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POVZETEK
Dodatna pokojninska zavarovanja oz. dodatne pokojninske sheme so pomembna oblika
varčevanja za starost. V okviru tega je potrebno ločiti dve obdobji, in sicer obdobje
varčevanja in obdobje črpanja pravic iz pokojninskih shem, ki ju predmetna naloga
podrobno obravnava z davčnopravnega vidika.
V magistrski nalogi sta predmet obravnave pregled relevantnih določb prava EU in sodne
prakse sodišča EU na tem področju, ter poglobljena analiza davčnopravne ureditve
dodatnih pokojninskih shem v Veliki Britaniji in na Irskem, s poudarkom na davčni
obravnavi vplačanih prispevkov s strani člana ali delodajalca.
S proučitvijo britanske in irske davčne ureditve tega področja se ugotavljata morebitna
neenakost glede obdavčitve članov z vidika prava EU ter raven davčne stimulativnosti
oziroma interes izbranih držav članic EU za odlog davčnih obveznosti v fazo izplačevanja
sredstev iz pokojninskih shem.

Ključne besede: dodatna pokojninska zavarovanja, pokojninske sheme, obdavčitev,
Velika Britanija, Irska, Evropska unija, davčne olajšave, EET davčni sistem, Sodišče EU,
sodna praksa

IV

ABSTRACT
Supplementary pension schemes are an important means of saving for the retirement.
Two periods need to be distinguished, a period of saving for the retirement and a period
of taking the retirement benefits. Both are analysed in detail from a taxation point of view.
This master’s thesis discusses relevant European legislation and caselaw of the Court of
Justice in the field of supplementary pension schemes, legal and tax regulation of
supplementary pension schemes in Ireland and United Kingdom, with emphasis on tax
treatment of contributions paid into supplementary pensions schemes by members or
employers and taxation of retirement benefits.
By addressing Irish and British tax legislation in this field, we’re trying to identify
possible differences in tax treatment of members with regards to the European legislation
and determine level of tax relief and interests of both EU member states for tax deferral
into the period of taking retirement benefits.

Key words: Supplementary Pension Insurance, Pension Schemes, Taxation, Great
Britain, Ireland, European Union, Tax Relief, EET tax system, Court of Justice, Caselaw

V

VSEBINA MAGISTRSKE NALOGE
V prvem delu naloge je predstavljeno področje dodatnih pokojninskih zavarovanj oz.
shem, s poudarkom na davčni obravnavi. Navedeni so tudi cilji naloge, teze in metode
dela.
V drugem delu je raziskana pravna urejenost področja dodatnih pokojninskih shem na
ravni Evropske unije. Skozi sodno prakso Sodišča EU pa je razvidno, kako se le v manjši
meri harmonizira davčna urejenost tega področja, in sicer preko spoštovanja temeljnih
svoboščin EU. Izpostavljen je tudi problem mobilnosti delovno aktivnega prebivalstva z
vidika dodatnih pokojninskih shem.
V tretjem delu se naloga osredotoča na proučevanje pravne in davčne urejenosti področja
dodatnih pokojninskih shem v Veliki Britaniji, zlasti z vidika davčnih olajšav za vplačane
prispevke člana in delodajalca ter davčnopravne obravnave izplačil pokojninskih pravic
iz pokojninskih shem.
V četrtem delu sta predstavljeni pravna in davčna urejenost tega področja na Irskem, prav
tako z vidika davčnih olajšav za vplačane prispevke člana in delodajalca in davčnopravne
obravnave izplačil pokojninskih pravic iz pokojninskih shem.
V petem delu naloge je predstavljeno, kako so se davčne olajšave na področju dodatnih
pokojninskih zavarovanj razvijale v Veliki Britaniji in na Irskem in kakšna bo raven
davčne stimulativnosti na tem področju v prihodnje ter kako se bo to področje v prihodnje
razvijalo na ravni EU.
Šesti del naloge povzema ugotovitve naloge ter potrjuje oziroma ovrača hipoteze ter
podaja celovit zaključek dela.

V sedmem delu naloge so navedeni: literatura, pravni in drugi viri ter spletni naslovi, ki
so bili uporabljeni pri izdelavi magistrske naloge.

Osmi in deveti del naloge vsebujeta seznam pogosto uporabljenih kratic in slovenskih
prevodov angleških izrazov.
VI

1 UVOD
1.1 Opredelitev raziskovalnega problema in teoretična izhodišča
Magistrska naloga proučuje dodatna pokojninska zavarovanja s primerjalnopravnega
vidika, in sicer z vidika obdavčitve teh zavarovanj in njihovih razvojnih trendov ter
usklajenosti z direktivno ureditvijo EU v Veliki Britaniji in na Irskem (v nadaljevanju
tudi »izbrane države«).

1.1.1 Opredelitev temeljnih pojmov

Dodatna pokojninska zavarovanja oz. dodatne pokojninske sheme (angl.
supplementary pension scheme or plan/insurance; voluntary pension scheme; v
nadaljevanju tudi »pokojninske sheme«) so pokojninske storitve, ki jih izvajajo
zavarovalnice, delodajalci in druge institucije, ki članom proti plačilu premije (angl.
premium) oziroma prispevkov (angl. contributions), zagotavljajo dodatne pravice
(dodatna pokojnina).1 Dodatne pokojninske sheme so oblikovane skladno z nacionalnim
pravom posamezne države in so komplementarne (ga dopolnjujejo) obveznemu
pokojninskemu zavarovanju. Obstaja več vrst dodatnih pokojninskih shem, in sicer so
lahko prostovoljne ali obvezne; kolektivne ali individualne; z naložbenim tveganjem ali
z zajamčeno višino izplačila; s prostovoljno vključitvijo, z obvezno vključitvijo, z opcijo
opt-out ipd.2

Poklicne dodatne pokojninske sheme (tudi kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje; angl. occupational supplementary pension scheme; v nadaljevanju tudi
»poklicne pokojninske sheme”) so pokojninske sheme (tudi pokojninski načrti), v katere

Black’s Law Dictionary jih opredeljuje kot: »pension plan [..] any plan, fund, or program established or
maintained by an employer or an employee organization that provides retirement income to employees or
results in a deferral of income by employees extending to the termination of employment or beyond.«
Black’s Law Dictionary, Bryan A. Garner, Editor-in-Chief, Thompson Reuters, 9th edition, St. John, 2009,
str. 1249.
1

Več glej: Direktiva Sveta 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega
zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti, UL L 209, 25.7.1998, str. 46–
49., člen 3; poglavji 3.1 in 4.1 te naloge.
2

1

se vključijo zaposleni preko svojega delodajalca. Slednji z namenom, da njegov zaposleni
pridobi dodatno pokojnino, delno ali v celoti financira takšno poklicno pokojninsko
shemo. Poklicne pokojninske sheme se pogosto pojavljajo v obliki določenih prispevkov
(angl. defined contribution) 3 ali določenih prejemkov (angl. defined benefit). 4 Te
pokojninske sheme so lahko obvezne ali prostovoljne.5

Individualne dodatne pokojninske sheme (tudi: individualno dodatno pokojninsko
zavarovanje; angl. personal supplementary pension scheme; v nadaljevanju »individualne
pokojninske sheme«) so pokojninske sheme, v katere se lahko vključi samostojno vsak
posameznik, ki v celoti z lastnimi sredstvi financira vplačila prispevkov. Te pokojninske
sheme so prostovoljne narave.6
Član pokojninske sheme (tudi zavarovanec, angl. member of a pension scheme) je
oseba, ki je vključena v pokojninsko shemo, pri čemer ni nujno, da vanjo tudi sama
vplačuje. V individualne pokojninske sheme navadno vplačujejo člani sami. V poklicne
pokojninske sheme, pa praviloma vplačujejo delodajalci, lahko pa tudi člani, če se tako
odločijo oziroma, če tako določajo pravila konkretne pokojninske sheme.7

Black’s Law Dictionary jih opredeljuje tudi kot: »defined-contribution plan […] an employee retirement
plan in which each participant has a separate account — funded by the employee's contributions and the
employer's contributions (usu. in a preset amount) — and each participant's benefits are based solely on
what has accumulated in the participant's« account.
3

Black’s Law Dictionary, o.c. 2009, str. 602.
Black’s Law Dictionary jih opredeljuje tudi kot: »defined-benefit plan […] a plan established and
maintained by an employer primarily to provide systematically for the payment of definitely determinable
benefits to employees over a period of years, usu. for life, after retirement; any pension plan that is not a
defined-contribution plan. Retirement benefits under a defined-benefit plan are generally based on a
formula that included such factors as years of service and compensation.«
4

Ibid., str. 602.
Več glej: Direktiva 2014/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o minimalnih
zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in
ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, UL L 128, 30. april 2014, str. 1 – 7, člen 3.
5

6

Več v poglavjih 3.1 in 4.1.

7

Več v poglavjih 3.1 in 4.1.

2

1.1.2 Umestitev dodatnih pokojninskih zavarovanj v okvir različnih pravnih
disciplin
Dodatna pokojninska zavarovanja se dotikajo mnogih pravnih področij in bi lahko
govorili o njihovi multidisciplinarni in multisektorski naravi.

Institut dodatnih pokojninskih zavarovanj se lahko obravnava z vidika prava socialne
varnosti. Namen socialne varnosti je v tem, da pokrije dogodke, ki lahko prizadanejo
posameznika (npr. bolezni, starost, poškodbe, smrt družinskega člana). Čeprav nekateri
avtorji navajajo, da sistemi dodatnih pokojninskih zavarovanj, zlasti pa individualne
sheme iz tretjega stebra, niso del sistema socialne varnosti oz. je njihova vez zelo šibka,
pa ni mogoče spregledati dejstva, da omogočajo v primeru nastopa zgoraj navedenih
dogovorjenih rizikov določen dohodek posamezniku. Pomembnost dodatnih shem, ki
nudijo posamezniku socialno varnost, je razvidna tudi iz uvodnih izjav predpisov EU.8
Upokojitvene starosti se v državah članicah EU zvišujejo, načini določanja pokojninskih
osnov se spreminjajo, 9 odmerni količniki za določitev višine pokojnin pa nižajo s
spreminjanjem zakonodaje, s katero zakonodajalci zasledujejo interese držav po
zniževanju proračunskih odhodkov, 10 zato je višina pokojnine, ki jo bo posameznik
prejemal iz obveznega sistema pokojninskega zavarovanja, negotova.

Opozoriti je treba tudi na dejstvo, da lahko pokojninske sheme upravljavcev, vsebujejo

Npr. Svet EU: »[…] the social security of workers is assured by statutory social security schemes and by
supplementary social security schemes«.
8

European Commission, Proposal for a Council Directive on safeguarding the supplementary pension rights
of employed and self-employed persons moving within the European Union /* COM/97/0486 final - CNS
97/0265 */ OJ C 005, 9. januar 1998, str. 16.
Države članice EU zvišujejo obdobje plačevanja prispevkov v obvezni pokojninski sistem, katerega mora
izpolniti posameznik, da bi bil upravičen do polne pokojnine.
9

Več glej: European Commission, The 2015 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the 28
EU Member States (2013-2060), str. 79 (v nadaljevanju tudi »The 2015 Ageing Report«).
Evropska komisija ugotavlja, »da so pokojninske reforme, sprejete v zadnjih treh letih v 14 državah
članicah, znatno prispevale k zniževanju proračunskih odhodkov iz naslova pokojnin«.
10

Ibid., str. 108.

3

tudi dodatne pravice (npr. v primeru smrti člana se vzdrževanemu družinskemu članu
izplačuje pokojnina). 11 Slednje prav tako pomembno vpliva na materialno varnost
družine v primeru smrti posameznika.
Na pomembnost varčevanja za starost v okviru dodatnih pokojninskih shem kaže tudi
demografija. Demografski trendi so izredno neugodni. Prebivalstvo se stara, kar kaže
naraščanje deleža prebivalstva starejšega od 65 let. 12 Razmerje med aktivnim in
upokojenim prebivalstvom zaradi navedenega iz leta v leto upada.
Iz podatkov OECD izhaja, da tudi rodnost v razvitih državah pada. 13 Pričakovana
življenjska doba se podaljšuje (leta 2060 naj bi bila povprečna življenjska doba za
moškega že cca 8 let, za žensko pa 6,5 let daljša kot leta 2010).14 Daljšanje življenjske
dobe pa pomeni tudi, da bo upokojenec dlje časa prejemal pokojnino,15 kar posledično
pomeni večjo obremenitev za državo (preko sistema pokojnin iz obveznega
pokojninskega zavarovanja) 16 in potrebno po ustreznem prilagajanju za upravljavce
dodatnih pokojninskih shem.17
Pokojnine iz obveznega sistema so za približno 40 - 50 % nižje,18 če jih primerjamo z
dohodki, ki jih je posameznik prejemal pred upokojitvijo, in nikakor ne na ravni t.i.

11

Več v poglavjih 3.1, 4.1.

12

OECD (2016), Elderly population (indicator), doi: 10.1787/8d805ea1-en.

13

OECD (2016), Fertility rates (indicator), doi: 10.1787/8272fb01-en.

14

European Commission, White paper: An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions,
COM(2012) 55 final, Brussels, 16. februar 2012, str. 2.
15

Glede na podatke OECD bo upokojenec v povprečju prejemal pokojnino 20 let.

Več glej: OECD na spletni strani: www-oecd.org.
16

OECD (2016), Pension spending (indicator), doi: 10.1787/a041f4ef-en.

Več glej: The 2015 Ageing Report, o.c., str. 73-112.
Več glej: OECD, Mortality Assumptions and Longevity Risk, OECD Publishing, Paris, 8. december
2014.
17

Povprečje OECD držav je na ravni 52 %, medtem ko znaša povprečje držav članic EU 59 % bruto
dohodkov pred upokojitvijo (t.i. nadomestne stopnje - pokojnine glede na dohodke pred upokojitvijo).
18

Več glej: OECD (2014), Gross pension replacement rates, 10.1787/3d1afeb1-en.
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primerne starostne pokojnine, ki naj bi bila na ravni vsaj 70 % dohodkov posameznika
pred upokojitvijo.19
Pokojnine iz obveznega sistema že sedaj predstavljajo precejšen del javnih odhodkov,20
zlasti vzhodnoevropskih držav, kjer je kapitalski način financiranja še v začetni fazi
razvoja. Delež, ki ga pokojnine iz obveznega sistema, predstavljajo v proračunu držav
EU, se še povečuje. 21 Države se temu prilagajajo tudi na način, da s pokojninskimi
reformami zaostrujejo pogoje za pridobitev pokojnine bodočih upokojencev in s tem
kontrolirajo raven proračunskih izdatkov.22

1.1.3 Pravna ureditev dodatnih pokojninskih zavarovanj v EU
Svetovna banka je že leta 2008 predstavila koncept pet-stebernega modela, ki se
vsebinsko gledano, pojavlja tudi že v določenih evropskih pokojninskih sistemih. Steber
»0«, ne temelji na prispevkih, in predstavlja socialno pomoč oz. minimalno pokojnino, ki
omogoča preživetje; prvi steber, ki ga upravlja država, temelji na plačevanju prispevkov
in predstavlja obvezno pokojninsko zavarovanje, ki naj bi posamezniku zagotovilo
določen del dohodka ob upokojitvi; drugi steber predstavlja obvezne prispevke v
pokojninske sheme (sheme določenih prejemkov, določenih prispevkov ipd.), ki jih
upravlja zasebni sektor; tretji steber predstavlja prostovoljna zavarovanja in prihranke;

OECD priporoča skupni pokojninski dohodek v višini vsaj 70 % dohodkov pred upokojitvijo. Pablo
Antolin navaja, da navedena raven nadomestne stopnje temelji na oceni, da so stroški posameznika iz
naslova nakupa stanovanja (kreditne, hipotekarne obveznosti), ki v povprečju znašajo do ene tretjine
dohodka posameznika, poplačani tik pred upokojitvijo; opozarja pa, da je priporočljiva višja nadomestna
stopnja pri osebah z nizkimi dohodki, in sicer tudi do 100 %.
19

Povzeto po: Antolin, Pablo, Private Pensions and the Financial Crisis: How to Ensure Adequate Retirement
Income from DC Pension Plans, OECD: Financial market trends, Vol. 2009/2, 2009.
20

OECD (2016), Pension spending (indicator), doi: 10.1787/a041f4ef-en.

Več v: The 2015 Ageing Report, o.c., str. 73 - 112.
Evropska komisija ugotavlja, da »se bodo pokojninski proračunski odhodki na ravni EU še naprej
povečevali v naslednjih desetletjih in leta 2037 dosegli najvišjo raven; nato pa naj bi se nadaljeval padec
do konca opazovanega obdobja (2060)«.
21

The 2015 Ageing Report, o.c., str. 75.
22

Ibid., str. 73-112.
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četrti steber temelji na neformalni pomoči (npr. družine), socialnih programih (npr.
zdravstvenih, stanovanjskih, namenjenih starejšim), finančnih in nefinančnih sredstvih
(lastništvo stanovanja, obratna hipoteka).23
Večina evropskih držav še vedno pozna tristeberni pokojninski sistem.24 V okviru tega
sistema so dodatna pokojninska zavarovanja umeščena v drugi steber (angl. occupational
supplementary pension scheme) in tretji steber (angl. personal supplementary pension
scheme). 25 Drugi steber je v nekaterih državah že obvezne narave (z ali brez opcije
izstopa, angl. opt-out), vključitev v sheme tretjega stebra pa je prostovoljna.26

Medtem ko prvi steber temelji na medgeneracijski solidarnosti, kar pomeni, da delovno
aktivno prebivalstvo tekoče financira upokojence (pay-as-you-go sistem; v nadaljevanju
tudi »PAYG sistem«),27 dodatna pokojninska zavarovanja temeljijo na zbiranju denarnih
sredstev na osebnih računih varčevalcev in na naložbenem principu, z namenom, da se
jim ob izpolnitvi predpisanih upokojitvenih pogojev zagotovijo pravica do dodatne
starostne pokojnine in morebitne druge pravice, če jih določa zakon oziroma pokojninska
shema.28

23

Povzeto po: Holzmann, Robert and Hinz, Richard, Old-Age Income Support in the 21st Century, An
International Perspective on Pension Systems and Reform, World Bank, Washington D.C., 2005, str. 4243.
Petsteberni model uporablja za primerjavo pokojninskih sistemov tudi Mercer. Več glej: Mercer (2015),
Melbourne Mercer Global Pension Index, Melbourne, oktober 2015.
Več glej v: Council of Europe, Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development,
Results of the survey on European pension systems, AS/Soc/Inf (2012) 06 rev, 15. marec 2012, str. 4-8.
24

25

Takšno diferenciacijo je najti tudi v MEMO/01/142 z dne 19. april 2001 Evropske komisije.

V Veliki Britaniji je vključitev v dodatne pokojninske sheme pri delodajalcu obvezna, razen če zaposleni
izbere opcijo opt-out. Sistem se uvaja postopoma zaradi velikega obsega delodajalcev in zaposlenih, ki jih
je potrebno vključiti v sistem dodatnih poklicnih pokojninskih shem.
26

Več glej: poglavji 3.1 in 5.2 te naloge, opombo 140.
Več v: Siebert, Horst: Pay-as-you-go versus capital funded pension systems: the issues, Kiel Working
papers, No. 816, Kiel Institute for the World Economy, 1997. Dostopno na:
http://hdl.handle.net/10419/962.
27

Takšne pravice so lahko: predčasna upokojitev (upokojitev pred izpolnitvijo zakonske upokojitvene
starosti), predčasna upokojitev zaradi zdravstvenih razlogov; smrt člana in pravice do pokojnine za
vzdrževane osebe, ki jih je preživljal pokojni ipd. Več v poglavju 4.1.
28
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Pri dodatnih pokojninskih zavarovanjih so tako določene prednosti, in sicer temeljijo na
sklenitvi pogodbe (pogosto gre za zavarovalne pogodbe, zlasti pri individualnih
pokojninskih shemah), lahko pa tudi na skrbništvu (angl. trust); gre za zbiranje lastnih
sredstev na svojem osebnem pokojninskem računu; posameznik je ob izpolnitvi
zakonskih pogojev oziroma pravil pokojninske sheme, upravičen do dodatne starostne
pokojnine, katere višina je odvisna od vplačil prispevkov člana in/ali njegovega
delodajalca ter naložbenega principa financiranja.
Na ravni Evropske unije je bilo na področju dodatnih pokojninskih zavarovanj sprejetih
več direktiv, 29 od katerih bosta predmet te naloge dve, in sicer Direktiva 98/49/ES o
zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih
oseb in dne 16. aprila 2014 sprejeta Direktiva 2014/50/EU o pridobivanju in ohranjanju
pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.30 Direktivi sta odraz temeljnih svoboščin
Evropske unije, zlasti prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (21. člen
Pogodbe o delovanju Evropske unije, v nadaljevanju »PDEU«) in svobode gibanja
delavcev (45. člen PDEU).31
Naloga proučuje njun pomen za mobilnost članov dodatnih pokojninskih shem (delavcev)
znotraj Evropske unije. Ker so državljani držav članic EU vse bolj mobilni, živijo in
delajo v različnih državah članicah EU, postaja za davčne uprave vse večja potreba po
informiranosti o njihovih dohodkih v različnih državah in pravilni obdavčitvi le-teh.32

Na področju poklicnih dodatnih pokojninskih zavarovanj je bila 3. junija 2003 sprejeta Direktiva
2003/41/EC Evropskega parlamenta in Sveta o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko
zavarovanje, katero so morale države članice implementirati do 23. septembra 2005.
29

30

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/50/EU o pridobivanju in ohranjanju pravic iz dodatnega
pokojninskega zavarovanja je bila sprejeta 16. aprila 2014. Direktiva velja od 20. maja 2014, države članice
EU pa jo morajo implementirati v svojo zakonodajo do 21. maja 2018.
Pogodba o delovanju Evropske unije, prečiščena verzija, UL C 202, 7. junij 2016, str. 47-388 (v
nadaljevanju »PDEU«).
31

Na mobilnost posameznikov odločilno vplivata tudi Uredbi 883/2004/EC Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in 987/2009/EC Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje uredbe
883/2004/EC, ki sta bili že trikrat spremenjeni, in sicer z Uredbo 1231/2010/EU, Uredbo 465/2012/EU in
Uredbo 1224/2012/EU. Ker se uredbe nanašajo na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
32
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Dne 19. decembra 1977 je bila sprejeta Direktiva Sveta 77/799/EGS o medsebojni
pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja in
obdavčevanja zavarovalnih premij, 33 ki pa je postala po tridesetih letih, v novem
globalnem prostoru, neustrezna. Zaradi navedenega je bila dne 15. februarja 2011 sprejeta
Direktiva 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in
razveljavitvi Direktive 77/799/EGS.34 Davčne uprave držav članic so tako dobile široke
možnosti za pridobitev ustreznih podatkov za pravilen obračun davčnih obveznosti, tudi
na podočju neposredne obdavčitve - konkretneje na področju obdavčitve davka od
dohodka fizičnih oseb (predvsem plače oziroma pokojnine).

Tako direktivna ureditev kot tudi uredbe, pomembno vplivajo tudi na mobilnost in na
obdavčitev dohodkov posameznika. Predmet te naloge bo pregled sodne prakse Sodišča
EU, vezane na spoštovanje svoboščin PDEU in direktivne ureditve na področju
obdavčitve dodatnih pokojninskih zavarovanj.
1.1.4 Davčna ureditev dodatnih pokojninskih zavarovanj oz. shem v EU

Na razvoj in obseg participacije prebivalstva v okviru dodatnih pokojninskih zavarovanj
zagotovo vpliva njihova davčna obravnava – sistem davčnih vzpodbud, oprostitev,
olajšav, odlogov plačila davka v fazo izplačila. Kakšna je dandanes raven davčne
stimulativnosti v Veliki Britaniji in na Irskem, z upoštevanjem direktivne ureditve na EU
ravni, pa je predmet te naloge.
Davčne ugodnosti dodatnih pokojninskih zavarovanj imajo pomemben položaj v davčnih
sistemih razvitih držav, saj v teh državah plačila prispevkov, ki jih člani plačujejo na

socialne prejemke, niso predmet te naloge. Za samo mobilnost delavcev pa je pomembna še Uredba
492/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji.
Direktiva Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav
članic na področju neposrednega obdavčevanja in obdavčevanja zavarovalnih premij, UL L 336, 27.
december 1977, str. 15–20.
33

Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja
in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS, UL L 64, 11. marec 2011, str. 1-12.
34
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račun teh zavarovanj, ne predstavljajo zanemarljivega deleža v varčevanju in imajo tudi
vpliv na razvoj gospodarstva, zlasti finančnih trgov in storitev, inflacijo idr.

35

Argumentum a contrario, je zato v davčnih sistemih, ki še nimajo razvitega ali nimajo
dovolj razvitega kapitalskega sistema financiranja, smiselna ureditev, ki bo stimulirala
posameznike k pokojninskemu varčevanju.
Davčni vir na podočju dodatnih pokojninskih shem so naslednje transakcije:36
1. Člani pokojninskih shem in/ali njihovi delodajalci vplačujejo prispevke oziroma
zavarovalne premije v dodatne pokojninske sheme.
2. Z investiranjem vplačil iz prejšnje točke se ustvarja dobiček oziroma donos na
vplačane prispevke (oz. t.i. dohodek skladov).
3. Ob izpolnitvi pogojev, ki jih določa pokojninska shema, se članu izvrši izplačilo
pokojninskih pravic (pokojninska renta, enkratna izplačila, fleksibilna črpanja
sredstev iz pokojninskih skladov). V določenih primerih se izplačilo izvrši tretji
osebi (upravičencu, vzdrževani osebi v primeru smrti člana).
Kot navaja Kostanjevec je obdavčitev vplačil prispevkov člana (delavca) in delodajalca
navadno enaka, ni pa to nujno (vplačila člana ali delodajalca so lahko tudi v celoti/delno
neobdavčena). Vplačila delodajalcev imajo v določenih državah privilegiran položaj (v
celoti ali do predpisanega zneska), ki pa pogosto izvira iz dejstva, da gre za vplačila, ki
predstavljajo odbitke od plač delavca pred obdavčljivo osnovo.37

Povzeto po: Kostanjevec Boris, Davčne spodbude in harmonizacija mednarodnega davčnega prava,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za finančno pravo in javne finance, Maribor, 2002, str. 251.
35

Po podatkih OECD so sredstva v pokojninskih skladih konec leta 2014 dosegla povprečno raven 84,4 %
BDP v državah OECD, pri čemer so sredstva v pokojninskih skladih na Nizozemskem znašala celo 159,3
% BDP Nizozemske.
Več v: OECD (2015), Pension markets in focus 2015, OECD Publishing, str. 6.
36

Povzeto po: Raymond Van der Putten, Saving for retirement, Eco Conjoncture, July-August 2014, 20.
maj 2014, str. 17.
Več v: OECD (2015), Stocktaking of the Tax Treatment of Funded Private Pension Plans in OECD and EU
Countries; Kostanjevec, o.c. 2002, str. 251.
37

Povzeto po: Kostanjevec, o.c. 2002, str. 252.
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Davčna osnova za obdavčitev transakcij iz druge točke so dohodki, ustvarjeni z delom
oz. naložbami kapitala. Kostanjevec izpostavlja, da to vodi v zahtevno ugotavljanje
davčne osnove - v sodobnih sistemih je to »čisti donos ugotovljen po objektivnem neto
načelu«. Kostanjevec navaja, »če je sklad organiziran kot kapitalska družba, je lahko
obdavčen dobiček družbe in dobički od kapitalskih naložb (angl. capital gains)«, medtem
ko so »donosi skladov (angl. fund income) običajno obdavčeni z uporabo mejne davčne
stopnje, ki zajame večino članov« pokojninske sheme. Drugi so navadno obdavčeni
nominalno, prvi pa realno, zato »tovrstna ureditev vodi v spremembo portfelja sklada, ki
se usmeri v zagotavljanje kapitalskih dobičkov.«38
Kostanjevec poudari, da je najpogostejša obdavčitev pokojnin kot pokojninskih rent
oziroma drugih izplačil zbranih sredstev, pri čemer je »davčna osnova običajno manjša
kot pri prvih dveh virih ter odložena za daljše časovno obdobje«. Davčna osnova je
pokojnina ali višina izplačila (enkratno izplačilo), pri čemer je obdavčitev le-teh lahko
različna.39 Pokojnina, ki se izplačuje kot pokojninska renta je lahko obdavčena z nižjo
stopnjo ali pa se v davčno osnovo šteje le del izplačane pokojnine (npr. določen del
mesečnega izplačila); enkratna izplačila dela zbranih sredstev so lahko obdavčena v celoti
ali pa v pretežnem delu oproščena plačila davka.40
Glede na navedeno in ob upoštevanju življenjskega cikla varčevanih sredstev, tako
ločimo različne sisteme obdavčitve:41

1. EET (exempt - exempt - taxed)
Za EET sistem je značilno, da vplačila in donosi niso obdavčeni; so pa obdavčene
pokojnine in druga izplačila zbranih sredstev. V tem sistemu se tako država v celoti
odpove tekočim prihodkom iz tega naslova in je tako obdavčitev preložena v prihodnost

38

Kostanjevec, o.c. 2002, str. 252.

39

Povzeto po: Kostanjevec, o.c. 2002, str. str. 253.

40

Več v: poglavjih 3.2 in 4.2 te naloge.

41

Povzeto po: Yoo Kwang-Yeol and Alain de Serres, Tax treatment of private pension savings in OECD
countries, OECD Economic Studies No. 39, 2004/2; Van der Putten, o.c. 2014; OECD (2015), Stocktaking
of the Tax Treatment of Funded Private Pension Plans in OECD and EU Countries.
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- v fazo črpanja teh sredstev. Slednje lahko na člana tudi negativno vpliva, kajti davčna
obveznost se presoja v trenutku izplačila dohodka; zavezanec v času varčevanja ne ve
zagotovo, kakšna bo njegova davčna osnova (celotno izplačilo ali samo del sredstev) in
kakšna bo davčna stopnja. Slednje je za člana nepredvidljivo in mu ne nudi popolne
pravne varnosti.42

2. TEE (taxed - exempt - exempt)
V sistemu TEE so obdavčena vplačila v pokojninske sheme, medtem ko donosi in
izplačila zbranih sredstev niso predmet davčne obveznosti. Država je v tem sistemu bolj
usmerjena v pridobivanje tekoči prihodkov. Član v tem sistemu uživa visoko stopnjo
pravne varnosti, saj je seznanjen z vsemi postavkami davčne obveznosti - pozna davčno
osnovo (vplačila prispevkov), davčno stopnjo in davčne olajšave. Za člana pa je
neugodna, ker ga obdavči v fazi varčevanja (kar ni stimulativno), pa tudi davek na
dohodek člana je višji - skupni dohodek na letni ravni iz naslova plač je običajno bistveno
višji od tistega, ki ga prejme na letni ravni upokojenec. Slednje pomeni, da je v času
varčevanja član v višjem davčnem razredu in tudi obdavčen z višjo davčno stopnjo.43

3. TTE (taxed - taxed - exempt)
Sistem TTE obdavči vplačila in donose, ne pa tudi izplačil zbranih sredstev. Ta sistem je
za člana predvidljiv in član v njem uživa pravno varnost, vendar pa je zanj finančno še
bolj neugoden kot sistem TEE. Slednje seveda a contrario pomeni, da je zelo ugoden za
državo, saj dobiva tekoče prihodke.44

Glede na poročilo OECD sistem EET uporablja veliko držav članic OECD, in sicer Kanada, Čile,
Estonija, Finska, Nemčija, Grčija, Islandija, Irska, Japonska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovenija,
Španija, Švica, Velika Britanija, ZDA in države nečlanice OECD: Hrvaška, Latvija, Romunija.
42

OECD (2015), Stocktaking of the Tax Treatment of Funded Private Pension Plans in OECD and EU
Countries, str. 3.
43

Glede na poročilo OECD sistem TEE uporabljajo naslednje države: Češka, Madžarska, Mehika in Litva.

Ibid., str. 3.
44

Glede na poročilo OECD sistem TTE uporabljajo Avstralija, Nova Zelandija, Turčija.

Ibid., str. 3.
Drugačno uvrstitev avstralskega sistema obdavčitve na področju dodatnih pokojninskih zavarovanj
navajata Yoo in de Serres.
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4. ETT (exempt - taxed - taxed)
V sistemu ETT so vplačila oproščena plačila davka; obdavčijo pa se tako donosi kot tudi
izplačila zbranih sredstev. Tudi ta sistem je neugoden za člana s stališča pravne varnosti,
ker v času varčevanja ne ve, kako bodo obdavčena izplačila. Za člana je v določeni meri
stimulativen, saj država s takšnim sistemom vzpodbuja varčevanje za starost (vplačila so
neobdavčena).45

5. ETE (exempt - taxed - exempt)
Sistem ETE obdavčuje samo donose, ki se jih doseže z investiranjem vplačanih
prispevkov. Sistem je precej ugoden za člana pokojninske sheme, saj ne plača davka ne
od vplačil in ne od izplačil iz sheme. Na obseg državnih prihodkov iz tega naslova pa
pomembno vplivajo gospodarske razmere ter uspešnost upravljavca pokojninske sheme
pri investiranju sredstev. V kolikor donosov investiranih sredstev ni, država davčnih
prihodkov iz naslova obdavčitve donosov ne prejme.46

6. TET (taxed - exempt - taxed)
V sistemu TET so obdavčena tako vplačila prispevkov kot tudi izplačila iz pokojninske
sheme. Niso pa obdavčeni donosi na vplačana sredstva. Sistem je izredno ugoden za
državo, z vidika davčne stimulativnosti pa dokaj neugoden za člana.47

7. EEE (exempt - exempt - exempt)
Sistem EEE ne pozna obdavčitve na nobeni od stopenj. Pokojninski prihranki so v celoti
neobdavčeni, kar za člana pomeni najbolj ugodno davčno obravnavo njegovih sredstev.48

Za primerjavo glej: Yoo in de Serres, o.c. 2004, str. 87.
45

Glede na poročilo OECD sistem ETT uporabljajo Danska, Italija, Švedska.

OECD (2015), Stocktaking of the Tax Treatment of Funded Private Pension Plans in OECD and EU
Countries, str. 3.
46

Glede na poročilo OECD sistem ETE uporablja Ciper.

Ibid., str. 3.
Glede na poročilo OECD sistem TET uporabljajo Avstrija, Belgija, Francija, Izrael, Koreja, Luksemburg,
Portugalska in Malta.
47

Ibid., str. 3.
48

Glede na poročilo OECD sistem EEE uporabljata Slovaška in Bolgarija.
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8. TTT (taxed - taxed - taxed)
V sistemu TTT država izvede obdavčitev na vseh treh stopnjah, in sicer tako od vplačil,
in donosov, kot tudi od izplačil iz pokojninske sheme. Sistem je najmanj ugoden za člana
pokojninske sheme.49
Iz davčnega sistema, ki ga ima država, lahko jasno razberemo njene fiskalne težnje - ali
vzpodbuja varčevanje za starost (sistemi EEE, EET, TEE, ETE sistemi), ali ne (TTT,
TTE, ETT, TET sistemi). Kolikšen pa je učinek ugodnejše davčne obravnave na prihodke
države, je odvisno tudi od tega, ali se obdavčitev izvede v eni ali več stopnjah
življenjskega cikla pokojninskega prispevka.50
Kostanjevec opozarja, da sta davčna sistema TTE in ETT davčno nestimulativna, vendar
pa »so običajno davčne stopnje in davčne osnove od donosov skladov ugodnejše od
obdavčitve donosov drugih finančnih institucij, kar jih davčno postavlja v ugodnejši
položaj.«51

Ibid., str. 3.
Yoo in de Serres uvrščata avstralski sistem pokojninskih zavarovanj v TTT sistem obdavčitve, ker
Avstralija obdavčuje zasebne pokojnine na vseh treh stopnjah.
49

Več glej: Yoo in de Serres, o.c. 2004, str. 87.
50

Analizo sistemov glej v: Yoo in de Serres, o.c. 2004.

51

Kostanjevec, o.c. 2002, str. 254.
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1.2 Razlogi za nastanek, aktualnost teme
Države članice EU na področju dodatnih pokojninskih zavarovanj ne zavezuje načelo
koordinacije, kot je to na področju obveznega pokojninskega zavarovanja, vendar pa je z
vidika člana dodatnega pokojninskega zavarovanja (pokojninske sheme) pomembno, da
je enako obravnavan ne glede na to v kateri državi članici EU prebiva oz. katere države
članice EU je državljan. Slednje je zlasti pomembno zaradi pravne varnosti in enake
davčne obravnave vse bolj mobilnega prebivalstva v EU.52 Zaradi navedenega se v nalogi
proučita pravna ureditev na tem področju in sodna praksa Sodišča EU, ki se nanaša na
obdavčitev dodatnih pokojninskih shem.
Predmet podrobnejše analize pa sta pravna in davčna ureditev dodatnih pokojninskih
zavarovanj v Veliki Britaniji in na Irskem. Obe državi imata dolgoletno tradicijo na
področju dodatnih pokojninskih zavarovanj. Na podlagi analize in primerjave
davčnopravnih sistemov se ugotavljajo prednosti in slabosti ureditev glede davčne
stimulativnosti dodatnih pokojninskih shem z vidika delavca in delodajalca, dandanašnji
pomen davčno ugodne (stimulativne) obravnave dodatnih pokojninskih zavarovanj na
participacijo delovno aktivnega prebivalstva pri varčevanju za starost ter smer razvoja
tega področja v prihodnje. Med drugim naloga proučuje, kako Irska in Velika Britanija
urejata in obdavčujeta vplačila prispevkov, donose od investiranja vplačanih prispevkov
ter izplačila na področju dodatnih pokojninskih zavarovanj. V okviru navedenega sta
predmet proučitve tudi odnos med delavcem in delodajalcem z vidika davčne obravnave
v varčevalnem obdobju in davčna obravnava izplačil v obdobju izplačevanja - v obdoblju
upokojitve.

