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Kršena pravica do odločitve o neuveljavljanju poklicne pokojnine in izplačila privarčevanega v enkratnem

znesku - dopolnjeno

Kapitalska družba d.d. nezakonito omejuje izplačevanje privarčevanih sredstev pripadnikom Slovenske vojske, ki

so opravljali vojaško službo najmanj 10 let. Neizplačevanje se izvaja z umetno oviro , pogojevanjem izplačila s

prekinitvijo delovnega razmerja, čeprav tega zakonodajalec (Državni zbor) v zakonu (ZPIZ-2) ni predvidel. SVS bo

storil vse za spoštovanje zakonskih določil o posebni ureditvi (5. odstavek 206. člena ZPIZ-2) izplačila

privarčevanega v enkratnem znesku za pripadnike Slovenske vojske.

Dnevnik: Kad po opozorilu sindikata vojakov nezakonito omejuje izplačevanje privarčevanih sredstev

SiOL: Sindikat: Kad nezakonito omejuje izplačevanje privarčevanih sredstev

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2, uveljavljen s 1. januarjem 2013 je uvedel za pripadnike

Slovenske vojske izjemo  v zvezi z izplačilom privarčevanih sredstev iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega

zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ) – sklad poklicev z "beneficirano delovno dobo". ZPIZ-2 v 5. odstavku 206.

člena določa, da ima tisti, ki je v Slovenski vojski opravljal vojaško službo najmanj 10 let in ne namerava uveljavljati

poklicne pokojnine, pravico zahtevati , da se mu sredstva, ki jih ima na računu pri skladu, izplačajo v enkratnem

znesku  in da ima enako pravico tudi tisti, ki vojaške službe ni opravljal najmanj 10 let in se mu prekine delovno

razmerje na obrambnem področju zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe.

S temi določili je z zakonom določenim pripadnikom Slovenske vojske dana možnost izbire  med poklicno pokojnino

in izplačilom privarčevanih sredstev iz SODPZ v upravljanju Kapitalske družbe d.d.. Ob izplačilu se pripadniku

Slovenske vojske, ki še opravlja vojaško službo, vplačevanje v SODPZ nadaljuje , saj le to izhaja iz opravljanja

določenega delovnega mesta , za katerega velja, da je delodajalec dolžan vplačevati delavcu sredstva za poklicno

upokojitev v SODPZ, medtem ko vse pravice do poklicne upokojitve iz obdobja ko so se izplačana sredstva vplačevala

ugasnejo. V praksi to za pripadnika Slovenske vojske pomeni, da se bo lahko poklicno upokojil kasneje, se bo pa še

vedno lahko upokojil predčasno na osnovi privarčevanih sredstev v SODPZ, ki jih bo delodajalec zanj vplačeval v

prihodnosti, vse dokler bo opravljal vojaško službe ali drug poklic za katerega je delodajalec dolžan vplačevati za

delavce sredstva v SODPZ.

Torej bo pripadnik Slovenske vojske izpolnil pogoje za upokojitev kasneje in se s tem izognil prisilni upokojitvi v letu

ko izpolni pogoje za upokojitev po splošnih predpisih kot to določa Zakon o obrambi v 11. odstavku 92. člena. Naveden

odstavek določa, da vojaški osebi preneha delovno razmerje na obrambnem področju najkasneje do konca koledarskega

leta, v katerem izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih, ne glede na čas, za

katerega je sklenila pogodbo o zaposlitvi. Torej bodo ob izplačilu sredstev pogoji za upokojitev izpolnjeni kasneje, ker

je eden od pogojev za poklicno upokojitev, da sredstva, zbrana na osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje poklicne

pokojnine (2. alineja 1. odstavka 204. člena ZPIZ-2 - pogoji za pridobitev pravice do poklicne pokojnine). Sredstev pa

mora biti dovolj za izplačevanje poklicne pokojnine v višini, kot bi upravičenec prejemal pokojnino ob redni starostni

upokojitvi – starostne pokojnine (brez dodane dobe).

Ob vsem navedenem je potrebno zapisati, da je delodajalec preko SMO - Sindikata ministrstva za obrambo že 

razširil med pripadnike Slovenske vojske dve veliki neresnici.

Prva neresnica je ta, da pripadnik z enkratnim izplačilo privarčevanega  izstopa iz SODPZ  in druga je ta, da je po

navedbah SMO po veljavni zakonodaji potrebno plačati državi 43% davkov in dohodnine . Glede prve neresnice je

zgoraj že obrazloženo, da z izplačilom  ne izstopimo iz SODPZ , saj nam delodajalec še naprej vplačuje sredstva v

SODPZ na naš račun, ker ta pravica izhaja iz zasedbe in opravljanja dela na delovnem mestu (kjer se opravlja vojaška

služba) za katerega je določeno, da sodi med poklice, kjer je delodajalec dolžan vplačevati za delavca v SODPZ

