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Prvi pripadniki Slovenske vojske so danes že prejeli nakazila Kapitalske družbe d.d.

Kapitalska družba d.d. je danes že nakazala sredstva iz SODPZ prvim pripadnikom Slovenske vojske. V naslednjih

dneh do konca julija bo pripadnikom Slovenske vojske nakazanih preko 40 milijonov evrov, v naslednjem mesecu

avgustu pa še ostalim.

Današnja izplačila pripadnikom SV so velik uspeh Sindikata vojakov Slovenije in pravne države Slovenije , več v

povezavi Kapitalska družba.

Na SVS so se danes že obrnili mnogi pripadniki SV, ki so danes prejeli nakazilo in nas spraševali, na kakšen način se

lahko pridružijo  vsem članom SVS, ki jih v zvezi z izplačilom zastopa odvetnik SVS Klemen Vogrinec, in jih bo po

potrebi davčni svetovalec ter specialziziran odvetnik za področje davkov  . Njihov interes je zastopanje v vseh postopkih

(poravnava...) v zvezi z obdavčenjem izplačanih sredstev iz SODPZ kot večletni dohodek . Vse pripadnike s 

takšnim interesom obveščamo, da bo SVS naredil vse za dosego ugodnejšega obadavčenja vseh svojih članov in, da

bo po potrebi angažiran  davčni svetovalec ter specialziziran odvetnik za področje davkov za zastopanje  v vseh postopkih v

zvezi z obdavčenjem izplačanega tako, da na naslov SVS pošljejo:

 

● pooblastilo za zastopanje odvetniku SVS

● podatki in postopek za izplačilo sredstev - KAD

● dogovor o plačilu nagrade za opravljene odvetniške storitve

● izjava e komunikacija 

● obračun izplačila od odkupne vrednosti enot premoženja, prejetega od kapitalske družbe d.d.

● za tiste ki še niso člani SVS pa tudi pristopno izjavo SVS  

ni pa potrebno pošiljati  izjave o neposedovanju izvirnika zavarovalne police in enako ni potrebna izjava o

rezidentstvu. Vse člane SVS, ki jih odvetnik SVS za izplačilo že zastopa pa obveščamo, da bodo prejeli nakazilo do konca tega

meseca, takoj ali naslednji dan po tem, ko bo odvetnik prejel nakazilo od Kapitalske družbe d.d. tudi za njih. 

Člane SVS prosimo za strpnost , saj je danes prejela nakazilo četrtina članov, za vse ostale pa bodo nakazila

izvedena do konca julija, po kakšnem ključu pa je Kapitalska družba d.d. določila vrstni red izplačil pa ne vemo.

Če smo lahko počakali tri leta in pol, vas naprošamo, da počakate še nekaj dni.

 Za vse pripadnike, ki dokumentacije SVS za izplačilo še niso dostavili ,  lahko to storijo še danes in jutri z vso

potrebno dokumentacijo objavljeno v povezavi: Kapitalska družba, če želijo zagotovo prejeti izplačilo v mesecu

avgustu. Tudi za do konca julija prejeto dokumentacijo se bosta sindikat in odvetnik potrudila, da bo izplačilo v

mesecu avgustu, vendar danes ne moremo zagotoviti, da bo vse potrebno za izplačilo v mesecu avgustu narejeno

pravočasno.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

Nakazilo Kapitalske družbe d.d. v vzorčnem primeru predsednika SVS Gvida Novaka
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