
Datum: 22.7.2016

Pojasnilo SVS in Kapitalske družbe d.d. članom SVS in pripadnikom SV v zvezi z zapleti pri izplačilih iz SODPZ

Kapitalska družba d.d. je po sestanku s SVS dne 20. julija na svojih spletnih straneh objavila s SVS usklajeno

izjavo v zvezi z zapleti pri izplačilih iz SODPZ pripadnikom SV, ki jo v povezavi spodaj objavljamo tudi v

obliki dopisa SVS.

Vzrok za vse zaplete v zvezi z izplačili odkupne vrednosti pripadnikov SV je bila tehnična napaka v programu,

ki podpira upravljanje in izplačevanje sredstev iz SODPZ.

V izjavi Kapitalske družbe d.d. in SVS so povzete ključne ugotovitve iz sestanka, ki jih v SVS dopolnjujemo s

pomembnimi podrobnostmi za člane SVS in pripadnike SV.

 

1. Na dan izplačila več sto pripadnikom (neposredno ali preko odvetnikov SVS) ni bilo izvršeno izplačilo zaradi:

a. s strani Kapitalske družbe neizdanih obvestil obračunov izplačil odkupne vrednosti enot premoženja,

b. nepopolnih vlog,

c. tehničnih težav;

2. ob izplačilu v sredo 13. julija na Kapitalski družbi d.d. niso vedeli za težave in probleme, ki smo jih imeli v SVS in pri naših

pooblaščenih odvetnikih do petka zjutraj, ko smo jih obvestili o napakah, do katerih je prišlo ob izplačilu;

3. na dan izplačila so na Kapitalski družbi d.d. Sindikatu ministrstva za obrambo podali informacijo, da so vsi zavarovanci, ki so

podali popolno vlogo na dan 13. julij tudi prejeli izplačilo, bodisi neposredno ali za njih pooblaščeni odvetniki SVS;

4. podana informacija Sindikatu ministrstva za obrambo je bila napačna, saj so na Kapitalski družbi d.d. za vse težave in probleme

izvedeli šele po dveh dneh v petek od SVS. Objava na spletnih straneh Sindikata ministrstva za obrambo je povzročila mnogo

nejevolje med člani SVS in pripadniki SV, še posebej tistimi izmed več stotih, ki nakazila niso prejeli;

5. v petek so takoj po odkritih napakah na Kapitalski družbi d.d. nemudoma pristopili k odpravljanju posledic napak povzročenih s

tehničnimi težavami in te v tem tednu s pomočjo SVS in naših pooblaščenih odvetnikov tudi vse odpravili;

6. za vse člane SVS in pripadnike SV so nam na Kapitalski družbi d.d. zagotovili, da bodo vsi, ki nakazila v juliju niso prejeli, prejeli 

nakazilo 16. avgusta z vsemi ostalimi, ki bodo zahtevo podali v mesecu juliju.

7. v kolikor za katerega od članov SVS vloga ni bila popolna, ga bodo danes ali v ponedeljek kontaktirali s strani odvetniške pisarne

in ga pozvali k dostavi manjkajoče dokumentacije (nekateri ob podaji vloge pred tremi leti niso podali vsega potrebnega ali je bilo

kaj nečitljivo oz. pomanjkljivo napisano). Apeliramo na vse naše člane , da potrebno manjkajočo dokumentacijo pošljejo

odvetniški pisarni še isti dan , ko bodo za njo izvedeli, saj si bodo izplačilo za v mesecu avgustu  zagotovili le s takojšno dostavo

potrebne dokumentacije.

Na sestanku je bilo govora tudi o poravnavi, za katero je SVS z odvetniki določil rok 1. september. V kolikor

poravnava do 1. septembra ne bo sklenjena, bo Delovno in socialno sodišče obveščeno, da poravnava ni možna

in, da naj nadaljuje s pravdnimi postopki v vseh 600 tožbah ter izda sodbo.

 

Rok je bil potreben zaradi tega, ker je podlaga za obračun davka po ugodnejši metodi povprečenja, kot

dohodka iz več let pravna podlaga sodna odločba ali poravnava. Sodno odločbo ali poravnavo pa je potrebno
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imeti pravnomočno do novega leta, saj se bo le tako lahko upoštevala pri obračunu dohodnine za

leto 2016 v kolikor se izkaže, da je ta sodna odločba pravna podlaga za metodo povprečenja.

 

V SVS smo že pridobil mnenje Finančne uprave RS (FURS) v zvezi z obdavčenjem izplačil iz

SODPZ. Iz mnenja izhaja, da sodba, Odločba U-I-153/14  Ustavnega sodišča ne more biti in ne

predstavlja pravne podlage za uporabo metode povprečenja po 120. členu ZDOH-2 in ugodnejšega

plačila davka.

 

V SVS z davčnimi svetovalci in specializiranimi odvetnik za davke mnenje FURS-a še proučujemo

in v naslednjem tednu bomo pojasnili več v zvezi z obdavčenjem izplačanega članom SVS. Ne

glede na ugotovitve v zvezi z mnenjem, pa lahko že sedaj ponovno zatrdimo, da bomo v SVS storili

vse za to, da bomo člani SVS plačali davek po ugodnejši metodi, saj bi tako plačali občutno manj

davka od izplačanega, in to od 4.000 EUR do 15.000 EUR manj pri posamezniku.

 

Za ne ravno ažurno obveščanje s strani SVS se članom opravičujemo. Razlog za to pa je obilica

dela in reševanje vseh zapletov s Kapitalsko družbo d.d.. Naprošamo vas za potrpljenje, še posebej

tiste, ki v juliju niste prejeli izplačila, ob tem pa lahko zaključimo, da za neizvršena nakazila 

nikakor ni kriv SVS, je le zaslužen zato, da je do izplačil prišlo in še bo avgustu.

Člane SVS obveščamo, da bodo od odvetnikov SVS prejeli obračune nakazila takoj, ko bo to

možno, dobili pa jih bodo zagotovo.

 

Za vse pripadnike SVS pa velja, da še vedno lahko vso potrebno dokumentacijo za izplačilo

dostavijo SVS. Z našimi odvetniki pa se bomo potrudili, da prejmete izplačilo iz SODPZ čim prej

ter, da boste davek plačali po ugodnejši metodi povprečenja. Vsa potrebna dokumentacija se nahaja

v povezavi: Kapitalska družba

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Obvestilo Kapitalske družbe d.d. SVS-ju s skupno izjavo

PRILOGA 2: Za tisk in oglasne table_Novica SVS z dne 22. julija 2016
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http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca-u-i-15314-u-i-12315-z-dne-12-5-2016/
http://www.sindikatvojakov.si/kolektivni-spori/kapitalska-druzba/
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