SVETOVALNICA
ROK SNEŽIČ, DR. DAVČNEGA PRAVA

IMATE RAČUN V TUJINI?

ČE NE UKREPATE,
BO ZA TO KMALU

IZVEDEL FURS

Pisalo nam je več zaskrbljenih bralcev s
podobnim vprašanjem, in sicer jih zanima,
kaj pomeni samodejna izmenjava podatkov o bančnih računih slovenskih rezidentov v tujini s Slovenijo. Predvsem, ali jih bo
razkritje podatka, da imajo v tujini odprt
bančni račun, udarilo po denarnici.

N

a njihovo vprašanje je
odgovoril naš strokovnjak za davčno pravo Rok Snežič: »Slovenija je

članica Evropske unije in po
sporazumu ima pravico, da
avtomatsko pridobiva podat-

Imate vprašanje za našega strokovnjaka Roka Snežiča?
Pišite nam na urednistvo@skandal24.si

44

10 / I | ŠKANDAL24

ke slovenskih rezidentov, ki
imajo odprte račune na tujih bankah, predvsem v bankah Evropske unije in tudi v
Švici, ki bo prav tako posredovala podatke o računih slovenskih rezidentov slovenskemu Fursu, tako da bo lahko
Furs tudi za več let nazaj obdavčil promet na tujih računih rezidentov Slovenije po
famoznem 68. členu (obdavčitev nepojasnjenega premoženja). Ljudje naj pričakujejo, da jim bo Furs obdavčil 70
odstotkov njihovega denarnega stanja na računih v tujini, saj Furs smatra, da je denar na tujih računih črni, torej
nezakonit denar. Na žalost bo
Furs obdavčil tudi vse pologe
in dvige s teh računov kot nezakonit denar, in kljub temu
da bodo zavezanci rezidenti Republike Slovenije Fursu
dokazali, da ta denar izvira iz
zakonitih poslov (darilna pogodba, posojilna pogodba, de-

dovanje), bo Furs na podlagi
diskrecijske pravice in obrnjenega dokaznega bremena
vse te navedbe štel za nične
in s 70-odstotno obdavčitvijo
obdavčil vsa denarna sredstva
zadnjih 10 let na teh računih.
Najpoznejši rok, da bosta Avstrija in Švica javili vse aktivne račune, je januar 2018, tako
da predlagam, da se izognete
nezakoniti obdavčitvi slovenske države in čim prej zaprete račune in denarna sredstva
prenesete na varno, najbolje v
bančne sefe, odprte na nerezidente Republike Slovenije v tujini. Kajti le tako vam
ne more nihče nezakonito odvzeti vašega težko prisluženega premoženja.« Dodaja še, da morajo v skladu
z direktivo Evropske unije vse banke davčnim organom članic EU posredovati
podatke njihovih rezidentov,
ne glede na to, ali so zasebne

ali državne banke. 

Denarna sredstva prenesite na varno,
najbolje v bančne sefe, odprte na
nerezidente Republike Slovenije v tujini.