52

Koordinacija velja na področju sistemov socialne varnosti v obveznih sistemih. Slednje delavcem, ki so
bili v svojem aktivnem obdobju zaposleni v dveh državah ali več, zagotavlja, da se pridobljene pravice na
področju socialne varnosti ohranijo, četudi je delavec nekaj časa delal v eni državi, jo zapustil in odšel (na
delo) v drugo državo.
Uredba 883/2004/EC Evropskega parlamenta in Sveta o z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov
socialne varnosti, UL L 166, 30. april 2004, str. 1 - 123.
Več glej: opomba 32.
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1.3 Raziskovalne teze
Magistrska naloga temelji na naslednjih raziskovalnih tezah:
1. Pravna ureditev dodatnih pokojninskih zavarovanj v izbranih državah, kljub
direktivni ureditvi, povzroča različno obdavčitev članov.
2. Dodatna pokojninska zavarovanja v izbranih državah se razvijajo v smeri
povečevanja njihovih davčnih ugodnosti.

1.4 Cilji in metode magistrske naloge
Cilj magistrske naloge so:
- analizirati pravno ureditev in davčne vidike vplačil člana (delavca) in delodajalca ter
izplačil iz dodatnih pokojninskih zavarovanj v Veliki Britaniji in na Irskem;
- analizirati sodno prakso Sodišča EU s področja obdavčitve dodatnih pokojninskih
zavarovanj in proučiti, ali so člani, ki vplačujejo v dodatna pokojninska zavarovanja,
različno obdavčeni v izbranih državah;
- primerjati davčnopravne ureditve Irske in Velike Britanije in analizirati podobnosti in
razlike, zlasti z vidika davčne stimulativnosti pri obravnavi vplačil in izplačil iz
dodatnih pokojninskih shem;
- proučiti, kakšni so trendi razvoja davčnopravne ureditve dodatnih pokojninskih shem
v Veliki Britaniji in na Irskem.
Magistrska naloga temelji na kombinaciji več znanstvenih metod raziskovanja. Pri
proučevanju teoretične podlage se opre zlasti na zakonodajo EU (PDEU in direktive) ter
zakonodajo v izbranih državah, strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev, spletna
gradiva, razlage zakonodaje, predloge zakonodaje, sodno prakso ter pojasnila in mnenja
tujih državnih organov. Navedeno gradivo je osnovno vodilo pri analiziranju
davčnopravne ureditve dodatnih pokojninskih shem v EU na splošni ravni in podrobno v
Veliki Britaniji ter na Irskem.
Za opredelitev davčnopravnih značilnosti prostovoljnih dodatnih pokojninskih
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zavarovanj je uporabljena metoda deskripcije. Z metodo kompilacije so povzeta stališča,
sklepi, mnenja različnih avtorjev s tega področja. S pomočjo komparativne metode in
metode analize so predstavljeni razvojni trendi davčnopravne obravnave področja v EU,
Veliki Britaniji in na Irskem ter analizirane skupne značilnosti oziroma razlike med
ureditvami, nadaljnji razvojni trendi pravnih ureditev dodatnih pokojninskih shem in
vpliv obdavčitve na ta razvoj. S pomočjo metode sinteze so spoznanja in ugotovitve
združene v zaključne sklepe glede ocene potrebnosti sprememb in ocene nadaljnjega
razvoja.
Magistrska naloga temelji na deduktovno – induktivnem sklepanju, kar pomeni, da se na
osnovi posameznih primerov oblikuje splošni sklep o obdavčitvi, razvojnih trendih
dodatnih pokojninskih zavarovanj v EU in v izbranih državah članicah in pomenu
obdavčitve pri tem razvoju ter na osnovi spoznanj pridobljenih na osnovi podrobnih
pravnih analiz oblikuje celovit prikaz davčne obravnave dodatnih pokojninskih
zavarovanj v izbranih državah.
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2 UREDITEV DODATNIH POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ V EU
2.1 Davčnopravna ureditev dodatnih pokojninskih zavarovanj v EU
Države članice EU so samostojne pri vzpostavitvi in pravni ureditvi dodatnih
pokojninskih zavarovanj, vendar morajo spoštovati predpise in načela evropskega prava,
zlasti:
1. Pogodbo o delovanju Evropske unije in temeljna načela prava EU;53
2. Direktivo Sveta 98/49/ES o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja
zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti;54
3. Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/41/EC o dejavnostih in nadzoru
institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje;55

53

Pogodba o delovanju Evropske unije, PDEU, prečiščena verzija, UL C 202, 7. junij 2016, str. 47 - 388.

Na področju dodatnih pokojninskih zavarovanj ne velja načelo unifikacije, načelo harmonizacije pa je
prisotno v minimalni obliki.
Pomembno je načelo nediskriminacije: »Kjer se uporabljata Pogodbi in brez poseganja v njune posebne
določbe, je prepovedana vsakršna diskriminacija glede na državljanstvo.« PDEU, prvi odstavek 18. člena
(prej 12. čl. PES).
Direktiva Sveta 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja
zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti, UL L 209, 25. julij 1998, str. 46 - 49.
54

55

Direktiva 2003/41/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru
institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, UL L 235, 23. september 2003, str. 10 - 21.
»IORP direktiva omogoča, da delodajalec [oz. drug izvajalec] vzpostavi pokojninski sklad v eni državi
(domača država) in izvaja več pokojninskih shem za delavce, ki delajo v različnih državah (gostujoče
države). Pokojninske sheme v gostujočih državah A,B,C,D prispevajo v pokojninski sklad, ki je lociran v
državi B. Pokojninski sklad skladno z zakonodajo države B izvaja ustrezne aktivnosti, država B pa nad
njim vrši nadzor. Delovna razmerja, ki so osnova poklicne pokojninske sheme, obstajajo v gostujočih
državah. Socialna, delovna in davčna zakonodaja teh držav pa tudi definira ključne parametre pokojninske
sheme (kdo so lahko člani, ali gre za DB ali DC shemo, kakšna je višina prispevkov in kdo vplačuje, kdaj
bodo pokojninske pravice izplačane, kakšne so davčne olajšave ipd.).«
Ernst & Young, Pan-European pension funds in a future world, Ernst & Young Partner Financial Services,
EYGM Limited, Amsterdam 2009, str. 15.
Več glej: Guardiancich, Igor, Pan-European pension funds: Current situation and future prospects,
International Social Security Review, Vol. 64, Issue 1, 2011, str. 15 – 36.
»The cross-border pension funds employ activities in at least one host country other than the home country.
It turns out that the United Kingdom is home to 32 pension schemes with cross-border activities, with
Ireland second with 22.«
Ernst & Young, o.c. 2009, str. 14.
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4. Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2014/50/EU o minimalnih zahtevah za
povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem
pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.56
Z vidika davčnih sistemov je za večino držav članic EU značilen EET sistem, drugi
sistemi pa so redkeje zastopani (npr. ETT sistem).57 Slednje pomeni, da vplačila v sistem
dodatnih pokojninskih zavarovanj v državah EU načeloma niso obdavčena; prav tako tudi
v večini držav EU niso obdavčeni donosi iz naslova investiranja pokojninskih skladov, v
katera so sredstva naložena. Obdavčena pa so izplačila - v kakšni višini in stopnji so
obdavčena, je odvisno od vsake države članice.58
Glede na navedeno lahko države članice EU različno davčno obravnavajo prispevke,
rezultate investiranja in izplačila. Različna obravnava med državami članicami postane
problematična z vidika davka na dohodek fizičnih oseb v primeru delavcev, ki so člani
pokojninskih shem ter delajo v različnih državah članicah. Glede na načelo obdavčitve
svetovnega dohodka, je treba na enak oziroma primeren način obravnavati vse dohodke
posameznika v davčnem letu, enako bi moralo veljati tudi za davčne olajšave.59
Glede na že navedeno, najpogosteje davčno olajšavo v državah EU predstavljajo vplačila
v sistem dodatnih pokojninskih zavarovanj. Kako ta vplačila pri delavcih, ki delajo v
drugi državi članici in tam tudi vplačujejo v pokojninske sheme dodatnega pokojninskega

Na ravni EU je v teku postopek sprejemanja nove direktive s tega področja (IORP II) in razveljavitve
direktive 2003/41/EC.
Več glej: European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast), COM(2014)
167 final - 2014/0091 (COD), 27. marec 2014.
56

Direktiva 2014/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o minimalnih zahtevah za
povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic
iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, UL L 128, 30. april 2014, str. 1 - 7.
57

Glej opombe 42 - 49.

Četudi je država izbrala EET ali ETT sistem obdavčitve, to še ne pomeni, da ga izvaja v celoti. Kot je
razvidno iz te naloge v nadaljevanju, Irska in Velika Britanija ne obdavčujeta vplačil v pokojninske sheme
pod določenimi pogoji. Vendar pa tudi izpolnjevanje pogojev še ne pomeni, da so neobdavčena vsa vplačila.
58

Več o obdavčitvi po načelu svetovnega dohodka glej: Škof Bojan in ostali, Davčno pravo, Univerza v
Mariboru, Pravna fakulteta in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, Maribor 2007, str. 150 - 153.
59
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zavarovanja, upošteva država članica, kjer je obdavčen dohodek posameznika, je
razvidno iz sodne prakse Sodišča EU.60

2.2 Pogodba o delovanju Evropske unije
Prosto gibanje oseb je ena temeljnih evropskih svoboščin, ki je v PDEU opredeljena v
dveh določbah, in sicer: prosto gibanje državljanov Unije61 in prosto gibanje delavcev. V
določbi 45. člena PDEU določa, da prosto gibanje delavcev (tudi samozaposlenih)
vključuje pravico sprejeti ponujeno delovno mesto in se na območju držav članic EU
prosto gibati.62

Sodišče EU je predmetno vprašanje obravnavalo v okviru reševanja predhodnih vprašanj v sodbah
Sodišča EU, in sicer: C-204/90, Hanns-Martin Bachmann proti Belgian State, ECLI:EU:C:1992:35; C80/94, G. H. E. J. Wielockx proti Inspecteur der Directe Belastingen, ECLI:EU:C:1995:271; C-118/96,
Jessica Safir proti Skattemyndigheten i Dalarnas Län (prej imenovan Skattemyndigheten i Kopparbergs
Län), ECLI:EU:C:1998:170; C-136/00, Rolf Dieter Danner, ECLI:EU:C:2002:558; C-422/01,
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) and Ola Ramstedt proti Riksskatteverket, ECLI:EU:C:2003:380;
C-520/04, Pirkko Marjatta Turpeinen, ECLI:EU:C:2006:703; ter v postopkih Evropske komisije proti
državam članicam zaradi kršitve prava EU, in sicer v sodbah Sodišča EU v zadevi C-150/04, Commission
of the European Communities proti Kingdom of Denmark, ECLI:EU:C:2007:69 in C-522/04, Commission
of the European Communities proti Kingdom of Belgium, ECLI:EU:C:2007:405.
60

V zadevi Turpeinen je sodišče obravnavalo obdavčitev izplačila pokojnine iz obveznega sistema. Kljub
temu pa je ta sodba lahko relevantna tudi z vidika obdavčitve dodatnih pokojnin, ker bi namreč tudi v
takšnem primeru bi moral veljati enak princip obdavčitve. Sodišče EU je odločilo da, če je starostna
pokojnina (skoraj) ves dohodek, so upokojenci nerezidenti glede davka na dohodek v enakem položaju kot
upokojenci, ki bivajo na Finskem, in ni razloga, da bi nosili višje davčno breme samo zato, ker živijo v
tujini.
Sodba Sodišča EU v zadevi C-520/04, Pirkko Marjatta Turpeinen, ECLI:EU:C:2006:703, tč. 21 - 22, 28,
39.
Več glej: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-520/04, Pirkko Marjatta Turpeinen,
ECLI:EU:C:2006:332, tč. 77 - 78, 81.
»Vsak državljan Unije ima pravico prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic ob upoštevanju
omejitev in pogojev, določenih s Pogodbama in ukrepi, ki so bili sprejeti za njuno uveljavitev.« PDEU, prvi
odstavek 21. člena (prej čl. 18 PES).
61

»(1.) V Uniji se zagotovi prosto gibanje delavcev. (2.) Prosto gibanje vključuje odpravo vsakršne
diskriminacije na podlagi državljanstva delavcev držav članic v zvezi z zaposlitvijo, plačilom in drugimi
delovnimi in zaposlitvenimi pogoji. (3.) Ob upoštevanju omejitev, utemeljenih z javnim redom, javno
varnostjo in javnim zdravjem, zajema pravico: a) sprejeti ponujeno delovno mesto; b) se v ta namen na
območju držav članic prosto gibati; c) bivati v državi članici zaradi zaposlitve skladno z določbami zakonov
ali drugih predpisov, ki urejajo zaposlovanje državljanov te države; d) ostati na ozemlju države članice po
62
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PDEU zagotavlja tudi svobodo ustanavljanja,63 svobodo pretoka storitev64 ter svobodo
pretoka kapitala in plačil.65
Oviro za odločitev o sprejemu dela v drugi državi članici in preselitev vanjo lahko
predstavlja dejstvo, da posameznik izgubi pokojninske pravice iz pokojninske sheme v
katero je plačeval dosedaj, ker so v državah članicah EU lahko predpisani določeni
minimalni pogoji za pridobitev pokojninskih pravic. Pogosto je pridobitev teh pravic
vezana na obdobja vključenosti v pokojninske sheme ali pa na starostno mejo.66
Da se posameznik ne odloči sprejeti dela v drugi državi članici je lahko razlog tudi
drugačna obravnava vplačil v »tuje« pokojninske sheme (sheme v drugi državi članici) v
primerjavi z »domačo« pokojninsko shemo z davčnega vidika.67
Sodišče EU je navedeno problematiko prvič obravnavalo v zadevi Bachmann, kjer je
odločilo, da so določbe belgijske zakonodaje, ki »pogojujejo upoštevanje odbitka
prispevkov vplačanih za zavarovanja iz naslova bolezni in invalidnosti, pokojnin in
življenjskih zavarovanj, s tem, da so plačani v tej državi, v nasprotju z določbami 48. in

prenehanju zaposlitve v tej državi pod pogoji, zajetimi v predpisih, ki jih pripravi Komisija. (4.) Določbe
tega člena se ne uporabljajo pri zaposlovanju v državni upravi.« PDEU, člen 45 (prej čl. 39 PES).
»(1) V okviru določb, navedenih v nadaljevanju, se omejitve glede pravice do ustanavljanja za državljane
ene države članice na ozemlju druge države članice prepovejo. Ta prepoved se uporablja tudi za omejitve
pri ustanavljanju agencij, podružnic ali hčerinskih družb državljanov katere koli države članice s sedežem
na ozemlju katere koli države članice. (2) Pravica do ustanavljanja zajema pravico začeti in opravljati
dejavnost kot samozaposlena oseba ter pravico do ustanovitve in vodenja podjetij, zlasti družb ali podjetij
iz drugega odstavka člena 54, pod pogoji, ki jih ob upoštevanju določb poglavja o kapitalu za svoje
državljane določa zakonodaja države, v kateri se taka ustanovitev izvede.« PDEU, člen 49 (prej čl. 43 PES).
63

»V okviru določb, navedenih v nadaljevanju, se omejitve svobode opravljanja storitev v Uniji prepovejo
za državljane držav članic, ki imajo sedež v eni od držav članic, vendar ne v državi osebe, ki so ji storitve
namenjene.« PDEU, prvi odstavek 56. člena (prej 49. čl. PES).
64

»(1.) V okviru določb tega poglavja so prepovedane vse omejitve pretoka kapitala med državami
članicami ter med državami članicami in tretjimi državami. (2.) V okviru določb tega poglavja so
prepovedane vse omejitve plačil med državami članicami ter med državami članicami in tretjimi državami.«
PDEU, člen 63 (prej 56. čl. PES).
65

66

Problem rešuje Direktiva 2014/50/EU z dne 16. aprila 2014.

Sodišče EU je predmetno vprašanje obravnavalo v okviru reševanja predhodnih vprašanj v sodbah
Sodišča EU, navedenih v opombi 60.
67
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59. člena Pogodbe o ustanovitvi EGS«. Kljub navedenemu pa je sodišče zaključilo, da je
to »upravičeno zaradi potrebe po zagotovitvi kohezije davčnega sistema«.68
Sodišče EU je namreč presodilo, da v belgijski zakonodaji obstaja »neposredna povezava
med davčnim odbitkom plačanih prispevkov in obveznostjo plačila davka od izplačil iz
pokojninskih in življenjskih zavarovanj«. 69 Slednja so oproščena plačila davka, če
prispevki, ki so bili vplačani iz naslova teh zavarovanj, niso bili predmet davčnih
olajšav.70 Sodišče EU je zaključilo, da je izguba davčnih prihodkov v primeru odbitka
vplačanih prispevkov izravnana z obdavčitvijo pokojnin in drugih izplačil iz pokojninskih
in življenjskih zavarovanj. Glede na dejstvo, da so bili prispevki Bachmanna vplačani v
nemško pokojninsko shemo, odbitek pa se je zahteval pri belgijskem davčnem organu,
ter da bo izplačevalec pokojnine nemška zavarovalnica, morebitni davčni prihodek, ne bo
izveden v dobro belgijskega proračuna (ampak nemškega, v kolikor bo izplačilo v
Nemčiji obdavčeno).71
Glede na navedeno je Sodišče EU sprva stalo na stališču, da pomanjkanje davčne kohezije
med davčnopravnimi sistemi držav članic utemeljuje različno davčno obravnavo
vplačanih prispevkov v državah članicah in s tem diskriminatorno obravnavo članovih
prispevkov.
Tri leta kasneje je Sodišče EU spremenilo svoje stališče in v zadevi Wielockx zavrnilo
argument davčne kohezije ter ureditev države članice, ki je določene oprostitve davčnih
obveznosti dopuščala le za pokojninske sheme svojih rezidentov, ne pa tudi za rezidente
drugih držav članic EU, štelo za neskladno s pravom EU.

Sodba Sodišča EU v zadevi C-204/90, Hanns-Martin Bachmann proti Belgian State,
ECLI:EU:C:1992:35, tč. 35.
68

69

Ibid., tč. 21.

70

Ibid., tč. 22.

71

Ibid., tč. 22 – 23.

Več glej: sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-204/90, Hanns-Martin Bachmann proti
Belgian State, ECLI:EU:C:1991:340.
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Sodišče EU je v zadevi Wielockx odločilo, da je nacionalno pravo države članice, ki
»dovoljuje rezidentom, da od svojega obdavčljivega dohodka odštejejo dobičke, ki jih
namenijo pokojninski rezervi, hkrati pa tega ne omogoča rezidentom drugih držav članic
EU, ki vse ali večino svojih dohodkov prejmejo v prvi državi članici«, ne more biti
»utemeljeno z dejstvom, da so periodična pokojninska izplačila iz pokojninskih rezerv
nerezidentov neobdavčena v prvi državi članici, ampak v državi članici EU, kjer imajo
status davčnega rezidenta«.72
Sodišče EU je argument davčne kohezije zavrnilo tudi v zadevi Safir.73 Sodišče je v tej
zadevi proučevalo tudi skladnost nacionalne ureditve s pravom EU z vidika svobode
opravljanja storitev in ugotovilo, da je davčna obravnava premij plačanih s strani
zavarovalcev, ki so sklenili naložbena življenjska zavarovanja s tujimi ponudniki izrazito
neugodna, povezana z več administrativnimi postopki in stroški ter tudi nekonsistentno
obravnavana s strani davčnega urada. Če bi enako zavarovanje sklenili z domačim
ponudnikom teh storitev, ovir ne bi bilo oz. bi bili postopki bistveno enostavnejši z vidika
zavarovalca. Zaradi navedenega so zavarovalci primorani sklepati zavarovanja z
domačimi ponudniki, kar negativno vpliva na konkurenčnost in enotni trg.
Sodišče je v zadevi Safir odločilo, da je s pravom EU (s svobodo opravljanja storitev)
»neskladna nacionalna zakonodaja s področja obdavčitve naložbenih življenjskih
zavarovanj«, 74 katera »vsebuje številne elemente, ki lahko potencialnega zavarovalca
odvrnejo od sklenitve zavarovanja s tujo zavarovalnico, slednjo pa odvrnejo od nudenja
storitev v takšni državi članici«.75

Sodba Sodišča EU v zadevi C-80/94, G. H. E. J. Wielockx proti Inspecteur der Directe Belastingen,
ECLI:EU:C:1995:271, tč. 27.
72

Generalni pravobranilec je izrecno izpostavil, da »diskriminacija nerezidentov ne more biti upravičena s
kohezijo davčnega sistema«. Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-80/94, G. H. E. J.
Wielockx proti Inspecteur der Directe Belastingen, ECLI:EU:C:1995:156, tč. 58. Podrobneje glej še tč. 48
– 56 in 60 - 69.
Sodba Sodišča EU v zadevi C-118/96, Jessica Safir proti Skattemyndigheten i Dalarnas Län, formerly
Skattemyndigheten i Kopparbergs Län, ECLI:EU:C:1998:170, tč. 24, 34.
73

74

Ibid., tč. 36.
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Iz navedenega sklepam, da je s pravom EU neskladna vsaka nacionalna davčna ureditev
olajšav za vplačane zavarovalne premije, ki preprečuje oziroma otežuje opravljanje
storitev ponudnikom iz drugih držav članic v primerjavi z domačimi ponudniki enakih
storitev.
Podobno stališče je Sodišče EU sprejelo tudi v zadevi Danner. Sodišče je vnovič potrdilo
neutemeljenost argumenta davčne kohezije, saj je med drugim ugotovilo, da so po
finskem pravu obdavčene tudi pokojnine, ki jih izplačujejo tuje institucije finskim
rezidentom, ne glede na to, ali so bila vplačila v te pokojninske sheme predmet odbitka v
času varčevanja ali ne.76
Sodišče EU je odločilo, da pravo EU (zlasti svoboda opravljanja storitev) »prepoveduje
takšno nacionalno zakonodajo, ki otežuje ali onemogoča odbitke prispevkov, vplačanih
v prostovoljne pokojninske sheme institucij izven države članice, če obenem dovoljuje
odbitek takšnih prispevkov v primeru, da so vplačani v pokojninske sheme v tej državi
in, če zakonodaja hkrati ne prepoveduje obdavčitve teh pokojnin«. 77 Če torej država
članica ne dovoli odbitka vplačil, izvedenih v sheme tuje institucije, potem tudi teh
pokojnin ne sme obdavčiti. Pravo EU torej prepoveduje oteževanje izvajanja svobode
opravljanja storitev med državami v primerjavi z izvajanjem le-teh znotraj posamezne
države članice.78
V zadevi Skandia/Ramstedt je sodišče ugotovilo, da je po švedskem pravu delavec (ne
glede na to, ali je to pokojninsko zavarovanje sklenjeno doma ali v tujini) obdavčen
istočasno in na enak način, medtem ko se pri vplačilih delodajalca dela razlika glede na
to kje je zavarovanje sklenjeno. Sodišče EU ne vidi razloga, zakaj se v primeru sklenitve

Glej tudi: sklepne predloge generalnega pravobranilca v zadevi C-118/96, Jessica Safir proti
Skattemyndigheten i Dalarnas Län (prej imenovan Skattemyndigheten i Kopparbergs Län),
ECLI:EU:C:1997:423, tč. 27 - 38.
76

Sodba Sodišča EU v zadevi C-136/00, Rolf Dieter Danner, ECLI:EU:C:2002:558, 38, 41 – 43.

77

Ibid., tč. 57.
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Sklepni predlogi generalnega pravobranilca
ECLI:EU:C:2002:198, tč. 69, 74, 80 - 81.
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Več glej: Schonewille Peter, Disappearing Tax Obstacles, Investment & Pensions Europe, julij 2003.
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zavarovanja na Švedskem vplačane prispevke odbije takoj, v primeru sklenitve v tujini
pa šele z izplačilom pokojnine, to je s časovnim zamikom. Izguba se delodajalcu ne
izravna. Časovni zamik je namreč de facto lahko tudi več desetletij.79
Sodišče EU je zato razsodilo, da je v nasprotju s svobodo opravljanja storitev nacionalno
pravo, po katerem »bi se zavarovanje, sklenjeno pri zavarovalnici, ki ima sedež v drugi
državi članici, in ki izpolnjuje vse pogoje za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih
določa nacionalno pravo, razen pogoja, da mora biti sklenjeno pri zavarovalnici s
sedežem na nacionalnem ozemlju, glede obdavčenja obravnavalo drugače, če so lahko
učinki na področju dohodnine, glede na okoliščine posameznega primera, manj
ugodni«.80
Sodni praksi Sodišča EU je sledila tudi Evropska komisija, ki je že aprila leta 2001
zavzela stališče, da države članice nimajo osnove v pravu EU za drugačno obravnavo
prispevkov, vplačanih v pokojninske sheme domačih ponudnikov v primerjavi z vplačili
prispevkov v pokojninske sheme ponudnikov (npr. zavarovalnic) s sedežem v drugih
državah članicah.81
Če imajo države članice EET ali ETT sistem, po katerem so vplačila prispevkov
neobdavčena, potem morajo vplačane prispevke obravnavati enako, ne glede na to, ali so
vplačani v domačo ali tujo pokojninsko shemo. Navedeno ne velja za države, ki prispevke
obdavčujejo (npr. Madžarska, ki ima TEE sistem). Zoper nekatere države, ki niso

Sodba Sodišča EU v zadevi C-422/01, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) and Ola Ramstedt proti
Riksskatteverket, ECLI:EU:C:2003:380, tč. 35 – 37.
79

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-422/01, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) and
Ola Ramstedt proti Riksskatteverket, ECLI:EU:C:2003:200, tč. 8, 39 – 40.
Sodba Sodišča EU v zadevi C-422/01, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) and Ola Ramstedt proti
Riksskatteverket, ECLI:EU:C:2003:380, tč. 62.
80

Glede na navedeno, lahko davčni zavezanec države članice A uveljavlja odbitek vplačil v pokojninsko
shemo, ki jo izvaja institucija v drugi državi članici B, če ta shema izpolnjuje iste kriterije kot veljajo za
pokojninske sheme v državi A.
Več glej: Schonewille Peter, Disappearing Tax Obstacles, Investment & Pensions Europe, julij 2003.
81

European Commission, Communication on the elimination of tax obstacles to the cross-border provision
of occupational pensions, april 2001.
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enakopravno obravnavale vplačanih prispevkov, je Evropska komisija začela postopek
zaradi kršitve prava EU (angl. infringement procedure).82

Velika Britanija in Irska sta bili v letu 2003 s strani Evropske komisije opozorjeni, da
njuna ureditev neobdavčitve vplačanih prispevkov s strani delodajalca in delavca, ki je
pogojena s prisotnostjo posebnega (davčnega) predstavnika v državi članici, ki bo
poskrbel za vse administrativne postopke, ni skladna s pravom EU. Tako kot večina držav
EU sta tudi Velika Britanija in Irska na podlagi obvestila 83 o neskladnosti njune
nacionalne ureditve s pravom Skupnosti zakonodaji spremenili.84
Danska je v svoji nacionalni zakonodaji določila, da se za prispevke prizna davčni odbitek
oziroma davčna oprostitev, pod pogojem, da so vplačani v okviru pogodb, ki so sklenjene
s pokojninskimi institucijami s sedežem na Danskem. Nobena takšna davčna ugodnost pa
se ni priznala, če so bili prispevki plačani na podlagi pogodb, sklenjenih z enakimi
institucijami s sedežem v drugi državi članici. 85 Podobne določbe je vsebovala tudi
belgijska zakonodaja, ki pa je poleg tega predpisovala še obdavčitev odkupnih vrednosti,

Več glej: European Commission, Pension taxation: Commission tackles discrimination against foreign
pension funds in six Member States, IP/03/179, Bruselj, 5. februar 2003; European Commission, Pensions
taxation: Commission decides to refer Denmark to Court over discrimination and to open infringement
procedures against the UK and Ireland, IP/03/965, Bruselj, 9. julij 2003; European Commission, Pension
taxation: Commission refers Spain to Court and requests UK to end discrimination, IP/04/873, Bruselj, 8.
julij 2004, European Commission, Pension taxation: Commission refers Belgium to the Court of Justice
and requests Italy to end discrimination, IP/04/1283, 22. oktober 2004; European Commission, Pension
taxation: Commission requests Sweden to end discrimination against foreign pension funds, IP/04/1500,
Bruselj, 20. december 2004; European Commission, Direct tax: Commission acts against Germany over
legislation concerning the pension-savings grant, IP/06/32, Bruselj, 13. januar 2006; European
Commission, Direct tax: Commission decides to refer Germany to the Court over legislation concerning
the pension-savings grant (so called »Riester-Rente«), IP/06/919, Bruselj, 4. julij 2006; European
Commission, Direct taxation: Commission closes two infringement proceedings against Spain and Italy,
IP/07/19, Bruselj, 9. januar 2007.
82

Več v: European Commission, Pensions taxation: Commission decides to refer Denmark to Court over
discrimination and to open infringement procedures against the UK and Ireland, IP/03/965, Bruselj, 9. julij
2003.
83

84

Schonewille Peter, Pan-European pension moves a step nearer, Investment & Pensions Europe, marec
2007, str. 28.
85

Sklepni predlogi generalne pravobranilke v zadevi C-150/04, Commission of the European Communities
proti Kingdom of Denmark, ECLI:EU:C:2006:357, tč. 8 – 12, 19 – 22.
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ki so bile prenesene iz belgijskih pokojninskih skladov v pokojninske sklade v drugih
državah članicah, medtem ko enaki prenosi znotraj Belgije niso bili obdavčeni.86
Ker Danska in Belgija nista sledili stališču Evropske komisije, je ta zoper njiju s tožbo
pred Sodiščem EU začela sodni postopek zaradi kršitve prava EU. Sodišče EU je v zadevi
Evropska komisija proti Kraljevini Danski odločilo, da »Kraljevina Danska s tem, da je
sprejela in ohranila v veljavi ureditev življenjskih in pokojninskih zavarovanj, ki je
določala, da se pravici do odbitka in do neobdavčitve prispevkov priznata le za prispevke,
plačane v okviru pogodb, sklenjenih s pokojninskimi institucijami s sedežem na
Danskem, medtem ko se za prispevke, plačane na podlagi pogodb, sklenjenih s
pokojninskimi institucijami s sedežem v drugih državah članicah, ne prizna nobena taka
davčna olajšava, ni izpolnila obveznosti« po pravu EU (spoštovanje pravice do prostega
gibanja delavcev, ustanavljanja in svobode opravljanja storitev).87
Podobno je Sodišče EU odločilo tudi v primeru Evropska komisija proti Kraljevini
Belgiji, pri čemer je presodilo tudi, da so s pravom EU neskladne tudi davčne ovire, ki
otežujejo ali onemogočajo čezmejni prenos pokojninskih sredstev.88 Belgija je namreč na
prenos pokojninskih sredstev iz njene pokojninske sheme v tujo pokojninsko shemo,
obračunala izstopni davek (angl. exit tax), kar je neskladno s pravom EU, četudi je bil

86

Sklepni predlogi generalne pravobranilke v zadevi C-522/04, Commission of the European Communities
proti Kingdom of Belgium, ECLI:EU:C:2006:632, tč. 33 – 37, 42 – 43, 47 – 52, 58 – 63.
Sodba Sodišča EU v zadevi C-150/04, Commission of the European Communities proti Kingdom of
Denmark, ECLI:EU:C:2007:69, tč. 77.
87

Sodišče je opozorilo, da »morajo države članice, čeprav je neposredno obdavčenje v njihovi pristojnosti,
to pristojnost vendarle izvajati ob spoštovanju prava Skupnosti« in da »svoboda opravljanja storitev
nasprotuje zlasti vsakršni nacionalni zakonodaji, ki prepove ali drugače ovira dejavnosti ponudnika s
sedežem v drugi državi članici, kjer slednji zakonito opravlja podobne storitve«. Sodišče je ugotovilo, da
je Belgija s takšno diskriminatorno ureditvijo zavarovalnicam iz drugih držav članic EU bolj otežila
opravljanje storitev na področju zavarovalništva, kot pa to velja za domače zavarovalnice; posledično je s
svojo zakonodajo ovirala prosto gibanje delavcev ter oseb po Skupnosti nasploh in svobodo ustanavljanja.
Sodišče je zato zaključilo, da belgijska ureditev krši pravo EU.
88

Sodba Sodišča EU v zadevi C-522/04, Commission of the European Communities proti Kingdom of
Belgium, ECLI:EU:C:2007:405, tč. 80.
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sklenjen bilateralni dogovor, po katerem je imela to pravico.89 Schonewille ugotavlja, da
gre pri tej odločitvi Sodišča EU za precedenčni primer, ker do tedaj Sodišče EU o
skladnosti ureditve čezmejnih prenosov pokojninskih sredstev s pravom EU še ni
odločalo.90
V obeh primerih je sodišče odločilo, da je potrebno pravico do odbitka oz. oprostitve
davka priznati tako za tiste prispevke, ki so vplačani v pokojninske sheme institucij s
sedežem v »domači« državi članici, kot tudi tiste prispevke, ki so vplačani v pokojninske
sheme institucij v drugih državah članicah EU.91
Ne glede na dejstvo, da so države članice svobodne pri ureditvi dodatnih pokojninskih
zavarovanj oz. shem in prav tako tudi svobodne pri določanju davčnih ugodnosti na tem
področju, iz navedenih primerov zaključujem, da je v nasprotju s pravom EU vsakršna
nacionalna ureditev, ki predpiše različne davčne ugodnosti za enake storitve, pri čemer te
ugodnosti veže na sedež ponudnika storitve. Sodišče EU 92 tudi izrecno izpostavi, da

89

De Broe, Luc, Neyt, Robert, Tax Treatment of Cross-Border Pensions under the OECD Model and EU
Law, Bulletin for international taxation, IBFD, marec 2009, str. 92.
Kraljevina Belgija »ni izpolnila obveznosti iz členov 18 PES, 39 PES, 43 PES in 49 PES, členov 28, 31
in 36 Sporazuma EGP ter člena 4 Direktive 92/96, po spremembi člen 5(1) Direktive 2002/83«, s tem da je
»obdavčila prenose glavnic ali odkupnih vrednosti, nastalih iz prispevkov delodajalca ali z osebnimi
vplačili prispevkov za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih opravijo pokojninski skladi ali nosilci
zavarovanja, pri katerih so bili vplačani v korist upravičenca ali njegovih pravnih naslednikov, na drug
pokojninski sklad ali drugega nosilca zavarovanja, ki ima sedež zunaj Belgije, medtem ko tak prenos ne
pomeni obdavčljive transakcije, kadar se glavnice ali odkupne vrednosti prenesejo na drug pokojninski
sklad ali drugega nosilca zavarovanja, ki ima sedež v Belgiji«.
90

Ibid., tč. 80, alineja 4.
Več glej: Schonewille Peter, Pension taxation, ECJ clears way for tax free transfers, Investment & Pensions
Europe, september 2007, str. 14.
Sodišče EU je torej zavrnilo argumente »da je treba pravico do odbitka oziroma neobdavčitev izdatkov
za pokojninsko zavarovanje obravnavati v povezavi z obdavčitvijo kasnejših pokojnin in, da obravnavana
ureditev predstavlja neko vrsto »davčnega kredita«, zaradi česar mora biti davčni organ prepričan, da bo
lahko prihodnje dajatve iz neobdavčenih prispevkov tudi obdavčil.
91

Sklepni predlogi generalne pravobranilke v zadevi C-150/04, Commission of the European Communities
proti Kingdom of Denmark, ECLI:EU:C:2006:357, tč. 68.
Podobno navaja tudi generalna pravobranilka: »Predvsem v sodbi Danner je Sodišče priznalo pomembno
vlogo, ki jo ima ob sklenitvi pogodbe za pokojninsko zavarovanje, možnost pridobiti davčne olajšave na
tej podlagi. Takšna pravila lahko posameznike odvrnejo od sklenitve prostovoljnega pokojninskega
92
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država s tem »lahko odvrača delavce in samozaposlene osebe od izvrševanja njihove
pravice do prostega gibanja v drugi državi članici.«93

