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Targy: Javaslat a szolgalati jarandosag szabalyozasanak modositasara

Tisztelt Fotitkar Ur!
A szolgalati jarandosagban reszesulok ellatasaval kapcsolatos szabalyozashoz tett javaslataira
a kovetkezokrol tajekoztatom.
A korhatar elotti nyugdijak, igy a szolgalati nyugdijak atalakitasa a nyugdijrendszer hosszu
tavu fenntarthatosaga erdekeben elkeriilhetetlen volt. Az oregsegi nyugdij celja ugyanis, hogy
aktiv eletpalya soran nyujtott biztositasi teljesitmennyel aranyos nyugellatas az idoskori
megelhetes alappillereiil szolgaljon. A korhatar elotti ellatasok egyeb elethelyzetekre kivantak
megoldast nyujtani, pi. a szolgalati nyugdij eseteben az adott szolgalatra alkalmatlansag
eseten mas beosztas felajanlasa helyett - sok esetben nagyon fiatal eletkorban - passziv
penzellatast allapitottak meg.
Azoknak a szolgalati nyugdijasoknak, akik a szolgalati felso korhatart betoltottek, biztositotta
a jogalkoto, hogy megorizzek nyugdijas statuszukat. A fiatalok szolgalati jarandosagra valtak
jogosultta, tovabbra is reszsulnek ellatasban, de annak felteteleiben kifejezodik, hogy adott
esetben a nyugdij korhatar betoltese elott tobb mint 10 ewel folyositjak a jarandosagot. Ez a
fegyveresek eseteben egyedulallo kedvezmeny az altalanos jarulekfizetesi kotelezettseg
teljesitese elleneben jelentosen megnoveli folyositasi idot, amelynek fedezete jarulekfizetessel
nem volt megalapozott.

Tovabbi jelentos kedvezmenyt nyujtott a szolgalati nyugdij osszegenek kiszamitasara
vonatkozo szabalyozas, mert szemben az altalanos, eletkeresethez kozeli kereseti idoszakkal,
a fegyveresek nyugdij at az utolso egy ev kereseti atlaga alapjan kellett megallapitani.
E jelentos - fiatalon, igen kedvezo szamitas alapjan megallapitott osszegu - kedvezmenyek
visszafogasat, valamint az On altal is emlitett szolgalatba lepes osztonzeset szolgalja a
jarandosag szemelyi jovedelemado mertekevel megegyezo csokkentese. A szolgalati
jarandosagbol tehat nem szemelyi jovedelemadot fizet a jogosult, megis lehetosege van arra,
hogy a csokkentessel szemben a csaladi adokedvezmenyt elszamolja.
A szolgalati jarandosag csokkentesere vonatkozo szabalyozas modositasat a fentiek miatt nem
tartom tamogathatonak.
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