Költségmegtakarító 2.
Írta: Prémium Megoldás
2011. január 21. péntek, 17:21

AZ ÚJ SZABÁLYOK

Az elfogadott törvény szerint az a magánnyugdíjpénztár tag, aki 2011. január 31-ig
személyesen nem nyilatkozik a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, vagy úgy nyilatkozik,
hogy visszalép az állami rendszerbe, nyugdíjpénztári megtakarításairól lemond, cserébe
nyugdíja 100%-át az állami rendszerből remélheti (az eddig nyugdíjba ment
magán-nyugdíjpénztári tagok az állami nyugdíj kb. 74%-át kapták meg, míg nyugdíjpénztári
megtakarításukat felvehették).

Aki ezzel szemben a pénztárban maradás mellett dönt, annak erről nyilatkoznia kell, és
csak az eddigi szolgálati ideje alapján lesz nyugdíjra jogosult (15 évnél kevesebb szolgálati idő
esetén csak az ún. időskorúak járadékára, 15 és 20 év között részleges mértékre), amelyek
mellett a továbbiakban csak pénztári megtakarítására számíthat.
Szolgálati időnek számítanak a munkával töltött évek mellett többek között a katonai szolgálat,
a GYÁS, GYES, GYED és táppénz időszaka, valamint az 1998. január 1. előtt a nappali
tagozatú felsőoktatásban eltöltött idő is. Bruttó bérének 10%-át 2012. január 1-jétől továbbra is
a magán-nyugdíjpénztára fogja megkapni (addig az állami költségvetés), és a 2010. október
1-je és 2011. december 31-e közötti idő szolgálati időként hozzáadódik a megszerzett szolgálati
idejéhez, ami után állami nyugdíjat szerezhet.
Mi a teendő, ha valaki pénztártag szeretne maradni?
A vonatkozó rendeletek szerint nem támogatott a magánnyugdíjpénztárban maradás, mert
nyilatkozat nélkül mindenki automatikusan visszakerül az állami rendszerbe, és a maradásról
szóló nyilatkozatot személyesen kell megtenni az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervnél, amelyek technikai befogadóképessége nem éri el a 200 000 főt.
A nyilatkozattal nem érdemes várni az utolsó pillanatig, mivel egyre többen vannak az
ügyfélszolgálatokon. A nyilatkozatot a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságokon lehet megtenni.
Mindenki vigye magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját.
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Magánnyugdíjpénztári tagsági nyilatkozatra nincs szükség, elég bemondani a pénztár nevét. A
nyilatkozatról másolatot kell kérni érkeztetési pecséttel, és egy példányt le kell adni a
munkáltatónál 5 munkanapon belül, amely nyilatkozatról tájékoztatni kell a cég könyvelőjét
amiatt, hogy a januári bér után fizetendő járulék a jó helyre kerüljön utalásra.
A helyes eljáráshoz készítettünk egy nyilatkozat mintát, (mellékletként csatoljuk) amelyen a
munkavállaló nyilatkozhat a maradás vagy visszalépés tényéről, segítve az Ön munkáját.

A teljes hírlevél itt olvasható....
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