2.3 Raven harmoniziranosti področja dodatnih pokojninskih zavarovanj v EU
Evropska komisija je že leta 1997 v prvem predlogu 94 direktive 98/49/ES predlagala
določbo, ki se je nanašala na davčno ureditev, in izrazila potrebo po ustrezni davčni
ureditvi področja dodatnih pokojninskih shem.95 Določbe, ki bi države članice zavezovala
k enaki obravnavi vplačanih prispevkov v domačo ali tujo (v drugi državi članici)
pokojninsko shemo, v sprejeti direktivi ni, ker se države članice EU z njo niso strinjale.96

zavarovanja s podjetji, ki imajo sedež v državi članici, ki ni [zadevna državna članica], ta podjetja pa
odvrnejo od ponujanja storitev na [zadevnem] trgu«.
Sklepni predlogi generalne pravobranilke v zadevi C-522/04, Commission of the European Communities
proti Kingdom of Belgium, ECLI:EU:C:2006:632, točka 36.
Sodba Sodišča EU v zadevi C-522/04, Commission of the European Communities proti Kingdom of
Belgium, ECLI:EU:C:2007:405, točka 66.
93

Sedmi člen predloga direktive 98/49/ES je določal: »Where contributions continue to be made in
accordance with Article 6 (1) to an approved supplementary pension scheme, a host Member State shall, to
the extent that it has taxing rights, treat such contributions in the same way as it would treat contributions
paid to a comparable approved supplementary pension scheme established in the host Member State.«
94

European Commission, Proposal for a Council Directive on safeguarding the supplementary pension rights
of employed and self- employed persons moving within the European Union, COM/97/0486 final - CNS
97/0265, OJ C 005, 09. januar 1998.
Evropska komisija je v prvem predlogu direktive 98/49/ES opozorila na: »…the need to find a suitable
solution to the wider problem of the taxation of supplementary pensions within the Community«.
95

European Commission, Proposal for a Council Directive on safeguarding the supplementary pension rights
of employed and self- employed persons moving within the European Union, COM/97/0486 final - CNS
97/0265, OJ C 005, 9. januar 1998.
V drugem predlogu pa je to opozorilo še natančneje definirala kot »the need to find a suitable solution at
Community level to the wider problem of the taxation of supplementary pensions within the Community,
in particular concerning the tax deductibility of supplementary pension contributions and the taxation of
the final benefits.«
European Commission, Amended proposal for a Council Directive on safeguarding the supplementary
pension rights of employed and self- employed persons moving within the European Union, COM/98/0325
final - CNS 97/0265, OJ C 205, 1. julij 1998.
Sprejeta je bila možnost čezmejnega članstva (angl. cross-border membership) v pokojninskih shemah,
ne pa tudi zagotovljena enaka davčna obravnava vplačanih prispevkov. Navedena določba se nahaja v
šestem členu sprejete direktive 98/49/ES, ki določa »Contributions to supplementary pension schemes by
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V maju leta 1999 pa je predlagala pripravo posebne direktive s področja davčne
obravnave dodatnih pokojninskih zavarovanj in odstranitev davčnih ovir pri čezmejnih
finančnih produktih (zavarovalnih in pokojninskih).97 Del tega je tudi obravnava vplačil
prispevkov v dodatne pokojninske sheme s strani delavcev migrantov, torej oseb, ki so
odšle na delo v drugo državo članico in so se tam vključile v pokojninsko shemo.98
V letu 2001 je Evropska komisija pripravila strategijo, kako zmanjšati davčne ovire na
področju čezmejnega izvajanja poklicnih pokojnin (angl. cross-border provision of
occupational pensions). Do direktivne ureditve navedenega problema pa zaradi
pomanjkanja podpore v Svetu EU, ni prišlo. 99
Ker so znotraj EU različni sistemi obdavčitve, in sicer EET, TEE, ETT, ETE, TET ter
EEE lahko prihaja do dvojne obdavčitve oziroma do dvojne neobdavčitve dohodkov

and on behalf of posted workers: 1. Member States shall adopt such measures as are necessary to enable
contributions to continue to be made to a supplementary pension scheme established in a Member State by
or on behalf of a posted worker who is a member of such a scheme during the period of his or her posting
in another Member State. 2. Where, pursuant to paragraph 1, contributions continue to be made to a
supplementary pension scheme in one Member State, the posted worker and, where applicable, his
employer shall be exempted from any obligation to make contributions to a supplementary pension scheme
in another Member State.«
Več v: Direktiva Sveta 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega
zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti, UL L 209, 25. julij 1998, str.
46 - 49.
Evropska komisija je navedla: »The Commission will also present a proposal for a Directive to coordinate
tax arrangements governing supplementary pensions and will further examine with the Member States
(within the Taxation Policy Group) ways to eliminate tax distortions on cross-border financial products
(insurance and pension funds).« Več glej: European Commission, IP/99/327.
97

V dokumentu IP/99/328 je izpostavila: »The coordination of Member States' tax systems. A major
obstacle to the free movement of labour will have been removed once there is more compatibility between
Member States' tax systems. This will involve, among other things, abolishing the tax discrimination
affecting the products offered by pension funds and insurance companies established in Member States
other than that in which the fund member or potential customer resides. The consultations that have been
entered into with the Member States highlight the need to deal with these problems gradually and always
with an eye to safeguarding tax revenue. A first legislative initiative might cover the tax treatment of
98

cross-border contributions paid by migrant workers to occupational pension institutions.«
European Commission, IP/99/327 in IP/99/328.
99

European Commission, COM/2001/214/final, IP/01/575.
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članov pokojninskih shem.100
Možne so naslednje situacije:
1. Dvojna neobdavčitev
Posameznik lahko dela in je član pokojninske sheme v eni državi članici EU, kjer so
njegova vplačila v pokojninsko shemo oproščena plačila davka (oz. so odbitna postavka,
davčna olajšava, npr. EET sistem), nato pa se preseli v drugo državo članico EU in
upokoji v sistemu, kjer uživa oprostitev plačila davka od izplačila (pokojninske rente
ali/in izplačila v enkratnem znesku, npr. TEE sistem).101
2. Dvojna obdavčitev
Lahko pride do obratne situacije, ko se posameznik iz države članice EU, kjer njegova
vplačila v pokojninske sheme niso uživala nobene davčne ugodnosti (TEE), ob upokojitvi
preseli v državo članico EU, kjer je njegova pokojnina (polno) obdavčena (ETT, EET,
TET).102
3. Različna davčna obravnava vplačil v času varčevanja
Gre za primer, ko se posameznik iz ene države članice EU, v kateri je v pokojninsko
shemo vplačeval npr. prvo polovico leta, preseli v drugo državo članico EU, kjer plačuje
v novo pokojninsko shemo (drugo polovico leta).
Država obdavčitve njegovega dohodka iz dela, kjer velja, da so vplačila v pokojninske
sheme oproščena davka oz. odbitna postavka, ne upošteva vplačil, ki jih je član izvedel v
pokojninsko shemo v drugi državi članici EU v davčnem letu.103
Evropska komisija je ugotovila, da se zaradi dejstva, da ima večina držav članic EU
pokojninski sistem obdavčitve EET, podobnost najlažje zagotovi z vidika EET pogleda,
čeprav tudi v primeru, če bi vse države članice sprejele EET princip obdavčitve, bi to ne

100

Več glej: opombe št. 42 - 49.

101

Povzeto po: European Commission, COM/2001/214/final; Council EU, Taxation of occupational
pensions - Double taxation and double non-taxation of cross-border pension benefits, ST 11577 2002 INIT,
25. avgust 2002.
Več glej: De Broe in Neyt, o.c. 2009, str. 92 - 93.
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pomenilo avtomatsko enake obravnave. 104 Države članice namreč lahko obravnavajo
pokojninske sheme kot privilegirane (kjer so vplačila davčna olajšava) ali pa kot
neprivilegirane (kjer vplačila niso davčna olajšava), prav tako lahko določajo različen
obseg vplačil prispevkov, ki jih ne obdavčijo. Na ta način se dejansko v sistem obdavčitve
države, ki ima sicer EET sistem, vnaša TEE sistem (vplačila v pokojninsko shemo so
obdavčena, izplačilo iz naslova pokojnine pa je neobdavčeno). Stališču Evropske
komisije se je v začetku pridružil tudi Svet EU, ki pa končnega dogovora glede tega
vprašanja ni sprejel.105
Države članice EU so samostojne pri vzpostavitvi in razvoju dodatnih pokojninskih
sistemov, zato lahko EU na tem področju nanje vpliva neposredno preko direktiv in
posredno preko sodne prakse Sodišča EU. Evropska unija je sprejela nekaj direktiv,
katerih cilj je zmanjšati ovire, ki jih povzročajo določena pravila nacionalnih zakonodaj
držav članic na področju dodatnih pokojninskih zavarovanj. Na ta način se stremi k
spoštovanju temeljnih svoboščin EU - zlasti prostega pretoka delavcev (45. člen PDEU)
in povečanju fleksibilnosti trga dela. Oviro za odločitev o sprejemu dela v drugi državi
članici in preselitev vanjo lahko predstavlja dejstvo, da posameznik izgubi pokojninske
pravice iz pokojninske sheme v katero je plačeval dosedaj, ker so v državah članicah EU
lahko predpisani določeni minimalni pogoji za pridobitev pokojninskih pravic. Pogosto
je pridobitev teh pravic vezana na obdobja vključenosti v pokojninske sheme ali pa na
starostno mejo.106

2.3.1

Direktiva Sveta 98/49/ES o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega

zavarovanja zaposlenih in samozaposelnih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti
Direktiva se nanaša na zaposlene oziroma samozaposlene osebe v eni državi članici, ki
so izstopili iz sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi preselitve v drugo
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Council EU, Taxation of occupational pensions - Double taxation and double non-taxation of crossborder pension benefits, ST 11577 2002 INIT, 25. avgust 2002.
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Problem rešuje Direktiva 2014/50/EU z dne 16. aprila 2014.
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državo članico. Za te osebe so države članice morale sprejeti ukrepe, ki zagotavljajo
ohranitev pridobljenih pravic v enakem obsegu, kot za tiste osebe, za katere se prispevkov
ne plačuje več, vendar pa ostanejo na ozemlju te države članice, ter da se izplačila iz
sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja v drugo državo članico izvajajo brez
dodatnih davkov ali transakcijskih stroškov.107
Države članice EU so morale zagotoviti, da detaširani delavci, ki so člani dodatnega
pokojninskega zavarovanja v državi članici, ali druge osebe v njihovem imenu, lahko še
naprej plačujejo v to pokojninsko shemo, čeprav so poslani na delo v drugo državo
članico. Zagotoviti so morale tudi, da sta takšen član oziroma delodajalec oproščena
plačevanja prispevkov v tej drugi državi članici.108
V primeru preselitve v drugo državo članico morajo izvajalci dodatnega pokojninskega
zavarovanja države članice informirati člana o pravici do pokojnine in o možnostih, ki jih
ponuja sistem. Informacije morajo biti vsaj na ravni tistih, ki jih dajejo članom, za katere
se prispevkov ne plačuje več, vendar ostanejo v tej državi članici.109
Cilj ureditve je bil v tem, da osebe, ki zapustijo eno državo članico, ker gredo delat v
drugo državo, ne smejo biti v slabšem položaju kot tiste, ki gredo delat k drugem
delodajalcu, vendar ostanejo v tej državi.110

Direktiva Sveta 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja
zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti, UL L 209, 25. julij 1998, str.46 - 49, člena
4 - 5.
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Direktivo so morale države članice EU implementirati v svoje nacionalne zakonodaje do 25.1.2002; tiste
države članice, ki so pristopile kasneje, pa so imele rok podaljšan. Direktiva se nanaša le na poklicne
pokojninske sheme, vzpostavljene v skladu z nacionalno zakonodajo.
Direktiva 98/49/ES, člen 6. V zvezi s tem so imele države članice možnost, da določijo, da se določbe
o detaširanju uporabljajo le za detaširanja, ki se začnejo 25. junija 2001 ali kasneje (člen 8 direktive).
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»Cilj te direktive je zaščititi pravice zavarovancev sistemov dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki
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samozaposlenih oseb znotraj Skupnosti. Takšna zaščita se nanaša na pravice do pokojnine na podlagi
obveznega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, razen tistih, ki jih obravnava Uredba
(EGS) 1408/71.«
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Guardiancich in Natali ugotavljata, da direktiva »zagotavlja bistveno manj zaščite
imetnikom pokojninskih pravic iz dodatnih pokojninskih shem v primerjavi z uredbo
883/2004«. Izpostavljata, da direktiva zagotavlja enako obravnavo, vendar le za
pridobljene pokojninske pravice delavca, ki odhaja v drugo državo članico, pod pogojem,
da bi te pravice ohranil tudi, če bi zamenjal delodajalca v prvi državi članici. Opozarjata,
da direktiva ne vsebuje določb glede trajanja čakalne dobe in obdobja pridobivanja pravic,
kar vodi v izgubo zbranih sredstev odhajajočega delavca, če ne izpolnjuje obdobja
pridobivanja pravic, kot ga določa njegova pokojninska shema.111
Ghailani izpostavlja, da navedena uredba posameznikom prinaša visok nivo
prenosljivosti pravic v primeru obveznega socialnega zavarovanja (t.i. izvoz dajatev v
tujino oz. odpoved določbam o rezidentstvu, angl. exportability) in da so imele države
članice možnost, da bi pod določila uredbe uvrstile tudi kakšno od poklicnih pokojninskih
shem. V primerjavi z navedenim pa direktiva na ravni poklicnih pokojninskih shem
zagotavlja le nediskriminatornost pri zaščiti pridobljenih pokojninskih pravic
odhajajočega delavca, svobodo pretoka kapitala iz naslova izplačevanja dajatev iz
poklicnih pokojninskih shem in pravice detaširanega delavca.112

Iz navedenega ugotovljam, da se posameznikom s to direktivo zagotavlja le omejena mera
pravic v primeru preselitve in dela v drugi državi članici (t.i. enaka obravnava in
mirovanje pokojninskih pravic v obstoječi poklicni pokojninski shemi in izplačevanje
pokojnine izven meja države članice). V bolj ugodnem položaju pa so detaširani delavci,
ker jim je omogočeno, da še naprej vplačujejo v obstoječo pokojninsko shemo, hkrati pa
so oproščeni vplačevanja v pokojninsko shemo v državi članici, kamor so poslani na delo.
Irska in Velika Britanija sta direktivo implementirali na način, da sta prepovedali neenako
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Guardiancich, Igor, Natali, David, The cross-border portability of supplementary pensions: Lessons
from the European Union, Global Social Policy, december 2012, št. 12(3), str. 304 – 305. Tako navaja tudi
Pennings. Več glej tudi: Pennings, Frans, European Social Security Law (Social Europe), Intersentia, 5th
edition, Antwerp 2010.
Ghailani, Dalila, Review of the EU legislation on the coordination of pensions, str. 8 – 22. Več glej:
Ghailani, Dalila in drugi, European Social Observatory, Scope of the Coordination System in the Pension
FIeld, Tender VT/2010/104, OSE, Brussels 2011.
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obravnavo (negativni pristop) v primeru čezmejnih plačil. Irska je v zakonodajo vnesla
posebno določbo glede informiranja članov. Velika Britanija pa je v zakonodajo vnesla
določbo, ki zavezuje delodajalca detaširanega delavca, da še naprej plačuje v pokojninsko
shemo v času, ko je delavec na delu v drugi državi.113

2.3.2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/50/EU o minimalnih
zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z
izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega
zavarovanja
Kljub direktivi 98/49/ES se še vedno pojavljajo dileme, ki vplivajo na odločitev
posameznika o spremembi dela in zaposlitvi v drugi državi članici (t.i. odhajajoči
delavec). Zlasti, ker so lahko člani shem zaradi te odločitve penalizirani - lahko namreč
izgubijo pravico do dodatne pokojnine iz pokojninske sheme, v katero so vplačevali, saj
pokojninske sheme v državah članicah določajo različne pogoje za vključitev (npr.
dolžina čakalne dobe, angl. waiting period), trajanje obdobja vplačevanja za pridobitev
pravic (t.i. doba pridobivanja pravic, angl. vesting period) oz. pristopno starost (t.i. starost
za pridobitev pravic, angl. vesting age).114
Zaradi navedenih pogojev, ki se razlikujejo med državami članicami, posameznik v
primeru spremembe zaposlitve in preselitve iz ene države v drugo utrpi izgubo zaradi
neprenosljivosti pokojninskih pravic, na kar opozarja Andrietti. Izguba je lahko posledica
dejstva, da član pokojninsko shemo zapusti preden dopolni časovni pogoj za pridobitev
pokojninskih pravic (angl. vesting loss) ali pa gre za izgube pri pokojninskih rentah, ki
pa se pojavljajo le pri pokojninskih shemah določenih prejemkov (angl. pension annuity
loss) kot posledica dejstva, da se pokojninske pravice (renta) izračunajo z upoštevanjem
plače delavca ob zapustitvi takšne sheme ter se ne vzame v obzir plačna dinamika do
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European Commission, Report from the Commission to the Council, the European parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Implementation of
Council Directive 98/49/EC of 29 June 1998 on safeguarding the supplementary pension rights of employed
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članove upokojitve.115
Ob že navedenem je pomembno še dejstvo, da na ravni EU več desetletij ni bilo
političnega dogovora o prenosljivosti pokojninskih pravic po vzoru uredbe 883/2004, na
kar opozarjata Guardiancich in Natali.116 Marshal in Butterworth navajata, da je delovna
skupina, ki se je ukvarjala s svobodo gibanja delavcev v EU, že leta 1996 opozorila na
dejstvo, da pomanjkanje prenosljivosti dodatnih pokojnin predstavlja pomembno oviro
tej svoboščini.117 Na podlagi navedenega je Evropska komisija naslednje leto pripravila

Andrietti izgube ilustrira z naslednjim primerom: »Assume a worker starts a pension-covered job at age
25 and retires at 65, the plan’s normal retirement age. During his or her career, the worker can join a
different job offered by an alternative firm. Assume the worker’s career wage earnings follow the same
path in the current as well as in the alternative job, summarized as 10.000,00 EUR for the first nine years
of service; 15.000,00 EUR from year ten to year 19; 20.000,00 from year 20 to year 29; and 25.000,00 EUR
from year 30 to year 40. Assume also that both firms offer the same defined benefit plan, accruing pension
benefits on the basis of the following formula: P = 0.02 * T * W, where: T = years of service; 0.02 = annual
accrual rate; W = final wage. The vesting period is set at five years. Finally, assume that the worker’s career
can follow three different paths:
115

• A worker who spends all his or her career with the current firm would accrue a retirement pension annuity
amounting to: Pa = 0.02*40*25.000,00 = 20.000,00 EUR.
• If the worker changes job after three years, thus before completing the vesting period, then remaining with
the new firm until retirement, the pension annuity at retirement would be: Pb = 0.02*37*25.000,00 =
18.500,00 EUR, corresponding to 74 % of the final wage at retirement. The vesting loss then corresponds
to 6 % of the last wage.
• If the worker moves to the alternative firm after 19 years and stays thereafter, he or she would receive,
upon retirement, two pension annuities amounting to: Pa = 0.02*19*15,000 = 5,700 euros, and Pb =
0.02*21*25.000,00 = 10.500,00 EUR, and totalling: Ptotal = 5.700,00+10.500,00 = 16.200,00 EUR. This
corresponds to 64,8 % of the final wage at retirement. In this case the pension portability loss would amount
to 15,2 % of the final wage.«
Andrietti, Vincenzo, Portability of supplementary pension rights in the European Union, International
Social Security Review, Vol. 54, Issue 1, januar 2001, str. 59 – 83.
»In the second pillar, there exists neither a single market for occupational pensions nor any portability
tool aimed to safeguard the adoption, preservation and transferability of acquired social rights. Such an
unfinished state of affairs risks constraining social policy and the broadly defined human rights prerogatives
of the over 12 million EU-27 citizens who live today in member states other than their country of origin.«
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Marshall, Jane, Butterworth, Sasha, Pensions Reform in the EU: The Unexploded Time Bomb in the
Single Market, Common Market Law Review, Vol. 37, Issue 3 (2000), str. 739 – 762.
Več tudi v: European Commission, Supplementary Pensions in the Single Market, A Green Paper,
COM(97) 283 final, Bruselj, 10. junij 1997, str. I - II.
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zeleno knjigo glede prenosljivosti pokojninskih pravic v EU.118 Predlog direktive glede
prenosljivosti pokojninskih pravic je bil pripravljen leta 2005,119 vendar pa je do sprejema
doživel več sprememb. Najpomembnejša sprememba je bilo ravno črtanje prenosljivosti
pokojninskih pravic. 120 Zaradi navedenega sprejeta direktiva 2014/50/EU prinaša le
minimalne zahteve za povečanje mobilnosti, ki so daleč od relativno ambiciozne vsebine
predloga iz leta 2005.
Direktiva 2014/50/EU tako prinaša le določen nabor zahtev, ki jih morajo države članice
implementirati v svojo zakonodajo, da član ne izgubi pravic iz dodatnega pokojninskega
zavarovanja, če se odloči, da bo živel ali delal v drugi državi EU. Pravice članov do
pokojnine in druge pravice (npr. indeksacija), ki izstopijo iz pokojninske sheme
delodajalca pred upokojitvijo, se morajo ohraniti in obravnavati na enak način kot pravice
tistih, ki ostanejo v sistemu.121
Direktiva določa, da morajo biti pravice do pokojnine iz dodatnih pokojninskih shem
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Evropska komisija je leta 1997 pripravila zeleno knjigo o dodatnih pokojninah znotraj enotnega trga, v
kateri je izpostavila več ovir na tem področju, in sicer: različne pogoje za pridobitev pravic, vključno z
dolgimi dobami za pridobitev pravic; težave pri prenosljivosti pridobljenih pravic med državami članicami;
davčne ovire, zlasti če je posameznik pridobil pravice v več državah članicah; težave pri spreminjanju
pokojninskih shem, kadar delavec kratek čas dela v tujini.
European Commission, Supplementary Pensions in the Single Market, A Green Paper, COM(97) 283 final,
Bruselj, 10. junij 1997, str. 14 - 19.
Več glej: Oliver, Elizabeth, European Section: From portability to acquisition and preservation: the
challenge of legislating in the area of supplementary pensions, Journal of Social Welfare & Family Law,
Vol. 31, št.. 2, junij 2009, str. 173 - 183.
Predlog je vseboval določbe o pridobitvi, prenosljivosti dajatev, ohranitev mirujočih pravic. Ni pa
vseboval določb o obdavčitvi in čezmejnem članstvu.
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improving the portability of supplementary pension rights, SEC(2005) 1293, COM/2005/0507 final - COD
2005/0214, Bruselj, 20. oktober 2005.
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prenosljivosti do dodatnega pokojninskega zavarovanja o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti
delavcev z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja,
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pridobljene najkasneje po treh letih zaposlitve (čakalna doba in doba pridobivanja pravic
ne smeta skupaj presegati tri leta). V primeru, da pokojninska shema zahteva minimalno
starost, pa le-ta ne sme biti višja kot 21 let. Če delovno razmerje preneha (vendar ne iz
razloga upokojitve) in odhajajoči delavec še nima pridobljenih pokojninskih pravic, se iz
sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja povrnejo prispevki, ki jih je vplačal
odhajajoči delavec (ali delodajalec v njegovem imenu) oz. vsota vplačanih prispevkov
oz. vrednost naložbe, ki izhaja iz teh prispevkov, ko odhajajoči delavec nosi naložbeno
tveganje).122
Direktiva predpisuje ohranitev mirujočih pokojninskih pravic odhajajočim članom.
Izrecno pa omogoča tudi, da država članica dovoli, da se v sistemih dodatnega
pokojninskega zavarovanja ne ohranijo pridobljene pravice odhajajočega delavca, vendar
morajo v tem primeru omogočiti, da se takšnemu članu izplača glavnico, enakovredno
vrednosti pridobljenih pokojninskih pravic, v kolikor se član s tem strinja. Namen tega
ukrepa je izogniti se visokim stroškom upravljanja velikega obsega mirujočih
pokojninskih pravic nizke vrednosti.123 Članu je potrebno podati ustrezne informacije o
njegovih pravicah v primeru zamenjave delodajalca in preselitve v drugo državo.124
Direktiva se uporablja za obdobja zaposlitve po začetku njenega izvajanja; v uvodni izjavi
direktive je navedeno med drugim, da se nanaša na »vse sisteme dodatnega

»Where an outgoing worker has not yet acquired vested pension rights when the employment
relationship is terminated, the supplementary pension scheme shall reimburse the contributions paid by the
outgoing worker, or paid on behalf of the outgoing worker, in accordance with national law or collective
agreements or contracts, or, where the outgoing worker bears the investment risk, either the sum of the
contributions made or the investment value arising from these contributions.«
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Država članica lahko določi ugodnejše pogoje. Direktiva 2014/50/EU, točka 1c, člen 4.
»Member States may allow supplementary pension schemes not to retain the vested rights of an outgoing
worker but to pay, with the worker's informed consent, including as regards applicable charges, a capital
sum equivalent to the value of the vested pension rights to the outgoing worker, as long as the value of the
vested pension rights does not exceed a threshold established by the Member State concerned. The Member
State shall inform the Commission of the threshold applied.«
123

Država lahko določi mejo, nad katero se glavnica ne izplača, vendar mora o tem obvestiti Evropsko
komisijo.
Direktiva 2014/50/EU, točka 3, člen 5.
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Ibid., točka 3, člen 6.
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pokojninskega zavarovanja, vzpostavljene v skladu z nacionalnim pravom in prakso, ki
delavcem nudijo dodatno pokojnino, kot so pogodbe skupinskega zavarovanja, dokladni
sistemi, dogovorjeni v eni ali več panogah ali sektorjih, naložbeni sistemi ali pokojninske
obljube, zajamčene s knjigovodskimi rezervacijami, ali katera koli skupinska ali druga
primerljiva ureditev«,125 ki temelji na delovnem razmerju;126 ne nanaša pa se na zaprte
pokojninske sisteme, kjer vključevanje novih članov ni več možno, saj bi pomenila
neupravičeno obremenitev za te sisteme.127
Iz navedenega očitno izhaja, da je besedilo sprejete direktive kompromis med državami
članicami in, da direktiva prinaša le minimalne standarde na področju prenosljivosti
pokojninskih pravic. Direktiva članom pokojninskih shem ne prinaša pravice prenosa
pokojninskih pravic iz ene države članice v drugo, kar je bil glavni namen Evropske
komisije v originalnem predlogu direktive iz leta 2005. Kot navaja Kalogeropoulou, je
bila »odgovornost za dosego prenosljivosti pokojninskih pravic prenesena na države
članice, odgovornost za implementacijo pa na nacionalne socialne partnerje«.128
Ghailani je opozarjala na dejstvo, da ima veliko držav članic EU v nacionalni zakonodaji
določbe o nerazumno dolgih obdobjih pridobivanja pravic – tudi več kot pet let.129 Glede
na navedeno, bistven napredek predstavlja sprejetje določbe, da čakalna doba in doba
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Kalogeropoulou, Konstantina, Addressing the Pension Challenge: Can the EU Respond?, Towards
Facilitating the Portability of Supplementary (Occupational) Pension Rights, European Journal of Law
Reform, Vol. 16, Issue 4, 2014, str. 747 - 769.
Ghailani, Dalila, Gaps of the EU legislation on the coordination of pensions: key issues, str. 46 – 60.
Več glej: Ghailani, Dalila in drugi, European Social Observatory, Scope of the Coordination System in the
Pension FIeld, Tender VT/2010/104, OSE, Brussels 2011.
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prispevkov, 32 % pa je zahtevalo 2 leti ali več.
Ghailani, o.c. 2011, str. 50.
Več glej: Hewitt Associates, Quantitative Overview on Supplementary pension Provision, Final Report
prepared for the European Commission, Hewitt Associates, DG EMPL, Brussels 2007.
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pridobivanja pravic skupaj ne smeta preseči tri leta.
Direktiva torej ne reši pomembne ovire enotnega trga na področju dodatnih pokojninskih
shem, in sicer prenosa zbranih pokojninskih pravic iz ene države v drugo državo članico.
Države članice lahko sicer zagotovijo ugodnejšo ureditev področja, ki ga ureja direktiva.
Glede na navedeno, je državam članicam dana možnost, da prenosljivost pokojninskih
pravic uredijo z bilateralnimi sporazumi, je pa to z vidika člana manj ugodno, saj ne
prinaša jasne, predvidljive in transparentne ureditve na ravni vseh držav članic EU. Bolj
ustrezna bi bila ureditev na ravni EU z direktivo, po vzoru predlogov, ki so se na ravni
EU že obravnavali.
Problemi, ki se v zvezi s prenosljivostjo pojavljajo, so vezani na interes države, iz katere
se sredstva prenašajo, da tak prenos obdavči (angl. exit tax). Interes je povezan z
dejstvom, da je ta država (navadno gre za EET državo) članu omogočala davčno olajšavo
za vplačane prispevke, pri čemer je računala na to, da bo izpad proračunskega dohodka
iz tega naslova nadomestila v prihodnosti, ko se bo začelo izplačevanje pokojninskih
pravic z upokojitvijo člana. V primeru, da član prenese zbrana sredstva v shemo v drugi
državi članici, se bodo pokojninske pravice izplačevale tam, prva država pa bo ostala brez
proračunskih prihodkov. Vsled navedenega določene države takšne prenose celo
prepovedujejo, medtem ko so domači prenosi dovoljeni in neobdavčeni, kar kaže na
diskriminatorno obravnavo članovih sredstev in kršenje svoboščin PDEU. 130

Na

neustreznost takšnega ravnanja kaže tudi odločitev Sodišča EU v primeru Evropska
komisija proti Kraljevini Belgiji.131
Glede na navedeno in z upoštevanjem, da področje dodatnih pokojninskih shem ni
harmonizirano z davčnega vidika, menim, da države članice EU sicer lahko različno
davčno obravnavajo prispevke, rezultate investiranja in izplačila (različni davčni sistemi;
najpogostejši med državami EU pa je EET), vendar pa takšna obravnava ne sme kršiti

»An example is Australia which, as a TTE country applying an exit tax without providing relief in its
tax treaties, effectively becomes a TTT country«
130

De Broe in Neyt, o.c. 2009, str. 88 - 89.
Sodba Sodišča EU v zadevi C-522/04, Commission of the European Communities proti Kingdom of
Belgium, ECLI:EU:C:2007:405.
131
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prava EU. 132 Različna obravnava med državami članicami postane problematična z
vidika davka na dohodek fizičnih oseb v primeru delavcev, ki so člani več pokojninskih
shem ter delajo v različnih državah članicah, vplačujejo prispevke v različnih državah
članicah, pri čemer pa jim davčni organ pri obračunu davka na dohodek ne upošteva vseh
vplačil. Glede na načelo obdavčitve svetovnega dohodka,133 je potrebno na enak oziroma
primeren način obravnavati vse dohodke posameznika v davčnem letu. Menim, da bi
moral enak princip veljati tudi za davčne olajšave. Kot je razvidno iz dosedanje sodne
prakse Sodišča EU, ni razloga, da bi države članice davčne olajšave priznavale samo za
vplačane prispevke v domače pokojninske sheme, ne pa tudi za tiste, vplačane v
pokojninske sheme izvajalcev s sedežem izven meja domače države članice.

Četudi je država izbrala EET ali ETT sistem obdavčitve, to še ne pomeni, da ga izvaja v celoti. Kot je
razvidno iz naloge v nadaljevanju, Irska in Velika Britanija ne obdavčujeta vplačil v pokojninske sheme
pod določenimi pogoji. Vendar pa tudi izpolnjevanje pogojev še ne pomeni, da so neobdavčena vsa vplačila.
132

Več glej: opombe 42 - 49.
Več o obdavčitvi svetovnega dohodka glej: Škof Bojan in ostali, Davčno pravo, Univerza v Mariboru,
Pravna fakulteta in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, Maribor 2007, str. 150 - 153.
133

40

3 UREDITEV DODATNIH POKOJNINSKIH SHEM V VELIKI BRITANIJI
Veliko Britanijo pestijo podobni demografski problemi 134 in problemi nezadostnega
varčevanja za starost kot ostale države članice EU, 135 vendar njena dolgoletna pravna
tradicija na področju dodatnih pokojninskih shem kaže dinamičen razvoj, zaradi česar to
pravno in davčno področje ureja več zakonov in drugih predpisov.136

Pokojninski sistem Velike Britanije obsega:
•

prvi steber - državno pokojnino;137

Glede na podatke britanskega statističnega urada Office for National Statistics, ONS, bo število oseb v
Veliki Britaniji, starejših od 65 let med leti 2010 in 2051 naraslo s 17 % populacije na 24 %; število oseb
starejših od 85 let pa bo naraslo z 2 % na 7 %. Razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom in
upokojenim prebivalstvom bo upadlo s 3,2 (podatek za leto 2010) na 2,9 do leta 2051. Navedeno bo
negativno vplivalo na državni proračun, državne pokojnine in druge javne izdatke za upokojeno
prebivalstvo.
134

Več glej: Office for National Statistics of UK, 2012 Pension Trends na spletni strani
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pensions/pension-trends/chapter-2--population-change--2012-edition/sum-pt2012ch2.html.
Izdatki za upokojence in izdatki za dolgotrajno oskrbo bodo čez približno 50 let predstavljali 12,4 % BDP
Velike Britanije, to je cca 50 % porast glede na sedanjih 8,4 % BDP - po podatkih državnega urada Office
for Budget Responsibility UK.
Več glej: Office for Budget Responsibility UK na spletni strani http://budgetresponsibility.org.uk.
135

Glede na podatke iz leta 2012, Velika Britanija ocenjuje, da cca 40 % oseb med 22 letom in letom
upokojitve (t.i. State Pension Age, ki je 65 let za moške in se počasi dviguje) po državnem pokojninskem
sistemu (to je približno 11 milijonov prebivalcev) ne bo prihranilo dovolj, da bi doseglo priporočen nivo
dohodka za upokojitev in s tem dostojno raven življenja po upokojitvi.
Po podatkih britanskega statističnega urada ONS je bilo v letu 2014 v poklicne pokojninske sheme (ki
vključujejo 2 člana ali več) vključenih 30,4 milijona članov (porast za 2,5 milijona glede na leto 2013).
Več v: ONS: Annual Survey of Hours and Earnings, 2014.
Po podatkih Department for Work and Pensions (DWP) je priporočen nivo prihrankov za pokojnino v
štiridesetih letih in pri letni plači 27.000,00 GBP- 240.000,00 GBP, medtem ko je dejanski povprečni nivo
prihrankov sedaj na ravni le 36.800,00 GBP.
Več glej: Department for Work and Pensions na spletni strani:
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions.
136

To so zlasti: Social Security Contribution and Benefits Act 1992, Social Security Administration Act
1992, Pension Schemes Act 1993, Pensions Act 1995, State Pension Credit Act 2002, Pensions Act 2004,
Pensions Act 2007, Pensions Act 2008, Pensions Act 2011, Pensions Act 2014, Pension Schemes Act 2015.
Več glej: Zakonodaja Velike Britanije: http://www.legislation.gov.uk/.
Pred 6. aprilom 2016 je Velika Britanija poznala dve vrsti državnih pokojnin, in sicer primarno državno
pokojnino (angl. Basic State Pension - BSP) in sekundarno državno pokojnino (angl. State Second Pension
137

41

•

drugi steber - poklicne pokojninske sheme (angl. occupational pension schemes);

•

tretji steber - individualne pokojninske sheme.

Pensions Act 2014, ki se uporablja od 6. aprila 2016, je na novo uredil pojem državne
pokojnine, jo definiral kot novo državno pokojnino (angl. new state pension), do katere
je upravičen posameznik, ki je 35 let (prej 30 let) plačeval prispevke za obvezna socialna
zavarovanja (angl. national insurance contributions - NIC). Za posameznike, ki se bodo
upokojili po 6. aprilu 2016, velja, da bodo prejeli le eno državno pokojnino. Za polno
državno pokojnino, ki bo znašala okoli 155 britanskih funtov na teden, bodo morali
plačevati NIC prispevke 35 let (prej je veljalo 30 let) in izpolniti upokojitveno starost
(angl. state pension age - SPA). Da bi bili upravičeni do vsaj dela državne pokojnine, pa
bodo morali vplačevati NIC prispevke vsaj 10 let (po predhodni ureditvi ni bilo spodnjega
minimuma).138

Upokojitvena starost iz obveznega pokojninskega sistema (SPA) po zakonu Pensions Act
2011 je 65 let za moške in 62,5 za ženske (pri čemer se bo do novembra 2018 izenačila z
upokojitveno starostjo za moške). Glede na Pensions Act 2014, se bo upokojitvena starost
dvignila na 68 let najkasneje do leta 2046.139

Drugi in tretji steber urejata zasebne pokojninske sheme (angl. private pension shemes)
in temeljita na vplačevanju prispevkov delavcev in/ali delodajalcev v poklicne in

- S2P). Plačevanje prispevkov za BSP pokojnino je bilo obvezno za večino delavcev, sistem je bil
redestributivne narave (od bogatejših k revnejšim) po sistemu PAYG. Plačevanje prispevkov NIC za
pridobitev S2P pokojnine je bilo obvezno za vse delavce (izjemoma ne, če so se odločili, da se ne vključijo
- angl. contracting-out sistem; ni obvezen za samozaposlene); sistem je bil nekoliko manj redistributivne
narave (prispevki se plačujejo v odvisnosti od posameznikovega dohodka, kar se odseva tudi v pokojnini),
temeljil pa je na PAYG sistemu.
Povzeto po: Pensions Policy Institute, PPI, The Pensions Primer: A Guide to the UK Pensions System, junij
2015, str. 1 - 9.
138

Pensions Act 2014, c 19, ki se uporablja od 6. aprila 2016.

