVS, vmes spremenila tako, da sedaj lahko delajo do polne starostne pokojnine.

Vsem pripadnikom svetujemo , da podajo ugovor na informativni izračun dohodnine in s tem odložijo dolžnost

plačila dohodnine za nekaj mesecev. Najlažje je vložiti ugovor tako, da na naš naslov (čim prej): SVS, p.p. 56, 2310

Slovenska Bistrica pošljete namensko pooblastilo v povezavi:  pooblastilo odvetniku  in v kuverto priložite 

kopijo informativnega izračuna dohodnine . Po prejeti dokumentaciji bo odvetnik poskrbel za vse potrebno (podal

ugovor...) in vas o vsem sproti obveščal. 

SVS bo z odvetniki, kot smo ob prvem paketu informativnih izračunov že napovedali (več v povezavi Dohodnina 2016

), po prejetih odločbah (po danem ugovoru mora FURS do konca oktobra izdati odločbo o odmeri dohodnine) zoper

odločbe, podal pritožbe in kasneje naredil vse za to, da na sodiščih doseže obdavčenje po metodi povprečenja za vse,

ki so podali ugovor preko pooblaščenega odvetnika SVS Mitje Pukšiča. 

Zaradi mnogih vprašanj ob prvem paketu podajanja ugovorov poudarjamo, da tisti pripadniki, ki podate ugovor, 

ne rabite plačati položnice v roku, ki je določen v informativnem izračunu. Davek bo potrebno plačati po prejeti

odločbi o odmeri dohodnine v roku (30 dni), kot bo z odločbo določen in boste o tem obveščeni.

Po podanih ugovorih pri prvem paketu pred dvema mesecema še nobeden od pripadnikov, ki so podali ugovor preko

odvetnika SVS, ni prejel odločbe FURS.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

Doplačilo dohodnine pripadnika SV - 8.824 EUR
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http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=6510&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=7a2843c5822181888350d13f6d3e5df1
http://www.sindikatvojakov.si/slike/files/svs-bo-z-odvetnikom-poskrbel-za-podajo-ugovora-na-informativne-izracune-dohodnine.pdf
http://www.sindikatvojakov.si/obrazci-in-navodila/dohodnina-2016/


BOGINJA PRAVICE v RS

Doplačilo dohodnine pripadnika SV - 5.943 EUR
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Doplačilo dohodnine pripadnika SV - 4.145 EUR
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