
Davčni strokovnjak Rok 
Snežič je potrdil, da 
so bralčeve informaci-

je točne in mu tudi razložil 
celoten postopek: »Na 
Slovaškem dejansko 
obstajajo podjetja, ki 
delujejo po principu, 
da si izberete na Slo-
vaškem katerikoli av-
tomobil in slovaške-
mu podjetju nakažete 
posojilo v višini neto 
cene tega vozila, to po-
meni brez vseh daja-
tev, saj na Slovaškem 
velja zakonodaja, da če 
je podjetje lastnik avto-
mobila, na ta avtomo-
bil ni nobenih dajatev. 
V tem primeru podje-
tju nakažete posojilo, 
podjetje pa s tem denar-
jem kupi avtomobil in 
vam mesečno zaraču-
nava najemnino za av-
tomobil približno 1.000 

evrov. Te najemnine 
pa vam ni treba plača-

ti, saj jo mesečno kompen-
zirajo že z vašim posojilom. 
Za tovrstno uslugo pa vam 
slovaško podjetje zaraču-
na enkratno približno 3.000 
do 4.000 evrov. V tem ne vi-
dim nič nezakonitega. Vse-
kakor je to dobra tržna niša 
slovaških podjetnikov, ki 
so ugotovili, da predvsem 
v Sloveniji Furs nima meje 
pri obdavčitvi avtomobi-
lov, slovaški podjetniki pa 
na ta način služijo, saj Furs 
Slovence odvrača od naku-
pa dražjih avtomobilov.« Za 
konec je davčni strokovnjak 
še slikovito prikazal, kaj to 
pomeni v primeru, če avto-
mobil, ki ga kupujete, v Slo-
veniji stane 100 tisoč evrov: 
»Če v Sloveniji kupite avto-
mobil, ki stane neto 100 ti-
soč evrov, boste nanj plača-
li še približno 70 tisoč evrov 
dajatev, na Slovaškem pa 
boste za to uslugo plačali le 
okrog 3.000 evrov, torej ste 
prihranili 67 tisoč evrov.« 
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Furs v Sloveniji nima meje pri  
obdavčitvi avtomobilov.

Pisal nam je bralec, ki je slišal, da na Slova-
škem obstajajo podjetja, ki dajejo v zakup 
avtomobile, najemnik pa zanje plačuje samo 
obrok lizinga. Na tak način se po bralčevih 
informacijah izognete dajatvam, kot so DDV, 
davek na motorna vozila in davek na luksu-
zna vozila. Zanima ga, ali je to res, in če je, 

kako takšna podjetja delujejo.

Vas zanima kar koli, povezano z davki? Imate probleme s finančno 
upravo? Mislite, da vam Furs dela krivico?  
Pišite nam na urednistvo@skandal24.si in svetoval vam bo naš 
strokovnjak za davčno pravo Rok Snežič!

AVTOMOBILOV
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