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Zadeva: Obravnava izplačil odkupne vrednosti enot premoženja iz SODPZ
v enkratnem znesku kot večletni dohodek
Zveza: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona dohodnini (EVA 2016-1611-0069)
Spoštovani.
V pripravi je predlog zakona naveden v zvezi.
Zahtevamo, da v predmetni predlog zakona umestite rešitev, na podlagi katere se bodo izplačila
odkupne vrednosti enot premoženja v enkratnem znesku iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja - SODPZ pri Kapitalski družbi d.d. štela in obravnavala kot dohodek, ki ga je zavezanec
za plačilo davka prejel v več letih in da bo temu primerno tudi obdavčen.
Pri enotah premoženja v SODPZ gre dejansko za dohodek, ki se v sklad vplačuje več let, od katerega
pa se ob izplačilu odkupne vrednosti po veljavnih predpisih plača davek od dohodka, kot da gre za
dohodek prejet v letu izplačila.
Po podatkih Kapitalske družbe d.d. iz Letnega poročilu 2015 je na dan 31.12.2015 SODPZ imel

45.664 zavarovancev. V letu 2015 je redno prenehalo poklicno zavarovanje 123 zavarovancem
zaradi uveljavitve pravice do poklicne pokojnine in izredno 612 zavarovancem zaradi izplačil
odkupnih vrednosti.
Menimo, da je razlogov za kar pet krat več izrednih prenehanj poklicnega zavarovanja napram
rednim prenehanjem več. Uveden sistem poklicnega zavarovanja je na več področjih nedorečen
in nedoločen. Od 1.1.2013 do sedaj je smo ugotovili več pomanjkljivosti uveljavljenega
poklicnega zavarovanja:


večina zavarovancev doseže pogoje za starostno upokojitev prej kot pogoje za poklicno
zavarovanje in se posledično nikoli ne morejo poklicno upokojiti, vse zaradi upoštevanja
dodane dobe pri ugotavljanju pogoje za starostno upokojitev. Dodana doba se upošteva
dvakrat, pri poklicni in starostni upokojitvi, kar se bo izkazalo v sodnem sporu zoper
odločbo o starostni upokojitvi člana Sindikata vojakov Slovenije zoper Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na Delovnem in socialnem sodišču;
 dodana doba se ne upošteva pri odmeri starostne pokojnine in zaradi njenega štetja pri
ugotavljanju pogojev za starostno upokojite se večina zavarovancev starostno upokojuje s
35 do 36 leti pokojninske dobe z nižjo odmero od polne (z odmero okrog 50% od
pokojninske osnove namesto s polno odmeri v višini 57,25%);
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vojaškim osebam se na podlagi Zakona o obrambi prekine delovno razmerje ob izpolnitvi
pogojev za starostno upokojitev (po našem prepričanju nezakonito) in tako so pripadniki
SV prisiljeni v starostno upokojitev z nižjo odmero od polne z od 100 EUR do 300 EUR
nižjo doživljenjsko pokojnino;
starostne pokojnine so nizke in zavarovanci člani SODPZ se zato ne odločajo za poklicno
upokojitev, kljub temu, da opravljajo težka dela, še posebej ne zaradi opisanega dvojnega štetja
dodane dobe brez njenega upoštevanja pri odmeri starostne pokojnine.

Zaradi vseh opisanih razlogov menimo, da uveljavljen sistem poklicnega zavarovanja ni dober in
družbeno škodljiv, zato bi ga bilo potrebno v takšni obliki kot velja nemudoma ukiniti.
Z vsem predstavljenim in opisanim je tesno povezano plačilo dohodnine, ki se plača ob izplačilu
odkupne vrednosti enot premoženja SODPZ, kot da je od 1.1.2001 vplačevan dohodek v SODPZ
zavezanec za plačilo dohodnine zaslužil in prejel v letu izplačila odkupne vrednosti. Takšno
obdavčevanje zavezancev ne zdrži proste presoje in ni pravično in pošteno.
Pri izplačilu enot premoženja iz SODPZ gre nedvomno za dohodek večih let in sicer v večini primerov
od 1.1.2001 do izplačila, torej se je ta dohodek zbiral na računih zavarovancev v SODPZ najmanj 15 let
in pol, ob davčni obravnavi v primeru enkratnega izplačila pa se šteje in se davek obračuna, kot da gre
za dohodek tekočega leta ob izplačilu.
Za dohodke iz delovnega razmerja, izplačane za pretekla leta je v 120. členu ZDoh-2 določeno
obračunavanje in plačilo davka po metodi povprečenja in to le na podlagi sodne odločbe, kar pa za
izplačila odkupne vrednosti iz SODPZ ne velja. Po pojasnilih Finančne uprave RS Sindikatu vojakov
Slovenije, so po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu
izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Za dohodek obdavčen z
dohodnino se šteje tudi izplačilo odkupne vrednosti v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki se v skladu z 9. točko tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavči kot drug dohodek.
Obdavčitev vplačevanega dohodka v petnajstih in več letih kot drug dohodek tekočega leta ob izplačilu
po našem prepričanju ni pravično in pošteno in je potrebno le to urediti na novo, drugače.
Izplačilo odkupnih vrednosti enot premoženja je potrebno urediti enako tudi zaradi ustavnih določb
enake obravnave pred zakoni, saj je za izplačila odkupnih vrednosti enot premoženja iz Zaprtega
vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU) to že urejeno z 2. odstavkom 11. člena
ZKDPZJU (Uradni list RS, št. 126/2003, 32/2015) tako, da se štejejo izplačila iz tega sklada kot dohodek
preteklih let glede na obdobje vplačevanja v sklad in so izplačila iz tega sklada pri isti Kapitalski družbi
d.d. obdavčena po zakonu drugače kot izplačila iz SODPZ.
Zaradi vsega opisanega zahtevamo ureditev plačila davka ob izplačilih odkupne vrednosti enot
premoženja SODPZ po metodi povprečenja.
Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,
s spoštovanjem,

Priloga:
 dopis FURS: Pojasnilo v zvezi z izplačili iz SODPZ in plačilom davka
Posredovano elektronsko z e-pošto in objavo na spletu:
 naslovniku, Odbor za finance, poslanci DZ RS, zainteresirana javnost, arhiv.
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