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Nujno obvestilo vsem pripadnikom SV, predvsem tistim, ki so se včlanili v SVS po izdani Odločbi US U-I-153/14

Vse pripadnike SV,  člane SVS obveščamo , da se 26. junija na naši spletni strani objavljene vsebine v novici z

naslovom 

Aktualna pojasnila v zvezi z izplačevanjem iz SODPZ z informativnim izračunom dohodnine bivšemu

vojaku za leto izplačila iz SODPZ

  nanašajo na našega/e člana/e in  ne na vse pripadnike . Naša spletna stran

je namenjena obveščanju članov SVS in tudi v tej novici objavljene vsebine veljajo  le za člane SVS , kot je uvodoma v

objavi tudi zapisano. To nujno obvestilo je potrebno predvsem zaradi tega, ker potekajo pogajanja med Kapitalsko

družbo d.d. in našim pooblaščenim odvetnikom Klemnom Vogrincem za sklenitev poravnave v zvezi z izplačili iz

SODPZ. To je   zelo pomembno , saj je podlaga za  obračun dohodnine po metodi povprečenja   sodna odločba  (v

našem primeru Delovnega in socialnega sodišča)  ali poravnava, v kolikor pride do izplačila  brez sodne odločbe ali

poravnave ni podlage za obračun dohodnine po metodi povprečenja in  se davek od izplačanega obračuna , kot da je

celotno izplačilo dohodek tekočega leta, v tem primeru se  davek plača glede na dohodninski razred  v letu izplačila

doseženega celotnega dohodka zavezanca. 

 

V kolikor ne pride do poravnave bo izdana sodna odločba Delovnega in socialnega sodišča za člane SVS in tako bomo 

za člane SVS dosegli obravnavo pri obračunu dohodnine po metodi povprečenja  v skladu z 120. členom ZDOH-2

. V povezavi in spodaj objavljamo obrazložitve Finančne uprave RS, v katerih je pod prvo vprašanje odgovorjeno

kdaj se uporablja povprečenje. V SVS smo prepričani, da nam bo za naših 600 članov, ki so bili v tožbi pred izdajo

Odločbe US U-I-153/14 zagotovo uspelo doseči, da bodo plačali davek po metodi povprečenja, saj se bo naš odvetnik s

Kapitalsko družbo d.d. poravnal ali bo izdana sodna odločba Delovnega in socialnega sodišča v tožbah vseh 600 članov

SVS.

Objavljamo članek na 4. strani današnjih Slovenskih novic z naslovom: Bo strah le izničil ustavno odločbo?

Za vse  nove člane SVS , včlanjene v zadnjem mesecu in so podali zahtevek za izplačilo iz SODPZ preko našega

odvetnika Klemna Vogrinca, bomo v SVS naredili vse, da bodo vključeni v poravnavo , saj bodo tako plačali

dohodnino po metodi povprečenja na podlagi poravnave ali sodne odločbe in pristopne izjave v SVS. Kot smo ob

zadnjih objavah zapisali, bomo vse nove člane obravnavali vse  nove člane enakovredno  pri vseh postopkih v zvezi z

izplačilom sredstev iz SODPZ. Poravnavo bo pooblaščeni odvetnik SVS poskušal sklenit za vse člane SVS  tudi zato,

ker 96 članov, ki se niso odzvali na dva poziva SVS k podaji preklica in novega pooblastila, še vedno zastopa odvetnik

Peter Kos, ki ni več pooblaščeni odvetnik SVS.

Zaradi mnogih klicev in e-poštnih sporočil bomo  jutri objavili različne testne izračune plačila dohodnine  

ob izplačilu iz SODPZ  po metodi povprečenja in brez nje .  Razlike v plačilu davka niso zanemarljive, saj so

pri častnikih razlike tudi mnogo višje od 10.000 EUR. V SVS smo prepričani, da bomo  za vse naše člane dosegli

mnogo ugodnejšo obravnavo pri plačilu dohodnine  od ostalih pripadnikov SV, ki so podali zahtevo za izplačilo iz

SODPZ sami, saj se bomo za to trudili z našim odvetnikom v največji možni meri, kot vedno doslej.

 

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Dohodek iz zaposlitve - pogosta vprašanja in odgovori - 1. vprašanje je uporaba povprečenja

PRILOGA 2: Bo strah le izničil ustavno odločbo
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http://www.sindikatvojakov.si/aktualna-pojasnila-v-zvezi-z-izplacevanjem-iz-sodpz-z-informativnim-izracunom-dohodnine-bivsemu-vojaku-za-leto-izplacila-iz-sodpz/
http://www.sindikatvojakov.si/aktualna-pojasnila-v-zvezi-z-izplacevanjem-iz-sodpz-z-informativnim-izracunom-dohodnine-bivsemu-vojaku-za-leto-izplacila-iz-sodpz/
https://www.uradni-list.si/1/content?id=76404
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Dohodek_iz_delovnega_razmerja.pdf
http://www.sindikatvojakov.si/slike/files/nujno-obvestilo-vsem-pripadnikom-sv-predvsem-tistim-ki-so-se-vclanili-v-svs-po-izdani-odlocbi-us-u-i-15314-2.pdf


Stopnje dohodnine za leto 2016
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