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Obvestil FURS-a člani SVS, ki so podali ugovor preko odvetnika, niso prejeli

Na spletu  se pripadnike Slovenske vojske opozarja na obvestila FURS-a o tem, da izplačila iz KAD-a niso bila

izvedena na podlagi sodne odločbe in posledično se metoda povprečenja ne more uporabiti za lanskoletna izplačila iz

KAD-a pri obdavčenju za leto 2016. Člane SVS obveščamo, da od več sto članov, ki so podali ugovor zoper

informativni izračun dohodnine za leto 2016 preko našega odvetnika Mitje Pukšiča, tega  obvestila ni prejel nihče

. Eden od razlogov za ugovor pri članih SVS je Odločba U-I-153/14 Ustavnega sodišča z dne 12. junija 2016, ki je

bila izdana na podlagi zahteve SVS.

V SVS menimo in smo v to prepričani, da je utemeljen ugovorni razlog za člane SVS Odločba Ustavnega sodišča

, saj so po stališčih Kapitalske družbe d.d. s to odločbo zahteve članov SVS za izplačilo  sredstev iz SODPZ 

postale popolne . Odločba je na izplačila vplivala neposredno in prepričani smo, da je podan ugovor za člane SVS

popolnoma utemeljen, ker so članom SVS izplačila bila izvedena na podlagi odločbe za člane SVS preko naše

zahteve . Ugovori podani preko SVS so kvalitetno pripravljeni in ugovorni razlog ni le odločba Ustavnega sodišča,

utemeljenih razlogov je več in skupaj predstavljajo podlago za nadaljnje postopke pred sodišči v kolikor bodo

potrebni.

Za ugovore pripadnikov, ki so jih podajali sami oz. drugače, mimo SVS, ustreznosti in morebitnih uspehov v nadaljnjih

postopkih z njimi v SVS ne moremo komentirati, ker ugovornih razlogov ne poznamo. Zato tudi Obvestil FURS-a ne

moremo komentirati, ker jih nobeden od članov SVS ni prejel in jih ne poznamo. Za člane SVS je za vse postopke v

zvezi z uveljavljanjem povprečenja pred FURS-om in na sodiščih pooblaščen odvetnik in zato se člani SVS z opozorili

FURS-a ne rabite obremenjevati , ker so za vas brezpredmetna, saj bo odvetnik poskrbel za vse potrebno v vašem

imenu. Prepričani pa smo, da so ugovori za člane SVS ustrezni in kvalitetno pripravljeni. Kot smo že pojasnili,

boste člani o nadaljnjih postopkih obveščeni preko e-poštnih sporočil (kot o podanih ugovorih s strani odvetnika) ali na

naših spletnih straneh (kot ta pojasnila). Ponovno lahko poudarimo in zagotovimo, da člani SVS z vsemi postopki v

zvezi z uveljavljanjem povprečenja ne boste imeli nobenih stroškov . Že sedaj lahko napovemo, da v kolikor bomo

pri FURS-u ali na sodišču uspešni pri uveljavljanju metode povprečenja, da bomo za člane SVS poskušali v obnovi

postopkov uveljavljati novo odmero  otroških dodatkov ter subvencij v vrtcih in šolah ter morebitnih drugih socialnih

transferjih za leto 2017.

Vse objave SVS o obdavčenju izplačil iz SODPZ z navodili, v povezavi: Dohodnina 2016
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Izdana Odločba US na osnovi zahteve SVS
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