Cilj vlade UK je celo to upokojitveno starost implementirati prej (pred l. 2040), zato že revidirajo
ustreznost te letnice. Prav tako ima vlada Velike Britanije že načrte za dvig upokojitvene starosti na 69 let
po letu 2040. Več na spletni strani britanske vlade: www.gov.uk/government/policies/reviewing-the-statepension-age.
139
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individualne pokojninske sheme. Funkcija redistribucije je v tem primeru drugačna, in
sicer se nanaša na posameznega varčevalca - odpoveduje se delu sedanjega dohodka z
namenom pridobitve dodatnega dohodka po upokojitvi. Drugi steber je prostovoljne
narave, vendar za delodajalca obvezen, če se delavec ne odloči, da izstopi iz tega sistema
(sistem opt-out, contracting-out).140

3.1 Pravna ureditev dodatnih pokojninskih shem
V Veliki Britaniji obstaja več različnih vrst poklicnih in individualnih pokojninskih shem.
Poklicne pokojninske sheme so lahko vzpostavljene in vodene s strani delodajalcev samih
(angl. single/multi-employer-sponsored shemes, workplace schemes) ali pa delodajalec
zaposlenega le usmeri v kakšno od že vzpostavljenih pokojninskih shem drugega
upravljavca (npr. zavarovalnice). V individualne pokojninske sheme se posameznik
vključi sam, mogoče pa je, da ga vanjo usmeri in tudi vplačuje delodajalec. Ob izpolnitvi
pogojev, ki jih določa posamezna pokojninska shema, je član upravičen do pokojnine
oziroma do enkratnega izplačila (določenega dela) sredstev. Izjemoma lahko pravice iz
pokojninske sheme uveljavlja prej v primeru resne bolezni (angl. serious ill-health).141
Večina zaposlenih v Veliki Britaniji je že (oz. bo v naslednjih dveh letih, zaradi
stopenjske implementacije avtomatične vključitve v sistem) vključenih v poklicne
pokojninske sheme, ki jih vzpostavijo in upravljajo njihovi delodajalci. Delodajalec ima
možnost pooblastitve druge osebe/družbe, da upravlja pokojninsko shemo v njegovem

Velika Britanija je na podlagi Pensions Act iz leta 2008 s 1. aprilom 2012 uvedla avtomatično vključitev
vsakega zaposlenega v poklicno pokojninsko shemo pri delodajalcu. Delavec ima pravico, da se v shemo
ne vključi. Predpisani so tudi minimalni prispevki, ki jih morata vplačati delavec in delodajalec, in sicer 2
% bruto dohodka člana (pri čemer mora vsaj 1 % plačati delodajalec); od 6. aprila 2019 bo prispevek
povišan na 8 % (od tega bo prispevek delodajalca vsaj 3 %). Zakon predpisuje kazni za delodajalca v višini
do 50.000,00 GBP v primeru kršitve plačila prispevkov.
140

Več glej: The Pensions Regulator, Compliance and enforcement Strategy for employers subject to
automatic enrolment duties, julij, 2015; The Pensions Regulator, Compliance and Enforcement Policy for
employers subject to automatic enrolment duties, julij, 2015; The Pensions Regulator (2015), A quick guide
to selecting a pension scheme for automatic enrolment, september 2015.
141

Povzeto po: Pensions Policy Institute, PPI, The Pensions Primer: A Guide to the UK Pensions System,
junij 2015, str. 10 - 12.
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imenu. Vse pogostejše pa postajajo pokojninske sheme, v katere se poveže več
delodajalcev (angl. multi-employer schemes).142
Poklicne pokojninske sheme so lahko: 143
1. Pokojninske sheme določenih prejemkov (angl. defined benefit - DB)
Pri teh shemah je izplačilo (pokojnina) določeno z uporabo posebne formule, vezane na
čas plačevanja prispevkov v shemo in končno oz. povprečno plačo (angl. final/career
average salary levels). Prispevki so različno visoki, da bi lahko dosegli nivo obljubljene
pokojnine. V primeru, da je investiranje sredstev dobro, so prispevki nižji. Te sheme
temeljijo na zbiranju sredstev vseh članov sheme v skupnem skladu. Investirajo se vsa
skupaj zbrana sredstva ves čas izvajanja sheme, kar načeloma zmanjšuje možnosti, da
posamezni član ob izpolnitvi pogojev za upokojitev ne bi dobil izplačila. Posledica
ugodnega, dobrega investiranja, je plačevanje nižjih prispevkov.144
Izplačilo iz te sheme je navadno določeno kot:145

- ena šestdesetina članove končne plače za vsako leto vplačevanja; ali
- ena osemdesetina članove povprečne plače v celotnem obdobju varčevanja in
neobdavčeno enkratno izplačilo (v višini treh osemdesetin za vsako leto vplačevanja v
shemo).
Upokojitvena starost je določena s shemo in navadno znaša med 60 in 65 let. Član se
lahko upokoji prej, vendar zaradi tega utrpi določene penale - nižjo pokojnino. Če član
zamenja delodajalca in izstopi iz sheme, obdrži pravice iz sheme do izpolnitve

Več glej: Pensions Policy Institute, PPI, The Future Book: 2015 edition, Unravelling workplace
pensions, oktober 2015, str. 16.
142

143

Povzeto po: Pensions Policy Institute, PPI, The Pensions Primer: A Guide to the UK Pensions System,
junij 2015, str. 10 - 12.
144

Povzeto po: Pensions Policy Institute, PPI, The Shift from Defined Benefit to Defined Contribution,
2003; Pensions Policy Institute, PPI, The Future Book: 2015 edition, Unravelling workplace pensions,
oktober 2015, str. 5.
Več glej Pension Advisory Service, dostopno http://www.pensionsadvisoryservice.org.uk/aboutpensions/pensions-basics/workplace-pension-schemes/defined-benefit-final-salary-schemes.
145
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upokojitvene starosti ali pa se odloči, da zbrana sredstva prenese drugam. Člani so imeli
tudi nekatere druge pravice.146
Značilnosti sheme DB:147

- naložbeno tveganje nosi delodajalec oz. upravljavec sheme,
- rizik povečevanja dolgoživosti nosi delodajalec oz. upravljavec sheme,
- rizik insolventnosti delodajalca (oz. upravljavca) nosi delavec,148
- ponuja manj možnosti izbire, kot jih nudi drugi tip pokojninskih shem (DC),
- nagrajuje starejše delavce in tiste delavce, ki ostanejo pri istem delodajalcu daljše
obdobje.
2. Pokojninske sheme določenih prispevkov (angl. defined contribution - DC)
Bistvo te sheme je v dogovorjenih prispevkih, ki se vplačujejo v pokojninsko shemo, brez
kakršnegakoli zagotovila, kolikšna bo višina izplačila pokojnine. Prispevki so določeni
kot odstotek od plače oziroma celotnega dohodka (angl. total earnings). Višina
prispevkov je lahko določena pavšalno (angl. flate rate) ali pa je stopenjska (angl. tiered)
glede na starost, dobo vplačevanja, višino dohodkov oz. kombinacije navedenega. Člani
teh shem so imeli tudi nekatere druge pravice.149

Do 6. aprila 2016 so člani teh shem lahko izbrali opcijo (contracting-out), da ne bodo vplačevali NIC
prispevkov za namen pridobitve dodatne državne pokojnine (S2P). Pensions Act iz leta 2014 je z dnem 6.
april 2016 to možnost članom odvzel.
146

Več glej: Department for Work and Pensions, The New State Pension Transition and Contracting out, julij
2015.
147

Povzeto po: Pensions Policy Institute, PPI, The Shift from Defined Benefit to Defined Contribution,
2003.
V primeru insolventnosti delodajalca je lahko član izgubil vse pravice iz naslova pokojnine. Zaradi
zaščite članov, je na podlagi Pensions Act 2004, britanska vlada aprila leta 2005 ustanovila posebno
institucijo Pension Protection Fund (PPF), katere namen je izplačevati minimalen nivo pokojnine članom
tistih shem, ki so postale insolventne. Več glej Pension Protection Fund: www.pensionprotectionfund.co.uk
148

Pensions Act iz leta 2007 je s 6. aprilom 2012 ukinil pravico članom teh shem do neplačevanja NIC
prispevkov za dodatno državno pokojnino - S2P (angl. contracting-out).
149

Povzeto po: Pensions Policy Institute, PPI, The Future Book: 2015 edition, Unravelling workplace
pensions, oktober 2015, str. 6.
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Značilnosti sheme DC:150

- naložbeno tveganje nosi delavec/član,
- rizik povečevanja dolgoživosti nosi delavec/član,
- pravice v individualnih skladih so neodvisne od delodajalca v primeru njegove
insolventnosti,

- ponuja več fleksibilnosti glede upokojitvene starosti, pravic partnerja, indeksacije,
- bolj primerna za tiste, ki pogosto menjajo delodajalca.
3. hibridne oblike pokojninskih shem
Gre za mešane oblike pokojninskih shem, ki vsebujejo elemente sheme z določenimi
prispevki in sheme z določenimi prejemki.151
Pension Schemes Act iz leta 2015 uvaja nove oblike pokojninskih shem ter jih ločuje
glede na »obljubo pokojnine« (angl. pension promise), ki jo dajejo članu v času
varčevanja. 152 Pokojninske sheme določenih prejemkov (angl. collective benefit), ki
dajejo polno obljubo pokojnine; 153 sheme, kjer je rizik porazdeljen (angl. shared risk
scheme, defined ambition scheme), ki dajejo delno obljubo pokojnine;154 in pokojninske

150

Povzeto po: Pensions Policy Institute, PPI, The Shift from Defined Benefit to Defined Contribution
(2003).
»Hybrid, risk-sharing: Hybrid or risk-sharing is the name for schemes which are not clearly DC or DB
but rather contain elements of both. These are called »risk-sharing« schemes because risk is shared more
evenly between the employer and employee than in traditional DB or DC.«
151

Pensions Policy Institute, PPI, The Future Book: 2015 edition, Unravelling workplace pensions, oktober
2015, str. 6.
V praksi obstaja cela paleta različnih pokojninskih shem, delno tudi zaradi dolgotrajne pravne tradicije
na pokojninskem področju in številnih zakonodajnih sprememb. Posamezna shema lahko vsebuje tudi
elemente katere od ostalih shem. Te sheme se uporabljajo vedno, kadar zakonodaja to izrecno zahteva, ne
uporabljajo pa se na področju zakonodaje, ki ureja pokojnine javnih služb oz. javnega sektorja v ožjem
pomenu (angl. public service pensions).
152

Pension Schemes Act 2015, c 8, ki je bil uradno potrjen s strani kraljice (angl. royal assent) dne 3. marca
2015.
Final salary scheme; Career average scheme. Več glej: Prudential UK, dostopno na
www.prudential.co.uk.
153

Več glej: Pensions Policy Institute, PPI, The Pensions Primer: A Guide to the UK Pensions System,
junij 2015, str. 12.
154
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sheme določenih prispevkov (angl. defined contributions scheme, money purchase
scheme), ki ne dajejo nobenih obljub pokojnine.155
Zakon Pension Schemes Act 2015 prinaša tudi kolektivno pokojninsko shemo določenih
prispevkov (angl. collective defined contribution scheme). Omogoča, da se zbrana
sredstva uporabijo na način, ki rizik porazdeli med vse člane. Sredstva se obravnava kot
celoto in ne kot posamezne individualne sklade (kot je to pri shemi določenih
prispevkov). Omogoča tudi združevanje za namen investiranja, inflacije, rizika
dolgoživosti.156

Posamezniki lahko kupijo tudi pokojninski produkt kot individualno pokojnino pri
zavarovalnici ali drugem ponudniku (pogosti so master trusti). Vsem je skupno, da
temeljijo na principu nakupnega načrta (angl. money purchase). Vplačani prispevki se
investirajo preko skupnega sklada, zbrana sredstva pa lahko član črpa po izpolnjeni
minimalni upokojitveni starosti (55 let) na podoben način kot pri poklicnih pokojninskih
shemah.157 Omogočen je tudi prenos sredstev vanje iz poklicnih pokojninskih shem.158

Pojavljajo se v naslednjih oblikah: individualne oz. osebne pokojnine (angl. personal
pension); stakeholder pensions; master-trust pensions.159

155

Pojavljajo se kot personal pensions, group personal pensions, group money purchase plans, executive
pension plans, AVC shemes. Več glej: Prudential UK, dostopno na www.prudential.co.uk.
156

Povzeto po: Pensions Policy Institute, PPI, The Pensions Primer: A Guide to the UK Pensions System,
junij 2015, str. 12.
157

Britanska vlada namerava navedeno starostno mejo zvišati na 57 let.

»In April 2010 the minimum age at which private pensions could be taken was increased from age 50 to
55. However, in the Budget 2014 it was announced that this would rise to 57 in 2028.«
Ibid., str. 57.
»Personal pensions can accept transfer values from occupational pensions or other individual
arrangements and contracted-out rebates.«
158

Ibid., str. 13.
Individualne pokojnine so bile »do aprila leta 2001 na voljo le posameznikom, dokler so bili
samozaposleni oziroma niso bili člani poklicne pokojninske sheme«; »z aprilom 2001 so uvedli stakeholder
pensions in tako krog razširili; od aprila 2006 so individualne pokojnine postale odprte za vse osebe, mlajše
od 75 let«.
159

Ibid., str. 66.
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Individualne pokojnine lahko obstajajo v okviru multi-employer pokojninske sheme,
nekatere od njih pa tudi v obliki master-trusta. Multi-employer sheme nudijo enake
pogoje za vse člane, ne glede na to, ali so se vključili kot del skupine, ali pa samostojno
kot delavec ali samozaposlena oseba. Nekatere od teh shem so DC in jih upravlja
zavarovalnica ali pa drug upravljavec; druge pa so DC sheme, ki jih upravlja odbor
skrbnikov kot master trust.160

3.2 Davčna ureditev dodatnih pokojninskih shem
Veljavni sistem dodatnih pokojninskih zavarovanj Velike Britanije je klasificiran kot
EET, pri čemer se: prvi (E) nanaša na davčno olajšavo iz naslova plačanih prispevkov
(angl. contributions), drugi (E) nanaša na neobdavčen donos (angl. investment
return/growth),161 (T) pa se nanaša na izplačila pravic iz pokojninske sheme - izplačila
zbranih sredstev (angl. benefit payout), ki so obdavčena, razen izjem, ki jih določa
zakonodaja.162

Pokojninske sheme so lahko registrirane ali neregistrirane. Registracijo pokojninskih

Stakeholder pensions so uvedli z namenom, da bi dodatne pokojninske dohodke zagotovili delavcem z
najnižjimi dohodki. Upravljajo jih zavarovalnice. Prispevki vanje lahko variirajo. Ker delodajalcem ni bilo
potrebno obvezno vplačevanje v te pokojninske sheme, niso bistveno prinesle k povečanju vključenosti
prebivalstva v dodatne pokojninske sheme.
Guardiancich, Igor, Country report United Kingdom, Current pension system: first assessment of reform
outcomes and output, European Social Observatory, maj 2010.
Pensions Policy Institute navaja, da je bila ob uvedbi aprila 2001 razlika med stakeholder pensions in
ostalimi oblikami individualnih pokojninskih shem v upravljavski proviziji (določena v maksimalni višini
1,5 % oz. kasneje 1 %), s kasnejšo zakonodajo pa je postala podobna drugim shemam z avtomatsko
vključitvijo.
Povzeto po: Ibid., str. 13.
160

Povzeto po: Ibid., str. 55 - 56.

Donos, ki se ga doseže z vplačanimi prispevki, ni obdavčen (ne nominalno in ne realno - angl. income /
capital gains tax).
161

162

Pensons Tax Manual, poglavje z oznako PTM024100, z dne 24. junij 2016.

Več glej str. 10 - 11 te naloge.
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shem ureja Finance Act iz leta 2004 v četrtem delu zakona.163 Pokojninske sheme se
registrirajo pri pristojnem davčnem organu Her Majesty’s Revenue and Customs (v
nadaljevanju »HMRC«). Člani in delodajalci lahko uveljavljajo davčne olajšave le iz
registristriranih pokojninskih shem, ki se tudi izvajajo v skladu s pravili HMRC.164
Davčno olajšavo za vplačila prispevkov člana in delodajalca v registrirane pokojninske
sheme predpisuje Finance Act. Davčne olajšave veljajo za vse vrste pokojninskih shem
(poklicne, individualne), ki so registrirane.165
Izplačila iz pokojninskih shem so obdavčena. Od 6. aprila 2006, ko so začele veljati
spremembe Income Tax (Earnings and Pensions) Act iz leta 2003, ki jih je zakonodajalec
izvedel s sprejetjem Finance Act 2004, se izplačila iz poklicnih in individualnih
pokojninskih shem davčno enako obravnavajo.166

Finance Act 2004, del 4, poglavje 2, členi 153 - 156A (ki vključuje tudi že zadnje spremembe, ki jih je
predpisal Finance Act 2014). Zakon je bil s strani kraljice potrjen dne 22. julija 2004, velja pa od 6. aprila
2006.
163

164

Pred uveljavitvijo Finance Act 2004 z dnem 6. april 2006 je zakonodaja (Income Tax (Earnings and
Pensons) Act 2003, ITEPA 2003, členi 386 - 400) določala, da morajo biti sheme za namen pridobitve
pravice do davčnih olajšav potrjene s strani pristojnega davčnega organa. Ker pristojni davčni organ
določenih shem ni potrdil kot zakonsko ustreznih, je imelo več shem v nazivu oznako, da so nepotrjene.
Npr. Funded Unapproved Retirement Benefit Scheme, Unfunded Unapproved Retirement Benefit Scheme
(UURPS). Posledica nepotrditve je bila podobna kot velja za (po novem) neregistrirane pokojninske sheme:
ni bilo davčnih olajšav za vplačane prispevke, plačati je bilo potrebno NIC za vplačane prispevke, izplačila
iz shem pa niso bila regulirana ter niso bila obdavčena.
Vplačila prispevkov niso oproščena plačila davka, če davčni organ ugotovi, da izvajalec davčno registrirane
pokojninske sheme zbranih sredstev ne investira v skladu s pravili HMRC. Glede vplačil v neregistrirane
pokojninske sheme ni možno uveljavljati nobenih davčnih olajšav. Delodajalec in član morata plačati tudi
NIC prispevke. Član lahko s sredstvi, vplačanimi v davčno neregistrirano shemo, prosto razpolaga
(omejujejo ga lahko le določbe pokojninske sheme).
Povzeto po: HMRC, Employment Income Manual, poglavje z oznako EIM15010 z dne 2. marec 2016.
165

Finance Act 2004, potrjen s strani kraljice dne 22. julija 2004, 4. del, 4. poglavje, člena 188, 196.

166

Ibid., členi 149 - 284.
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3.2.1 Davčna obravnava vplačanih prispevkov s strani člana in delodajalca
Glavno načelo, ki ga zasleduje zakonodaja je, davčno stimulirati vplačevanje zaposlenih,
samozaposlenih in drugih oseb v dodatne pokojninske sheme. Vplačila prispevkov v
pokojninske sheme so lahko izvedena s strani člana ali pa delodajalca oziroma tretje
osebe.167 Navedeno vpliva na uveljavljanje davčne olajšave.
Zakonodaja članom registriranih pokojninskih shem omogoča, da uveljavljajo davčno
olajšavo za vplačane prispevke pod določenimi pogoji:
1. Pokojninska shema mora biti registrirana pri pristojnem davčnem organu HMRC in
ponudnik oz. upravljavec pokojninske sheme (angl. pension provider) mora upravljati
z zbranimi sredstvi v skladu s pravili HMRC.168
2. Član mora biti mlajši od 75 let in izpolnjevati kriterij »relevant UK individual«.169
3. Vplačani prispevki, ki so lahko predmet davčne olajšave, ne smejo presegati 100 %
posameznikovega obdavčljivega dohodka v davčnem letu ali 3.600,00 GBP (kar je
ugodneje za člana). Če ne presežejo navedenega mejnega zneska, so v celoti
obravnavani kot oproščeni plačila davka.170
Izjemoma prispevki člana in delodajalca (ali tretje osebe) v zgoraj navedeni višini v vse

V pokojninsko shemo (tudi poklicno) lahko prispevke vplača tudi tretja oseba (npr. partner člana), če
shema to dovoljuje. Član bo tudi za takšne prispevke lahko uveljavljal davčno olajšavo do svojih letnih
limitov. Dejanski plačnik ne bo mogel uveljavljati nobene olajšave. Tako v: HMRC, Pensions Tax Manual,
poglavje z oznako PTM024200, z dne 13. april 2016.
167

Tako določa člen 308A (z Finance Act 2004, Schedule 33, paragraf 3) revidiranega Income Tax
(Earnings and Pensions) Act 2003. Več glej: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako
PTM044100, z dne 13. april 2016.
168

Ta pogoj npr. izpolnjuje oseba, mlajša od 75 let, ki prejema obdavčljive dohodke v Veliki Britaniji ali,
ki je bila rezident v Veliki Britaniji v davčnem letu.
169

Finance Act 2004, del 4, poglavje 4, člen 188; HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako
PTM024200, z dne 13. april 2016.
Plačila prispevkov v registrirane pokojninske sheme s strani člana so tudi oproščena plačila prispevkov
za socialno varnost (angl. national insurance contributions - NIC). Enako velja za vplačila s strani
delodajalca v registrirano pokojninsko shemo.
170

Več glej: HMRC, Pension Schemes rates, Guidance, 6. april 2016; HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje
z oznako PTM024200, z dne 13. april 2016.
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pokojninske sheme člana niso oproščeni plačila davka na dohodek, če presežejo naslednji
dve zakonski omejitvi.
Prva zakonska omejitev: Član v davčnem letu ne sme plačati več, kot znaša davčna
olajšava oz. limit na letni ravni (angl. annual allowance - AA), sicer je za razliko nad
zakonsko oprostitvijo obdavčen z davkom na dohodek.171
Tabela 1: Letni limit vplačanih prispevkov člana
Davčno leto

Letni limit

2006/07

215.000,00 GBP

2007/08

225.000,00 GBP

2008/09

235.000,00 GBP

2009/10

245.000,00 GBP

2010/11

255.000,00 GBP

2011/12

50.000,00 GBP

2012/13

50.000,00 GBP

2013/14

50.000,00 GBP

2014/15

40.000,00 GBP

2015/16

40.000,00 GBP

2016/17

40.000,00 GBP

Vir: HMRC.

Iz tabele št. 1 je razvidno da se, zgodovinsko gledano, kaže trend vedno manjše
pripravljenosti države na odlog davčne obveznosti v fazo izplačevanja pokojnine, saj se
je zakonski letni limit v davčnem letu 2011/12 bistveno znižal in še vedno ostaja na

171

Finance Act 2004, členi 227 - 238.

Za davčno leto 2015/16 znaša 40.000,00 britanskih funtov, glede na podatke HMRC dostopne na spletni
strani: www.hmrc.gov.uk. Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM050000, z dne 13.
april 2016.
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nekajkrat nižji ravni od višine limita v času uveljavitve v letu 2006.172
V določenih primerih je lahko letni znesek olajšave še nižji. Npr. če ima član pokojninsko
shemo določenih prispevkov (nakupni načrt, angl. money purchase) in je črpal del zbranih
sredstev od 6. aprila 2015 dalje, je njegova maksimalna letna davčna olajšava le 10.000,00
GBP.173
Nekoliko drugače se obravnavajo letni limiti davčne olajšave na prispevke v pokojninske
sheme določenih prejemkov, kjer se davčna olajšava na letni ravni določi v obsegu
povečanja

bodočih

pokojninskih

prejemkov,

ki

jih

članu

omogoči

delodajalec/upravljavec poklicne pokojninske sheme.174
V letni limit se članu vštevajo vplačila prispevkov v vse njegove pokojninske sheme, pri
čemer ni pomembno, kdo (član, delodajalec, tretja oseba) prispevke vplača.175
V kolikor član preseže letni limit, mora plačati davek (angl. annual allowance charge) od
razlike nad svojo letno davčno olajšavo.176
V nadaljevanju je predstavljen primer britanske davčne uprave glede uporabe letne

172

Za prehodno obdobje v letu 2015/16 velja posebna ureditev, in sicer od 6. aprila 2015 do 8. julija 2015
je znesek olajšave 80.000,00 GBP, za obdobje od 9. julija 2015 do 5. aprila 2016 pa je znesek olajšave 0,00
GBP. Podatki povzeti iz HMRC: www.hmrc.gov.uk in HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako
PTM050000, z dne 13. april 2016.
Navedeni znesek se nanaša na davčno leto 2016/17; v predhodnem davčnem letu je bila davčna olajšava
20.000,00 GBP (od tega v obdobju od 6. aprila 2015 do 8. julija 2015 20.000,00 GBP, v preostanku
davčnega leta pa 0,00 GBP). Več o tem in drugah znižanih letnih olajšavah glej: HMRC, Pension schemes
rates, 6. april 2016.
173

174

Finance Act 2004, členi 234 - 236.

Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM050000, z dne 13. april 2016; HMRC,
Guidance, HS345 Pension savings - tax charges (2016) z dne 6. april 2016.
Več glej Pensions Advisory Service na strani: http://www.pensionsadvisoryservice.org.uk/aboutpensions/saving-into-a-pension/pensions-and-tax/the-annual-allowance; in
Deloitte UK na strani:
http://www.ukbudget.com/2015-summer-budget-measures/pensions-annual-allowance-restricted.aspx.
175

Člen 227 Finance Act 2004. Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM051100, z
dne 13. april 2016.
176
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davčne olajšave.177

Primer:
Oseba A je v pokojninsko shemo v davčnem letu 2016/17 vplačala 25.000,00 GBP več,
kot določa maksimalni letni limit (AA). V tem davčnem letu so njeni obdavčljivi dohodki
znašali 130.000,00 GBP. Davčna stopnja davka na dohodek je 45 % za dohodke nad
150.000,00 GBP, za dohodke med 43.000,00 GBP178 in 150.000,00 GBP pa 40 %.
Glede na navedeno je dohodek osebe A v davčnem letu skupaj 155.000,00 GBP
(25.000,00 GBP in 130.000,00 GBP), kar za 5.000,00 GBP presega znesek 150.000,00
GBP in mora biti obdavčen z najvišjo davčno stopnjo. Znesek presežka vplačil nad letno
davčno olajšavo je zato obdavčen v naslednji višini:
•

5.000,00 GBP po stopnji 45 %, kar znese 2.250,00 GBP,

•

20.000,00 GBP po stopnji 40 %, kar znese 8.000,00 GBP,

•

0,00 GBP po stopnji 20 %,

Skupaj plača davek v višini 10.250,00 GBP.
Izjemoma HMRC ne obračuna davka na to razliko, če v davčnem letu, v katerem je do
nje prišlo, član umre ali pa se upokoji zaradi resne bolezni (angl. serious ill-health).179
Član ima tudi zakonsko pravico , da v davčno leto avtomatsko (ni treba vložiti zahtevka)
prenese neizkoriščene zneske davčnih olajšav iz preteklih treh davčnih let (angl. carry
forward rule).180 Tako lahko član v davčno leto 2015/16 prenese neporabljene zneske
letnih davčnih olajšav (AA) iz davčnih let 2014/15, 2013/14, 2012/13 in si tako zniža

177

Povzeto po: HMRC, Guidance, HS345 Pension savings - tax charges (2016) z dne 6. april 2016.

Mejni zneski za obdavčitev z davkom na dohodek s stopnjo 40 % so različni glede na davčna leta; v
letu 2016/17 je znašal 43.000,00 GBP, z upoštevanjem osebne davčne olajšave 11.000,00 GBP, pa je znašal
32.000,00 GBP. Več glej spletno stran britanske vlade: https://www.gov.uk/income-tax-rates.
178

Finance Act 2004, člen 229(3), 229(4). Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako
PTM051200, z dne 13. april 2016.
179

Finance Act 2004, členi 228A, 228B, 228C. Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavja z oznakami
PTM055100, PTM055200, PTM055300, z dne 13. april 2016.
180
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davčno obveznost, če je v pokojninsko shemo v davčnem letu 2015/16 vplačal več, kot
pa znaša njegov letni limit za to leto (40.000,00 GBP). V nasprotnem primeru je razlika
obdavčena, kot je bilo predstavljeno v prejšnjem primeru (angl. annual allowance charge).
V nadaljevanju je predstavljen primer prenosa neporabljenih davčnih olajšav britanske
davčne uprave in shematski prikaz v tabeli št. 2.181

Primer:
Vplačila prispevkov osebe A v pokojninsko shemo znesejo 62.000,00 GBP v davčnem letu
2014/15. V preteklih treh davčnih letih je vplačala prispevke v višini 35.000,00 GBP
(2013/14), 30.000,00 GBP (2012/13) in 25.000,00 GBP (2011/12). V tem obdobju je bil
predpisan letni limit davčne olajšave za vplačane prispevke v višini 50.000,00 GBP.
Tabela 2: Primer prenosa neporabljene davčne olajšave
Davčno leto

Vplačani prispevki Predpisani letni
v GBP
limit (AA) v GBP

Neporabljeni del v
GBP

2011/12

25.000,00

50.000,00

25.000,00

2012/13

30.000,00

50.000,00

20.000,00

2013/14

35.000,00

50.000,00

15.000,00

Skupaj

90.000,00

150.000,00

60.000,00

Vir: HMRC.

Oseba A lahko v davčno leto 2014/15 prenese avtomatično 60.000,00 GBP iz naslova
neizkoriščene letne davčne olajšave. V letu 2014/15 lahko oseba A koristi še davčno
olajšavo tega leta v višini 40.000,00 GBP.
Za znesek 62.000,00 GBP se najprej upošteva davčna olajšava tega davčnega leta
(40.000,00 GBP), nato pa prva najstarejša neizkoriščena davčna olajšava (25.000,00 GBP
iz leta 2011/12). Ker preostali del davčne olajšave iz leta 2011/12 v višini 3.000,00 GBP

181

Povzeto po: HMRC, Guidance, HS345 Pension savings - tax charges (2016) z dne 6. april 2016.
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ne sme prenesti v prihodnje davčno leto (prenese lahko le nporabljeni del olajšav za
zadnja tri leta), bo ta del olajšave ostal neizkoriščen.
Glede na navedeno, bi lahko oseba A imela v davčnem letu 2014/15 v pokojninsko shemo
vplačanih za 100.000,00 GBP prispevkov, ne da bi bila kakorkoli obdavčena iz tega
naslova.
Davčno olajšavo upošteva delodajalec na način, da v pokojninsko shemo vplača
prispevek v bruto znesku (vplačilo 100,00 GBP obsega neto znesek 80,00 GBP in 20,00
GBP olajšave za člana, ki plačuje davek na dohodek po stopnji 20 %).182

Ostali upravljavci pokojninskih shem (delodajalci redko) za neto znesek (80,00 GBP), ki
je vplačan v pokojninsko shemo, od HMRC zahtevajo še znesek iz naslova davčne
olajšave (20,00 GBP) po najnižji davčni stopnji 20 %; skupaj tako vplačilo za člana znese
100,00 GBP (gre za obdavčitev pri viru, angl. relief at source). 183 Če član vplača v
pokojninsko shemo znesek prispevka v bruto znesku, lahko zahteva od HMRC, da
upošteva davčno olajšavo za izvedeno vplačilo po mejni davčni stopnji po kateri plačuje
davek na dohodek.184
Druga zakonska omejitev: Član ne sme preseči vseživljenjske davčne olajšave oz. limita
(angl. lifetime allowance - LA) vplačanih prispevkov v pokojninske sheme. Ko član
preseže zakonski limit v celotnem obdobju varčevanja, se razlika obdavči z davkom na
dohodek člana glede na njegovo mejno davčno stopnjo.185

182

HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM04000, z dne 13. april 2016.

Finance Act 2004, del 4, poglavje 4, člena 191 - 192. Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z
oznako PTM044220, z dne 13. april 2016.
183

184

Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM044240, z dne 13. april 2016.

Členi 214-226 Finance Act 2004. Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM091000,
z dne 13. april 2016.
185

Velika Britanija pozna vseživljenjski limit od leta 2006, ko je bil predpisan v znesku 1,5 milijona GBP. V
naslednjih letih je znesek naraščal in leta 2010 dosegel najvišji znesek 1,8 milijona GBP. Nato je začel
padati. Več o tem na spetni strani The Pensions Advisory Service: www.pensionsadvisoryservice.org.uk
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Te oprostitve veljajo za vse vrste registriranih pokojninskih shem, ki jih posameznik ima
za namen pridobitve dodatne pokojnine, pri čemer ni pomembno, kdaj se jim je pridružil.
Iz tabele št. 3 je razvidno, da je država vedno manj pripravljena podpirati varčevanje za
starost, saj se vseživljenjski limiti od davčnega leta 2011/2012 dalje bistveno znižujejo.186

Tabela 3: Vseživljenjski limit vplačanih prispevkov člana
Davčno leto

Vseživljenjski limit v milijonih
GBP

2006/07

1,5 GBP

2007/08

1,6 GBP

2008/09

1,65 GBP

2009/10

1,75 GBP

2010/11

1,8 GBP

2011/12

1,8 GBP

2012/13

1,5 GBP

2013/14

1,5 GBP

2014/15

1,25 GBP

2015/16

1,25 GBP

2016/17

1,0 GBP

Vir: HMRC.

Druga oprostitev se upošteva, ko se posameznik upokoji in uveljavi zahtevek za
izplačevanje pokojnine oz. za izplačilo določene vsote zbranih sredstev. Če so zbrana
sredstva višja, kot je znesek oprostitve, pride do dodatne obdavčitve.187
Varčevanje v pokojninskih shemah je dolgotrajno in številne zakonske spremembe, zlasti

186

Podatki povzeti po HMRC in The Pensions Advisory Service: www.pensionsadvisoryservice.org.uk in
HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM081000, z dne 13. april 2016.
187

Več v poglavju 3.2.6 te magistrske naloge.
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na področju obdavčitve, so lahko za člana tudi neugodne (npr. zniževanje limitov vplačil
prispevkov v pokojninske sheme). Zaradi varstva pridobljenih pravic zakonodaja članom,
ki so pred uveljavitvijo zakonskega znižanja že dosegli nov zakonski vseživljenjski limit,
omogoča, da zaprosijo za posebno obravnavo - zaščito njihovih pravic. Zaščita pravic je
lahko osnovna (angl. primary protection), 188 dodatna (angl. enhanced protection), 189
fiksna (angl. fixed protection)190 ali pa individualna (angl. individual protection).191
Če so člani že pridobili katero od zaščit ob preteklih spremembah vseživljenjskega limita,
jim zahtevka na davčni urad ni potrebno predložiti. Ob uveljavitvi pravic iz pokojninske
sheme bo član moral predložiti dokazilo o odobreni zaščiti, ki se bo upoštevala pri
obračunu davčnih obveznosti.192
Zaradi vnovičnega znižanja vseživljenjskega limita na milijon britanskih funtov je
članom omogočeno, da v letu 2016 zaprosijo za eno od naslednjih vrst zaščit:193

- fiksno zaščito. Zanjo zaprosijo člani, ki po 5. aprilu 2016 v pokojninske sheme ne

T.i. osnovna zaščita, ki je bila omogočena članom pokojninskih shem, po vzpostavitvi vseživljenjskega
limita leta 2006. Obstoječi člani, ki so imeli v vseh pokojninskih shemah več kot 1,5 milijona GBP aprila
2006, so lahko zaprosili pristojni davčni organ za zaščito. Davčni organ jim je omogočil, da bo njihov
vseživljenjski limit 1,2-kratnik vrednosti takrat zbranih sredstev. Člani so lahko tudi nadaljevali z vplačili.
Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM092300, z dne 13. april 2016.
188

T.i. dodatna zaščita je članom, ki so za njo zaprosili pristojni davčni organ, omogočila, da so lahko
ohranili višino zbranih sredstev, ne glede na limit 1,5 milijona GBP, morali pa so prenehati z vplačili po 5.
aprilu 2006. Po eni strani torej zanje vseživljenjski limit ne velja, po drugi strani pa ne smejo vplačevati v
pokojninske sheme. Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM092400, z dne 13. april
2016.
189

T.i. fiksna zaščita je bila omogočena ob znižanju vseživljenjskega limita leta 2012, 2014 in je
omogočena tudi za leto 2016. Tisti člani, ki so zanjo zaprosili leta 2012, ko se je vseživljenjski limiti znižal
na 1,5 milijona GBP, so ohranili predhodno višino limita (1,8 milijona GBP), vendar pa so morali prenehati
z vplačili po 5. aprilu 2012. Podobno velja za tiste člane, ki so za limit zaprosili leta 2014. Več v: HMRC,
Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM093000, z dne 13. april 2016.
190

T.i. individualna zaščita je bila omogočena članom leta 2014, ko se je vseživljenjski limit znižal na 1,25
milijona GBP. Če so člani v pokojninskih shemah na dan 5. april 2014 imeli več kot ta znesek, so lahko
zaprosili za zaščito; omogočeno pa jim je bilo, da so nadaljevali z vplačili. Več v: HMRC, Pensions Tax
Manual, poglavje z oznako PTM094000, z dne 13. april 2016.
191

192

HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM091000, z dne 13. april 2016.

