SVETOVALNICA
ROK SNEŽIČ, DR. DAVČNEGA PRAVA

FURS

TO VAM SLOVENSKA
DAVKARIJA PRIKRIVA

Naš bralec nam je poslal vprašanje,
ali je mogoče, da ima državljan Slovenije odprt transakcijski račun samo v
tujini, denimo samo v Avstriji ali Nemčiji, ne pa v Sloveniji. Predvsem ga je
zanimalo, kaj to pomeni za davčne
izvršbe, in kako v tem primeru poteka
izvršba s strani slovenskega Fursa.
Bralcu
je
odgovoril strokovnjak s področja
davčnega prava Rok Snežič,
ki je razkril: »Glede na to,
da je Slovenija članica Evropske unije, temeljno načelo katere je pretok kapitala,
blaga in storitev, lahko Slovenec odpre osebni TRR v
kateri koli državi Evropske
unije, saj se vodenje transakcijskega računa šteje kot
storitev in je eno od temeljnih načel unije. Slovenska davčna to sicer nerada
prizna, a slovenski rezident
oziroma državljan ima lahko odprt račun samo v tujini (Evropski uniji), ne da
bi imel odprt račun tudi v
Sloveniji, vendar ga je treba prijaviti Fursu. V primeru, da ga ne prijavite, ne gre
za nobeno kaznivo dejanje,
temveč za manjši prekršek
z globo nekaj sto evrov. V
primeru, da ima slovenski državljan odprt račun v
tujini, na primer v Avstriji, slovenski Furs nanj ne
more izvesti izvršbe kot v
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Sloveniji, saj je v Avstriji način izvršbe takšen kot
pri menici. Torej – ko Furs
na račun, odprt v Avstriji,
vloži izvršbo, se poberejo

sredstva, ki so trenutno na
računu, in s tem se izvršba
konča. Poglejmo si primer:
če imate na računu 100 evrov, Furs pa vam vloži izvršbo na avstrijski račun v
višini 5000 evrov, vam bo z
računa pobral samo 100 evrov. Če boste naslednji dan
na račun prejeli 1000 evrov,

ČE RAČUNA V TUJINI NE PRIJAVITE
FURSU, JE TO LE MANJŠI PREKRŠEK.
vam Furs tega denarja z isto
izvršbo ne bo mogel pobrati.« Dodaja, da mora slovenski Furs vložiti naslednjo
izvršbo, vendar »to traja od
dva do tri mesece, ker mora
iti prek avstrijskih davčnih
organov. Naš Furs ne more
neposredno postopati, temveč mora zaprositi za mednarodno pomoč prek avstrijskih davčnih organov.«
Če imate tudi vi vprašanje za našega strokovnjaka, nam ga pošljite
na: urednistvo@skandal24.si 

Če želite imeti mir pred slovensko davkarijo, pojdite
v Bosno.

»V primeru, da odprete račun v tuji državi, ki ni del Evropske unije,
na primer v Bosni in Hercegovini, Furs nima vpogleda v te račune,
saj Bosna ni članica Evropske unije in ni zavezana k
avtomatičnemu javljanju odprtih računov državljanov Evropske
unije.« Snežič še dodaja, da če kdo hoče odpreti račun v tujini,
»naj gre v Bosno, pa ima mir«.
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