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Dejstva o poklicnem upokojevanju in dvigu privarčevanih sredstev pripadnikov SV iz SODPZ ter ignoranci

vlade glede plačila davka

Za ogled prispevka Planet TV v oddaji Danes klikni sliko:

 

Na socialnih omrežjih in splošno se je razvila burna razprava o poklicnem upokojevanju, dvigu privarčevanih sredstev

pripadnikov SV iz SODPZ ter plačilu dohodnine. 

Glede na spodaj navedena dejstva v SVS menimo in smo prepričani, da  obdavčitev izplačil iz SODPZ kot dohodka v

letu izplačila ni poštena in življenjska , ker preprosto ne temelji na dejstvu 15 letnega zbiranja dohodka na računih

SODPZ zavarovancev. Posledično je  za plačevanje visokih davkov  za 15 letni dohodek  kriva vlada , saj  dejstva v

zvezi s tem ignorira . Pripadniki SV niso in ne morejo biti odgovorni zaradi uveljavitve pravice, ki jim jo je dal zakon

(ZPIZ-2) in enako velja za druge zavarovance SODPZ (carinike, gasilce, policiste, rudarje...), ki tudi plačujejo visoke

davke. Visoki davki so po tolmačenju FURS-a in vlade kazen zaradi nenamenske porabe pokojninskih sredstev, 

zakaj pa je bil sprejet takšen zakon, ki je nenamensko rabo pokojninskih sredstev omogočil?  V SVS se ob tem

sprašujemo o namenu takšne kaznovalne politike, a ni mogoče namen polnjenje proračuna in zraven vseh drugih težav

poklicnega upokojevanja čisto in dokončno razvrednotenje bivše beneficije?

Mnogi danes pozabljajo na dejstva, ki so privedla do izplačil v lanskem letu in zato povzemamo dejstva:

1. spomladi 2013 po uveljavitvi ZPIZ-2 so mnogi pripadniki Slovenske vojske zahtevali ukrepanje od SVS, ker 

KAD nezakonito ni hotel izplačevati privarčevanih sredstev iz SODPZ;

2. zahteve pripadnikov so bile utemeljene in SVS je na sodiščih dosegel, da je KAD začel spoštovati zakon -

ZPIZ-2 in pripadnikom SV začel izplačevati privarčevana sredstva v SODPZ. Eden glavnih razlogov za

ustanovitev SVS je bil, da bomo zahtevali kar nam pripada  po predpisih in  spoštovanje predpisov  in ravno to

smo pri KAD-u tudi dosegli;

3. v letih od 2013 do 2016 so vojaškim osebam prekinjali delovno razmerje zaradi izpolnitve pogojev za

poklicno upokojitev ob upoštevanju dodane dobe tako, da so se vojaške osebe starostno upokojevale s 35 do 36

leti pokojninske dobe za odmero , to je z od 100 do 300 EUR nižjo starostno pokojnino od polne. Poklicni

upokojenci se še danes starostno upokojujejo z nižjo odmero od polne. SVS je na to ves čas opozarjal in na

podlagi tega se je spremenil ZPIZ-2 tako, da s e danes tudi vojaške osebe lahko odločajo same za poklicno

upokojitev  in lahko delajo tako dolgo, da imajo po poklicni upokojitvi polno odmero starostne pokojnine, 

tako kot vsi ostali zavarovanci SODPZ izven vojske;

4. v letih od 2013 do 2016 za vojaške osebe ni bil pomemben denar ob dvigu, niti plačilo davka , pomembno je

bilo, da so izgubili dodano dobo in si tako podaljšali možnost delati do polne starostne pokojnine;

5. SVS je s Konfederacijo slovenskih sindikatov  za vse zavarovance SODPZ (carinike, gasilce, policiste,

rudarje...) pred spremembami dohodninskega zakona (ZDoh-2) lansko jesen od vlade zahteval ustrezno ureditev

plačila davka ob dvigu sredstev iz SODPZ po metodi povprečenja, ki je namenjena plačevanju dohodnine za

večletni dohodek, kot so se 15 let in več varčevala sredstva v SODPZ, v povezavi:  KSS od finančnega

ministrstva zahteva obdavčenje izplačil iz SODPZ kot dohodek celotnega obdobja vplačevanja v SODPZ;
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6. vlada na zahtevo KSS sploh ni odgovorila , v obrazložitvah predloga sprememb dohodninskega zakona pa je

zahtevo KSS označila za nesprejemljivo, kot da ne gre za dohodek več let. Vlada bi lahko uredila obdavčenje

izplačil iz SODPZ vzporedno z spremembami dohodninskega zakona, a tega zavestno ni želela;

7. vlada se je zavedala neživljenjske ureditve obdavčitve, na način, da bodo pripadniki SV obdavčeni za leto 2016,

kot da so zaslužili v enem letu trikratno celoletno plačo;

8. zaradi neživljenjske ureditve obdavčenja izplačil iz SODPZ je večina pripadnikov SV, ki so si sredstva iz SODPZ

izplačali, za leto 2017 izgubila pravico do socialnih transferjev, ker bi naj lani zaslužili trikratno celoletno plačo

, kar pa ne drži in preprosto ni res, a to dejstvo vlada zavestno ignorira;

9. Ministrstvo za obrambo bi na vladi lahko vplivalo na spremembo dohodninske zakonodaje, a po naših podatkih

za pošteno obdavčitev pripadnikov SV v tej smeri ni naredilo nič!

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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