SVETOVALNICA
ROK SNEŽIČ, DR. DAVČNEGA PRAVA

TAKO

POBEGNETE
OBDAVČEVANJU

Pisal nam je bralec, ki je na kratko razložil svoj problem: »Sem solastnik družinske
hiše in lastnik stanovanja, ki ga oddajam
v najem. Za hišo in stanovanje plačujem
nadomestilo za stavbno zemljišče, od najemnine za stanovanje še davek oziroma
dohodnino od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in po novem še davek
od premoženja. Je to normalno?«

N

a provokativno bralčevo vprašanje je
odgovoril Rok Snežič, strokovnjak s področja davčnega prava, ki ugotavlja, da je Slovenija res
postala dežela davkov. »V
Sloveniji imamo na žalost
takšen sistem, da dovoljuje
davek na davek. Na žalost
slovenski
zakonodajalec
misli, da bo, če bo obdavčil človeka, s tem naredil
dobro državi, v resnici pa
ji dela slabo, saj se ljudje na
vse načine poskušajo znajti
in se izogiti plačilu davka.
V primeru, da bi imeli samo
en davek in bi bil ta normalne višine, nihče ne bi razmišljal, kako se izogniti plačilu davka, sedaj pa je
davčna morala zelo nizka,
saj država pobira nesoraz-

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!
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DAVEK
NA DAVEK

SPLOH ŠE ŽIVIMO V
NORMALNI DRŽAVI?
merno visoke davke in jih
zapravlja za svoje potrebe,
ki niso namenjene malemu
človeku – državljanu (dokapitalizacija bank, katere so
pokradli vladajoča politika
in posamezniki na levi opciji). V tem primeru bralcu
ne znam svetovati drugega,
kot da poskusi s tem, da posluje gotovinsko in da se poskuša z najemniki dogovoriti za plačilo najemnine v
gotovini. V vseh drugih primerih namreč ne more po
begniti obdavčenju.«

Slovenski zakonodajalec misli, da bo,
če bo obdavčil človeka, s tem naredil
dobro državi, v resnici pa ji dela
slabo, saj se ljudje na vse načine
poskušajo znajti in ne plačati davka.

