
Datum: 26.6.2016

Aktualna pojasnila v zvezi z izplačevanjem iz SODPZ z informativnim izračunom dohodnine bivšemu vojaku za

leto izplačila iz SODPZ
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?lan SVS - vojak, ki mu v letu 2013 pogodba o zaposlitvi ni bila podaljšana in je prejel sredstva iz SODPZ, po
izpla?anih 13.484,28 EUR ter poravnani akontaciji dohodnine v dolo?eni višini 25% (3.371,07 EUR) je spomladi
naslednje leto ob pora?unu davka od že pla?ane akontacije dohodnine dobil vrnjenih 28,17 EUR.

V petek 24. junija so na spletnih straneh Ministrstvo za obrambo – MORS  in Kapitalske družbe d.d. – KAD
objavili pojasnila v zvezi z aktualnim izpla?evanjem sredstev iz SODPZ pripadnikom Slovenske vojske na podlagi pojasnil Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  - MDDSZ. Kot pri objavljenih  pojasnilih je se je v izvajanje zakona MDDSZ že vmešalo leta 2013 s svojim mnenjem na podlagi katerega KAD ni izpla?eval privar?evanih sredstev iz SODPZ. V SVS se ne moremo znebiti ob?utka, da se scenarij onemogo?anja izvajanja zakona oz. neizpla?evanja sredstev ponavlja, prvi? z mnenjem MDDSZ in kasnejšo avtenti?no razlago in drugi? sedaj v druga?ni obliki in kot smo napovedali, da bodo akterji storili vse, da do izpla?il ne pride. Na podlagi pojasnil MDDSZ si je KAD izmislil izrecno izjavo o vztrajanju pri zahtevi za izpla?ilo, kljub podani zahtevi pred nekaj dnevi. Takšna izjava ni nikjer predpisana in za ?lane SVS bomo odvetniku predlagali, da jih od ?lanov ne pridobiva in tudi, da jih KAD-u podaja ter, da namesto izjav v primeru neizpla?ila vloži tožbe za izpla?ilo po izteku 30 dnevnega roka za izpla?ilo po izteku obra?unskega obdobja, torej 1. avgusta in nadaljnje dni za vse ?lane SVS, za katere bo v sredo 29. junija vsa potrebna dokumentacija po pozivu SVS pri njemu. Zaradi praznika Dneva državnosti 25. junija (zaradi zaprtih pošt) ter dogovorjenega na sestanku s KAD-om in angažiranja dodatnih kadrovskih virov v odvetniški pisarni Klemena Vogrinca je rok za oddajo dokumentacije po pozivu SVS za izpla?ilo do konca julija podaljšan do 29. junija.
 
Zaradi vsega v doslej in v nadaljevanju opisanega svetujemo vsem pripadnikom, da oddajo zahtevek za izpla?ilo
preko našega odvetnika in si tako zagotovijo sodno varstvo. To svetujemo tudi vsem, ki so zahtevek sami v preteklih
dneh že oddali na KAD, zraven dokumentacije naj nekje le zapišejo, da so sami že oddali vlogo na KAD in kateri
dan so to storili. Vse o izpla?ilih z vsemi potrebnimi obrazložitvami ter navodili najdete zbrano na enem mestu v
povezavi: Kapitalska družba.
 
O pojasnilih MDDSZ z dne 24. junija ter KAD-a lahko v SVS zapišemo naslednje:

1. kot je KAD na sestanku s SVS pojasnil in sedaj tudi zapisal na svojih spletnih straneh, bo izpla?ilo ve? sto
?lanom SVS v tožbi, izvedeno do konca julija po stanju v SODPZ na dan 30.6.2016;

2. izjava o vztrajanju pri zahtevku za izpla?ilo je nepotrebna (podana zahteva nekaj dni prej), a o?itno se zna
zgoditi, da bo ta izjava predstavljala oviro za izpla?ilo vsem, ki so individualno podajali vloge na KAD. Zato
ponovno pozivamo vse pripadnike, da naj dostavijo SVS vso dokumentacijo po našem pozivu in si tako preko
našega odvetnika zagotovijo brezpla?no sodno varstvo za primer neizpla?ila;

3. KAD zagotavlja izpla?ilo na podlagi popolnih vlog in izrecne izjave o vztrajanju pri zahtevku za izpla?ilo, same
izjave pa ne dolo?i in tako dopuš?a možnost neizpla?ila zaradi pojasnil MDDSZ. V SVS menimo, da je to le
manever, ki bo vladi prinesel dodaten mesec dni ?asa za sprejem predpisa, ki bo onemogo?il izpla?evanje, kot
je to bilo storjeno v letu 2013; 

