Zadeva: Izvajanje določb novega Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja v zvezi z mirovanjem in
prenehanjem poklicnega zavarovanja
Spoštovani,
na podlagi določb novega Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, sprejetega zaradi uveljavitve novele Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je začel veljati 1. 10. 2020, so začele veljati pomembne novosti
v zvezi z izvajanjem nadzora nad obračunom in plačilom prispevkov za poklicno zavarovanje, pa tudi v zvezi z
mirovanjem in prenehanjem poklicnega zavarovanja, o katerih ste bili že obveščeni.
Ker sodite v skupino zavezancev, za katero velja Sklep o določitvi delovnih mest v eksploataciji gozdov in delovnih mest
voznikov, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, in o stopnji povečanja (Ur. l. RS št. 19/75, 22/75, 43/82; v
nadaljevanju: Sklep o določitvi delovnih mest) in ste doslej prispevek za poklicno zavarovanje plačevali letno, za nazaj,
oz. ste za vaše zaposlene vzpostavili mirovanje/zadržanje poklicnega zavarovanja zaradi nedoseganja pogojev, vas želimo
obvestiti o spremembah pri obračunu in plačilu prispevka za poklicno zavarovanje.
Prosimo, da za vse delavce, ki so zaposleni na delovnih mestih, opredeljenih v Sklepu o določitvi delovnih mest, na dan
1. 1. 2021 prekinete status mirovanja/zadržanja, v primeru, da tega še niste storili, razen v primeru, če delavec izpolnjuje
pogoje za mirovanje/zadržanje, določene v 66. oz. 70. členu Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.
Za vse delavce, ki jim bo status mirovanja/zadržanja prenehal, ste dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje
redno, mesečno. V šestem odstavku 200. člena ZPIZ-2 je namreč določeno, da za roke predložitve obračuna in roka
plačila veljajo določbe, ki urejajo plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To torej pomeni,
da je treba obračun predložiti in plačilo prispevkov izvajati mesečno. Samo dosledno izvajanje določb o mesečnem
obračunavanju in plačilu prispevkov bo namreč omogočilo učinkovit nadzor nad obračunom in plačilom prispevkov za
poklicno zavarovanje.
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