Več o tem: HMRC: Pension schemes newsletter 76, 18. februar 2016 in Več v: HMRC, Pensions Tax
Manual, poglavje z oznako PTM091000, z dne 13. april 2016.
193

57

vplačujejo več. Ti člani bodo ohranili vseživljenjski limit 1,25 milijona GBP.

- individualno zaščito. Zanjo zaprosijo člani, katerih vrednost pokojninskih sredstev v
vseh pokojninskih shemah presega milijon GBP na dan 5. april 2016.
Delodajalec, ki vplačuje v registrirane pokojninske sheme, lahko vplačila prispevkov
uveljavlja kot poslovni odhodek (angl. Business expense) in si s tem znižuje davčno
osnovo za davek na dohodek pravne osebe v davčnem letu, 194 v katerem so bili prispevki
vplačani. 195 Prispevki morajo biti dejansko vplačani (izveden denarni tok) v korist
pokojninske sheme člana.196 Na enak način se obravnavajo tudi prispevki, ki so vplačani
v korist člana, ki je delavec migrant (angl. »relevant migrant member«). Zakonodaja
omogoča tudi, da se v določenih primerih visokih vplačil prispevkov davčna olajšava
delodajalca raztegne na več let.197
Za vplačila prispevkov, ki jih delodajalec vplača v pokojninsko shemo člana, se ne plača
nobenega NIC prispevka državi. Situacija je popolnoma drugačna v primeru vplačil, ki
jih izvede delavec sam, slednja so namreč obremenjena še s plačilom tega prispevka.
Drugače je v primeru izplačil iz pokojninske sheme – izplačila niso obremenjena z NIC
prispevki. Glede na navedeno je mogoče zaključiti, da so z vidika NIC prispevkov,
vplačila delavca obravnavana kot TEE, vplačila delodajalca pa kot EEE. 198 Vplačila
delodajalca so torej v primerjavi z vplačili delavca privilegirana.
Emmerson izpostavlja, da je dve petini premoženja britanskih gospodinjstev investiranih
v zasebnih pokojninskih shemah, zaradi česar je zelo pomembno, da je davčna obravnava

»In the case of a trade or profession, employer contributions will be deductible as an expense provided
that they are incurred wholly and exclusively for the purposes of the employer’s trade or profession »
194

Income Tax (Trading and Other Income) Act iz leta 2005, del 2; Corporation Tax Act iz leta 2009, del 3 in
del 16, poglavje 2. Več v: Pensons Tax Manual, poglavje z oznako PTM043100, z dne 13. april 2016.
195

Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM043000, z dne 13. april 2016.

Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003, del 4, poglavje 9, člen 308 v zvezi z Finance Act 2004,
del 4, poglavje 4, člena 196-196A (kot je bil revidiran s Finance Act 2005).
196

197

Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM043000, z dne 13. april 2016.

198

Emmerson, Carl, Taxation of private pensions in the UK, CESifo DICE report, pomlad 2016, Vol. 14
Issue 1, str. 11.
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takšnih prihrankov primerna. Emmerson predlaga spremembo obstoječega sistema v
smeri povečanja limitov za vplačane prispevke in vzpostavitve enakega limita za vse
člane. Ugotavlja namreč, da so zaradi različnih limitov, ki jih je Velika Britanija
vzpostavila v zadnjih letih, določeni pokojninski prispevki manj ugodno obravnavani.
Predlaga tudi ukinitev plačevanja NIC prispevkov za vplačila delavca in vzpostavitev
plačevanja NIC na izplačila oziroma vzpostavitev obračunavanja NIC tudi za vplačila
delodajalca. Vplačila delodajalca namreč predstavljajo tri četrtine vseh pokojninskih
prispevkov. Strošek te olajšave naj bi po ocenah v davčnem letu 2015/16 znašal 10
milijard britanskih funtov. Emmerson ugotavlja, da je to olajšavo težko upravičiti in da
bi bilo ustrezneje namesto tega vzpostaviti sistem, kjer bi se ta olajšava ukinila za
delodajalce. Možna je tudi druga rešitev, in sicer da vplačila niso obremenjena z NIC
prispevki, ter da se slednji plačujejo šele od izplačil iz pokojninske sheme.199

3.2.2 Davčna obravnava prispevkov, vplačnih v pokojninske sheme izven
Velike Britanije
Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 določa, da lahko član in delodajalec
uveljavljata davčno olajšavo tudi na prispevke, ki so bili vplačani v pokojninske sheme
izven Velike Britanije (v nadaljevanju »tuje pokojninske sheme«), pod pogojem, da
mutatis mutandis izpolnjujejo zakonske pogoje, kot veljajo za britanske pokojninske
sheme.200

Tuje pokojninske sheme: (1) morajo biti priznane s strani HMRC (angl.
qualified/recognised overseas pension scheme) in (2) član mora izpolnjevati določene
pogoje (angl. relevant migrant member).201

199

Emmerson, o.c. 2016, str. 11 - 12.

Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003, del 4, poglavje 9, člen 308A (kot je bil spremenjen z
Finance Act 2004, Schedule 33, paragraf 3).
200

Član izpolnjuje pogoje za delavca migranta tuje pokojninske sheme, če so izpolnjeni vsi pogoji: »(1.)the
individual was not resident in the UK when they became a member of the scheme; (2.) contributions are
made to the scheme by, on behalf of, or in respect of the individual during a period of UK residence which
began when they were a member of the scheme; (3.) the individual was entitled to tax relief on contributions
to the scheme in the overseas country in which they were resident immediately before coming to the UK,
201
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Če so pogoji izpolnjeni, lahko član in delodajalec uveljavljata davčne olajšave. Član je v
tem primeru omejen z britanskimi zakonskimi limiti davčnih olajšav (tudi letnim
limitom).202

Glede na navedeno, menim, da je član britanske registrirane pokojninske sheme v zelo
ugodnem položaju, gledano z vidika vplačevanja prispevkov, saj mu država nudi visoko
davčno olajšavo na letni ravni in možnost prenosa neporabljenih delov davčnih olajšav v
prihodnja davčna leta. Enako velja za vplačila v čezmejne pokojninske sheme, če
izpolnjujejo navedene pogoje. Član lahko namreč neobdavčeno varčuje za starost v višini
do 100 % svojih letnih obdavčljivih dohodkov. Podobno ugoden je položaj delodajalcev,
ki lahko za vsa vplačila v korist registriranih pokojninskih shem svojih zaposlenih,
uveljavljajo davčno olajšavo, neporabljeni del pa lahko prenesejo tudi v prihodnja davčna
leta.
Gledano z vidika višine članovih dohodkov, je razviden dokaj visok nivo pripravljenosti
države odreči se sedanjim davčnim prihodkom iz naslova obdavčitve dohodkov člana in
obdavčitev prenesti v fazo črpanja pokojninskih sredstev. Gledano s historične
perspektive davčnih limitov na letni ali vseživljenjskih ravni, pa je opaziti trend
zniževanja davčnih olajšav.

3.2.3 Davčna obravnava izplačil iz pokojninske sheme
Član bo ob upokojitvi lahko uveljavljal pokojnino iz vsake od poklicnih pokojninskih
shem, v katero je bil vključen. Poleg poklicnih pokojninskih shem, pa je lahko imel
sklenjen tudi dogovor za individualno pokojnino. V kolikor je član večkrat menjal

or has been so entitled in any overseas country where they were then resident in the 10 years before they
became UK resident, and (4.) the individual has been notified by the scheme manager that information
concerning their benefit crystallisation events will be given to HMRC.«
Finance Act 2004, Schedule 33, paragraf 4 v zvezi z The Pension Schemes (Relevant Migrant Members)
Regulations 2006 - SI 2006/212.
202

Več v: Pensons Tax Manual, poglavje z oznako PTM051100, z dne 13. april 2016.
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delodajalca ter s tem tudi pokojninsko shemo in zbranih sredstev ni transferiral v novo
pokojninsko shemo, je lahko upravičen do več (nižjih) pokojnin oziroma do enkratnih
izplačil. Zakon Finance Act iz leta 2004 (velja od 6. aprila 2006) je prinesel precej
sprememb na področju davčne obravnave izplačil iz pokojninskih shem. Bistvena
sprememba je bila v poenostavitvi obdavčitve na področju zasebnih pokojninskih shem
na način, da zanje veljajo enaka pravila obdavčitve, ne glede na vrsto sheme. 203
Ko član doseže upokojitveno starost, ki jo določa njegova pokojninska shema (minimalna
upokojitvena starost po pokojninski shemi je 55 let), 204 se lahko odloči med več
možnostmi:205

- zbranih sredstev ne črpa, ampak jih pusti v shemi, dokler jih ne potrebuje;206
- sklene dogovor za izplačevanje pokojninske rente;207
- investira zbrana sredstva za namen izplačevanja primernega rednega dohodka;208

203

Finance Act 2004, del 4, členi 149-284, potrjen s strani kraljice dne 22. julija 2004.

Če član črpa sredstva preden dopolni upokojitveno starost 55 let, so izplačila obdavčena po principu
»unauthorised payment«, razen, če član izpolnjuje kriterije resne bolezni oz. ima član »protected pension
age« (gre za člane shem, ki so pred spremembo zakonodaje dne 5. aprila 2006 v pravilih sheme imeli
pravico, da se upokojijo pri nižji starosti in so to pravico ohranili). Več glej: HMRC, Pensions Tax Manual,
poglavji z oznakama PTM061100, PTM062200, z dne 24. junij 2016.
204

»The legislation allows a registered pension scheme to give its members certain choices over when and
in what manner they draw benefits. The precise options open to a member as to how and when they take
their benefits will depend on the type of scheme (money purchase or defined benefits) and the degree of
flexibility the scheme is prepared to offer its members, and will be specified in the scheme rules.« HMRC,
Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM061100, z dne 24. junij 2016.
205

Več na: spletna stran britanske vlade: https://www.gov.uk/; Standard Life UK na spletni strani:
https://www.standardlife.co.uk.
Član lahko pogosto dostopa do zbranih sredstev iz naslova dodatne pokojnine preden se dejansko
starostno upokoji iz obveznega sistema. Državna upokojitvena starost (SPA) je namreč za 10 let višja (65
let) kot je minimalna upokojitvena starost po pokojninskih shemah (55 let). Član lahko še naprej vplačuje
v pokojninsko shemo in je v takšnem primeru še naprej upravičen do letne davčne olajšave iz naslova
vplačil prispevkov. Pokojninske sheme v takšnem primeru še naprej zaračunavajo upravljavsko provizijo,
določene pa lahko zaračunajo tudi penale.
206

207

Več v poglavju 3.2.5 te naloge.

V tem primeru je član ob uspešnem investiranju davčno zavezan za davek na dobiček od investicij;
zavezan pa bo tudi plačati davek na dohodek od izplačanega zneska, glede na mejno davčno stopnjo, po
kateri plačuje davek na dohodek.
208
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- črpa 25 % zbranih sredstev kot enkratno izplačilo;209
- črpa zbrana sredstva v manjših vsotah;
- izplačilo vseh zbranih sredstev;210
- kombinacija navedenih opcij.
Z zadnjo spremembo davčne zakonodaje je zakonodajalec vnesel veliko fleksibilnosti in
članu omogočil bolj dinamično razpolaganje s sredstvi. Omogočil je, da lahko član
pokojninske sheme »nakupni načrt«, ki je starejši od 55 let, od 6. aprila 2015 dalje,
kadarkoli v celoti prosto razpolaga s svojimi sredstvi (z manjšimi omejitvami glede
prihodnjih vplačil v to shemo).211

3.2.4 Izplačila v enkratnem znesku
Član ima skladno z zakonodajo možnost, da v določenih primerih črpa vsa zbrana
sredstva v enkratnem znesku. Od takšnega izplačila iz registrirane pokojninske sheme se
tudi ne plača NIC prispevkov državi. V skladu z zakonodajo je samo del teh sredstev
neobdavčen z davkom na dohodek, in sicer 25 % zbranih sredstev. Navedena pravica ni
omejena glede na vrsto pokojninske sheme. Če član črpa vsa zbrana sredstva, se
preostanek sredstev (75 %) šteje v davčno osnovo davčnega zavezanca - prejemnika
izplačila. Davčni zavezanec bo obdavčen po davčni stopnji 20 % oz. 40 % ali 45 % (če
bo dohodek presegel v davčnem letu veljavne mejne zneske) v davčnem letu, v katerem
je prejel izplačilo.212
Član lahko črpa vsa zbrana sredstva v pokojninski shemi kot izplačilo v enkratnem znesku

Če se član odloči za neobdavčeno izplačilo 25 % vseh zbranih sredstev, potem mora v 6 mesecih sprejeti
odločitev glede preostalih 75 %, pri čemer lahko izbira med ostalimi opcijami. Več glede izplačila v
enkratnem znesku glej poglavje 3.2.4 te naloge.
209

210

Več v poglavju 3.2.4 te naloge.

211

Pensions Policy Institute, PPI, The Future Book: 2015 edition, Unravelling workplace pensions, oktober
2015, str. 30.
212

Povzeto po: Britanska vlada, dostopno na https://www.gov.uk/tax-on-pension.
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v naslednjih primerih in pod posebnimi pogoji obdavčitve:
1. V primeru, da je vrednost zbranih sredstev v pokojninski shemi nizka (do
10.000,00 GBP), lahko član zahteva izplačilo vseh sredstev v enkratnem znesku
(angl. small pot lump sum). Pri tem izplačevalec, glede na generalno pravilo,
obdavči samo tri četrtine zbranih sredstev, ker je 25 % neobdavčenih z davkom
na dohodek.213
2. V primeru, da ima član sredstva v pokojninski shemi DB in znašajo manj kot
30.000,00 GBP, lahko črpa vsa sredstva v enkratnem znesku (angl. trivial
commutation lump sum). Obdavči se samo tri četrtine zbranih sredstev, ker je 25
odstotkov neobdavčenih z davkom na dohodek.214
3. Če je član pokojninske sheme DC, načeloma lahko črpa vsa zbrana sredstva kot
enkratno izplačilo ali pa kot več manjših izplačil.
4. V primeru, da je član tako resno bolan, da se dokazano pričakuje, da bo umrl prej
kot v enem letu, lahko član črpa vsa zbrana sredstva in zahteva izplačilo v
enkratnem znesku (angl. serious ill-health lump sum). 215 Takšno izplačilo je
neobdavčeno pod določenimi pogoji.216 Če je član pokojninske sheme mlajši od
75 let, je izplačilo neobdavčeno, razen v primeru, da je član presegel vseživljenjski
limit (takrat se razlika obdavči). Če enako dejansko stanje zadeva člana, ki je
starejši od 75 let, je le-ta zavezan od izplačila v enkratnem znesku plačati davek
na dohodek v višini 45 % (angl. serious ill-health lump sum charge).217

213

HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM063700, z dne 24. junij 2016.

214

Ibid., poglavje PTM063500.

215

Finance Act 2004, člena 205A, 216(1), točka 6; Schedule 32, odstavek 15; Schedule 29, odstavek 4.

Finance Act 2004, člen 205A, Schedule 31, odstavek 11; Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003,
člen 636A. Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM063400, z dne 13. april 2016.
216

HM Revenue & Customs, Pension schemes rates, 6. april 2016. Izplačila pred 6. aprilom 2015 so bila
obdavčena po stopnji 55 %. Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM063400, z dne
13. april 2016.
217

V obravnavi proračuna za leto 2016 je britanska vlada zavzela stališče, da se bo tudi ta obdavčitev
spremenila, tako da se bo takšno izplačilo štelo v davčno osnovo člana za davek od dohodka in, da bo
plačal davek po svoji mejni davčni stopnji. Več glej: HMRC Budget 2016, dostopno na spletni strani
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3.2.5 Pokojninska renta
Član je v preteklosti moral izbrati izplačevanje pokojninske rente iz naslova zbranih
sredstev. Skladno z zakonodajnimi spremembami, je nakup pokojninske rente samo ena
od možnosti, ki jih ima član ob upokojitvi (t.j. izpolnitvi pogojev za upokojitev, ki jih
določa njegova pokojninska shema).218
Član se lahko odloči, da za vsa zbrana sredstva ali del le-teh (navadno je to preostalih 75
%, ker za 25 % izbere možnost izplačila v enkratnem znesku) dogovori izplačilo
pokojninske rente. Slednje so lahko doživljenjske, ni pa to nujno. Član lahko namreč
izbere časovno omejeno pokojninsko rento. Renta lahko vsebuje zajamčeno obdobje
izplačevanja; zneski rentnega obroka so lahko fiksno določeni za celotno obdobje ali pa
naraščajo, da se izniči inflacijski učinek; pokojninska renta je lahko vezana na delniški
trg, zato zneski lahko variirajo glede na donosnost investicij, ipd.219
Pokojninska renta se v celoti všteva v letno davčno osnovo člana v davčnem letu, v
katerem je bila izplačana, in se obdavči z davkom na dohodek člana. Davčne stopnje so
predpisane progresivno. Davčni zavezanec, prejemnik pokojninske rente, bo tako
obdavčen po stopnji 20 % ali 40 % (če gre za osebo z višjimi dohodki po stopnji 45 %).
Davčno osnovo je možno znižati s splošno davčno olajšavo in v drugih primerih. Če se
pokojnine izplačujejo iz registriranih pokojninskih shem, se od njih ne plačujejo prispevki
NIC.220
3.2.6 Posebna pravila glede obdavčitve
Ko se posameznik upokoji in uveljavi zahtevek za izplačevanje pokojnine oz. izplačilo
določene vsote zbranih sredstev, se preveri, če je morda presegel vseživljenjski limit

https://www.gov.uk/government/topical-events/budget-2016.
218

Finance Act 1999.

219

Standard Life UK na spletni strani: https://www.standardlife.co.uk.

220

HMRC, Employment Income Manual, 2. marec 2016.
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davčne olajšave za vplačane prispevke.221
Če so zbrana sredstva višja, kot je znesek oprostitve 1,25 milijona britanskih funtov (oz.
od aprila 2016 dalje 1 milijon britanskih funtov), 222 se izvede še dodatna obdavčitev
(angl. lifetime allowance charge). Izjemoma je lahko znesek neobdavčenega
vseživljenjskega limita višji, kot ga določa veljavna zakonodaja v trenutku črpanja pravic
iz pokojninske sheme, če je v preteklosti član zaprosil za eno od zaščit.223
Davčna osnova za davek zaradi preseganja vseživljenjskega limita je razlika med
vrednostjo zbranih pokojninskih sredstev in dovoljenim vseživljenjskim limitom.
Davčna stopnja je odvisna od načina izplačila te razlike in znaša:224

- 55 %, če član uveljavlja izplačilo razlike v enkratnem znesku;
- 25 %, če se član odloči, da bo to razliko črpal kot pokojnino na enega od ostalih
načinov (npr. kot pokojninsko rento). V tem primeru se to izplačilo šteje v letno davčno
osnovo davka na dohodek člana in je obdavčeno skladno z mejno stopnjo, po kateri
član plačuje davek na dohodek.
V določenih primerih, predstavljenih v nadaljevanju, je član pokojninske sheme zavezan
plačati davek po stopnji do 55 % na neupravičeno izplačilo (angl. unauthorised payment.
Navedena stopnja je sestavljena iz dveh delov. Davčna stopnja 40 % se obračuna za vsako
neupravičeno izplačilo (angl. unauthorised payments charge, če pa izplačilo preseže
določene zakonske prage, se obračuna še davek v višini 15 % od celotnega

221

Več v poglavju 3.2 in tabela št. 3.

Zakon predvideva tudi možnosti zaščite članom, ki so že presegli limit 1 milijon GBP, in sicer morajo
zaprositi za posebno »individualno zaščito 2016« ali »fiksno zaščito 2016«. V tem primeru bo ob upokojitvi
upoštevan njihov limit v višini kot znašajo zbrana sredstva na dan 5. april 2016 (individualna zaščita) ali
1,25 milijona GBP (fiksna zaščita). Zaščito član izgubi, če nadaljuje s prispevki v obstoječo ali novo shemo
(npr. mora paziti, da ni avtomatsko vključen v poklicno pokojninsko shemo, če zamenja delodajalca).
222

223

Več v poglavju 3.2.1 in opombah 188 - 191 te naloge.

Člen 215 Finance Act 2004. Več glej: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM081000, z
dne 13. april 2016.
224
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neupravičenega izplačila (angl. unauthorised payments surcharge).225
Gre za primere, ko član prejme izplačilo brez pravne podlage ali pa v višjem znesku, kot
dovoljuje zakonodaja. Član bo plačal 55-odstotni davek na izplačilo iz pokojninske
sheme, ki ga je prejel preden je izpolnil pogoje za upokojitev po shemi (npr. preden je
dopolnil starost 55 let). Član bo ta davek plačal tudi v primeru, če je prejel izplačilo v
višjem znesku (izplačilo v enkratnem znesku, ki presega 25 % zbranih sredstev), kot to
dovoljujejo določbe zakonodaje ali pokojninske sheme. Davek bo po tej stopnji plačal
tudi, če ob izplačilu davčna obveznost ni bila pravilno obračunana.226

3.2.7 Obdavčitev izplačil v primeru smrti člana
Upravičenci, ki jih je član določil za primer svoje smrti, oz. članovi dediči prejmejo
pokojninska sredstva neobdavčeno z davkom na dediščino (angl. inheritance tax).227
Davčna obravnava iz naslova davka na dohodek upravičenca (dediča), ki prejme izplačila
iz tako prejetih pokojninskih sredstev umrlega člana je odvisna od tipa izplačila, vrste
pokojninske sheme in starosti umrlega člana v trenutku smrti.228
Tipi izplačil so odvisni od pravil pokojninske sheme, katere član je bil pokojni, in se lahko
izplačajo kot oblike pokojnin ali pa kot izplačila v enkratnem znesku.

Finance Act 2004, člena 208 - 209. Predpisana je negativna definicija. To so vsa izplačila, ki ne spadajo
v eno od zakonsko predpisanih kategorij (npr. naslednja izplačila članu: pokojnine, izplačila v enkratnem
znesku, pokojnine vzdrževanim družinskim članom oz. upravičencem). V določenih primerih je zavezanec
za ta davek delodajalec ali pa administrator sheme, lahko tudi več oseb skupaj.
225

Več v: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM130000, z dne 13. april 2016; HMRC,
Pension schemes rates, 6. april 2016.
Razen, če gre za naslednje razloge: (1) resna bolezen ali (2) je to pravico imel že po shemi, kateri se je
pridružil pred 6. aprilom 2006.
226

227

HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM024100, z dne 13. april 2016.

228

Več glej: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM071000, z dne 13. april 2016.
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Primeri pokojninskih tipov izplačil:229 pokojnina, ki pripada od člana odvisnim osebam
(angl. dependants), in se lahko izplačuje iz DB sheme ali nakupnega načrta;230 renta, ki
se lahko izplačuje le iz nakupnega načrta; 231 posebna t.i. drawdown pokojnina iz
nakupnega načrta, ki se izplačuje od člana odvisnim osebam, če so do te pravice postali
upravičeni pred 6. aprilom 2015;232 fleksibilno črpanje sredstev s strani upravičenca (od
6. aprila 2015 dalje) - v tem primeru mora upravičenec sredstva nameniti svojemu
posebnemu pokojninskemu skladu (angl. flexi-access pension fund), iz katerega lahko
sredstva dinamično črpa.233
Primer izplačil v enkratnem znesku: enkratna izplačila iz DB sheme;234 enkratna izplačila
iz nakupnega načrta v primeru, ko je pokojni že začel črpati sredstva, in v primeru, ko je
še vplačeval;235 enkratna izplačila v primeru drawdown pokojninskih skladov in flexiaccess pokojninskih skladov; enkratna izplačila v dobrodelne namene; izplačila v znesku,
ki je nižji od 30.000,00 GBP (angl. trivial commutation lump sum death benefit). 236
Načeloma velja, da so izplačila sredstev v (enkratnem znesku; renta; izplačila iz
drawdown sklada) po 6. aprilu 2015 neobdavčena, če je član umrl pred 75. letom starosti.
Ostala izplačila in izplačila v primeru, če je član umrl po 75. letu, so obdavčena z davkom
na dohodek po mejni davčni stopnji, po kateri upravičenec (dedič) plačuje davek na
dohodek. Neobdavčena so tudi izplačila v dobrodelne namene.237

229

Finance Act 2004, člen 167; Schedule 28, odstavek 15.

230

Več glej: HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM072100, z dne 13. april 2016.

231

Več glej: Ibid., poglavje PTM072200.

232

Več glej: Ibid., poglavje PTM072300.

233

Več glej: Ibid., poglavje PTM072400.

234

Več glej: Ibid., poglavji PTM073100, PTM073300.

235

Več glej: Ibid., poglavje PTM073200.

236

Finance Act 2004, člen 168; Schedule 29, 2. del.

Več glej: UK Government: Tax on pension death benefits. Dostopno na: https://www.gov.uk/tax-onpension-death-benefits; HMRC, Pensions Tax Manual, poglavje z oznako PTM070000, z dne 13. april
2016.
237
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Glede na navedeno, menim, da je član britanske pokojninske sheme v zelo ugodnem
položaju, ne samo z vidika vplačevanja v pokojninsko shemo, ampak tudi črpanja
pokojninskih pravic. Menim, da je britanski pristop v fazi črpanja pokojniskih pravic
dober, ker je dinamičen in tržno usmerjen. Član namreč ni omejen zgolj na črpanje
zbranih pokojninskih sredstev v obliki doživljenjske pokojninske rente, ampak mu država
omogoča izbiro med več opcijami, s čimer se kaže tržna usmerjenost države na področju
varčevanja za starost v obliki pokojninskih shem in zavedanje o obstoju konkurenčnih
produktov oz. storitvev, ki so na voljo potencialnemu varčevalcu.
Ugotavljam tudi, da Velika Britanija ne izvaja sistema EET obdavčitve v popolnosti, saj
(1) niso davčno oproščena vsa vplačila v registrirane pokojnnske sheme, ampak obstajata
dva limita (na letni in vseživljenjski ravni) vplačil prispevkov, ki so oproščeni plačila
davka na dohodek; (2) je del zbranih sredstev lahko črpan neobdavčeno. Velika Britanija
namreč omogoča članu registrirane pokojninske sheme, da do 25 % zbranih sredstev črpa
neobdavčeno z davkom na dohodek. Velika Britanija pa ima tudi (3) posebno, neenako
obravnavo vplačanih prispevkov z vidika plačevanja NIC prispevkov državi.238
Emmerson predlaga, da bi bilo treba obstoječi britanski sistem spremeniti tudi v fazi
izplačevanja in znižati znesek izplačila od katerega se ne plača davčnih obveznosti iz
naslova davka na dohodek. Po obstoječem sistemu imajo namreč člani pravico da, na do
ene četrtine zbranih sredstev, ne plačajo davka (EEE obravnava).239

238

Več glej: poglavje 3.2.1 te naloge; Emmerson, o.c. 2016, str. 11 – 13.

239

Ibid., str. 12 - 13.
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4 UREDITEV DODATNIH POKOJNINSKIH SHEM NA IRSKEM
Irska ima določene ugodne demografske trende - relativno veliko mladega prebivalstva,
dolgoletno tradicijo na področju pravnega urejanja pokojnin,240 vendar to ne pomeni, da
je pokritost prebivalstva z dodatnimi pokojninskimi shemami na visoki ravni.241 Hughes
in Stewart navajata, da so irski upokojenci zelo odvisni od državnih dajatev iz naslova
socialne varnosti.

242

Pokojninsko področje ureja Pensions Act iz leta 1990 (v

nadaljevanju »Pensions Act«), ki je bil že večkrat spremenjen. 243 Pomembni so tudi
predpisi z zakonsko veljavo, ki jih na podlagi zakonskega pooblastila izdaja The Pensions
Authority.244

Pokojninski sistem Irske obsega:

240

Npr.: The Old Age Pensions Act iz l. 1908.

Več glej: Zakonodaja Irske, Irish Statue Book: http://www.irishstatutebook.ie/.
241

Starostne pokojnine in drugi pokojninski prejemki iz obveznega sistema predstavljajo le 3,6 % BDP, kar
je bistveno pod povprečjem OECD (7 %). Delež upokojenih v primerjavi z aktivnim prebivalstvom je na
ravni 19 %, vendar bo do leta 2050 narastel na 45 %. Neto nadomestna stopnja – pokojnina iz obveznega
sistema glede na dohodke pred upokojitvijo znaša 38,5 %, kar je eden najnižjih odstotkov v OECD
(povprečje je 68,8 %). Posledično je tudi stopnja rizika revščine (30,6 %) na Irskem med najvišjimi med
državami OECD.
Raab, Roman, Gannon, Brenda, Diversity of labor supply incentives and retirement: evidence from Ireland,
Journal of Economic Policy Reform, Vol. 17, No.4, 2014, str. 303 – 305; OECD (2011), Pensions at a
Glance 2011: Retirement-income Systems in OECD Countries, OECD, Paris.
242

Hughes, Gerard, Stewart, Jim, Public and Private Provision of Pensions and the Ideal Pension System
for Ireland.
Turner, John, Muir, Dana in Pensions European Network for Research on Supplementary, Imagining the
Ideal Pension System: International Perspectives, Kalamazoo, Mich: W.E. Upjohn Institute, eBook
Academic Collection, 2011, str. 77.
243

Predmetno delo bo fokusirano na zadnjo veljavno zakonodajo - revidian Pensions Act iz leta 1990.

Več glej: Zakonodaja Irske, Irish Statue Book, dostopno na:
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1990/act/25/enacted/en/html.
Prečiščena
verzija
zakona
dostopna
na
spletni
strani
The
Pensions
Authority,
http://www.pensionsauthority.ie/en/Publications/The_Pensions_Act_1990/Better_Regulation__Pensions_Act_1990_No_25_31st_May_2016.pdf.
244

To so zlasti Statutory Guidances, s katerimi ta regulatorni in nadzorni organ predpisuje delovanje
poklicnih in individualnih pokojninskih shem.
Več glej: The Pensions Authority, dostopno na http://www.pensionsauthority.ie/en/Regulation/.
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•

prvi steber - državno pokojnino,245

•

drugi steber - poklicne pokojninske sheme,

•

tretji steber - individualne pokojninske sheme.

Na Irskem so zaposleni pred 1. januarjem 2014 postali upravičeni do državne pokojnine
65 letom starosti (angl. State Pension Age - SPA), s tem datumom pa se je upokojitvena
starost zvišala na 66 let. Do pokojninskih pravic iz dodatnih pokojninskih shem so
upravičeni s 65. letom starosti, kar je običajna upokojitvena starost (angl. Normal
Retirement Age - NRA). Po 1. januarju 2014 imajo torej člani dodatnih pokojninskih
shem možnost upokojitve in črpanja pravic iz shem še preden dosežejo SPA (66 let).
Upokojitev po obveznem pokojninskem sistemu ne sovpada več z upokojitvijo po
dodatnih pokojninskih shemah.246

4.1 Pravna ureditev dodatnih pokojninskih shem
Revidirani pokojninski zakon Pensions Act ureja dve vrsti poklicnih pokojninskih shem
v okviru drugega pokojninskega stebra (1 - 3) ter individualne pokojninske sheme v
okviru tretjega pokojninskega stebra (4 - 5):247
1. Sheme z določenimi prispevki (DC)
Te sheme (v nadaljevanju tudi »DC sheme«) opredeljuje Pensions Act kot sheme, pri
katerih so jasno definirani prispevki, ki jih plačuje delodajalec. 248 Enako velja za
prispevke člana, če v shemo vplačuje tudi sam. Pokojninske pravice, dajatve, do katerih

Državne pokojnine na Irskem se gibljejo v višini cca 200 - 240 EUR tedensko in se izplačujejo od
upokojitvene starosti 66 let dalje (od 1. janurja 2014). V naslednjih letih je Irska predpisala zvišanje
upokojitvene starosti na 67 let (od januarja leta 2021) in 68 let (od januarja leta 2028).
245

Več glej: Department of Social Protection, dostopno na http://www.welfare.ie/en/Pages/Pension.aspx.
246

The Pensions Authority, dostopno na: http://www.pensionsauthority.ie/, Department of Social
Protection, dostopno na http://www.welfare.ie/en/Pages/Pension.aspx.
247

Pensions Act1990; RAC truste ureja Taxes Consolidation Act 1997.

248

Pensions Act 1990, člen 2 v povezavi s členom 27.

70

je upravičen član, niso definirane. Član ima možnost, da iz zbranih sredstev na svojem
osebnem računu iz naslova vplačanih prispevkov in uspešnosti naložb po izpolnitvi
upokojitvene starosti, dogovori pokojninsko rento pri zavarovalnici, ki prodaja
življenjska zavarovanja, ali izbere drugo obliko izplačila. Četudi takšna shema nudi
vnaprej definirana izplačila v primeru smrti člana v varčevalnem obdobju, se po Pensions
Act šteje kot DC shema.249
2. Sheme z določenimi prejemki (DB)
Te sheme (v nadaljevanju tudi »DB sheme«) definira Pensions Act z negativno definicijo,
in sicer kot sheme, ki niso sheme določenih prispevkov. 250 Pri teh shemah je točno
določena dajatev (oz. dajatve), ki pripada članu ob upokojitvi oziroma njegovim
upravičencem ali vzdrževanim osebam v primeru članove smrti. Dajatev, ki jo prejema
član po upokojitvi, predstavlja določen del njegovega dohodka pred upokojitvijo;
načeloma je to 1/60-ina njegove končne plače za vsako leto vplačevanja v shemo.251
Ker se upokojitvena starost na državni ravni zvišuje s 66 na 67 let (do leta 2021) oziroma
na 68 let (do leta 2028) in ker predstavljajo sheme določenih prejemkov precejšnje breme
za delodajalce oziroma izvajalce teh shem, se sheme spreminjajo oziroma celo zapirajo.
Za delodajalce, ki so izvajalci teh shem, je namreč nejasno, kolikšen bo njihov dejanski
strošek pokojninskih dajatev za posameznega člana. To je odvisno od razmer na trgu,
uspešnosti investiranja vplačanih sredstev, rasti plač (zlasti pomembno, kadar je
prispevek delodajalca določen v odstotku od plače) ipd. Zaradi tega so se številne sheme
zaprle, in sicer tako za nove člane kot tudi za nova vplačila obstoječih članov. Posledica
tega je, da bo član ob upokojitvi dobil pokojnino, ki bo odvisna od tega, koliko let je
vplačeval vanjo, preden se je shema zaprla.252

249

Povzeto po: The Pensions Authority, Trustee handbook, 5th edition, april 2015, poglavje 1.6.2, str. 37.

250

Pensions Act 1990, člen 2 v povezavi s členom 27.

Npr.: »Član, ki je za delodajalca delal 40 let, prejme 40/60-in končne plače (cca 2/3 zadnje plače, angl.
final salary).« Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 6.
251

Povzeto po: The Pensions Authority, Trustee handbook, 5th edition, april 2015, poglavje 1.6.1, str. 37.
252

Povzeto po: The Pensions Authority, Trustee handbook, 5th edition, april 2015, poglavje 1.6.1, str. 37.
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3. Hibridne sheme
V praksi so pogoste tudi sheme, ki imajo značilnosti DB in DC shem, vendar jih je
potrebno glede na njihove značilnosti, z vidika zakonodaje, razvrstiti v predpisane
zakonske okvire - med DB ali DC sheme.253
4. Osebni pokojninski varčevalni račun
Osebne pokojninske varčevalne račune (angl. Personal Retirement Savings Account PRSA) ureja Pensions Act v desetem delu zakona.254 Gre za varčevalne račune, ki se jih
lahko poslužujejo posamezniki (redkeje delodajalci za zaposlene) z namenom varčevanja
za pokojnino. Odobreni morajo biti s strani irske davčne uprave in irskega pokojninskega
nadzornega organa The Pensions Authority.255
Za člana varčevanje v okviru PRSA pomeni tudi skrb za uveljavitev davčne olajšave za
vplačila, saj davčna olajšava ni avtomatična. Do 1. januarja 2016 sta delodajalec in
delavec plačala tudi PRSI (v določenih primerih) in USC na prispevke, od tega datuma
dalje pa za delodajalca ne velja več obveznost obračuna USC na njegove prispevke v
PRSA.256

5. Pogodbe o pokojninski renti
Pogodbe o pokojninski renti (angl. Retirement Annuity Contract - RAC oz. RAC Pension
trust) Pensions Act definira kot individualne pokojnine.257 Posamezniki sklepajo RAC

253

The Pensions Authority, Trustee handbook, 5th edition, april 2015, str. 38.

PRSA je irski zakonodajalec prvič vnesel v zakonodajo s Pensions Act 2002, s katerim je noveliral
Pensions Act 1990 in vanj vnesel novo deseto poglavje.
254

Pensions Act 1990, poglavje X, členi 91 - 125.
255

Pensions Act 2002, člen 94.