4. za vse naštete pravice iz poklicnega zavarovanja v pojasnilu MDDSZ (poklicna pokojnina, dodana doba,
ugodnejši dokup dobe, nižji znesek pri vstopu v prostovoljno dodatno zavarovanje) velja, da se jim pripadniki
odre?ejo za obdobje vpla?evanja izpla?anih sredstev in ne za vpla?ana sredstva po izpla?ilu do poklicne
(na podlagi nadaljevanja dela in vpla?evanja v SODPZ) ali starostne upokojitve. Glede na izkušnje so se vsi
pripadniki, ki jim je delovno razmerje za nedolo?en ?as bilo prekinjeno v obdobju od uveljavitve ZPIZ-2
1.1.2013 do 31.12.2015 želeli odpovedati vsemu naštetemu z izpla?ilom sredstev iz SODPZ in nadaljevati
delo, a jim to nezakonito in protiustavno ni bilo omogo?eno, ker so jim namesto izpla?ila iz SODPZ prekinili
delovno razmerje. Zaradi kršitev njihovih pravic ter hudega oškodovanja je SVS že zahteval sklic izredne seje
Odbora za obrambo DZ RS ter Odbora za delo in predsednik Odbora za obrambo poslanec Žan Mahni? je na
sprejemu predstavnikov SVS in KSS ter novinarski konferenci že napovedal sklic izredne nujne seje treh
odborov, zraven zahtevanih dveh odborov s strani SVS še Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo;

5. v celoti drži pojasnilo, da enkratno izpla?ilo odkupne vrednosti vpliva na višino obdav?itve z dohodnino, a
kot smo v SVS že pojasnjevali, ni nujno, da bo po odvedeni akontaciji dohodnine v višini 25% vojaku sploh
potrebno kaj dopla?ati, še posebej ?e ima priznano olajšavo za otroke ali vzdrževane družinske ?lane, saj
njegovi dohodki niso tako visoki, da bi pla?eval 25% dohodnine, kot je dolo?en odstotek za odvedeno
akontacijo dohodnine ob izpla?ilu;

6. v zvezi s pla?ilom dohodnine je pomembno, da se dohodnina za celoletno obdobje obra?una za leto izpla?ila
po posebnem dav?nem postopku povpre?enja (120. ?len ZDoh-2) za izpla?ila dohodka iz ve? let, ki je za
zavezance ugodnejši. Najlažje je to prikazati na primeru vojaka, ki je v letu 2013 zapustil Slovensko vojsko in
po izpla?ilu v naslednjem letu dobil vrnjenih 28,17 EUR;

7. za omenjenega vojaka – ?lana SVS v povezavah spodaj objavljamo informativna izra?una dohodnine za leti
2012 in 2013.

8. v SVS smo na spletnih straneh Finan?ne uprave RS – FURS / eDavki (edavki.durs.si) izdelali testne izra?une
za izmišljenega vojaka v ve? variantah (brez otrok, z enim, z dvema in z brezposelno ženo) po podatkih o
celoletni pla?i ?lana SVS v letu 2012 (pla?a se od takrat ni dosti spreminjala) in s podatki o izpla?ilu iz SODPZ
tega istega ?lana SVS v letu 2013, vse za dohodnino lanskega leta. Objavljamo tudi veljavne podatke za
dohodnino v letu 2016. Izra?uni, ki jih v povezavah spodaj tudi objavljamo so v tabeli pod to?ko 9..
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9.

10. Socialni transferjev, ki se zaradi izpla?ila lahko znižajo (pri vojaku se zaradi nizke pla?e pravice do njih
izgubijo) so minimalni v primerjavi z vsemi u?inki izpla?ila. Ob tem je potrebno imeti v mislih, da vojak dobi
izpla?anih 13.000,00 EUR in ve?, tako da je izgubljenih nekaj so evrov pri socialnih transferjih za eno leto
zanemarljivih. Vojak bo dejansko v enem letu, letu izpla?ila imel dohodek kot ?astnik, ta ?astnik pa ves ?as
pla?uje takšne davke in ima temu primerno priznane socialne transferje. Pri vojaku pa bo to veljalo le eno leto
po letu izpla?ila, potem pa bo v naslednjih letih imel vse socialne transferje v isti višini kot v letih pred izpla?ili
glede na dohodke njegove družine.

11. Doslej še nismo pojasnili zelo pozitivnega u?inka dviga sredstev iz SODPZ v ?asu zaposlitve in sicer, da je
delodajalec zaposlenemu dolžan vpla?evati v SODPZ zadnji dve do tri leta pred starostno upokojitvijo zato, ker
bo vsak zaradi dviga izpolnil pogoje za poklicno upokojitev dve do tri leta kasneje, delodajalec pa je dolžan
vpla?evati v SODPZ do izpolnitve pogojev za poklicno upokojitev, ki bo pa izpla?ilu dosežena kasneje. Po
grobih izra?unih gre v povpre?ju za od 7.000 EUR do 10.000 EUR, ki jih delodajalec ne bo vpla?al, ?e bodo
vsa sredstva ostala na ra?unu. Do takšnega u?inka pride zato, ker v poklicnem pokojninskem sistemu ni bilo
predvidenih izjem kot velja za pripadnike, ta izjema je bila v ZPIZ-2 vnesena po navodilih in na željo MORS, po
našem vedenju pa vseh u?inkov zaradi izjeme na MDDSZ niso prou?ili, MORS pa se ni ukvarjal s celotnim
sistemom in zato to podro?je v ZPIZ-2 ni urejeno.