(preverjeno na Kapitalski družbi d.d.). Glede druge neresnice pa smo v SVS pripravili obrazložitev o plačilu davka (v

sodelovanju z DURS in zapisano je z njihove strani preverjeno) na izplačana sredstva. Nikakor ne gre za dvojno

obdavčitev, kot so zapisali na spletni strani SMO. Gre za plačilo davka na dohodek (dohodnino), ki bi ga vsak

posameznik bil dolžan plačat v tekočem letu, ko je ta dohodek zaslužil, če bi se mu ta v tistem letu izplačal. Ker pa se

izplača sedaj v enkratnem znesku se tudi davek plača sedaj ob prejemu dohodka. Davek pa se plača glede na davčno

osnovo posameznika in sicer velja za leto 2013, da se plača 17% davka  od davčne osnove pri neto davčni osnovi do
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8.021,34 EUR in pri višji davčni osnovi od 8.021,34 EUR se plača davka 27% . Najvišje plačilo davka pa bi bilo pri

neto davčni osnovi nad 18.960,28 EUR, kar pa zagotovo ne bo dosegel nobeden vojak, ki se bo odločil za izplačilo

privarčevanih sredstev iz SODPZ v enkratnem znesku, v tem primeru pa bi davek znašal 41%. Potrebno je poudariti, da

se plača davek v višini 27% le za dohodek, ki presega 8.021,34 EUR davčne osnove  (po odbitku splošne olajšave,

olajšav za otroke in vzdrževane družinske člane …) in ne na ves dohodek . Pomembno ob izplačilu privarčevanih

sredstev je, da se ob izplačilu odvede 25% akontacije davka - dohodnine . Na osnovi dohodka v tekočem letu izplačila

privarčevanih sredstev se višina izplačanih privarčevanih sredstev prišteje davčni osnovi in nato odmeri davek na

osnovi dosežene davčne osnove. Tako da pri vojaku dohodek za dohodek tekočega leta in izplačana sredstva nikakor ni

dvakrat obdavčen in nikakor ni v višini 43% in je dejansko največ 27% na dohodek, ki je vključen v davčno osnovo

in presega na letni ravni 8.021,34 EUR, do tega zneska davčne osnove pa je davka le 17%. Glede na plačano akontacijo

dohodnine v višini 25% izplačanih sredstev iz SODPZ  bi po naših izračunih vojaki morali  ob izračunu dohodnine

spomladi 2014 dobiti od že vplačane akontacije dohodnine  od rednih dohodkov ter ob izplačilu iz SODZP del le te

nazaj.

V naslednjih dneh  bodo na spletni strani SVS objavljena navodila za pripadnike , ki so že zahtevali izplačilo

privarčevanih sredstev v SODZP pa jim ta niso bila izplačana z izgovorom, da niso prekinili delovnega razmerja na

obrambnem področju. Vsem pirpadnikom, ki so že zahtevali izplačilo je po naših informacijah bil poslan poziv k

dopolnitvi vloge (dokument v povezavi spodaj) z izpolnitvijo novega obrazca , ki je bil objavljen na spletni strani

kapitalske družbe ob koncu aprila in je zamenjal obrazec brez stavka o potrditvi delodajalca (dokument v povezavi

spodaj), da mu je prenehalo delovno razmerje zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kot je uvodoma že pojasnjeno gre

pri tem za pogojevanje izplačila z umetno oviro  - odpovedjo delovnega razmerja, kar pa  zakon ne predvideva

. Mnenja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z dne 23. 4. 2013, na katerega se sklicuje Kapitalska družba

d.d. nam na zahtevo niso posredovali in trdijo, da nam ga ne morejo posredovati, vsekakor pa to mnenje ne more

predstavljati pravne podlage za nizvrševanja zakona ZPIZ-2, ker lahko zakon tolmači le zakonodajalec - Državni zbor

in takšno tolmačenje bi predstavljalo pravno podlago za sprejemanje odločitev glede izvajanja zakona, ne more pa

pravne podlage predstavljati že omenjeno mnenje na katerega se sklicuje Kapitalska družba d.d. (ki sploh ni javno

dostopno) ob pozivanju pripadnikov Slovenske vojske k dopolnitvi vloge.

Navodila bodo objavljena za pripadnike, ki so izplačilo že zahtevali in za tiste, ki se bodo še odločili za uveljavitev

zakonske pravice do izplačila njihovih privarčevanih sredstev  v SODPZ, ki jo ZPIZ-2 daje pripadnikom Slovenske

vojske ob izpolnitvi pogoja opravljanja vojaške službe najmanj 10 let ali odpovedi delovnega razmerja zaradi starostne

omejitve opravljanja vojaške službe. Navodila bodo v smeri, kot je uvodoma že zapisano, da bo SVS storil vse za

spoštovanje zakonskih določil in izplačilo privarčevanih sredstev vsem pripadnikom, ki se bodo za to odločili.

SVS je že sprožil določene postopke v opisani smeri in zato člane SVS ter ostale pripadnike naprošamo za malo

potrpežljvosti, namreč sproženi postopki trajajo nakaj časa. Na vzorčnem primeru se zadeva rešuje preko odvetnika

SVS Petra Kosa in o rešitvi boste obveščeni, ko bo postopek zaključen. Za potrpežljivost pa vas naprošamo zato, ker

vsakodnevno ogovarjamo na mnoga vprašanja in klice v zvezi z izplačilom privarčevanih sredstev iz SODPZ . Vse

aktualno bo objavljeno na spletni strani SVS in zato vam svetuejmo, da se naročite na e-novice SVS , saj boste

tako zagotovo obveščeni o vsem objavljenem na spletni strani SVS. 

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: KD SODPZ Izplačilo odkupne vrednosti - DOPOLNITEV VLOGE - april 2013

PRILOGA 2: Obrazec 13 SODPZ na spletu KD pred majem 2013

PRILOGA 3: Obrazec 13 SODPZ na spletu KD po maju 2013
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Večer: Prva poklicna pokojnina rudarju
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