Finance Act 2015, z veljavo od 1. januarja 2016 dalje, ne zahteva več plačila USC na prispevke
delodajalca v pokojninsko shemo PRSA. Več glej: Revenue, Universal Social Charge FAQs na spletni
strani: http://www.revenue.ie/en/tax/usc/index.html.
256

»Trust RAC / Trust Retirement Annuity Contract means a trust scheme within the meaning of section
784(4) of the Taxes Consolidation Act 1997 which has been approved by the Revenue Commissioners for
the purposes of section 784(4) or 785(5) of that Act or the application for the approval of which under either
of those provisions is being considered.«
257
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pogodbe z zavarovalnico. Takšna pogodba o individualni pokojnini ima naravo
zavarovalne pogodbe in mora biti usklajena z zakonodajo, ki ureja življenjska
zavarovanja. 258 RAC pogodbo sklene posameznik, ki prejema dohodke od zaposlitve
(lahko je samozaposlen, ali pa gre za posameznika, kateremu delodajalec ne nudi poklicne
pokojninske sheme). Zavarovalna pogodba oziroma RAC certifikat (angl. RAC
Certificate), ki ga izda zavarovalnica, je osnova za uveljavljanje davčne olajšave za
vplačano premijo člana.259
Na Irskem so (v manjši meri) prisotni tudi RAC pension trusti kot posebne pokojninske
sheme, ki jih je odobril pristojni davčni organ in so pod skrbništvom. V te pokojninske
sheme delodajalci ne vplačujejo. Sheme temeljijo na principih shem z določenimi
prispevki. Navedeno pomeni, da bo član takšne sheme ob upokojitvi prejel stanje sredstev
na računu, ki bo odvisno od višine vplačanih prispevkov, donosa naložb, stroškov in
provizij ter stroška nakupa rente.260
V poklicnih pokojninskih shemah so lahko definirane vse ali le določene od naslednjih
navedenih pravic: upokojitev ob izpolnitvi običajne upokojitvene starosti (NRA);
predčasna upokojitev; upokojitev zaradi slabega zdravstvenega stanja; 261 pravice v
primeru smrti člana pred upokojitvijo; pravice v primeru smrti člana po upokojitvi;
pravice v primeru izstopa iz sheme.262

Pensions Act 1990, člen 2, ki napotuje na uporabo Taxes Consolidation Act 1997. Slednji RAC pogodbe
ureja v členih 783 do 787.
258

Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 21, str. 1.

Taxes Consolidation Act 1997, člen 783 v zvezi s členom 1016 in členoma 1017 in 1019. Davčno
olajšavo lahko uveljavlja le član, ki je premije plačeval, in ni prenosljiva na zakonskega/izvenzakonskega
partnerja. Irish Tax and Customs, Revenue, Notes for Guidance, Taxes Consolidation Act 1997 - Finance
Act 2015 edition, poglavje 30, str. 22.
259

260

The Pensions Authority navaja primere RAC trustov, ki so jih ustanovili: zavod revizorjev - Institute of
Chartered Accountants, Svet odvetniške zbornice Irske - Bar Council of Ireland in društvo pravnikov na
Irskem - Law Society of Ireland. Povzeto po: The Pensions Authority, Trustee handbook, 5th edition, april
2015, poglavje 1.6.4, str. 38.
Taxes Consolidation Act 1997, člen 784(3)(b) določa, da je resno bolan posameznik, ki je »permanently
incapable through infirmity of mind or body of carrying on his own occupation or any occupation of a
similar nature for which he is trained or fitted«.
261

262

The Pensions Authority, Trustee handbook, 5th edition, april 2015, str. 39.
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Posameznik pridobi pravico do uveljavljanja pravic iz poklicnih pokojninskih shem ob
izpolnitvi pogojev, ki jih določa shema, pri čemer pa starost ne sme biti nižja od 60 let.263
Posameznik lahko uveljavlja pravice tudi iz pokojninske sheme RAC, ko dopolni 60 let,
pri čemer ni nujno, da se upokoji in prejema pokojnino iz obveznega sistema
pokojninskega zavarovanja.264 Izjemoma lahko pravice uveljavlja prej (po izpolnjenem
50. letu in do 60. leta, ali pa pri katerikoli starosti v izjemnih primerih). Pokojninske
pravice mora uveljaviti do izpolnjenega 75. leta starosti.265

4.2 Davčna ureditev dodatnih pokojninskih shem
Davčnopravna ureditev dodatnih pokojninskih shem je urejena v 30. delu revidiranega
zakona Taxes Consolidation Act iz leta 1997 (v nadaljevanju Taxes Consolidation
Act).266
Pokojninski sistem Irske je EET sistem:267

- (E): Davčna olajšava za vplačila je po višini diferencirana glede na starost člana
sheme in omejena z maksimalnim letnim zneskom, ki je vezan na letne dohodke
člana oziroma na s strani ministrstva za finance predpisan maksimalni znesek.
Vplačila, ki jih opravi delodajalec, lahko slednji uveljavlja kot posebno olajšavo za
namen zniževanja davčnih obveznosti iz naslova davka na dohodek pravnih oseb.268

»Normal pensionable age means the later of (a) the earliest age at which a member of a scheme is entitled
under the rules of the scheme (other than under any early retiement rule) to receive an immediate retirement
benefit, or (b) the age of 60 years.«
263

Pensions Act 1990, člen 2.
264

Raab, Gannon, o.c. 2014, str. 310.

Izjemoma lahko pravice uveljavi prej (pred 60. letom), in sicer: (1) če gre za določene poklice in to
odobri pristojni davčni organ (v tem primeru lahko pravice uveljavi najprej ob izpolnjenem 50. letu); (2) če
je član resno bolan (angl. serious ill-health), lahko pravice uveljavi kadarkoli (ne glede na starost), vendar
pa mora z zdravstveno dokumentacijo zavarovalnici dokazati zatrjevano resno bolezen.
265

Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 21.5.
266

Zakon se revidira zlasti s Finance Acts, kot je razvidno v nadaljevanju naloge.

267

Več na str. 9 - 11 te naloge.

268

Več v poglavjih 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 te naloge.
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- (E): Ni davka na kapitalske dobičke ali donose skladov (angl. investment income
ali capital gains).269

- (T): Izplačila so obdavčena, razen v določenih primerih enkratnih izplačil do
predpisanega zneska. Pokojnine so obdavčene z davkom na dohodek na letni ravni
(davčno leto je enako koledarskemu letu).270
Člani in delodajalci so upravičeni do davčnih olajšav iz naslova vplačil prispevkov v
pokojninske sheme, v kolikor so sheme odobrene s strani pristojnega davčnega organa,
skladno s členom 774 revidiranega zakona Taxes Consolidation Act.271
Taxes Consolidation Act zaradi davčno ugodnejše obravnave vplačil, upravljanja in
izplačevanja iz pokojninskih skladov predpisuje tudi standardni prag premoženja (angl.
Standard Fund Threshold), ki ga ima lahko posameznik v pokojninskem skladu in iz njega
črpa pokojnino in druge pravice, na dva milijona EUR.272 V določenih primerih lahko
posameznik zaprosi za višji prag - osebni prag (Personal Fund Threshold).273
Irska zakonodaja z vidika davčne obravnave ne ločuje med poklicnimi in individualnimi
shemami, se pa lahko pojavljajo določene razlike glede na vrsto pokojninske sheme in
vrsto vplačanih prispevkov (redni prispevki/dodatna vplačila).274
Posameznika spremlja njegovo osebno davčno potrdilo (angl. Tax Credit Certificate TCC), ki izkazuje raven njegove upravičenosti do davčnih odbitkov, ki mu jih priznava
davčna uprava. Navedeno potrdilo mora pri obračunu dohodka (plače ali poklicne
pokojnine) upoštevati tudi delodajalec/izvajalec pokojninske sheme.275

Primerjaj: V letih 2011 - 2015 je irska vlada predpisala poseben davek na premoženje v pokojninskih
shemah (pokojninskih skladih). Več v poglavju 4.2.4 te naloge.
269

270

Več v poglavjih 4.2.5 - 4.2.10 te naloge.

271

Taxes Consolidation Act 1997, 30. poglavje, členi 770 - 790E.

Zakonodajalec je takšen prag prvič predpisal 7. decembra 2005 v višini 5 milijonov EUR; v naslednjih
letih se je ta prag znižal najprej na 2.3 milijona EUR (od 7. decembra 2010 dalje), nato pa na sedanjih 2
milijon EUR s 1. januarjem 2014 s finančno zakonodajo (Finance Act 2013).
272

273

Več v poglavju 4.2.6 te naloge.

274

Več v poglavju 4.2.1 te naloge in v opombi 314.

275

Več o TCC na spletni strani irske davčne uprave: http://www.revenue.ie/.
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4.2.1 Davčna obravnava vplačanih prispevkov s strani člana
Prispevki člana v pokojninske sheme, in sicer tako v poklicne pokojninske sheme kot tudi
v individualne pokojninske sheme (RAC in PRSA), so v določeni meri izvzeti iz
obdavčitve iz naslova davka na dohodek. Davčna olajšava se obravnava z vidika dveh
kriterijev.
1. Prvi kriterij: limit, vezan na starost in dohodek člana
Višina letne davčne olajšave je predpisana s 6-stopenjsko lestvico in je odvisna od starosti
ter dohodkov člana (angl. remuneration/net relevant earnings), in sicer bruto dohodkov,
ki jih prejema zaposlena oseba in neto dohodkov (dohodki - odhodki) samozaposlene
osebe.276 Podroben prikaz davčnih olajšav je predstavljen v tabeli št. 4.277
Tabela 4: Davčna obravnava prispevkov člana
Starost v letih

Odstotek od dohodka člana

Manj kot 30

15

30 - 39

20

40 - 49

25

50 - 54

30

55 - 59

35

60 in več

40

Vir: Irish Tax and Customs.

»For employees, earnings means gross pay for tax purposes. For the self-employed, earnings means net
relevant earnings, that is, earnings less allowable expenses.«
276

Več glej: Citizen's Information, dostopno dne 15. marca 2016 na spletni strani
http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/personal_finance/pensions/occupational_pensions.h
tml.
277

Taxes Consolidation Act 1997, sekcija 774 (7)(c).

Več glej: Irish Tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 26, str. 2.
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Limit izvzetja je za člane, ki so mlajši od 30 let, predpisan v višini 15 % in s starostjo
članov narašča do limita 40 %, ki je določen za člane, starejše od 60 let. Posebne
obravnave so deležni športniki in druge osebe, ki se zaradi narave poklica upokojujejo
prej kot pa ostali. Zanje je država predpisala oprostitev v višini 30 % neto zaslužka.278

2. Drugi kriterij: maksimalni letni dohodek
Maksimalni letni neobdavčeni znesek se določi z upoštevanjem zgoraj navedene lestvice
in maksimalnega letnega dohodka, ki ga predpiše irska vlada.

Tabela 5: Maksimalni letni dohodek
Davčno leto

Maksimalni letni dohodek v
EUR

2003

254.000,00

2004

254.000,00

2005

254.000,00

2006

254.000,00

2007

262.382,00

2008

275.239,00

2009

150.000,00

2010

150.000,00

2011

115.000,00

2012

115.000,00

2013

115.000,00

2014

115.000,00

2015

115.000,00

2016

115.000,00

Vir: Irish Tax and Customs.

Taxes Consolidation Act 1997, sekcija 787 in Schedule 23A. Več v: Irish Tax and Customs, Revenue
Pensions Manual, poglavje 3.2, str. 1.
278
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Znesek maksimalnega letnega dohodka je v obdobju od 2003 do 2006 znašal 254.000,00
EUR, v nadaljnjih letih se je zvišal, nato pa znižal kar za polovico in od leta 2011 dalje
znaša 115.000,00 EUR. V tabeli št. 5 je prikazana višina maksimalnega upoštevnega
dohodka v obdobju 2003 do 2016.279
Zakon določa, da vplačila prispevkov v eno ali več pokojninskih shem skupaj ne smejo
presegati limita, vezanega na starost in dohodke. Če ga presegajo, potem se upoštevata
ustrezen starostni odstotek in maksimalni letni dohodek.280
Če član v določenem letu ne more uveljavljati oprostitve plačila davka za vplačane
prispevke v pokojninsko shemo, ker je presegel predpisani maksimalni limit, lahko
razliko pod določenimi zakonskimi pogoji uveljavlja v naslednjih letih.281
Član pokojninske sheme lahko opravi tudi dodatna vplačila (angl. additional voluntary
contributions - AVCs) v pokojninsko shemo - individualno ali poklicno, lahko pa
dogovori tudi posebni AVC pokojninski načrt. Za dodatna vplačila lahko član uveljavlja
davčno olajšavo, v kolikor so v mejah njegovih limitov letno vplačanih prispevkov.282
V nadaljevanju so predstavljeni trije primeri izračunov davčnih olajšav Irske davčne
uprave.283

279

Irish Tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 3.2., str. 2.

280

Taxes Consolidation Act 1997, člen 790A.

Taxes Consolidation Act, člen 774(7)(d),(e) določa: »Contributions that cannot be allowed due to an
insufficiency of earnings will be carried forward to later years.« Podobno določajo tudi člen 776 in člena
787 (se nanaša na RAC), 787C (se nanaša na PRSA). Irish Tax and Customs, Revenue, Notes for Guidance,
Taxes Consolidation Act 1997 - Finance Act 2015 edition, poglavje 30, str. 13, 15, 44.
281

»For the purposes of the relief, an individual’s net relevant earnings are not to exceed the »earnings
limit« (currently set at 115,000 EUR) but this limit is not to apply in relation to additional voluntary PRSA
contributions. AVC PRSA contributions will be added to any relief granted under the main scheme via the
net pay arrangement for the purposes of calculating whether the amounts exceed the age percentage limit
and the earnings limit.«
282

Irish Tax and Customs, Revenue, Notes for Guidance, Taxes Consolidation Act 1997 - Finance Act 2015
edition, poglavje 30, str. 44; Taxes Consolidation Act 1997, člen 787B.
283

Revenue, Tax Briefing, Tax Relief for Pension Contributions: Application of Earnings Limit, Issue 74,
september 2009, dostopno na: http://www.revenue.ie/en/practitioner/tax-briefing/archive/74/#footnote3.
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Primer 1:
Oseba A, stara 50 let, je zaslužila bruto dohodek 200.000,00 EUR v letu 2009 in opravila
vplačila z v poklicno pokojninsko shemo v višini 60.000,00 EUR.284
V letu 2009 je veljal maksimalni dohodkovni letni znesek v višini 150.000 EUR. Z
upoštevanjem, da je oseba A stara 50 let, je upravičena do davčne olajšave za vplačane
prispevke v pokojninsko shemo v višini 30 % svojega letnega dohodka (kar znese
60.000,00 EUR), vendar ne več kot 30 % od predpisanega letnega dohodka za leto 2009,
ki znaša 45.000,00 EUR (150.000,00 EUR x 30 %). Glede na navedeno, lahko oseba A
za leto 2009 uveljavi kot davčno olajšavo le znesek 45.000,00 EUR.

Primer 2:
Oseba B, stara 40 let, je samozaposlena. V letu 2009 je dosegla neto dohodek v višini
100.000,00 EUR. Oseba B plačuje tudi prispevke oziroma zavarovalno premijo v
individualno pokojninsko shemo (RAC/PRSA) in je v letu 2009 opravila vplačila v skupni
višini 30.000,00 EUR.285
Oseba B je upravičena do davčne olajšave v višini 25 % od doseženega neto dohodka
100.000,00 EUR, ki znese 25.000,00 EUR. Za 5.000,00 EUR davčne olajšave ne more
uveljavljati. Maksimalnega predpisanega dohodkovnega limita oseba B ne more
uveljavljati. Mogoče bi ga bilo uveljavljati, če bi oseba B na letni ravni v letu 2009
zaslužila npr. znesek 150.000,00 EUR neto.

Primer 3:
Oseba C, stara 28 let, je v letu 2009 prejela plačo v skupni višini 100.000,00 EUR in
dohodek kot samozaposlena oseba v višini 100.000,00 EUR. V poklicni pokojninski shemi
delodajalca, h kateri je pristopila, se je zavezala, da bo letno vplačala vsaj 10 % plače

284

S spremembami povzeto po: Revenue, Tax Briefing, Tax Relief for Pension Contributions: Application
of Earnings Limit, Issue 74, september 2009, dostopno na: http://www.revenue.ie/en/practitioner/taxbriefing/archive/74/#footnote3.
285

S spremembami povzeto po: Revenue, Tax Briefing, Tax Relief for Pension Contributions: Application
of Earnings Limit, Issue 74, september 2009, dostopno na http://www.revenue.ie/en/practitioner/taxbriefing/archive/74/#footnote3.
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(to znese 10.000,00 EUR).286
Letni dohodek osebe C je znašal 200.000,00 EUR, kar je več kot maksimalni letni
dohodkovni limit 150.000,00 EUR. Maksimalna davčna olajšava za to osebo bi bila
22.500,00 EUR (15 % od 150.000,00 EUR). Z upoštevanjem starosti osebe C bi bila ta
upravičena do davčne olajšave za vplačane prispevke v višini 15 % od dohodka
(15.000,00 EUR), ker pa je opravila vplačila v višini le 10.000,00 EUR, lahko uveljavlja
le ta znesek.
Oseba C bi lahko do konca davčnega leta 2009 opravila dodatno vplačilo v poklicno
pokojninsko shemo v višini 5.000,00 EUR, kar bi ji omogočilo, da bi v celoti »porabila«
davčno olajšavo iz tega naslova. Oseba C bi lahko v letu 2009 sklenila še individualni
pokojninski dogovor (RAC/PRSA) in razliko možne davčne olajšave za vplačane
prispevke v višini 7.500,00 EUR (15 % od 50.000,00 EUR) do maksimalnega letnega
dohodkovnega limita, ki je za leto 2009 znašal 150.000,00 EUR, vplačala v takšno shemo.

4.2.2 Davčna obravnava vplačanih prispevkov s strani delodajalca
Prispevki, ki jih delodajalec vplača v pokojninsko shemo v korist člana, so opredeljeni
kot davčna olajšava pod določenimi pogoji:287

- davčni urad mora pokojninsko shemo odobriti kot shemo, pri kateri se lahko
uveljavlja davčna olajšava;

- delodajalec lahko uveljavlja plačilo tistih rednih prispevkov (angl. ordinary annual
contributions), ki jih je opravil v davčnem letu;288

286

S spremembami povzeto po: Revenue, Tax Briefing, Tax Relief for Pension Contributions: Application
of
Earnings
Limit,
primer
1,
Issue
74,
september
2009,
dostopno
na:
http://www.revenue.ie/en/practitioner/tax-briefing/archive/74/#footnote3.
287

Povzeto po: Irish Tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavja 4.1 - 4.8; Irish Tax and
Customs, Revenue, Notes for Guidance, Taxes Consolidation Act 1997 - Finance Act 2015 edition,
poglavje 30, str. 11 - 12.
288

Taxes Consolidation Act 1997, člen 774(6).

80

- prispevki morajo biti v primerni višini (angl. meaningful), ki je v domeni presoje
davčnega urada in je vezana na posameznega delodajalca;

- minimalna višina prispevkov ni določena;
- dodatna plačila prispevkov (angl. special contributions) lahko delodajalec
uveljavlja, vendar ima davčni organ možnost, da oprostitev razporedi v prihodnja
leta, če se bi npr. preseglo posameznikov letni limit; prilagodi se tudi davčno
potrdilo posameznika za prihodnja leta.289

Prispevki delodajalca v poklicno pokojninsko shemo ne vplivajo na limit prispevkov, ki
jih lahko član opravi v davčnem letu. Od prispevkov delodajalec plača še obvezne
prispevke za socialna zavarovanja (angl. Pay Related Social Insurance - PRSI) 290 in
obvezno socialno dajatev (angl. Universal Social Charge - USC).291
Drugače je s prispevki, ki jih delodajalec plača za namen individualne pokojnine člana
(RAC ali PRSA). Takšni prispevki se štejejo kot boniteta (angl. benefit-in-kind) in se
štejejo članu v njegov limit.292
Primer:
Član je v letu 2016 zavezan plačati davek na dohodek po stopnji 40 % (USC po stopnji
5,5 %, PRSI). Mesečno prispeva 200 EUR v poklicno pokojninsko shemo. Enak znesek,
ki ga plača član, plača tudi delodajalec v poklicno pokojninsko shemo.293
Za svoje vplačilo lahko član uveljavlja še davčno olajšavo v višini 40 % od prispevka,
kar znese 80,00 EUR. Član ima tako na svojem računu v poklicni pokojninski shemi

289

Taxes Consolidation Act 1997, člen 774.

290

Več o PRSI na: http://www.welfare.ie/en/Pages/SW14-2016.aspx.

USC je davek, ki se plača od bruto dohodka. Več o USC na spletni strani Irske davčne uprave, dostopno
na: http://www.revenue.ie/en/tax/usc/; in na strani https://www.taxback.com/blog/universal-social-chargeto-be-reduced-in-budget-2016.
291

292

Irish Tax and Customs, Revenue, Notes for Guidance, Taxes Consolidation Act 1997 - Finance Act
2015 edition, poglavje 30, str. 45.
Povzeto, z upoštevanimi spremembami davčne zakonodaje, po: The Pensions Authority, Tax relief on
pension contributions, dne 10. aprila 2016 dostopno na:
293

http://www.pensionsauthority.ie/en/LifeCycle/TaxTax_relief_on_employer_contributions.
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400,00 EUR, pri ugotavljanju letne davčne osnove od davka na dohodek pa lahko
uveljavlja še davčno olajšavo (80,00 EUR). Članov neto strošek je tako le 120,00 EUR,
kot je predstavljeno tudi v tabeli št. 6.
Tabela 6: Primer izračuna neto stroška člana
Prispevek
(mesečno v
EUR)

Boniteta
(Benefit-inKind)

Davčna
olajšava

Neto strošek
člana

Delodajalec

200,00

0,00

0,00

0,00

Član

200,00

0,00

80,00

120,00

Skupaj

400,00

0,00

80,00

120,00

Vir: The Pensions Authority.

4.2.3 Davčna obravnava prispevkov, vplačanih v pokojninske sheme izven
Irske
Finance Act 2005 predpisuje pogoje, pod katerimi bo irska davčna uprava odobrila
poklicne pokojninske sheme (angl. overseas pension scheme; v nadaljevanju tudi »tuja
pokojninska shema«), ki se izvajajo v drugih državah članicah in v katere vplačujejo
delavci in delodajalci, za namene uveljavljanja davčnih olajšav za te vplačane
prispevke.294
Irska davčna uprava dovoljuje davčne olajšave za prispevke, ki so bili vplačani v »tujo«
pokojninsko shemo, če so izpolnjeni predpisani pogoji: da je shema izvajana s strani
institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP) na način, kot ga določa pravo
EU; da je pokojninska shema ustanovljena v eni od držav članic EU skladno z njeno
nacionalno zakonodajo in skladno z direktivo 2003/41/EC.295

294

Finance Act 2005, člen 21 v zvezi z Taxes Consolidation Act 1997.

IORP oz. Institution for Occupational Retirement Provision, kot jo določa Direktiva EU v členu 6(a):
»institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje pomeni ne glede na njeno pravno obliko institucijo, ki
posluje na podlagi kapitalskega kritja in je ustanovljena ločeno od kakršnega koli podjetja, ki plačuje
295
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Zakon je delavcem migrantom, ki se preselijo na Irsko iz druge države EU, oziroma se
vrnejo na delo nazaj na Irsko, a še vedno plačujejo prispevke v tujo pokojninsko shemo
(poklicno ali individualno), omogočil, da se ti prispevki upoštevajo, če so izpolnjeni
določeni pogoji za shemo in za migranta.296 Izključuje pa upoštevanje prispevkov, ki so
vplačani v okviru obveznih socialnih (pokojninskih) zavarovanj.297

Tuja pokojninska shema mora izpolnjevati naslednje zakonske pogoje: (1) pokojninska
shema mora biti ustanovljena/dogovorjena z izključnim namenom, da članom zagotovi
pravico v primeru upokojitve (starostna pokojnina, drugo) podobno, kot jih zagotavljajo
irske pokojninske sheme; (2) po nacionalnem pravu države članice, kjer je ustanovljena,
izpolnjuje pogoje za davčne olajšave za vplačane prispevke; (3) je član (delavec migrant)
izvajalcu te pokojninske sheme nepreklicno dovolil, da poda vse podatke irski davčni
upravi, ki jih lahko le-ta zahteva.298
Član pokojninske sheme (delavec migrant) mora izpolnjevati naslednje pogoje: biti mora
rezident Irske; je bil član pokojninske sheme v času, ko se je preselil na Irsko; je bil
rezident države članice EU v času, ko je prvič postal član pokojninske sheme in je bil
upravičen do davčne olajšave za vplačane prispevke po nacionalnem pravu države članice
EU; neposredno, preden je postal rezident Irske, je imel prebivališče izven Irske
kontinuirano tri leta; je državljan države članice EU ali je bil rezident v kateri od držav

premijo ali poklicnega združenja z namenom zagotavljati pokojnine v smislu poklicne dejavnosti na podlagi
sporazuma ali pogodbe, sklenjenima: (1) individualno ali kolektivno med delojemalcem/delojemalci in
delodajalcem/delodajalci ali njihovimi zastopniki, ali (2) s samozaposlenimi osebami v skladu z zakonodajo
matične in gostiteljske države članice, ki opravljajo neposredno iz njiju izhajajoče dejavnosti;…«.
Direktiva 2003/41/EC evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru
institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, UL L 235, 23. septembra 2003, str. 10 – 21.
296

Prispevki, ki so vplačani v tujo pokojninsko shemo od vključno 1. januarja 2005 dalje.

Taxes Consolidation Act 1997, člena 787M-787N. Gre za nove določbe, ki jih je v Taxes Consolidation
Act 1997 vnesel člen 21 zakona Finance Act 2005. Irish Tax and Customs, Revenue, Notes for Guidance,
Taxes Consolidation Act 1997 - Finance Act 2015 edition, poglavje 30, str. 51 - 53.
297

Taxes Consolidation Act 1997, člen 787M. Več v: Irish Tax and Customs, Revenue Pensions Manual,
poglavja 4.1 - 4.8; Irish Tax and Customs, Revenue, Notes for Guidance, Taxes Consolidation Act 1997 Finance Act 2015 edition, poglavje 30, str. 51 - 53.
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članic EU299 neposredno, preden je postal rezident Irske.300
Če pogoj treh let ni izpolnjen, ostali pogoji pa so, zakon daje izrecno pooblastilo irski
davčni upravi, da takšno osebo kljub temu opredeli kot osebo, ki izpolnjuje pogoje.301
Če so izpolnjeni pogoji za pokojninsko shemo in delavca/člana-migranta, potem lahko
irska davčna uprava upošteva naslednje:302
1. prispevki, ki jih vplača delodajalec iz druge države članice EU za svojega delavca
v poklicno pokojninsko shemo, se ne obdavčijo;
2. prispevki, ki jih vplača član, se obravnavajo kot davčna olajšava po pravilih, ki jih
določa irska nacionalna zakonodaja.
V kolikor zakonski ali bilateralno dogovorjeni pogoji za izvzem iz obdavčitve oz. za
davčno olajšavo niso izpolnjeni, zakon določa, da so prispevki delodajalca v pokojninsko
shemo v korist delavca obdavčeni kot nagrade (angl. emolument).303

4.2.4 Davčna obravnava premoženja člana v pokojninski shemi
Na Irskem je uveljavljen EET sistem, iz česar izhaja, da davek na dohodek sklada oz na
kapitalske dobičke iz naslova investiranja vplačanih prispevkov ni obdavčen.304 Kljub
temu je irska vlada v letu 2011 z zakonom Finance Act 2011305 predpisala poseben davek

Za rezidenta druge države članice se šteje oseba, ki izpolnjuje pogoje po bilaterialnem sporazumu o
izogibanju dvojni obdavčitvi (Double Taxation Agreement - DTA), ki ga je z državo članico EU podpisala
Irska.
299

300

Taxes Consolidation Act 1997, člen 787M(1).

Taxes Consolidation Act 1997, člen 819 določa, da rezident Irske postane posameznik, če na Irskem
prebiva 183 dni ali več v davčnem letu, ali na Irskem prebiva 280 dni ali več v davčnem letu in predhodnem
letu; ali se izreče za rezidenta Irske in mora ostati rezident še naslednje leto.
301

Taxes Consolidation Act 1997, člen 787N(2).

Taxes Consolidation Act 1997, člen 787N(1). Več v: Irish Tax and Customs, Revenue Pensions Manual,
poglavje 17.
302

303

Taxes Consolidation Act 1997, člen 777.

304

Več na str. 10 in 74 - 75 te naloge.

305

Finance (No.2) Act 2011 je v členu 4 revidiral člen 125B zakona Stamp Duties Consolidation Act 1999.
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na tržno vrednost premoženja (angl. levy on pension scheme assets), ki ga ima član v
pokojninski shemi.306
V obdobju od leta 2011 do 2014 je bil predpisan davek po enotni davčni stopnji 0,6 %.
Za leto 2014 je vlada predpisala še dodatno stopnjo 0,15 %, tako da je davek za leto 2014
znašal 0,75 %.307 V letu 2015 pa je bil davek določen v stopnji 0,15 %.308
Davčna osnova je tržna vrednost premoženja, ki ga ima član v pokojninski shemi, vsako
leto na dan 30. junija. Davčni zavezanec vloži davčni obračun in opravi plačilo davka do
25. septembra vsakega davčnega leta. Davčni zavezanec je član, plačnik pa tisti, ki
upravlja s premoženjem pokojninske sheme,309 in, ki za plačani znesek, zniža sredstva v
shemi oziroma pravice člana, vezane na vplačana sredstva.310
Obdavčeni so tako poklicne pokojninske sheme, PRSA, kot tudi pogodbe o pokojninski
renti. Izjeme od navedenega davka so državne pokojnine in pokojninske sheme javnega
sektorja.311
V kolikor je tržna vrednost sredstev člana na dan 30. junija 2014 znašala 100.000,00 EUR,
je znašal davek 750,00 EUR. Ker je bil za leto 2015 davek predpisan po enotni stopnji
0,15 %, je na dan 30. junij 2015 znašal 150,00 EUR. Izračun je shematsko prikazan v
tabeli št. 7.

Tržno vrednost (angl. market value) določa člen 548 Taxes Consolidation Act 1997 kot ceno, za katero
lahko utemeljeno pričakujemo, da bi jo doseglo sredstvo na prostem trgu.
306

Podobno tudi: Irish Tax and Customs, Revenue Operational Manual, Stamp Duties Consolidation Act,
reviewed, januar 2016, poglavje 9.6, str. 7.
Finance (No.2) Act 2013 je z členom 71 revidiral člen 125B zakona Stamp Duties Consolidation Act
1999.
307

308

Ibid.

Več o tem glej: Irish Tax and Customs, Revenue Operational Manual, Stamp Duties Consolidation Act,
reviewed, januar 2016, poglavje 9.6, str. 7.
309

310

Finance (No.2) Act 2011.

Prav tako se ta davek ne obračuna na: ARFs, AMRFs, rente and vested PRSAs (PRSA, kjer je član
uveljavljal enkratno izplačilo). Več o tem glej: Irish Tax and Customs, Revenue Operational Manual, Stamp
Duties Consolidation Act, reviewed, januar 2016, poglavje 9.6, str. 9.
311
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Tabela 7: Primer izračuna davka na premoženje v pokojninski shemi
Davčno leto

Davčna osnova v EUR

Davčna stopnja v %

2014

100.000,00

0,75

750,00

2015

100.000,00

0,15

150,00

Skupaj v EUR

Vir: Irish Tax and Custms in lastna izdelava.

Predmetni davek je bil ukinjen in ga zakonodaja za leto 2016 ne predpisuje več.312

4.2.5 Davčna obravnava izplačil iz pokojninske sheme
Član pred upokojitvijo ne more črpati sredstev v pokojninskih shemah, razen v
predpisanih primerih (npr. resna bolezen, angl. serious ill-health).313
Izjemoma lahko posameznik pred upokojitvijo črpa določen del prispevkov, in sicer t.i.
dodatna vplačila (angl. additional voluntary contributions - AVCs), ki jih je v pokojninsko
shemo vplačal sam. 314 S časovno omejeno izjemo zakon omogoča članom poklicnih
pokojninskih shem, da v tri-letnem obdobju črpajo 30 % vrednosti dodatno vplačanih
prispevkov.315

The Finance Act 2015, objavljen dne 22. oktobra 2015, ne vsebuje več davka na premoženje v
pokojninskem skladu.
312

313

Več glej: opombi 261 in 265.

Več v: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 21.5.
Dodatna vplačila (angl. additional voluntary contributions - AVCs) lahko član vplača v poklicno
pokojninsko shemo, posebno AVC shemo ali v individualno pokojninsko shemo PRSA. Dodatna vplačila,
ki jih član opravi v poklicno pokojninsko shemo, se bodo obravnavala enako kot druga (redna) vplačila v
smislu določitve upokojitvene starosti in pravic iz sheme. Ko se član upokoji, mora hkrati uveljavljati svoje
pravice tudi iz naslova vseh vplačil v poklicno pokojninsko shemo.
314

Poklicne pokojninske sheme lahko določijo, pod kakšnimi pogoji (npr. trajanje zaposlitve pri delodajalcu)
in kolikšen znesek lahko član črpa ob upokojitvi kot enkratno izplačilo iz naslova dodano vplačanih
prispevkov.
Taxes Consolidation Act 1997, člen 782A. Triletno obdobje velja od 27. marca 2013 dalje, t.j. od
sprejetja Finance Act 2013.
315
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Črpani znesek se obdavči z davkom na dohodek, kar izvede izvajalec pokojninske sheme
po stopnji 40 %, razen če član predloži davčno potrdilo TCC iz katerega je razvidno, da
je upravičen do nižje stopnje (20 %) obdavčitve. Izjemo od obdavčitve določa zakon. Na
izplačilo članu se ne obračunata PRSI in USC.316
Ob izpolnitvi pogojev pokojninske sheme za upokojitev lahko član iz pokojninske sheme
črpa vsa zbrana sredstva (če mu shema to dopušča). Za zbrana sredstva (ali del le-teh)
lahko dogovori izplačevanje pokojninske rente (angl. retirement annuity). Če članu to
omogočajo pravila pokojninske sheme, lahko re-investira vsa/del zbranih sredstev v
posebnih pokojninskih skladih (angl. approved retirement fund - ARF ali approved
minimum retirement fund - AMRF), sredstva še naprej ohrani v PRSA shemi (kot t.i.
vested PRSA), ali pa npr. sklene rentno zavarovanje pri zavarovalnici.317
Pri črpanju se upoštevajo standardni in osebni pragi premoženja iz naslova pokojninskih
prihrankov, ki vplivajo na obdavčitev izplačil(a). Del črpanih sredstev je neobdavčeno
izplačilo v enkratnem znesku (angl. retirement lump sum). Navedeno je predstavljeno v
naslednjih poglavjih.

4.2.6 Standardni in osebni prag premoženja
Zakon Taxes Consolidation Act zaradi davčno ugodnejše obravnave vplačil, upravljanja
in izplačevanja iz pokojninskih shem, predpisuje standardni prag premoženja (angl.
Standard Fund Threshold - SFT), ki ga ima lahko posameznik v pokojninskem skladu in
iz njega črpa pokojnino in druge pravice. 318 SFT je bil prvič zakonsko predpisan leta
2005; njegova višina pa se je večkrat spremenila. Od leta 2014 je SFT omejen na dva

Več o tem glej: Irish Tax and Customs, Revenue, Notes for Guidance, Taxes Consolidation Act 1997 Finance Act 2015 edition, poglavje 30, člen 782A.
316

Taxes Consolidation Act 1997, člen 531AM.

317

Več na: Irish Life in Standard Life: https://www.irishlife.ie/; http://www.standardlife.ie/.

318

Taxes Consolidation Act, člen 787O in nasl.
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milijona EUR.319
V kolikor ima posameznik v pokojninski shemi več kot 2 milijona EUR zbranih sredstev,
se razlika nad tem zneskom obdavči z davkom na dohodek po davčni stopnji 40 %. Davek
obračuna in plača izvajalec pokojninske sheme. Če ima posameznik več pokojninskih
shem, se upoštevajo vsa zbrana sredstva, ki kumulativno ne smejo preseči znesek 2
milijona EUR, da bi bila neobdavčena (izjema je PFT). Višina SFT v obdobju 2005 do
2016 je prikazana v tabeli št. 8.320
Tabela 8: Višina standardnega praga premoženja
Davčno leto

Višina SFT v EUR

2005

5.000.000,00

2006

5.000.000,00

2007

5.165.000,00

2008

5.418.085,00

2009

5.418.085,00

2010

5.418.085,00

2011

2.300.000,00

2012

2.300.000,00

2013

2.300.000,00

2014

2.000.000,00

2015

2.000.000,00

Vir: Irish Tax and Customs.

319

Finance (No. 2) Act 2013, sekcija 18.

