V c: Zdan ní výsluhového p ísp vku.
Vážení, podobné dotazy jako zde p ipojený, se ob as objevují v naší pošt . Rozhodli jsme se
proto u init další pokus pro sestavení skupiny, která by se tomuto tématu v novala. Kdo tedy
má zájem o spolupráci, je zván na 17. ledna od 16:00 do hotelu Legie na jednání
P edstavenstva SVV R, kde bychom tuto otázku mohli projednat a následn na Sn mu SVV
R 22.1. ešit.
Na tuto sch zku rezervujeme salonek v restauraci v 1. pat e.
Sornas + Jindrová
SVV R
adresa: P.O.Box 64; 120 00 Praha 2
mobil: 606 256 988
Fax: 224 431 089
Ahoj spolubojovníci,
jako ú astník operace Desert Storm zdravím p edsedu, Pavla Budinského. M j
jednoduchý dotaz zní, jestli sdružení hodlá podniknout n jakou obranu právní
cestou proti svévoli státu p i zdan ní výsluhového p ísp vku (VP), i
nikoliv? Vzhledem k tomu, že p edpokládám, že v tšina veterán je již bu
p íjemcem VP, nebo jejich potenciálním p íjemcem, m lo by se sdružení postavit
do ela právní bitvy za zrušení zdan ní VP, které pošlapává veškerá ustanovení
zákona .221/1999 o vojácích z povolání. My (veteráni) jsme svoji ást smlouvy (služební
pom r) se státem splnili, mnohdy riskujíce své životy a proto je na
státu, aby i on splnil svou ást smlouvy a dal nám to, co nám podle smlouvy
náleží, to jest nezdan ný VP.
Myslím, že by bylo lepší tuto právní bitvu koordinovat, než nechat rozt íšt nou
na jednotlivcích, kte í se s tímto stavem nehodlají smí it a jsou ochotni i jít do soudního sporu
se státem.
Sd lte mi prosím, jaké je stanovisko SVV k obsahu mého dotazu. Sta í jedna v ta.
Ud láme pro to n co, nebo neud láme.
S pozdravem, Ing. Pavel Mrá ek, Liberec

