
Z individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem varčujete za dodatno pokojninsko rento – za višjo 
pokojnino. Za varčevanje ste nagrajeni z davčno olajšavo. Vplačane premije vam znižujejo osnovo za odmero 
dohodnine, kar vam zagotovi nižje plačilo dohodnine ali višje vračilo le-te. Varčujete več in plačate manj.

Izračunajte si svojo davčno olajšavo. Obiščite sava-pokojninska.si ali najbližjo poslovalnico Nove KBM.

Dosezite višjo  
davčno olajšavo. 



ZAKAJ VARČEVATI ZA DODATNO POKOJNINO?
Povprečna neto pokojnina znaša približno 59 odstotkov povprečne neto plače. 

Za višjo pokojnino je treba varčevati. Z dodatnim pokojninskim zavarovanjem si lahko na varen in učinkovit način 
zagotovite primerno pokojnino.

Priporočljivo je pričeti varčevati čimprej, najbolje s prvim dnem zaposlitve. Z odločitvijo za dodatno pokojninsko 
zavarovanje ste nagrajeni z davčno olajšavo. Varčujete več in plačate manj.

KDO LAHKO SKLENE INDIVIDUALNO DODATNO POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE?
 
Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje lahko sklene vsak, ki je vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje 
(poenostavljeno: vsak, ki je zaposlen).

KAKŠNE SO DAVČNE OLAJŠAVE?
Premije, ki jih iz svoje neto plače varčuje posameznik, znižujejo osnovo za odmero dohodnine.

Višina davčne olajšave je omejena na največ 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(5,844 odstotka bruto plače posameznika), vendar ne več kot 2.819,09 EUR.

KAKO JE Z DAVČNO OLAJŠAVO, ČE PREMIJO PLAČUJE ŽE 
DELODAJALEC?
Davčno olajšavo lahko uveljavljate za vplačila, ki jih iz svojih neto dohodkov vplačate sami.

V primeru, da premijo v kolektivnem zavarovanju plačuje že delodajalec, je pri izračunu možnega lastnega prispevka 
potrebna previdnost. Prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav ima delodajalec. Sami lahko kot davčno olajšavo 
uveljavljate razliko med vašo najvišjo možno premijo in vplačilom delodajalca.

Primer: če delodajalec plačuje premijo, ki ustreza 3 odstotkom vaše bruto plače, lahko sami izkoristite le razliko do 
maksimalne premije (5,844 odstotka bruto plače), to je 2,844 odstotka.

ALI SE ZAVAROVANJE LAHKO PREKINE?
Zavarovanje se lahko prekine, lahko pa se tudi zgolj začasno preneha s plačevanjem premij.

ZAKAJ SO IZPLAČILA V ENKRATNIH ZNESKIH OBDAVČENA?
Namen dodatnega pokojninskega zavarovanja je, da bi od upokojitve naprej prejemali doživljenjsko pokojninsko rento. 
Zato se za vplačane premije prizna davčna olajšava.

Izplačilo v enkratnem znesku ni namen dodatnega pokojninskega zavarovanja, zato je v takem primeru potrebno 
davčno olajšavo »vrniti«. Obdavčitev se izvede skozi dohodnino.

KDAJ PRIČNETE PREJEMATI DODATNO POKOJNINO?
Ob upokojitvi izberete zase primerno doživljenjsko pokojninsko rento dodatnega pokojninskega zavarovanja. Tudi za 
rento je priznana davčna olajšava.