Več v: Budget 2014 Pension - Standard Fund Threshold regime (2014).
320

Irish Tax and Customs, Revenue, Notes for Guidance, Taxes Consolidation Act 1997 - Finance Act
2015 edition, poglavje 30, podpoglavje 2C, str. 53 - 80 in Schedule 23B; Irish Tax and Customs, Revenue
Pensions Manual, poglavje 25.
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V določenih primerih lahko posameznik zaprosi za višji prag - osebni prag premoženja v
pokojninskih shemah (angl. Personal Fund Threshold - PFT).321
Ob spremembah zakonodaje in določitvah novih nižjih standardnih pragov premoženja,
zakonodajalec predpiše zakonsko pravico, da član pokojninske sheme pristojni davčni
urad v določenam časovnem obdobju lahko zaprosi za višji prag premoženja v svojih
pokojninskih shemah. Na ta način si član zviša predpisani standardni prag premoženja,
ker je vrednost njegovega pokojninskega premoženja na zakonsko določen datum (angl.
specified date) že višja od tiste, ki jo na ta datum predpisuje zakon (SFT). Takšen mejni
datum je bil z zadnjo zakonsko spremembo določen na 1. januar 2014, posameznik pa je
lahko za zvišanje praga zaprosil v 12 mesecih po tem, ko je irska davčna uprava uvedla
elektronski sistem.322
Vrednost premoženja obsega tako premoženje v pokojninskih shemah do katerega še ne
more dostopati, ker še ni izpolnil pogojev, kot tudi morebitno premoženje v pokojninskih
shemah, do katerega je že upravičen, in sicer od 7. decembra 2005 dalje.323
Vrednost premoženja v pokojninski shemi določenih prispevkov je vrednost sredstev, ki
jih ima posameznik v skladu, oziroma, če je že postal upravičen do njih, izplačila ali
vrednost premoženja, ki ga je porabil za nakup pokojninske rente ali prenesel v poseben
pokojninski sklad. Drugače je pri shemi določenih prejemkov, pri kateri je potrebno

321

Taxes Consolidation Act, člen 787P.

Več v: Irish Tax and Customs, Revenue, Notes for Guidance, Taxes Consolidation Act 1997 - Finance Act
2015 edition, poglavje 30, podpoglavje 2C, str. 53 - 80 in Schedule 23B; Irish Tax and Customs, Revenue
Pensions Manual, poglavje 25.3.
322

Rok za uveljavljanje zadnjega zakonskega PFT se je iztekel dne 31.7.2015. Irish Tax and Customs,
Revenue Pensions Manual, poglavje 25.3.
Upoštevajo se poklicne pokojninske sheme določenih prispevkov oziroma določenih dajatev, RAC,
PRSA, pogodbe o pokojninski renti.
323

Pri opredelitvi premoženja, do katerega je že upravičen se upoštevajo dogodki, ki jih zakonodaja šteje kot
BCE - benefit crystallisation events: pridobitev pravice do pokojnine oziroma pokojninske rente; prejem
enkratnega izplačila; prenos (dela) premoženja v poseben pokojninski sklad (angl. approved retirement
fund - ARF, approved minimum retirement fund - AMRT); zadržana sredstva v PRSA.
Več v: Irish Tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 25.3.
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upoštevati, kakšne pravice določa konkretna pokojninska shema, v katero je član
vključen.324
Če je torej skupna vrednost premoženja v vseh pokojninskih shemah člana na dan 1.
januarja 2014 že presegala znesek 2 milijona EUR, lahko član pristojni davčni urad
zaprosi za višji, osebni prag in tako zaščiti svoje, že pridobljene pravice. Davčni urad bo
takšen osebni prag dovolil, vendar ne preko prejšnjega predpisanega SFT, ki je znašal 2,3
milijona EUR.
Drugače je v primeru, ko je član že pred tem, ob spremembi zakonodaje, zaprosil za višji,
osebni limit. Temu članu ni potrebno vnovič zaprošati davčni urad za višji osebni limit,
ker velja predhodna odobritev. Potrdilo mora hraniti in predložiti ob upokojitvi in črpanju
pravic iz pokojninskih shem.325

4.2.7 Izplačila v enkratnem znesku
Glede obdavčitve izplačil v enkratnem znesku se obravnavata dva sistema, prvotni in
veljavni. Po prvotnem sistemu velja, da se enkratna izplačila, ki jih je član prejel od 7.
decembra 2005 dalje in do 31. decembra 2010, za znesek, ki presega 25 % takrat
veljavnega standardnega praga premoženja SFT,326 štejejo za nagrade (angl. emoluments)
v davčnem letu v katerem so izplačane, ter se obdavčijo po davčni stopnji posameznika,
po kateri plačuje davek na dohodek, plača pa se tudi USC.327
Veljavni sistem določa:328

324

Povzeto po: ibid.

325

Povzeto po: ibid.

Glede na že navedene podatke o višini SFT, predstavlja 25 % SFT: v letu 2006 1.250.000,00 EUR, v
letu 2007 1.291.250,00 EUR in med leti 2008 - 2010 1.354.521,25 EUR.
326

327

Finance Act 2006, člen 14(1)(f), ki je v Taxes Consolidation Act 1997 vnesel člen 790AA.

Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 27.1.
328

Finance Act 2011, člen 19(5)(b), ki je spremenila člen 790AA Taxes Consolidation Act 1997.
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1. Enkratna izplačila do zneska 200.000 EUR
Za enkratna izplačila, ki se izplačujejo od vključno 1. januarja 2011 dalje, velja, da je
prvih izplačanih 200.000,00 EUR neobdavčenih. Navedeni znesek je določen kot
vseživljenjski limit (angl. lifetime limit). Vsi izplačani zneski (od vključno 7. decembra
2005 dalje329) tekom obdobja varčevanja v eno ali več pokojninskih shem se seštevajo in
so neobdavčeni, dokler posameznik ne doseže tega predpisanega praga. Če posameznik
ni zahteval nobenih izplačil tekom varčevanja, bo ta znesek lahko zahteval ob upokojitvi.
Možno je tudi, da bo za celotna zbrana sredstva dogovoril izplačevanje pokojninske
rente.330
2. Enkratna izplačila v znesku od 200.001,00 EUR do 25 % SFT
Enkratna izplačila v trenutku ko presežejo posameznikov neobdavčen limit 200.000,00
EUR, zahtevajo obdavčitev (ang. excess lump sum). Zneski med 200.001,00 EUR in
zneskom v višini 25 % standardnega praga premoženja (SFT), ki v letu 2015 znaša
500.000,00 EUR, so obdavčeni po stopnji 20 %.331 Izvajalec mora v treh mesecih po
izplačilu vložiti davčno napoved davčnemu organu (Collector - General) in v istem roku
tudi plačati davek za člana. Takšno izplačilo se ne všteva v letno davčno osnovo za davek
od dohodka člana.332
3. Enkratna izplačila nad 25 % SFT
Zneski, ki presežejo 25 % SFT, kar v letu 2015 znaša 500.000,00 EUR, so obdavčeni po
stopnji, po kateri posameznik plačuje davek na dohodek, plača pa se tudi USC.333 Davek
plača izvajalec sheme takrat, ko članu nakaže zahtevano izplačilo. Izvajalec sheme
obračuna davek po najvišji stopnji davka na dohodek (40 % v letu 2015, 2016; v
predhodnih letih 41 %), razen če član predloži osebno davčno potrdilo TCC, iz katerega

329

Zneski, ki so bili morebiti izplačani pred 7. decembrom 2005, se ne vštevajo.

330

Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 27.2.

331

Taxes Consolidation Act, Schedule D, paragraf 2, case IV.

Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 27.3-7.
Izpolniti mora poseben obrazec irske davčne uprave, ki nosi oznako 790AA. Več na spletni strani irske
davčne uprave: http://www.revenue.ie/.
332

333

Taxes Consolidation Act, Schedule E.
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lahko izvajalec utemelji obračun standardne davčne stopnje (20 %) davka na dohodek.
Izplačilo se všteva v posameznikovo letno davčno osnovo davka na dohodek.334
Za enkratno izplačilo, ki ga član lahko zahteva ob upokojitvi, velja enak princip, in sicer
je neobdavčeno do zneska 200.000,00 EUR, nato se obdavči skladno s točkama dve in tri
zgoraj.335 Gre namreč za vseživljenjski limit neobdavčenega izplačila, kot je navedeno
pod točko 1 zgoraj.
V tabeli št. 9 je izveden shematski prikaz obdavčitve izplačil iz pokojninskih shem.
Tabela 9: Obdavčitev enkratnih izplačil iz pokojninskih shem
Višina izplačila iz
pokojninskih shem

Davčna stopnja

do 200.000,00 EUR

0

200.001,00 EUR do 25 % SFT
nad 25 % SFT

20 %
stopnja, po kateri član plačuje davek na
dohodek; obračuna se še USC

Vir: Irish Tax and Customs.

V nadaljevanju so predstavljeni primeri davčne obravnave izplačil iz pokojninske sheme
v enkratnem znesku, kot jih navaja irska davčna uprava.

Primer 1:
Oseba B je iz pokojninske sheme prejela prvo izplačilo v enkratnem znesku, in sicer v
višini 800.000,00 EUR.336
Izplačilo se obravnava na naslednji način (predpostavljamo da je SFT 2 milijona EUR):

- prvih 200.000,00 EUR je neobdavčenih,

334

Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 27.8.

335

Irish Tax and Customs, Revenue, Notes for Guidance, Taxes Consolidation Act 1997 - Finance Act
2015 edition, poglavje 30, podpoglavje 4.
336

Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 27, dodatek 1, primer 4.

92

- naslednjih 300.000,00 EUR je obdavčenih po stopnji 20 % (to je do praga 25 %
SFT),

- razlika v višini 300.000,00 EUR pa se všteva v letno davčno osnovo za davek na
dohodek ter je obdavčena skladno s stopnjo davka, kamor se uvršča oseba B.

Primer 2:
Oseba C se je upokojila 10. januarja 2014 in je ob upokojitvi zahtevala enkratno
izplačilo. Prejela je znesek 120.000,00 EUR. Tekom varčevanja v pokojninsko shemo je
že zahtevala eno izplačilo in dne 30. junija 2012 prejela znesek 150.000,00 EUR.337
Prvo izplačilo ni bilo obdavčeno, vendar je oseba C s tem izplačilom »porabila« del
svojega življenjskega limita neobdavčenih izplačil (200.000,00 EUR), tako da ji preostaja
le še 50.000,00 EUR neobdavčenega limita. Drugo izplačilo v višini 120.000,00 EUR je
zato neobdavčeno le deloma, in sicer v višini 50.000,00 EUR, razlika pa je obdavčena po
stopnji 20 %.

Primer 3:
Oseba D je v letu 2006 prejela enkratno izplačilo v višini 500.000,00 EUR. Limit
enkratnega izplačila je bil v letu 2006 določen na 1.250.000,00 EUR. Naslednje izplačilo
v višini 1.000.000,00 EUR je oseba D prejela v letu 2007. Limit enkratnega izplačila je
bil v letu 2007 določen v višini 1.291.250,00 EUR.338
V predmetnem primeru je treba uporabiti zakonske določbe prvotnega režima obdavčitve.
Irska davčna uprava uporabi indeksacijo, in sicer formulo, s katero prilagodi prvo
izplačilo (A), glede na dejstvo, da se je limit neobdavčenega zneska zvišal (v letu 2007
(B) je bil višji kot v letu 2006 (C)):
A x (B/C)
500.000,00 EUR x (1.291.250,00 EUR/1.250.000,00 EUR) =

337

Povzeto po: Ibid., dodatek 1, primer 5.

338

Povzeto po: Ibid., dodatek 2, primer 1.
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516.500,00 EUR

Glede na navedeno, je torej oseba D do dneva drugega izplačila »porabila« 516.500,00
EUR. Seštevek indeksiranega prvega plačila in drugega plačila znese 1.516.500,00 EUR.
Od tega zneska se odšteje limit neobdavčenega izplačila v letu 2007 (25 % SFT) v višini
1.292.250,00 EUR, kar znese 225.250,00 EUR. Znesek 225.250,00 EUR se všteje v
davčno osnovo osebe D za odmero davka na dohodek. Oseba D plača davek na to razliko
izplačila po stopnji, po kateri plača davek na dohodek.

4.2.8 Pokojninska renta
Član se ob upokojitvi lahko odloči in zbrana sredstva oziroma razliko zbranih sredstev
(če je 25 % sredstev že črpal) prenese na zavarovalnico s katero sklene zavarovalno
pogodbo za izplačevanje pokojnine kot doživljenjske pokojninske rente. Vrste
pokojninskih rent so različne (z zajamčenim obdobjem izplačevanja; naraščajoče;
posebna vrsta pokojnin za partnerja/vzdrževano osebo, ki se po smrti upokojenca
izplačujejo partnerju/vzdrževani osebi do njihove smrti; z različno frekvenco
izplačevanja) in odvisne od trga.339
Pokojnina, ki je bila izplačana v davčnem letu, se v celoti všteva v letno davčno osnovo
za odmero davka od dohodka posameznika.340 Stopnja obdavčitve dohodka je določena
progresivno, in sicer po stopnjah 20 % in 40 %, v odvisnosti od dohodkov posameznika
v davčnem letu. V tabeli št. 10 je podan shematski prikaz obdavčitve, odvisno od tega, ali
gre za samostojno obdavčitev osebe ali za skupno obdavčitev partnerjev.341

339

Več glej: Irish Life na spletni strani https://www.irishlife.ie.

Obdavčitev je enaka za vse pokojnine (pokojnine člana iz poklicnih in individualnih pokojninskih shem;
pokojnine zakonca/izvenzakonskega partnerja ali vzdrževanih oseb; pokojnina iz obveznega sistema) in
rente.
340

Schedule E Taxes Consolidation Act 1997a pa natančneje določa način obračuna davka na dohodek iz člena
19 (med drugim tudi rente, pokojnine).
Taxes Consolidation Act 1997,1. poglavje, členi 12 - 20.
341

KPMG, Taxing times Finance Act 2015 & Current Tax Developments, November 2015, str. 32.
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Tabela 10: Davčna lestvica davka na dohodek
20 %, začetnih

40 %

Ena oseba

33.800,00 EUR

razlika

Poročen par (en dohodek)*

42.800,00 EUR

razlika

Poročen par (dva dohodka)* **

67.600,00 EUR

razlika

Eden od staršev / preživeli zakonec*

37.800,00 EUR

razlika

Vir: KPMG.
* Enako velja tudi za izvenzakonske partnerje.
** 42.800,00 EUR s povečanjem za 24.800,00 EUR maksimalno.

4.2.9 Prenos sredstev v pokojninske sklade AMRF/ARF
Irska od leta 1999 omogoča članu ob upokojitvi večjo fleksibilnost glede črpanja zbranih
sredstev.342 Član lahko sredstva iz poklicne pokojninske sheme ali osebne pokojninske
sheme (RAC,343 PRSA), če določbe shem to dovoljujejo,344 skladno z zakonskimi pogoji
ob upokojitvi345 prenese v posebne pokojninske sklade ARF in / ali AMRF, ki so odobreni

Finance Act 1999. Prav tako zakon več ne predpisuje, da mora član za zbrana sredstva obvezno
dogovoriti pokojninsko rento.
342

Posamezniki, ki imajo sklenjeno RAC po 6. aprilu 1999. Izjemoma je to omogočeno tistim, ki so RAC
dogovorili pred tem datumom.
343

Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 23.2.
Član pokojninske sheme določenih prispevkov (DC), ki se je upokojil pred 4. decembrom 2008, je moral
kupiti pokojninsko rento. Od tega datuma dalje, je tem članom na podlagi odločitve irskega ministrstva za
finance omogočeno, da, če bi želeli člani prenesti sredstva v posebni pokojninski sklad ARF/AMRF,
odložijo nakup rente (angl. deferral of annuity purchase) najkasneje do dne 31. decembra 2010 (oz. na
podlagi podaljšanja roka do dne 5. marca 2011).
344

Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 23.3.
Več v: Irish Tax and Customs, Revenue e-Brief št. 65/08 z dne 22. december 2008.
Če član umre tekom varčevanja v pokojninsko shemo, torej pred upokojitvijo, upravičenci do članovih
sredstev iz pokojninske sheme ne morejo koristiti opcij reinvestiranja sredstev v pokojninske sklade.
345

Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 23.2.
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s strani irske davčne uprave.346
Član lahko vsa/razliko (po črpanju 25 %) zbranih sredstev prenese v pokojninski sklad
ARF (angl. Approved Retirement Fund), če izpolnjuje zakonske pogoje. Če je član mlajši
od 75 let, mora imeti zagotovljen minimalni dohodek (to je lahko doživljenjska
pokojninska renta, pokojnina iz obveznega sistema, pokojnina iz tujine) v višini najmanj
12.700,00 EUR letno. Če tega pogoja ne izpolnjuje, lahko sredstva prenese le v
pokojninski sklad AMRF ali pa izbere nakup rente.347
Član, ki je mlajši od 75 let in nima zagotovljenega dohodka v višini 12.700,00 EUR na
letni ravni, mora najmanj 63.500,00 EUR (ali manj, če so njegova zbrana sredstva nižja),
prenesti v pokojninski sklad AMRF (angl. approved minimum retirement fund) ali
dogovoriti doživljenjsko pokojninsko rento.348 Pod določenimi zakonskimi pogoji lahko
pride do spremembe statusa članovega AMRF sklada, in sicer se spremeni v ARF
sklad.349
V tabeli št. 11 je predstavljen primer črpanja sredstev ob upokojitvi in prenosa zbranih
pokojninskih sredstev v pokojninske sklade.350

Upravljalci teh skladov morajo biti institucije, ki jih določa sekcija 784A Taxes Consolidation Act 1997,
med drugim so to: banke, zavarovalnice ipd.
346

V obdobju od 6. februarja 2011 do 27. marca 2013 (sprejet Finance Act 2013) je bil znesek višji, in sicer
18.800,00 EUR. Finance Act 2013 je določil znesek 12.700,00 EUR in tri-letno obdobje, po preteku
katerega država lahko znesek spremeni. S sprejetjem Finance Act 2015 znesek ostaja naspremenjen.
347

Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 23.4.
V obdobju od 6. februarja 2011 do 27. marca 2013 (sprejet Finance Act 2013) je bil znesek višji, in sicer
119.800,00 EUR. Finance Act 2013 je določil znesek 63.500,00 EUR in tri-letno obdobje, po preteku
katerega država lahko znesek spremeni. S sprejetjem Finance Act 2015 znesek ostaja naspremenjen.
348

Če ima član zbranih sredstev v manjši višini, lahko kljub temu črpa 25 % zbranih sredstev kot enkratno
izplačilo, razliko pa mora nameniti ali nakupu pokojninske rente ali pa jo prenesti v AMRF.
Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 23.4.
Taxes Consolidation Act 1997, sekcija 784C določa naslednje pogoje: ko član dopolni 75 leto starosti;
ko pridobi pravico do doživljenske pokojninske rente v letnem znesku minimalno 12.700,00 EUR; s smrtjo
člana.
349

350

Irish Life Assurance, Your Retirement Options, A Guide from Irish Life, Dublin, 2015, stran 7.
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Tabela 11: Prenos sredstev iz pokojninske sheme v pokojninske sklade ARF/AMRF
Višina zbranih sredstev v pokojninski shemi

500.000,00 EUR

Enkratno izplačilo ob upokojitvi (25 %)

125.000,00 EUR

Razlika

375.000,00 EUR

Prenos v AMRF*

63.500,00 EUR

Prenos v ARF

311.500,00 EUR

Vir: Irish Life Assurance.
* Ker član nima zagotovljenega dohodka v višini 12.700,00 EUR letno.

Za člana je investiranje sredstev v takšne pokojninske sklade ugodno, ker mu omogoča,
da lahko poljubno in v želeni višini črpa sredstva, ko jih potrebuje. Omejitve črpanja
veljajo le za AMRF, kjer lahko član letno črpa do 4 % vrednosti svojih sredstev. Za člana
je lahko takšna izbira tudi neugodna, saj lahko vrednost njegovih prenesenih sredstev
pade, ker je izpostavljen naložbenemu tveganju.351
Izplačila iz teh skladov so podvržena obdavčitvi z davkom na dohodek po najvišji stopnji.
Odbitek davka izvede upravljavec sklada, ki obračuna še USC, v določenih primerih tudi
PRSI ter morebitne davčne in druge dajatve, ki veljajo v trenutku, ko se član zahteva
izplačilo.

4.2.10 Obdavčitev izplačil v primeru smrti člana
Zakonodaja Irske loči, ali je do smrti člana prišlo preden je uveljavljal pravico do
upokojitve iz pokojninske sheme ali po tem.
1. Če pride do smrti člana pred upokojitvijo (angl. death-in-service)
Zbrana sredstva (npr. PRSA) postanejo del zapuščine pokojnega člana in ni obdavčitve z

351

To pravico članu prinaša sekcija 19(2)(b) Finance Act 2014, ki velja od 1. januarja 2015 dalje.

Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 23.6.
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davkom na dohodek. Dediči (lahko) plačajo davek na dediščino (ang. inheritance tax).352

Zbrana sredstva iz naslova RAC pogodb se lahko namenijo za pokojnino zakonskega/
izvenzakonskega partnerja oziroma vzdrževanih oseb; lahko pa se zbrana sredstva izplača
upravičencu, ki ga je določil član (angl. personal representative). Taxes Consolidation
Act v sekciji 785 določa tudi posebne RAC pogodbe, ki jih sklene član z namenom, da se
doživljenjska renta izplačuje njegovemu zakoncu ali izvenzakonskemu partnerju oz.
vzdrževanim osebam; oz., da se izplača enkratno izplačilo upravičencu, v primeru smrti
člana in preden član doseže starost 75 let. Takšna renta se začne izplačevati ob smrti
člana, pri čemer se mora začeti izplačevati ko član dopolni 60. leto starosti in preden
doseže starost 75 let.353
2. V primeru smrti člana po tem, ko je že uveljavil pravice (začel z uveljavljanjem) iz
pokojninske sheme.
V tem primeru lahko pride do vprašanja obdavčitve le v primeru (vested) PRSA in
premoženja, ki ga ima član v pokojninskem skladu ARF. Obdavčitev je podobna v obeh
primerih. Navedeno je predstavljeno v tabeli št. 12.354
Če je član dogovoril izplačevanje pokojninske rente, do tega vprašanja ne pride, saj se
pokojninska renta s smrtjo člana preneha izplačevati. Izjema je v primeru, da je
dogovorjeno zajamčeno obdobje izplačevanja pokojninske rente, oz. v primeru, da je
dogovorjena renta za članovega zakonskega/izvenzakonskega partnerja ali vzdrževane
osebe.355
Način obdavčitve z davkom na dohodek in/ali davkom na dohodek od kapitala (angl.
capital acquisitions tax; v besedilu tudi “CAT davek”)356 v primeru (1) smrti člana in v

352

Povzeto po: Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 24.5.

353

Povzeto po: Ibid., poglavje 21.6.

354

Povzeto po: Ibid., poglavje 24.5 in 23.10.

355

Povzeto po: Ibid., poglavje 11.

356

Capital Acquisitions Tax Consolidation Act 2003.
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primeru (2) smrti zakonca ali izvenzakonskega partnerja pokojnega člana je predstavljeno
v tabeli št. 12.357
Tabela 12: Obdavčitev v primeru smrti člana
Upravičenec

Smrt člana

Davek na
dohodek

Smrt zakonca/
izvenzakonskega partnerja
pokojnega člana

CAT davek

Davek na
dohodek

CAT davek

Zakonec/
izvenzakonski
partner

Ne

Ne

/

/

Otrok, mlajši od 21
let

Ne

Da*

Ne

Da*

Otrok, star 21 let
ali več

Da
30 %

Ne

Da
30 %

Ne

Druge osebe/tudi
preživeli zakonec
oz. izvenzakonski
partner, če se
izplača enkratno
izplačilo

Da
20 % ali 40 %

Da**

Da
30 %

Da**

Vir: Irish Tax and Customs.
* Vsak otrok lahko podeduje do 280.000,00 EUR358 neobdavčeno s CAT davkom. Na razliko nad tem
zneskom se plača CAT davek po stopnji 33 %.
** Vsaka oseba lahko podeduje neobdavčeno določen znesek, v odvisnosti od sorodstvenega razmerja z
umrlim članom. Nad zakonskim limitom se plača CAT davek v višini 33 %.

Vsako izplačilo je obdavčeno z davkom na dohodek pokojnega člana v letu, ko je umrl.
Izjeme so le v primeru, da se sredstva prenese v pokojninski sklad ARF preživelega
partnerja, ali pa če se prenese v korist otroka, mlajšega od 21 let.359

357

Irish tax and Customs, Revenue Pensions Manual, poglavje 23.10.

358

Velja od dne 14. oktobra 2015 dalje. Pred tem datumom je bil mejni znesek 225.000,00 EUR. Capital
Acquisitions Tax Consolidation Act 2003.
359

Povzeto po: Ibid., poglavje 23.10.
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V kolikor se sredstva ARF sklada prenese v korist otroka, starejšega od 21 let, se
obdavčijo z davkom na dohodek. Enako je v primeru da se otroku, starejšemu od 21 let,
prenese sredstva ARF sklada preživelega zakonca / izvenzakonskega partnerja, ki je bil
financiran s strani ARF sklada že prej pokojnega člana. Obdavčitev se izvede po Taxes
Consolidation Act, in sicer po stopnji 30 % (gre za dokončni davek).360
V trenutku ko preživeli partner (otrok, druga oseba) zahteva izplačila iz sklada ARF, so
le-ta obdavčena z davkom na dohodek.

Glede na navedeno menim, da je obravčitev dodatnih pokojninskih shem na Irskem za
člana in delodajalca ugodna, saj so prispevki delodajalca v registrirane pokojninske
sheme neobdavčeni v celoti ter je mogoče davčno olajšavo prenesti v prihodnja davčna
leta. Za člana je pomembno, da se vplačila delodajalca ne vštevajo v njegove letne limite
vplačanih prispevkov, ker lahko tako maksimizira svoje lastno pokojninsko varčevanje,
ima pa tudi možnost prenosa davčnih olajšav v prihodnost.
Irska predpisuje progresivno večstopenjsko lestvico davčnih olajšav za vplačane
prispevke, ki je odvisna od starosti. Menim, da je to nestimulativno za mlajše zaposlene
varčevalce (do tridesetega leta so upravičeni do olajšave v višini zgolj 15 %). Za starejše
varčevalce, zlasti člane, ki so blizu upokojitvene starosti, pa se odstotek olajšave dviga
na maksimalno 40 % letnega dohodka.
Glede na to, da država predpisuje maksimalni upoštevni dohodek, od katerega se
obračuna davčna olajšava, menim, da je država dokaj nenaklonjena članom, ki dosegajo
visoke letne dohodke. Na to kaže tudi dejstvo, da vseživljenjski limit sredstev, ki jih lahko
ima član v vseh svojih pokojninskih shemah, že nekaj let pada in se je od uveljavitve dalje
že razpolovil (v letu 2016 znaša 2 milijona EUR).
Za člane irskih shem je zelo ugodno, da jim država omogoča dinamično črpanje sredstev

360

Povzeto po: Ibid., poglavje 23.10.

Tako določa: Taxes Consolidation Act 1997, Schedule D, case IV.
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iz pokojninskih shem, saj lahko izbirajo med več različnimi opcijami, od enkratnega
izplačila v denarju, rente do prenosa sredstev v posebne pokojninske sklade.
Opaziti je tudi določeno mero odstopanja od sistema EET obdavčitve, tako v fazi
vplačevanja prispevkov (niso neobdavčeni vsi prispevki) kot tudi pri uveljavljanju
pokojninskih pravic, kjer lahko član črpa do 200.000,00 EUR neobdavčeno.
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5 TRENDI RAZVOJA DODATNIH POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ
Na ravni EU je zaznati težnje po čimbolj enakopravni obravnavi državljanov EU, ki v
delovno aktivnem obdobju življenja varčujejo in vplačujejo prispevke v dodatne
pokojninske sheme v različnih državah članicah EU. Sodna praksa Sodišča EU kaže na
to, da diskriminatorna obravnava državljanov EU z vidika davčne obravnave vplačanih
prispevkov ni dovoljena. V kolikor ima država članic EU davčno ugodno obravnavo
vplačil pokojninskih prispevkov, mora to izvajati ne glede na to v katero pokojninsko
shemo katerega ponudnika pokojninskh storitev, je državljan EU vključen. Iz sodne
prakse sodišča EU torej nesporno izhaja, da je kljub minimalni harmonizaciji področja
dodatnih pokojninskih zavarovanj, vsakršno ravnanje države članice, ki krši pravo EU,
sankcionirano.361

Evropska komisija je leta 2012 opozorila na to, da osebe, ki v svojem aktivnem obdobju
delajo v več državah članicah, potrebujejo platformo, ki jim bo omogočala pregled nad
pokojninskimi pravicami, do katerih so postale upravičene na podlagi vplačevanja
prispevkov v obvezna pokojninska zavarovanja in različne poklicne pokojninske sheme
v različnih državah članicah EU. Predlagala362 je t.i. sledenje pokojninskim pravicam na
ravni celotne EU, in sicer na podoben način, kot imajo to že vzpostavljeno določene
države članice EU (Francija, Švedska). Projekt je začel delovati 1. junija 2013 z nazivom
»Track and Trace your pension in Europe – TTYPE«.363

Evropski parlament in Svet sta v letu 2014 sprejela direktivo o minimalnih zahtevah za
povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in
ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, katere učinki pa še niso znani,
saj imajo države članice čas za implementacijo v svoje nacionalne zakonodaje do 21.
maja 2018. Evropska komisija nadaljuje s spremljanjem in izboljševanjem prenosljivosti

361

Več v poglavju 2 te naloge.

362

European Commission, White paper: An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions,
COM(2012) 55 final, Brussels, 16. februar 2012, str. 13 - 21.
Več o projektu glej: Pensions Together, dostopno na spletnih straneh http://pensionstogether.eu;
http://www.scribd.com/doc/260104027/TType-Presentation.
363

102

pokojninskih pravic (angl. portability of supplementary pension rights).364
Evropska komisija se osredotoča na zmanjševanje diskriminacije na področju čezmejnega
prenosa pokojninskih sredstev (angl. discrimination concerning cross-border transfer of
pension capital). V določenih državah članicah so namreč prenosi zbranih pokojninskih
sredstev znotraj te države izvzeti iz obdavčitve, medtem ko so prenosi v drugo državo
članico obdavčeni.365
Evropska komisija proučuje tudi problematiko s strani države izvora diskriminatorne
davčne obravnave dividend in obresti, plačanih pokojninskim skladom v drugi državi
članici (angl. discriminatory taxation of dividend and interest payments to pension funds
established elsewhere).366
Nadalje na ravni EU poteka proučevanje možnosti uvedbe enotnega individualnega
pokojniskega produkta kot osebne pokojnine. Produkt bi bil standardiziran in tako
primerljiv med ponudniki.367
Evropska komisija je že leta 2014 predlagala spremembo na področju delovanja in
nadzora institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje. Predlagala je zlasti večjo
svobodo čezmejnega delovanja institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, ustrezen

364

European Commission, White paper: An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions,
COM(2012) 55 final, Brussels, 16. februar 2012, str. 14 - 21.
O pomembnosti prenosljivosti pokojninskih pravic glej: Guardiancich in Natali, o.c. 2012, str. 300 – 315.
»The new focus of the Commission will be on any discrimination concerning the cross-border transfer
of pension capital. In some Member States domestic transfers are tax exempt, whereas cross-border
transfers
are
taxed
or
forbidden.«
European
Commission,
dostopno
na:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/pensions/index_en.htm.
365

»There is also an issue of discriminatory taxation by the source State of dividend and interest payments
to pension funds established elsewhere in the European Economic Area.« European Commission, dostopno
na: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/pensions/index_en.htm.
366

367

Consultation Paper on the creation of a standardised Pan-European Personal Pension Product (PEPP),
EIOPA, European Insurance and Occupational Pension Authority, EIOPA-CP-15/2016, Frankfurt 03. julij
2015.
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nadzor, podajanje natančnih in popolnih informacij članom shem in upravičencem ipd.368
Predlog je v zaključni fazi sprejemanja v Evropskem parlamentu in Svetu EU.

5.1 Trendi razvoja v Veliki Britaniji
V Veliki Britaniji je bilo na področju dodatnih pokojninskih shem v zadnjih letih
izvedenih veliko sprememb. Zlasti je bila za delavce in delodajalce pomembna obvezna
in avtomatska vključitev v poklicno pokojninsko shemo.369 Implementacija teh zakonskih
določb je zaradi ogromnega števila delodajalcev, ki jih zadeva, postopna ter bo končana
predvidoma v letu 2018. 370 Z avtomatsko vključitvijo zaposlenih oseb in regulacijo
obvezne višine prispevkov v pokojninsko shemo se bo izboljšala tudi raven pokojninskih
prihrankov, ki je bila v preteklosti na relativno nizkem nivoju.371

Cilji Evropske komisije so: »removing prudential barriers for cross-border IORPs, ensuring good
governance and risk management, providing clear and relevant information to members and beneficiaries
and ensuring that supervisors have the necessary tools to effectively supervise IORPs«.
368

European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the
activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast), COM(2014) 167
final - 2014/0091 (COD), 27. marec 2014
»Therefore, the recast of this directive - under the condition that is has the right focus and does not introduce
unnecessary burdens - should be instrumental in encouraging Member States to develop occupational
retirement pension systems in which people can have confidence.«
Opinion of the Committee on Employment and Social Affairs for the Committee on Economic and
Monetary Affairs on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the
activities and supervision on institutions for occupational retirement provision (recast), (COM(2014)0167
– C7-0112/2014 – 2014/0091 (COD)), 23. junij 2015.
369
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Po podatkih Pensions Policy Institute je bilo do 31. avgusta 2015 v pocesu implementacije avtomatske
vključitve vključenih 57.900 delodajalcev in 5,4 milijona delavcev. Manjši del delavcev (9 – 10 %) je izbral
opcijo, da se ne vključijo (angl. opt-out).
Več glej: Pensions Policy Institute, PPI, The Future Book: 2015 edition, Unravelling workplace pensions,
oktober 2015.
Po podatkih Pensions Policy Institute za obdobje 2010-2012, je imel član DC pokojninske sheme v
povprečju samo 15.000,00 GBP pokojninskih prihrankov. Pensions Policy Institute, PPI, The Future Book:
2015 edition, Unravelling workplace pensions, oktober 2015, str. 20.
371

Več glej: Pensions Policy Institute, PPI, What level of pension contribution is needed to obtain an adequate
retirement income?, oktober 2013; Department for Work and Pensions, DWP, Scenario analysis of future
pension incomes, avgust 2014.
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Na področju obdavčitve vplačil in izplačil iz pokojninskih shem je opaziti trend
vzpodbujanja varčevanja za starost z visokim nivojem davčnih olajšav na letni in
vseživljenjski ravni.372 Delodajalci so sicer od leta 2012 zavezani vzpostaviti pokojninsko
shemo, vanjo vključiti vse delavce in plačevati vsaj minimalni nivo prispevkov, vendar
pa država s popolno davčno olajšavo na vse vplačane prispevke delodajalca, de iure
vzpodbuja plačevanje prispevkov še v višjem znesku.373
Opozoriti je treba na možnost prenosa neizkoriščenih davčnih olajšav v zadnjih treh
davčnih letih v prihodnja davčna leta.374 Slednja pomembno vpliva na pripravljenost tako
zaposlenih kot tudi delodajalcev na varčevanje, saj jim omogoča, da neizkoriščeno
olajšavo prenesejo v prihodnja davčna leta, če je v letu vplačila ne morejo uveljaviti.
Na področju obdavčitve je opaziti še trend nižanja davčnih olajšav, saj se že nekaj let
znižujejo maksimalni davčni limiti (davčne olajšave) neobdavčenih vplačil prispevkov na
letni ravni in vseživljenjski ravni. Navedeni zneski zadevajo manjši segment prebivalstva,
in sicer predvsem osebe, ki prejemajo visoke dohodke na letni ravni in so obdavčeni z
najvišjo davčno stopnjo davka na dohodek.375
Britanska vlada na področju davčnih olajšav obravnava možnost prehoda iz sedanjega
EET sistema v sistem TEE, ki ga je predlagala konzervativna stranka, in možnost
vzpostavitve enotne višine oz. stopnje davčne olajšave (angl. single rate tax relief).
Predlogi stopenj se gibljejo med 20 % in 33 % znotraj EET sistema. Davčna olajšava na
pokojninske prispevke je odvisna od najvišje stopnje po kateri član plačuje davek na
dohodek (20 % ali 40 %). Za vsakih 100,00 GBP neto se v pokojninsko shemo vplača še
20,00 ali 40,00 GBP iz naslova davčne olajšave. Po predlogu uvedbe enotne stopnje
davčne olajšave (npr. 30 %), bi se v pokojninsko shemo vplačalo 30,00 GBP. Eden od
razlogov za spremembe je tudi v tem, da imajo člani, ki prejemajo visoke dohodke, tudi
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Glej poglavje 3.2.1.
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večjo davčno olajšavo, in sicer 40 %, medtem kot so njihova izplačila iz sheme obdavčena
po nižji stopnji (20 %), saj prejemajo kot upokojenci nižje dohodke.376
Zagovorniki predloga kot razlog za takšne ukrepe navajajo izboljšanje vzdržnosti sistema,
kritiki pa opozarjajo, da bodo takšni ukrepi samo kratkoročno zvišali proračunske
prihodke, hkrati pa bodo destabilizirali pokojninsko varčevanje in proračunske prihodke
iz tega naslova v prihodnosti.377
Negativno stališče do TEE sistema obdavčitve ali obdavčitve po sistemu enotne stopnje
je izrazilo tudi državno združenje pokojninskih skladov NAPF, ki med drugim opozarja
na to, da »se bo v že tako kompleksen pokojninski sistem vneslo popolnoma nov način
obdavčitve, in povzročilo, da bosta v Veliki Britaniji na področju dodatnih pokojninskih
shem vzporedno hkrati delovala dva sistema vsaj naslednjih 40 let. Delavcem in
delodajalcem bo to še bolj otežilo razumevanje pokojninskih shem, delodajalcem bo
povzročilo dodatne administrativne in druge stroške, oviran pa bo tudi sistem avtomatične
vključitve. Obdavčitev bo vodila v znižanje pokojninskih prihrankov, saj bodo
posamezniki iskali druge ugodnejše vire varčevanja oz. povečali porabo«.378
Menim, da je predlog konzervativne stranke, da se uvede TEE davčni sistem na področju
obdavčevanja pokojninskega varčevanja v okviru pokojninskih shem, drastičen in za
člane shem ter delodajalca izrazito neugoden ter kompleksen. Takšna sprememba bi
popolnoma spremenila davčno obravnavo pokojninskega varčevanja, saj vplačila po
novem ne bi bila več neobdavčena, izplačila pa bi bila oproščena plačila davka. To bi
vodilo v kumulativno nižanje vplačanih prispevkov, saj bi bili člani in delodajalci manj

Več v: Buttonwood, Pensions and tax, EET your TEE, George, The Economist, 5. avgust 2015.
Dostopno dne 14. marec 2016 na spletni strani:
376

http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2015/08/pensions-and-tax;
Levin, Steve, Proposed new pension system will make future tax raids easier, The Telegraph, 18. december
2015. Dostopno dne 14. marca 2016 na spletni strani:
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/pensions/12057496/Proposed-new-pension-systemwill-make-future-tax-raids-easier.html.
377

Pensions Policy Institute, PPI analysis of Aviva proposals for a single rate of pensions tax relief, 2015.

