
Datum: 15.12.2016

Pozivamo pripadnike Slovenske vojske k dostavi dokumentacije za drugi dvig sredstev iz SODPZ do 27.

decembra

Poziv velja  za vse pripadnike SV , ki so si po juniju 2016  sredstva iz SODPZ enkrat že izplačali  iz svojih osebnih

računov. V povprečju je bilo od izplačila do sedaj vsakemu na novo vplačanega nekje med 600 EUR in 1.500 EUR

(odvisno od datuma izplačila in višine plače), za kar je  možno le še v decembru letos  zahtevati izplačilo. Druga

izplačila, na podlagi tega poziva, bodo  izvedena v mesecu januarju 2017  in tako bo to izplačilo tudi  obdavčeno

minimalno, kot dohodek leta 2017 z dohodninsko odločbo leta 2018. Za vložitev popolne zahteve je potrebno izvesti

vse potrebne postopke (MORS, GŠSV, KAD), kot pri prvem dvigu in zato je  zadnji dan za dostavo dokumentacije

SVS 27. december in na ta dan mora biti dokumentacija fizično pri SVS.

Vsi pripadniki SV, ki se za prvi dvig še niste določili  imate še vedno čas vendar  le še do 24. decembra , po postopku

kot je predviden za prvi dvig in dokumentacija se pošlje neposredno odvetniku Klemnu Vogrincu s potrebno

dokumentacijo kot je navedeno v povezavi: Kapitalska družba . Zaradi ustrezne razporeditve dela bo vse postopke za

druga izplačila izvedel drug odvetnik, Mitja Pukšič.

Za vse, ki se boste odločili in denar dvignili tudi drugič velja:

● z dvigom si boste za nekaj mesecev podaljšali možnost dela pred izpolnitvijo pogojev za starostno upokojitev –

prekinitvijo delovnega razmerja;

● plačilo davka na drugo izplačilo bo minimalno, pri plači vojaka bo večji del od odvedene 25% akontacije

dohodnine vrnjene;

● stroški odvetnika so po dogovoru določeni v višini 10% njegove nagrade od izplačila po odvedeni akontaciji

dohodnine, saj gre za socialno pravico in ne delovno-pravno, kot pri prvem dvigu. Odstotek od tistega pri prvem

izplačilu pa je višji, ker so zneski izplačil mnogo nižji kot pri prvih izplačilih, ne glede na višino izplačila pa je pri

drugem izplačilu potrebno izvesti vse postopke do vložene popolne vloge enako kot pri prvih izplačilih in enako

velja za predvidene postopke uveljavljanja metode povprečenja pri dohodnini spomladi drugo leto.

Vsi pripadniki SV, ki se boste do 24. decembra odločili za prvi dvig preko SVS  in tisti, ki se boste odločili za 

drugi dvig preko SVS do 27.12. , ne glede na to ali ste prvi dvig izvedli preko SVS ali ne, vas bomo vključili

v postopek za ugodnejše obdavčenje  po metodi povprečenja spomladi drugo leto , ne glede na iztečen rok 17.

november 2016.

 

SEDAJ JE ŠE ZADNJA PRILOŽNOST ZA DVIG SREDSTEV IZ SODPZ , KI SE VERJETNO NE BO

PONOVILA VEČ NIKOLI , TUDI PO STAROSTNI UPOKOJITVI DVIG VEČ NE BO MOŽEN. ZARADI

SPREMENJENIH PREDPISOV S 1.1.2017 DVIG NE BO VEČ MOŽEN.

Dokumentacija , ki jo je izpolnjeno (previdno vse izpolnite pravilno, ker v primeru napak vloga ni popolna, za

dopolnjevanje pa ne bo časa) in podpisano za drugi dvig  v enem izvodu potrebno dostaviti  do 27.12. na naslov: 

SVS, p.p. 56, 2310 Slov. Bistrica je:

 

● izjava o (ne) posedovanju police

● izjava o rezidentstvu

● pooblastilo odvetniku

● podatki in postopek za izplačilo sredstev - KAD z dogovorom o plačilu nagrade odvetniku

● pristopna izjava SVS, za tiste, ki še niso člani SVS                    

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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PRILOGA 1: Izjava o (ne) posedovanju izvirnika zavarovalne police SODPZ - drugi dvig

PRILOGA 2: Izjava o rezidentstvu po Zakonu o dohodnini, DŠ in TRR - drugi dvig

PRILOGA 3: Pooblastilo za zastopanje odvetniku KSS

PRILOGA 4: Dogovor o zastopanju za drugo izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ_drugi dvig

PRILOGA 5: Pristopna izjava SVS
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