Datum: 2.8.2016
KSS od finančnega ministrstva zahteva obdavčenje izplačil iz SODPZ kot dohodek celotnega obdobja
vplačevanja v SODPZ
Na osebnih računih zavarovancev za poklicno pokojnino se v petnajstih in več letih zbran dohodek po veljavnem
dohodninskem zakonu ob izplačilu odkupne vrednosti enot premoženja v enkratnem znesku obdavči, kot da bi
zavezanec za davek ta dohodek zaslužil v letu izplačila. Takšno obdavčenje ni odraz dejanskega zaslužka v letu
izplačila. Zaradi pomanjkljive zakonodaje zavarovanci za poklicno pokojnino od privarčevanega v II. pokojninskem
stebru plačajo v letu enkratnega izplačila polovico več davka, kot bi ga ob upoštevanju dejstva, da so izplačan dohodek
prejeli na osebne račune v več kot petnajst letih. Konfederacija slovenskih sindikatov je zato
podala zahtevo
finančnemu ministrstvu, da obdavčevanje enkratnih izplačil iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega
(SODPZ) uredi v skladu z dejanskim zaslužkom v več letih po metodi povprečenja , ki drugače velja za izplačila
dohodka iz več preteklih let.
Pozivamo vse zavarovance za poklicno zavarovanje in sindikate v katerih se združujejo, da nas podprejo v zahtevi
za obdavčenje enkratnih izplačil iz SODPZ v skladu z dejansko prejetimi dohodki na osebnih računih zavarovancev v
več preteklih letih. V pripravi so spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini v okviru katerih je to možno urediti
še letos in tako ustaviti nepošteno in nepravično obdavčevanje dohodkov delavcev, ki opravljajo težka dela.
V Sindikatu vojakov Slovenije so izdelali izračune obdavčenja enkratnih izplačil iz SODPZ (priloge novice z dne 11.
julija v povezavi ) ob danes veljavnih predpisih in z metodo povprečenja. Izračuni na portalu eDavki pokažejo, da je
obdavčenje brez metode povprečenja nepošteno in nepravično, saj je ob danes veljavnih predpisih
potrebno plačati
skoraj enkrat več davka , kot če bi se vplačila v SODPZ štela za prejet dohodek v več preteklih letih, kakor so na
osebne račune zavarovancev dejansko bila plačana s strani delodajalcev. Več o problemih in težavah pripadnikov SV v
zvezi s sistemom poklicnega upokojevanja si lahko zbrano ogledate v povezavi Kapitalska družba. Več o problemih in
težavah pripadnikov SV v zvezi poklicnim upokojevanjem si lahko zbrano ogledate v povezavi Kapitalska družba.
Podano zahtevo Ministrstvu za finance objavljamo v povezavah spodaj, ko prejmemo odgovor na zahtevo bomo z njim
seznanili naše člane.

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: Obravnava izplačil iz SODPZ kot večletni dohodek
PRILOGA 2: Pojasnilo FURS - SVS v zvezi z izplačili iz SODPZ in plačilom davka
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