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Rok za oddajo dokumentacije SVS za ugovor na informativni izračun dohodnine

Zaradi velikega števila klicev ponovno poudarjamo , da vsi pripadniki, ki se bodo odločili za podajo ugovora zoper informativni

izračun preko SVS, kot smo za drugi paket objavili 1. junija, odmerjene dohodnine naj ne plačajo sedaj. Odvetnik SVS bo za njih

podal ugovor in  šele po prejeti odločbi o dohodnini  boste morali plačati dohodnino. FURS je dolžan odločbo o dohodnini izdati

vsem, ki bodo podali ugovor, rok za izdajo odločb pa je po dohodninskem zakonu do 31. oktobra.  Po prejeti odločbi  bo potrebno

plačati dohodnino, takrat bo možno podati vlogo za obročno odplačevanje, kot bodo takrat podana navodila SVS.

Za vse pripadnike, ki bodo SVS dokumentacijo dostavili do  23. junija , bo odvetnik pravočasno vložil ugovor na

FURS. Rok za oddajo ugovora na FURS je 30. junija, kot pojasnjuje FURS v povezavi.

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

plačila dohodnine za nekaj mesecev.

Za vložitev ugovora pošljite  na naš naslov (čim prej):  SVS, p.p. 56, 2310 Slovenska Bistrica namensko pooblastilo v povezavi: 

pooblastilo odvetniku  in kopijo informativnega izračuna dohodnine . Po prejeti dokumentaciji bo odvetnik poskrbel za vse

potrebno (podal ugovor...) in vas o podanem ugovoru in vsem ostalem sproti obveščal preko e-pošte.

DODATNO POJASNILO

 

Vsi pripadniki, ki želite uveljaviti tudi spremembe o vzdrževanih družinskih članih,  nam posredujte tudi podatke o njih, kot

izhaja iz spodnjih slik, obrazec je v povezavi spodaj.  Sprememba je, ?e jih ni v informativnem izra?unu, ker jih niste
uveljavljali med letom.  V kolikor obstajajo tudi drugi razlogi za ugovor, nam o njih posredujte potrebne podatke in nas

kontaktirajte, najbolje preko e-pošte info@sindikatvojakov.si.

 

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.

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, 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

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
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http://www.sindikatvojakov.si/drugi-paket-informativnih-izracunov-dohodnine-za-leto-2016/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Novice/2017/170531_IID16.pdf
http://www.sindikatvojakov.si/slike/files/svs-bo-z-odvetnikom-poskrbel-za-podajo-ugovora-na-informativne-izracune-dohodnine.pdf
mailto:info@sindikatvojakov.si
http://www.sindikatvojakov.si/obrazci-in-navodila/dohodnina-2016/


Upoštevanje vzdrževanih družinskih članov_dohodnina 2016

Ne upoštevanje vzdrževanih družinskih članov_dohodnina 2016
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