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

Na bralčevo vprašanje je 
odgovoril strokovnjak s 
področja davčnega pra-

va Rok Snežič: »V primeru, da 
boste položili 200 tisoč evrov 
gotovine na svoj osebni račun, 
vas bo Furs zagotovo obdav-
čil s 70 odstotki, saj vam ne bo 
verjel, da vam je denar dal po-
kojni oče, Furs pa se bo izgo-
varjal, da transakcija med vami 
in očetom ni bila vidna tretjim 
osebam (denarni tok), in vas bo 
nekompromisno obdavčil s 70 
odstotki tega zneska. To pome-
ni, da boste od položenih 200 
tisoč evrov plačali 140 tisoč 
evrov, kljub temu da ste preje-
li ta denar kot darilo od očeta 
(prvi dedni red, ki nima nobe-
ne obdavčitve). Ampak ker si je 
Furs pri zakonodajalcu izboril 
obrnjeno dokazno breme, vam 
nobena pritožba ne bo uspe-
la,« sklene Snežič. Kljub temu 
pa tudi za našega bralca obsta-
ja upanje, kako se izogniti pla-
čilu davka: »Če si želite, da 

ne bi izgubili 140 tisoč evrov, 
ki jih brez dvoma niste dolžni 
plačati, vam svetujem, da naj-
dete nerezidenta Slovenije (Bo-
sanec, Srb, Makedonec …) ter 
mu daste ta denar v gotovini, 
on pa naj ga vam nakaže na vaš 
transakcijski račun kot posoji-
lo. Z njim pri notarju sklenite 
posojilno pogodbo za 20 let z 
možnostjo podaljšanja. Na ta 
način se boste izognili nevšeč-
nostim, kajti Furs je začel ob-
davčevati tudi darila prvega 
dednega reda, če ni bilo denar-
nega toka. Zakonodajalec pa 
nikjer v pozitivni zakonodaji 
Republike Slovenije ni zakon-
sko opredelil, da se lahko med 
fizičnimi osebami denar prena-
ša le prek računov in ne v goto-
vini. Torej – če poenostavimo: 
zakonodajalec sam s seboj hodi 
v kontradiktornost, saj noben 
zakon ne omejuje gotovinskega 
poslovanja, Furs pa vas obdav-
či s 70 odstotki v primeru goto-
vinskega poslovanja.« n

ROK SNEŽIČ, DR. DAVČNEGA PRAVA

SVETOVALNICA

OČE MU JE PODARIL 
GOTOVINO

FURS ZAHTEVA 
SVOJ DELEŽ

Umrli oče mu je zapustil denar, 
kako naj ga položi na TRR,  

da ne bo obdavčen?

Bralec nas sprašuje, kaj storiti – pred dve-
ma letoma mu je pokojni oče kot svojemu 
edincu podaril 200 tisoč evrov v gotovini, 
sedaj pa le-ta želi kupiti nepremičnino in 
ta denar položiti na račun. Ali ga bo Furs 
obdavčil za ta polog ali ne? In kaj naj sto-
ri, da ga Furs ne bo obdavčil?

FURSA PRIČE NE ZANIMAJO
Snežič opozarja, da Furs gleda samo na denarne tokove, priče do-
godka, da vam je denar res dal oče, pa ne bi upošteval. »Tudi če imate 
pričo, ki je bila prisotna pri darovanju denarja, bo Furs dejal, da ni de-
narnega toka in da so priče pristranske, ter tako zavrnil vse dokaze.«
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