
Če imate za Roka Snežiča tudi vi vprašanje, nam ga pošljite na 
urednistvo@skandal24.si. 
Naš strokovnjak bo z veseljem odgovoril nanj!

Naš strokovnjak Rok 
Snežič na bralče-
vo vprašanje odgo-

varja: »Furs ravna popolno-
ma v nasprotju z zakonodajo 
Evropske unije, kajti sodbi 
Evropskega sodišča C80 in 
142/11 pravita, da če je bilo 
blago dobavljeno, torej v tem 
primeru, če je bila jahta do-
bavljena in če je kupec po-
ravnal celotno kupnino z 
DDV-jem, ni dolžan plačati 
DDV-ja, ki ga ni plačal nje-
gov prodajalec, saj ne more 
on odgovarjati za poslovanje 
tretjega pravnega subjekta. 
Furs pa že vrsto let postopa 
v nasprotju z evropsko za-
konodajo. Tudi iz lastnih iz-
kušenj lahko povem, da sem 
na Vrhovnem sodišču Repu-
blike Slovenije proti Fursu 
dosegel zmago za podoben 
primer, in je morala država, 

torej davkoplačevalci, vrni-
ti podjetju ne samo nezako-
nito pobran davek, ampak 
tudi 80 tisoč evrov zamudnih 
obresti. Bralca pozivam, da 
če želi, mu brezplačno nudim 
zastopanje za ta primer, in 
zagotavljam 100-odstotni us-
peh na sodišču. Vlado pa po-
zivam, da ukrepa in prepreči 
Fursu, da bi zapravljal davko-
plačevalski denar za zamudne 
obresti, ki jih bo morala drža-
va izplačevati vsakemu, ki se 
bo odločil iti na sodišče.« 
Evropska zakonodaja je to-
rej na strani našega bralca. 
Prav Snežičev primer pa kli-
če k temu, da začne Furs de-
lovati v skladu z evropsko 
zakonodajo, saj je mora-
la država našemu strokov-
njaku vrniti tako nezako-
nito pobran davek kot tudi 
zamudne obresti. 

ROK SNEŽIČ, DR. DAVČNEGA PRAVA

SVETOVALNICA

V TEM PRIMERU 
JE ZMAGAL 
PROTI 

FURSU

Bralca pozivam, da če želi, mu 
brezplačno nudim zastopanje za ta 
primer, in zagotavljam 100-odstotni 

uspeh na sodišču.

Bralec nam je poslal vprašanje, ali Furs 
postopa legalno, ker mu je naložil plačilo 
100 tisoč evrov DDV-ja, ki ga ni poravnal 
njegov prodajalec, ki mu je prodal plovilo. 
Furs se sklicuje na solidarno odgovornost: 
če davka ne plača prodajalec, ga mora 
plačati kupec.
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Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov Nova obzorja, d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.
Vse cene vsebujejo 9,5-odstotni DDV.  
V ceni ni zajeta poštnina, ki jo naročnik plača ob naročilu po veljavnem ceniku Pošte Slovenije, d.d.

Naročilnica 
Naročam knjigo: Knjiga o .........................................................................................................................................................................

Ime in priimek (podjetje):  

Datum rojstva:  

Naslov (ulica, hišna št.): 

Kraj, poštna št.: 

Telefon:   E-naslov:  

Datum naročila: 

Davčni zavezanec:  DA  NE ID ZA DDV: 

Podpis (žig podjetja): 

VSEKnjige.si
Prijazna spletna knjigarna

Vabimo vas v prijazno spletno knjigarno . Na enem mestu smo zbrali vaše najljubše knjige iz naše 
založbe in vrsto novih naslovov, ki jim bomo dodajali vedno nove.

KNJIGA O ...
… ljubezni … dobroti … življenju … družini

Priročne in lepo oblikovane darilne knjige prinašajo 
izbor misli, pregovorov in drugih modrosti znanih 
osebnosti o posamezni temi. Na začetku vsake knjige 
je stran, namenjena osebnemu posvetilu – tako lahko 
preprosta knjižica postane prisrčno darilo za kogar koli.

Obseg: Obseg: 144 strani, format: 15 x 15 cm, trda vezava

Redna cena posamezne knjige: 9,90 EUR

- pošljite nam naročilnico,
-  pišite nam na info@vseknjige.si,
-  pokličite nas na 01 24 47 200

Naročila:Slike so simbolične
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