
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 Rok 
Snežič, naš strokovnjak za davčno pravo!

Na bralčevo vprašanje 
odgovarja strokovnjak 
za davčno pravo Rok 

Snežič: »Finančna uprava 
od leta 2010 naprej obdav-
čuje tudi porabo državlja-
nov Republike Slovenije, ki 
niso na pravi politični stra-
ni. Obdavčitev porabe na 
bralčevi kartici bo finančna 
uprava izvršila na podlagi 
68. člena Zakona o davčnem 
postopku, kar pomeni, da ga 
bodo obdavčili s 70 odstot-
ki porabe na njegovi kartici. 
Za nazaj mu je težko poma-
gati,« je iskren Rok Snežič, 
a mu svetuje, kako naj rav-
na v prihodnje: »Za v bodo-
če mu svetujem, da operira 
z gotovino, saj lahko Fursu 
le tako onemogoči nadzor 
nad svojo porabo. S kartica-
mi naj plačuje čim manj in 
čim bolj naj se izogiba pla-
čevanju prek svojih transak-

cijskih računov, saj je Furs 
v zadnjih nekaj letih začel 
obdavčevati tudi promet na 
transakcijskih računih lju-
di, ki niso na pravi strani. V 
primeru, da poslujete z go-
tovino, Furs nima nobenega 
nadzora nad vami in vas ne 
bo mogel obdavčiti. Na ža-
lost nas je Furs prisilil, da 
se vrnemo v 60. leta, ko pla-
čilne kartice in elektronsko 
bančništvo še niso obstaja-
li, saj se bomo lahko le tako, 
žal, izognili nezakoniti ob-
davčitvi finančne uprave, če 
nismo na pravi politični stra-
ni.« Dodaja, da »si na srečo 
trenutna vlada še ni dovoli-
la uzakoniti zakona, po kate-
rem fizične osebe ne bi sme-
le več plačevati z gotovino, 
saj je to še edini ukrep, ki ga 
niso izkoristili, da bi lahko 
popolnoma uničili svoje na-
sprotno misleče«.  n

ROK SNEŽIČ, DR. DAVČNEGA PRAVA

SVETOVALNICA

ČE POSLUJETE  
Z GOTOVINO, 

FURS NAD VAMI  
NIMA NADZORA

»Na žalost nas je Furs prisilil, 
da se vrnemo v 60. leta, ko 

plačilne kartice in elektronsko 
bančništvo še niso obstajali.«

Na nas se je obrnil bralec s težavo, da 
je davčna uprava zoper njega sprožila 
osebni davčni pregled zaradi porabe 
denarja na njegovi plačilni kartici. 
Očitajo mu, da je poraba na njegovi 
plačilni kartici presegla njegov mesečni 
zaslužek, nihče pa ga ni vprašal, kje je 
dobil razliko denarja. Sedaj mu grozijo 
z obdavčitvijo porabe na njegovi zlati 
bančni kartici. Je to v Sloveniji zakonito?
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