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Čistopis ima z rumeno barvo označene dele besedila, pri katerih je prišlo do sprememb v izbrani verziji.

Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F)
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 28-1328/2019, stran 3416 DATUM OBJAVE: 3.5.2019

VELJAVNOST PREDPISA: od 4.5.2019 / UPORABA PREDPISA: od 4.5.2019
Čistopis se uporablja od 4.5.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.5.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 28/19

1328. Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 2019.

Št. 003-02-4/2019-13

Ljubljana, dne 3. maja 2019

Borut Pahor  predsednik  Republike Slovenije 
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Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2F) 

1. člen

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 –
ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) se v 144. členu v tretjem odstavku v tretji alineji besedilo »70 % povprečne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec« nadomesti z besedilom »100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

(1)   Od regresa za letni dopust, ki je prejet v letu 2019 do uveljavitve tega zakona, se prispevki plačujejo od zneska regresa za letni dopust, ki presega 100 % zadnje
znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan izplačila regresa.

(2)   Preveč izračunani oziroma odtegnjeni prispevki pred uveljavitvijo tega zakona se ne glede na zakon, ki ureja davčni postopek, vrnejo zavezancu za plačilo
prispevkov (zavarovancu prispevki zavarovanca in delodajalcu prispevki delodajalca) po uradni dolžnosti na podlagi posebne odločbe davčnega organa, s katero se
ugotovi obveznost v skladu s tem zakonom ter znesek preveč izračunanih oziroma odtegnjenih prispevkov. Zavezancu za plačilo prispevkov v tem primeru obresti
ne pripadajo.

(3)   Ne glede na prejšnji odstavek se vračilo prispevkov delodajalca ne izvede, če se v skladu s posebnimi predpisi ti prispevki samo izračunajo in ne plačajo.

(4)   Odločba davčnega organa iz drugega odstavka tega člena ne posega v obveznost plačnika davka iz naslova davčnega odtegljaja, vzpostavljeno z obračunom
davčnega odtegljaja, s katerim so bili izračunani in odtegnjeni prispevki zavarovanca.

(5)   Odločbo iz drugega odstavka tega člena davčni organ izda najpozneje do 30. junija 2019.

3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja že za regres za letni dopust, prejet od 1. januarja 2019 dalje.
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 Št. 172-01/19-10/16

Ljubljana, dne 25. aprila 2019

EPA 491-VIII

Državni zbor Republike Slovenije mag. Dejan Židan predsednik
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