378

National Association of Pension Funds, NAPF, Strengthening the incentive to save: An NAPF response,
september 2015, str. 20. NAPF se je preimenovala v Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA).
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zainteresirani za takšno varčevanje, ker ne bi imeli več davčnih olajšav za vplačane
prispevke. Ukrep je sicer predlagan z namenom pridobivanja višjih proračunskih
prihodkov, vendar bi bil neto učinek za državo, zaradi že navedenih razlogov, verjetno
precej nižji od pričakovanega. Tako delavci kot delodajalci bi verjetno na trgu iskali tudi
druge, davčno ugodnejše, načine varčevanja.
Z zadnjimi zakonodajnimi spremembami je opaziti tudi trend precejšnje deregulacije
črpanja pokojninskih pravic, ki je bil v preteklosti usmerjen v nakup doživljenjske
pokojninske rente. Član pokojninske sheme lahko ob upokojitvi prosto izbira, kako bo
črpal pokojninske prihranke. Lahko črpa tudi vsa zbrana sredstva, če je pripravljen takoj
plačati davčne obveznosti, saj se 75 % izplačanih sredstev v enkratnem znesku šteje v
davčno osnovo za davek od dohodka. V davčnem letu izplačila je lahko član obdavčen
po navišji stopnji obdavčitve davka na dohodek.379
Vlada Velike Britanije je v letu 2016 predvidela tudi dodatno ožanje letne davčne olajšave
za vplačane prispevke za posameznike, ki na letni ravni dosegajo dohodke nad 150.000,00
GBP. S sprejetjem predloga zakona Finance Bill, ki bo predvidoma potrjen s strani
kraljice poleti 2016, bo letna davčna olajšava (AA) postopoma znižana za posameznike,
ki dosegajo dohodke nad 150.000,00 GBP letno, in sicer se bo od 6. aprila 2016 dalje
olajšava znižala za 1 GBP za vsaka 2 GBP dohodka med 150.000,00 GBP in 210.000,00
GBP (angl. tapering of the AA). Če bodo posamezniki dosegli dohodke nad 210.000,00
GBP, davčne olajšave iz tega naslova sploh ne bodo mogli uveljavljati.380
Booth in Niemietz predlagata uvedbo državni pokojnini komplementarno novo
pokojninsko shemo, ki temelji na prostovoljnih prispevkih vsakega delavca z namenom,
da si ustvari primeren pokojninski dohodek. Temeljila bi na možnosti delavca, da izstopi
iz državnega pokojninskega sistema (prvega stebra), zaradi česar predvideva tudi vračilo

V primeru, da član izbere nakup pokojninske rente, se davčna obveznost raztegne v prihodnost, saj je
obdavčen vsak posamezni izplačan znesek pokojnine.
379

380

HM Treasury, Budget 2016. Dostopno na: https://www.gov.uk/government/topical-events/budget-2016.
Deloitte, Pensions annual allowance restricted. Dostopno na: http://www.ukbudget.com/2015-summerbudget-measures/pensions-annual-allowance-restricted.aspx.
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dela vplačanih prispevkov za državno pokojnino. Predlagane spremembe kažejo na ideje
Beveridge-a, ki jih je po drugi svetovni vojni implementirala Velika Britanija in so
rezultirale v visokem porastu članstva in sredstev v zasebnih pokojninskih shemah.
Opozarjata tudi na morebiten korak naprej v smislu, da (1) se vzpostavi sistem, v katerem
bi se polovica državne pokojnine privatizirala za vse posameznike; (2) se privatizira
obvezni državni pokojninski sistem (prvi steber) v celoti.381

5.2 Trendi razvoja na Irskem
Na Irskem se že desetletja kaže precej visoka stopnja zainteresiranosti države za
vzpodbujanje varčevanja za starost, saj so prispevki v registrirane pokojninske sheme
neobdavčeni. Kljub navedenemu na Irskem davčni sistem EET ni izvajan v celoti v
primeru vplačil članov, saj predpisuje progresivno davčno lestvico in maksimalni
upoštevni dohodek. Pri slednjem je v zadnjih devetih letih opaziti tudi izrazit padec (z
275.000,00 EUR v letu 2008 na 115.000,00 EUR v letu 2016), kar je verjetno posledica
gospodarske krize in kaže večje potrebe po proračunskih prihodkih države. Na slednje
kaže tudi nov davek na premoženje člana v pokojninskem skladu, ki ga je država
predpisala za obdobje petih let.382
Irska predpisuje tudi maksimalni znesek pokojninskih sredstev, ki jih ima lahko član v
vseh shemah v katere je vključen. Država tudi na ta način nekoliko omejuje osebe z
višjimi dohodki, da bi neomejeno vplačevale v pokojninske sklade ter tako koristile
davčne olajšave za vplačane prispevke. Kaže se izrazit padec tega praga, saj je član še v
letu 2010 lahko imel pokojninskih sredstev kumulativno za nekaj več kot pet milijonov,

Booth in Niemietz ugotavljata, da so se zasebne pokojninske sheme več desetletij razvijale v skladu z
idejami in cilji Beveridge-a, to je ob boku državnemu prvemu stebru. Najvišji porast članstva so doživele
v šestdesetih letih, konec 80-ih let in v začetku 90-ih let. Ugotavljata, da je bil največji dejavnik pri tem
porastu možnost, da so se delavci odločili, da ne bodo vstopili v prvi steber oz. bodo iz njega izstopili (angl.
contracting-out) in vplačevali v zasebne pokojninske sheme (poklicne ali individualne).
381

Booth, Philp, Niemietz, Kristian, Changes in the Pension System: Lessons for Privatisation in the UK,
Estudios de economía aplicada, Vol. 33 – 3, 2015, str. 659 – 686.
382

Več glej: poglavji 4.2.1, 4.2.4 te naloge.
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medtem ko jih ima lahko v letu 2015 le še dva milijona.383
Irska je predpisala izrazito fleksibilen način črpanja pokojninskih pravic ter nekoliko
spremenila način obdavčevanja izplačil pokojninskih sredstev, ki pa je še vedno ugoden,
saj lahko član črpa dokaj visok znesek sredstev (200.000,00 EUR) neobdavčeno, razlika
pa je obdavčena po stopnjah 20 % (dokončni davek; do 25 % SFT) oz. 40 % (se šteje v
davčno odnovo za davek od dohodka; nad 25 % SFT).384
Hughes in Stewart ugotavljata, da v zadnjih 25-ih letih politika nudenja davčnih olajšav
z namenom povečanja vključenosti delovno aktivnega prebivalstva v pokojninske sheme
ni bila učinkovita. Ugotavljata, da le petini prebivalstva, ki prejema najvišje dohodke,
dohodki iz zasebnih pokojninskih shem in drugi dohodki predstavljajo bistveni del
dohodka ob upokojitvi.385

Irska vlada zato v sodelovanju z nadzornim organom pripravlja novo in univerzalno
dodatno pokojninsko shemo, ki bo usmerjena v zagotovitev čimvečje (univezalne)
pokritosti irskega delovno aktivnega prebivalstva z varčevanjem v pokojninskih shemah.
Pri tem naj bi posebno pozornost namenili zaposlenim, ki prejemajo (naj)nižje plače.
Ugotavljajo namreč še vedno preveliko odvisnost in zanašanje na državne pokojnine iz
obveznega sistema (po podatkih OECD je bilo v letu 2010 v pokojninske sheme
vključenih samo 41,3 % zaposlenih na Irskem).386

383

Več glej: poglavje 4.2.6 te naloge.
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Več glej: poglavja 4.2.5 - 4.2.9 te naloge.
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Hughes in Stewart razdelita upokojeno prebivalstvo na 5 skupin glede na dohodke in ugotavljata da so
prve tri skupine upokojencev popolnoma odvisne od državne pokojnine, četrta skupina prebivalstva poleg
državne pokojnine prejema še manjšo zasebno pokojnino (poklicno ali/in individualno) in v manjši meri
druge dohodke (od investicij ipd.). Dohodek zadnje petine upokojenega prebivalstva pa je enkrat višji kot
dohodek četrte skupine in njen pretežni del predstavljajo zasebne pokojnine in drugi dohodki. Zaključita,
da to ne preseneča zaradi tega, ker so davčne olajšave izrazito favorizirale osebe z najvišjimi dohodki.
Turner in Muir, o.c. 2011, str. 91 – 100 in tabela 4.9; Irish Department of Social and Family Affairs, Green
Paper on Pensions, Stationary Office, Dublin 2007.
386

The Pensions Authority, Annual Review 2014 and Forward Look Report 2015, str. 5.

Hughes in Stewart ugotavljata, da se je vključenost v poklicne pokojninske sheme na Irskem gibala med
cca 35 – 45 % med leti 1985 in 2009.
Turner in Muir, o.c. 2011, str. 90.
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Univerzalno pokritost bodo zasledovali s sistemom avtomatske vključitve delavca v
poklicno pokojninsko shemo387 in ne z obvezno vključitvijo vseh delavcev v sistem, kot
je to priporočila OECD v poročilu leta 2013. Preko univezalne pokritosti bo Irska
zasledovala tudi večje prihodke iz naslova USC in PRSI, ki se plačujejo od vplačanih
prispevkov v pokojninsko shemo, ter s časovnim zamikom, večje prihodke iz naslova
obdavčitve dodatnih pokojnin bodočih novih članov.388
Na Irskem je registriranih več deset-tisoč poklicnih in individualnih pokojninskih shem
s približno milijonom članov.389 Sheme so si med seboj različne po vrsti, značilnostih in
upravljavcih ter pravicah za člane. Zaradi navedenega je cilj regulatorja The Pensions
Authority, da se v prihodnje število shem zmanjša (zlasti DC shem) in da se sistem
poenostavi.390
Poenostavitev dodatnega pokojninskega sistema bi vodila tudi v nižje stroške za člane

Delavci bodo imeli možnost, da izstopijo iz sistema pokojninskega varčevanja v drugem stebru (optout).
387

Raab, Roman, Gannon, Brenda, Diversity of labor supply incentives and retirement: evidence from Ireland,
Journal of Economic Policy Reform, Vol. 17, No.4, 2014, str. 303 – 321.
Več glej: Irish Department of Social and Family Affairs, Green Paper on Pensions, Stationary Office,
Dublin 2007; Irish Department of Social and Family Affairs, National Pensions Framework, Stationary
Office, Dublin 2010.
388

OECD (2013), Review of the irish pension system, Preliminary version, 22. april 2013, str. 151.

Na Irskem je bilo po stanju na dan 31. december 2014 po statističnih podatkih irskega nadzornega organa
za pokojnine The Pensions Authority 62.195 (kar je za 74 več kot leto prej) pokojninskih shem z določenimi
prejemki in določenimi prispevki, s skupno 733.027 člani (kar je za 3.936 člane manj kot leto prej). Večina
pokojninskih shem so sheme določenih prispevkov (DC) in le 886 shem je shem določenih prejemkov (kar
je za 112 manj kot prejšnje leto). Število posameznikov, ki imajo sklenjene PRSA pogodbe, je bilo v letu
2014 226.605 s skupno vrednostjo premoženja 4,66 milijard EUR (kar je za 0,67 milijarde več kot leto
prej).
389

Več glej v: The Pensions Authority, Annual Review 2014 and Forward Look Report 2015, str. 13.
Po podatkih iz letnega poročila Irish Association of Pension Funds - IAPF, je Irska v letu 2014 zabeležila
najvišjo raven pokojninskih prihrankov v zgodovini - 107,8 milijard EUR (porast za 18 oziroma 16,3
milijarde EUR). Od tega je bilo največ prihrankov v DB shemah, in sicer 67,4 milijarde EUR, ostanek pa
je v DC shemah.
Več glej v: Irish Association of Pension Funds, IAPF Annual Investment Survey Reveals Highest Level of
Pension Savings on Record, Dublin, 06. avgust 2015.
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The Pensions Authority, Annual Review 2014 and Forward Look Report 2015, str. 5.
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pokojninskih shem in delodajalce oziroma druge upravljavce shem. To bi lahko zagotovili
z vzpostavitvijo pravnega okvira, ki bi omogočal učinkovito delovanje skladov, kjer bi
bila združena sredstva več delodajalcev (npr. po vzoru master trust-a iz Velike
Britanije).391
Na Irskem se pojavljajo tudi težnje po poenostavitivi davčnih obveznosti iz naslova davka
na dohodek (pomemben korak je bil narejen že z vzpostavitvijo elektronskega davčnega
poslovanja za zavezance), vendar pa konkretnih predlogov vlade ni zaslediti.

Iz poročila OECD izhaja da je velika razlika v stroških - večje poklicne pokojninske sheme ponujajo
konkurenčne stroške, medtem ko so manjše, pogodbene sheme dražje.
391
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Namen magistrske naloge je proučitev, analiza in primerjava davčne ureditve področja
dodatnih pokojninskih zavarovanj v Veliki Britaniji in na Irskem z upoštevanjem pravne
ureditve na ravni EU in sodne prakse Sodišča EU na tem področju.

6.1 Analiza ugotovitev prve postavljene teze
Predmetno delo je v okviru prve postavljene teze proučevalo, ali pravna ureditev
dodatnih pokojninskih zavarovanj oz. shem v izbranih državah kljub direktivni ureditvi
povzroča različno obdavčitev članov.
Ob upoštevanju obdavčitve po načelu svetovnega dohodka je za pravilno odmero davka
na dohodek posameznika pomembno, da je pristojni davčni urad obveščen o vseh
postavkah obračuna. Pomembno je, da je obveščen tudi o zavezančevih olajšavah - npr.
vplačilih v dodatne pokojninske sheme v domači državi članici in v drugi državi članici,
kjer tudi opravlja vplačila v pokojninsko shemo. Davčni organ države članice mora to
tudi ustrezno upoštevati pri obračunu davka na dohodek svojega rezidenta, da bi tako
pravilno in nediskriminatorno obračunal davčno obveznost.
Glede na to, da imata tako Irska kot tudi Velika Britanija EET sistem obdavčitve na
področju pokojninskih shem, se donosi za vplačana sredstva ne obdavčujejo, vplačila v
pokojninske sheme pa so deležna davčnih ugodnosti. Za člana to pomeni davčno olajšavo
in znižanje davka na dohodek, za delodajalca pa znižanje davka na dohodek pravne osebe.
Iz proučitve sodne prakse Sodišča EU je razvidno, da so države članice davčno preferirale
domače ponudnike pokojninskih shem, saj so bili prispevki, vplačani v te sheme deležni
davčnih olajšav, med tem ko jih za vplačila v pokojninske sheme ponudnikov iz drugih
držav članic, niso priznavale. To je vodilo v neenako davčno obravnavo članov.392
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Več glej: poglavje 2.
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Tudi Irska in Velika Britanija sta imeli v preteklosti diskriminatorno ureditev, ki je bila
predmet obravnave pri Evropski komisiji, vendar sta obe državi sledili njenemu opozorilu
in neskladnost z evropsko ureditvijo odpravili. Do postopka s tožbo Evropske komisije
zoper njiju pred Sodiščem EU zaradi kršitve prava EU tako ni prišlo.
Ker obe državi, skladno z EET sistemom, obdavčujeta izplačila iz pokojninskih shem, do
preferenčne davčne ureditve v tem delu načeloma ne more priti. Obe predpisujeta
zakonsko omejen znesek, ki je neobdavčen (v Veliki Britaniji do 25 % zbranih sredstev;
na Irskem do 200.000,00 EUR).
Država članica je v okviru svoje nacionalne zakonodaje na področju pravne in davčne
ureditve samostojna pri urejanju tega področja, zaradi česar lahko predpiše različne
načine, stopnje obdavčitve in olajšav, vendar pa pri tem ne sme kršiti prava EU, kot je
razvidno iz prikazane sodne prakse. Velika Britanija in Irska sta sicer bili opozorjeni na
neskladnost njunih ureditev, vendar do sodnega postopka ni prišlo, saj so nacionalno
ureditev pravočasno prilagodile zahtevam Evropske komisije.
EU vpliva na pravno ureditev področja dodatnih pokojninskih shem oz. zavarovanj le v
manjši meri, in sicer preko direktiv, ki služijo uresničevanju cilja minimalne
harmonizacije. Ključna na področju harmoniziranja davčne ureditve dodatnih
pokojninskih zavarovanj sta sodna praksa Sodišča EU in spoštovanje temeljnih svoboščin
PDEU.
Glede na navedeno, s poudarkom na številne sodbe Sodišča EU o neskladnosti
nacionalnih ureditev dodatnih pokojninskih zavarovanj s pravom EU, je treba potrditi
prvo postavljeno tezo.
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6.2 Analiza ugotovitev druge postavljene teze
V okviru druge teze je predmetno delo proučevalo, ali se dodatna pokojninska
zavarovanja oz. dodatne pokojninske sheme razvijajo v smeri povečevanja njihovih
davčnih ugodnosti.
Davčna stimulativnost je na področju dodatnih pokojninskih shem oz. zavarovanj na tako
na Irskem kot tudi v Veliki Britaniji na dokaj visoki ravni, je pa v posameznih segmentih
opaziti določene zožitve stimulativnosti.393
Tako Irska kot Velika Britanija imata pestro pravno tradicijo na področju dodanih
pokojninskih shem. Ob tem ni mogoče spregledati prepletenosti pravnih tradicij, saj je
bila Irska še v začetku dvajsetega stoletja del Združenega kraljestva Velike Britanije in
Irske.
Obe državi imata EET davčni sistem na področju dodatnih pokojninskih shem, kar kaže
na pripravljenost in interes obeh držav do vzpodbujanja varčevanja za starost. Bistvena
elementa EET sistema sta neobdavčitev vplačil prispevkov v pokojninske sheme in
donosov pokojninskih skladov. Nobena od izbranih držav ne izvaja neobdavčitve v
popolnosti, ampak obe omejujeta in pogojujeta upoštevnost davčnih olajšav. Tudi
obdavčitev izplačil ni izvajana v celoti.
Obema je skupno, da morajo biti prispevki vplačani v registrirane pokojninske sheme,
drugače člani in delodajalci do davčnih olajšav niso upravičeni. Da se pokojninske sheme
lahko registrirajo pred pristojnim davčnim organom v vsaki od držav, morajo izpolnjevati
zakonske in druge zahteve. Iz navedenega je razbrati, da želi država izvrševati določen
nadzor nad varčevanjem za starost, in sicer tako ob vplačilu prispevkov, kot tudi tekom
investiranja teh sredstev (npr. v Veliki Britaniji je pogoj za davčno olajšavo, da
upravljavec pokojninske sheme slednjo upravlja skladno s pravili HMRC).

Znižanje letnih in vseživljenjskih limitov v Veliki Britaniji; nižanje SFT na Irskem. Več glej: tabele št.
1 in 3 ter poglavje 4.2.6.
393
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Z vidika delodajalca je obdavčitev vplačil prispevkov v pokojninske sheme v obeh
državah podobna. Za Veliko Britanijo velja, da ima delodajalec za vplačila prispevkov v
registrirane pokojninske sheme pravico znižati davek od dohodka pravne osebe. Podobno
velja za Irsko, le da slednja določa, da naj bodo prispevki primerne višine, o kateri pa
odloča davčni organ; po drugi strani pa ne določa minimalnega zneska vplačil.
Na fleksibilnost davčnega sistema v Veliki Britaniji, gledano z vidika delodajalca, kaže
tudi njegova pravica delodajalca, da davčno olajšavo raztegne v prihodnja davčna leta.394
Na ta način lahko v prihodnjem davčnem letu koristi znižanje davčne osnove, če je v letu
izvršitve teh vplačil posloval z izgubo. Na Irskem lahko davčni urad v prihodnja leta
raztegne uveljavljanje davčne olajšave iz naslova dodatnih vplačil prispevkov.
Visok nivo davčne stimulativnosti v obeh državah je razviden tudi glede vplačil
prispevkov s strani člana v registrirane pokojninske sheme, pri čemer je bolj stimulativna
Velika Britanija.
Velika Britanija omogoča visoko davčno olajšavo, in sicer v višini 100 % članovih
obdavčljivih dohodkov v davčnem letu (oz. 3.600,00 GBP, če je to za člana ugodneje).
Za tiste člane, ki dosegajo visoke dohodke395 na letni ravni pa pride v upoštev še letni
limit (za davčno leto 2016/17 znaša 40.000,00 GBP), preko katerega davčna olajšava ni
priznana, kar kaže na manjšo pripravljenost odloga davčnih obveznosti države pri osebah
z višjimi dohodki. Podoben trend se kaže tudi na Irskem, kjer se znižuje maksimalni
upoštevni dohodek za določitev višini maksimalne davčne olajšave.
Irska veže davčne olajšave iz naslova vplačil prispevkov člana na njegovo starost in
odstotek od letnega dohodka, pri čemer priznava najvišjo davčno olajšavo (40 %
dohodkov) najstarejši kategoriji (osebam, ki so tik pred upokojitvijo), najnižjo (15 %) pa

394

Več glej poglavje 3.2.1.

Gre za osebe, ki se v Veliki Britaniji visoko uvrščajo na davčni lestvici obdavčitve z davkom na dohodek,
in sicer so obdavčene s 40 % (angl. higher earner). Z najvišjo stopnjo 45 % pa so obdavčene osebe, ki
dosegajo dohodke na letni ravni nad 150.000,00 GBP. Več glej: poglavje 3.2.
395
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najmlajši kategoriji članov (mlajšim od 30 let).396 Če dosega član višje dohodke, kot je
maksimalni predpisani dohodek na letni ravni, se upošteva na starost vezana stopnja
davčne olajšave in predpisani znesek dohodka. 397 Irska tako ne pozna maksimalnega
zneska vplačanih prispevkov v absolutnem znesku, kot je značilno za Veliko Britanijo.
Naraščanje stopnje davčne olajšave s starostjo je sicer v duhu dejstva, da so posamezniki
bolj pripravljeni varčevati za starost, bližje kot so upokojitvi, ker jih vprašanje višine
njihovih bodočih pokojninskih dohodkov s približevanjem upokojitvi vedno bolj zadeva.
Takšen princip države kaže na pomanjkanje vseživljenjskega pristopa k pokojniskemu
varčevanju in sistemu varčevanja v okviru življenjskih ciklov. Varčevanje v okviru
pokojninske sheme je zato predvsem za mlade še bolj tuje in nezanimivo. Hkrati kaže
tudi na to, da je naraščanje pripravljenosti države odreči se delu proračunskih prihodkov,
premo sorazmerno s približevanjem člana upokojitveni starosti in s tem obdavčitvi
izplačil iz pokojninskih shem.
Po drugi strani je irska ureditev ugodnejša od britanske zaradi dejstva, da se vplačila
prispevkov delodajalca v poklicne pokojninske sheme v korist člana, ne štejejo v letno
olajšavo članu. Član tako razpolaga s svojo davčno olajšavo v celoti.398
Tako Velika Britanija kot Irska poznata še vseživljenjske limite vplačil prispevkov, ki so
deležni davčnih olajšav.399 Prva predpisuje vseživljenjski limit v višini 1 milijon GBP
sredstev, ki jih ima lahko član skupaj v vseh pokojninskih shemah. V preteklih letih je bil
navedeni limit skoraj podvojen, vendar ga britanska vlada že daljše obdobje vsaki dve leti
znižuje. Druga pa predpisuje standardni prag premoženja, ki ga sredstva člana v vseh
njegovih pokojninskih shemah ne smejo preseči, sicer se obdavči razlika. Prag znaša dva
milijona EUR, vendar pa je bil še pred petimi leti skoraj trikrat višji. Posamezniki, ki so
ob spremembah zakonodaje limit presegli, lahko davčni organ zaprosijo za posebne
oblike zaščite njihovih pravic.400

396

Več v poglavju 4.2.1.

397

Več v poglavju 4.2.1, zlasti primeri 1 - 3.

398

Več glej poglavje 4.2.2.

399

Več glej tabeli 3 in 8.

400

Več glej opombe 188 – 191, poglavji 3.2.1 in 4.2.6.
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Zgornja ureditev se izkaže za problematično v mejnih primerih, ko član na dan uveljavitve
zakona še ne doseže limita (in zaradi tega ni upravičen zaprositi za zaščito), dan kasneje
pa ga preseže. Tak član bo ob izpolnitvi pogojev za črpanje pravic zavezan plačati davek
na razliko (znesek sredstev nad limitom), pri čemer pa tekom varčevanja nima možnosti,
da bi sredstva delno črpal, si tako znižal sredstva v shemah in zaradi tega ne bi bil
obdavčen. Njegova edina možnost je, da z vplačevanjem preneha in varčuje v okviru
drugih finančnih institucij.
Glede na zgornje navedbe, se kažeta trend zniževanja davčnih ugodnosti pri določitvi
vseživljenjskih limitov pokojninskih sredstev v obeh ureditvah, in trend zniževanja
olajšave na letni ravni, ki pa je manj očiten, ker se sistem izračuna od države do države
nekoliko razlikuje.
Obe ureditvi omogočata tudi, da prispevke v pokojninsko shemo vplača tretja oseba, pri
čemer pa gredo davčne olajšave v korist članu in ne tretji osebi, čeprav je slednja dejanski
plačnik.
Posebna oblika davčne stimulativnosti v Veliki Britaniji je možnost, da član v davčno leto
prenese neizkoriščene davčne olajšave za zadnja tri davčna leta.401 V nekoliko ožji obliki
to ureja tudi Irska.
Kot je bilo že navedeno, se donos na sredstva v pokojninskih skladih ne obdavči po EET
sistemu. Kljub navedenemu je irska vlada (in z namenom pridobiti določen del prihodkov
v proračun, ker so izpadli iz naslova davčnih ukrepov na področju DDV), predpisala
poseben davek402 na tržno vrednost sredstev v pokojninskih shemah oz. skladih. Ker se
nanaša na vrednost sredstev člana v shemi, in ne na vrednost vplačil, se avtomatično s
tem zaobseže tudi donose, v kolikor so bila sredstva uspešno investirana.
V preteklosti je bila visoka stopnja regulacije tudi v fazi izplačevanja, saj so bili člani

401

Več glej poglavje 3.2.1, primer in tabela 2.

402

Več v poglavju 4.2.4.
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pokojninskih shem omejeni pri črpanju pravic. Primer za to je Irska, kjer je bil član do
konca prejšnjega tisočletja primoran v nakup pokojninske rente ob upokojitvi. Kot je
razvidno iz naloge, je Irska deregulirala področje črpanja pokojninskih pravic, kar kaže
na visoko stopnjo pripravljenosti države slediti gospodarskim in finančnim trendom ter
zavedanja o nujnosti individualizacije in prilagajanja drugega stebra potrebam in načinu
življenja članov shem. Enako je izvedla tudi Velika Britanija, kjer pokojninske rente prav
tako niso obvezen način črpanja pravic; pogostejše pa so pri DB shemah.403
Kot je že bilo navedeno, nobena od držav ne izvaja EET sistema v čisti obliki, enako velja
tudi za izplačila iz pokojninskih shem. V tem sistemu so izplačila obdavčena v celoti,
česar pa se državi ne držita popolnoma, ker dovoljujeta, da se del zbranih sredstev črpa
neobdavčeno.
Za britansko ureditev je značilno, da ne obdavči 25 % zbranih sredstev. Vsa druga
izplačila pa štejejo v davčno osnovo davka na dohodek člana in se obdavčijo z
upoštevanjem mejnih zneskov in mejnih davčnih stopenj v predpisani lestvici (0 %, 20
%, 40 % ali 45 %). Posebnost velja za razliko nad vseživljenjskim limitom vplačanih
prispevkov, ki je obdavčena po stopnji 55 %.

Iz pravne ureditve na Irskem pa je razvidno, da se do 200.000,00 EUR zbranih sredstev
ne obdavči. Takoj ko član preseže ta vseživljenjski limit, se razlika obdavči po stopnji 20
% do višine 25 % standardnega praga premoženja (v letu 2015 je znašal pol milijona
EUR); kar je nad tem zneskom, šteje v letno davčno osnovo za davek na dohodek in je
obdavčeno skladno z mejno davčno stopnjo po kateri član plačuje davek na dohodek.
Glede na primerjavo davčnopravnih ureditev Irske in Velike Britanije, je treba ugotoviti,
da so sicer davčne ugodnosti v obeh državah na zelo visoki ravni, vendar pa je v zadnji
letih opaziti trend njihovega zmanjševanja, zato je treba drugo tezo ovreči.

403

Več v poglavjih 3.2.5 in 4.2.8.
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Glede na navedene ugotovitve, so dodatna pokojninska zavarovanja oz. sheme ena od
pomembnih oblik varčevanja za starost, kar je razvidno iz kompleksne davčne zakonodaje
predstavljenih držav. Države članom pokojninskih shem omogočajo visok nivo davčnih
olajšav. Pri davčnih olajšavah v EET sistemu gre za odlog davčnih obveznosti; država se
odpoveduje delu proračunskih prihodkov v sedanjosti in odlaga obdavčitev v prihodnost.
Zaradi navedenega lahko govorimo o t.i. nepravi davčni olajšavi. Kakšen je bil
ekonomski efekt takšne olajšave pri posameznem članu, bi lahko natančno ugotovili šele
z ex post analizo,404 saj se davčna zakonodaja (določitev davčnih osnov in stopenj, obsega
splošne in posebnih davčnih olajšav) relativno hitro spreminja, pokojninsko varčevanje
pa zajema obdobje vplačevanja (približno 40 let) in črpanja pokojninskih pravic
(približno 20 let).
Zakonodajalci sprejemajo pokojninske reforme, ki upoštevajo nove trende na področju
varčevanja in upravljanja finančnega premoženja. Pokojninsko varčevanje se mora
prilagajati načinu življenja delovno aktivnega in upokojenega prebivalstva; mora biti
konkurenčno drugim oblikam varčevanja in investiranja finančnih sredstev.
Iz predstavljene prakse držav je jasno viden trend deregulacije črpanja pokojninskih
pravic ob upokojitvi. Posameznik ni več vpet v obvezen nakup pokojninske rente, ampak
lahko sredstva črpa na način, ki je prilagojen njegovim željam in načinu življenja, ki ga
želi živeti po upokojitvi. Omogoča se mu, da lahko zbrana sredstva še naprej investira v
obliki posebnih pokojninskih skladov in zahteva fleksibilna izplačila sredstev iz njih ipd.
Omogoča se tudi predčasno črpanje vseh sredstev ob izpolnitvi posebnih pogojev (kot je
npr. resna bolezen).
Pomembno je tudi dejstvo, da so pokojninske sheme (dokaj)405 svobodne pri določitvi
upokojitvene starosti, saj niso vedno zakonsko vezane na upokojitev po obveznem
sistemu pokojninskega zavarovanja. Slednje omogoča posameznikom, da v primeru

Ex ante analiza bi morala temeljiti na številnih predpostavkah, zlasti z vidika spreminjanja davčne
zakonodaje v obdobju posameznikove vključenosti v varčevanje in črpanje.
404

Pravila pokojninske sheme ne smejo določati nižje upokojitvene starosti od zakonske t.i. minimalne
upokojitvene starosti. Tako določa Velika Britanija - več v poglavju 3.1 te naloge.
405
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finančnih težav in pod pogojem izpolnjevanja minimalne upokojitvene starosti po
pokojninski shemi, sredstva črpajo predčasno.
Tudi prelomnice med aktivnim obdobjem življenja in upokojitvijo postajajo vedno bolj
zabrisane, člani namreč ostajajo delovno aktivni tudi po izpolnitvi upokojitvene starosti
po obveznem sistemu. S takšno ureditvijo se jim daje možnost, da ob delu (npr. delovna
zakonodaja omogoča delo za krajši delovni čas od polnega), črpajo še sredstva iz
pokojninske sheme.

Zakonodajalci so tako z dinamičnim pristopom obravnave dodatnih pokojninskih shem
oz. zavarovanj, davčnimi olajšavami za vplačana sredstva in lažjim ter pestrejšim
dostopom do pokojninskih sredstev, naredili pomemben korak k povečevanju varčevanja
na tem področju in fleksibilnosti upravljanja s pokojninskimi sredstvi tudi v obdobju
črpanja pravic zaradi upokojitve.
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8 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
AA - Annual Allowance (letna davčna olajšava)
AMRF - Approved Minimum Retirement Fund (vrsta pokojninskega sklada na Irskem)
ARF - Approved Retirement Fund (vrsta pokojninskega sklada na Irskem)
AVC - Additional Voluntary Contribution
DB - Defined Benefit pension scheme (pokojninska shema določenih prejemkov)
DC - Defined Contribution pension scheme (pokojninska shema določenih prispevkov)
EC - European Community (Evropska skupnost)
EGS - Evropska gospodarska skupnost
EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine)
EU - European Union (Evropska unija)
HMRC - Her Majesty’s Revenue and Customs (Davčna in carinska uprava v Veliki
Britaniji)
LA - Lifetime Allowance (vseživljenjska davčna olajšava)
OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development (Organizacija za
ekonomsko sodelovanje in razvoj)
PAYG - Pay-As-You-Go (dokladni pokojninski sistem)
PDEU - Pogodba o delovanju Evropske unije
PES - Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti
PFT - Personal Fund Treshold (osebni prag premoženja člana v pokojninskih shemah na
Irskem)
PRSA - Personal Retirement Savings Account (osebni pokojninski varčevalni račun;
oblika individualne pokojninske sheme na Irskem)
PRSI - Pay Related Social Insurance (obvezni prispevki za socialna zavarovanja na
Irskem)
RAC - Retirement Annuity Contract (pogodba o pokojninski renti; oblika individualne
pokojninske sheme na Irskem)
SPA - State Pension Age (upokojitvena starost iz obveznega dela pokojninskega sistema)
SFT - Standard Fund Treshold (standardni prag premoženja člana v pokojninskih shemah
na Irskem)
USC - Universal Social Charge (obvezna socialna dajatev na Irskem)
TCC - Tax Credit Certificate (osebno davčno potrdilo davčnega zavezanca na Irskem)
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9 SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV
Annual Allowance - maksimalna letna davčna olajšava
Annual Allowance Charge - davek zaradi preseganja letne davčne olajšave
Benefit payout - izplačilo iz pokojninske sheme
Capital gains - dobički kapitalskih naložb
Carry Forward Rule - prenos neporabljenih davčnih olajšav
Collective defined contribution pension scheme - kolektivna pokojninska shema
določenih prispevkov
Contributions - prispevki v pokojninsko shemo
Defined Contribution (DC) pension scheme - pokojninska shema določenih prispevkov
Defined Benefit (DB) pension scheme - pokojninska shema določenih prejemkov
Fund income - donos skladov
Lifetime Allowance Charge - davek zaradi preseganja vseživljenjske davčne olajšave
Lump sum - izplačilo v enkratnem znesku
Member - član pokojninske sheme
Money Purchase pension scheme - pokojninska shema nakupni načrt
National insurance contributions (NIC) - prispevki za obvezna socialna zavarovanja v
Veliki Britaniji
Occupational (supplementary) pension scheme - poklicne pokojninske sheme
Pension promise - obljuba pokojnine
Personal (supplementary) pension scheme - individualne, osebne pokojninske sheme
Pillar - steber pokojninskega sistema
Premium - zavarovalna premija
Private pension scheme - zasebne (poklicne ali individualne) pokojninske sheme
State pension age - upokojitvena starost iz obveznega dela pokojninskega sistema
Tax credit - znižanje davka; oblika davčne olajšave
Tax relief - davčna olajšava
Vesting period - doba pridobivanja pravic iz pokojninske sheme
Vesting age - starost za pridobitev pravic iz pokojninske sheme
Voluntary pension scheme - prostovoljne pokojninske sheme
Waiting period - čakalna doba za vključitev v pokojninsko shemo
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