Zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov
Kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko kot
oškodovanci pri davčnem organu v 15 dneh od nastanka škode vložijo zahtevek za odpis ali
zmanjšanje prispevkov po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki
štejejo za plačane – ZPKZ (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95). Obrazec vloge je na voljo tudi na vseh
finančnih uradih.
Zavarovancem se lahko v skladu z navedenim zakonom v primerih elementarnih nesreč zmanjšajo ali
odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zakon za elementarne nesreče šteje
točo, neurje, pozebo, poplave, sušo, žled, premikanje zemeljskih tal, požar, pa tudi pogin živine in
rastlinske bolezni in škodljivce, če zavezanec škode ni mogel preprečiti.
Prispevki se zmanjšajo ali odpišejo le v primeru, če je škodo ocenila pristojna komisija. Ta škoda se
izrazi glede na letni katastrski dohodek kmetije.
Glede na odstotek prizadetosti se zavarovanci razdelijo v dve kategoriji:
- v I. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od
80 % do 100 % letnega katastrskega dohodka;
- v II. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od
30 % do 80 % letnega katastrskega dohodka.
Zavezancu I. kategorije prizadetosti se letni prispevek v celoti odpiše, zavezancu II. kategorije
prizadetosti pa se prispevek zmanjša za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube letnega
katastrskega dohodka.
V skladu z zakonom je možno pravico uveljavljati tudi v primeru pogina živine, kot živina pa se štejejo
vse živali, ki prinašajo prihodek kmetije.
O upravičenosti do zmanjšanja ali odpisa prispevkov odloči davčni organ v ugotovitveni odločbi na
podlagi podatkov o ocenjeni škodi. Zavarovancu se zmanjša ali odpiše letni prispevek od osnove, od
katere je bil zavarovan, vendar največ od zneska najnižje pokojninske osnove. Tako zmanjšana
obveznost se šteje za plačano, saj jo za kmete poravna Republika Slovenija iz državnega proračuna.