Resni?no žalostna je objava pojasnil MDDSZ na spletnih straneh MORS, saj pripadnikom SV MORS razlaga, kako
bodo ob izpla?ilu sredstev iz SODPZ deležni višjega pla?ila vrtca, a ravno MORS in vlada sta odgovorna za to, da
pripadniki SV še vedno nimamo subvencioniranega vrtca kljub temu, da nam pravico do subvencioniranja vrtca daje
ZSSloV že od leta 2007.
Tudi to je zelo žalostno, da MORS pojasnjuje izgubo pravice do socialne pomo?i, po mnenju SVS pripadniki sploh
nebi smeli biti deležni socialne pomo?i.

Pojasnjevanja o izgubi pravic do socialnih transferjev pa še posebej niso primerna ob priložnosti, ko si pripadniki
lahko ob?utno izboljšajo svoj finan?ni položaj, saj si poklicne pokojnine tako ne želi nih?e zaradi mizernih pokojnin in
vsak raje dela dalje.

Za pri?akovati bi bilo, da bi MORS pojasnil pozitivne in negativne u?inke ter ostale posledice izpla?ila iz SODPZ
najmanj do te mere, kot SVS v tej objavi.

V SVS smo v zvezi z objavo dne 23. junija »Sveže novice iz sestanka SVS na Kapitalski družbi« dolžni pojasnilo in
opravi?ilo. Pojasniti moramo , da je KAD na sestanku jasno ve?krat pojasnil, da so sredstva za izpla?ilo
zagotovljena in to so na sestanku s predsednikom SVS v petek naslednji dan opozorili ter ponovno poudarili. ?lanu
uprave KAD-a dr. Borisu Žnidari?u pa se opravi?ujemo  za slovni?no napako (tiskarski škrat), saj se nam je
njegov priimek zapisal napa?no »Žnidarši?«, napako smo odpravili.

Pojasniti moramo tudi, da je Gvido Novak deležen mnogih napadov osebne ravni in o?itkov o poudarjanju osebnih
zaslug za dosežen uspeh. Kot primer v povezavi spodaj objavljamo zapis na družabnem omrežju facebook, ki ga je
avtor sam izbrisal. Poudarimo naj, da je uspeh v zvezi z izpla?ili iz SODPZ zasluga vseh ?lanov SVS in njegovih
zaupnikov ter predsednika in vsekakor odvetniške pisarne Klemna Vogrinca in Petra Kosa. Ob tem pa ne moremo
mimo dejstva, da je predsednikova predanost in vztrajnost ter delo z dušo in srcem najve? pridodala uspehu, kar
priznavata tudi oba odvetnika.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2016

PRILOGA 2: Obtoževanja predsednika SVS na facebooku na dan državnosti 25. junija

PRILOGA 3: Informativni izračun dohodnine člana SVS za leto izplačila iz SODPZ 2013
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PRILOGA 4: Informativni izračun dohodnine istega člana SVS za leto pred izplačilom iz SODPZ 2012

PRILOGA 5: 1_vojak SV_testni izračun dohodnine za leto 2015 po podatkih o plači za leto 2012 brez izplačila iz

SODPZ

PRILOGA 6: 2_vojak SV_testni izračun dohodnine za leto 2015 po podatkih o plači iz leta 2012 z izplačilom SODPZ

- podatek 2013

PRILOGA 7: 3_vojak SV+brezposelna žena_testni izračun dohodnine za leto 2015 po podatkih o plači iz leta 2012 z

izplačilom SODPZ - podatek 2013

PRILOGA 8: 4_vojak SV+otrok_testni izračun dohodnine za leto 2015 po podatkih o plači iz leta 2012 z izplačilom

SODPZ - podatek 2013

PRILOGA 9: 5_vojak SV+otroka_testni izračun dohodnine za leto 2015 po podatkih o plači iz leta 2012 z izplačilom

SODPZ - podatek 2013

PRILOGA 10: 6_vojak SV+otrok+brezposelna žena_testni izračun dohodnine za leto 2015 po podatkih o plači iz leta

2012 z izplačilom SODPZ - podatek 2013

PRILOGA 11: 7_vojak SV+otroka+brezposelna žena_testni izračun dohodnine za leto 2015 po podatkih o plači iz leta

2012 z izplačilom SODPZ - podatek 2013
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