PENSIONSVERSICHERUNGS ANS T ALT
INFORMÁCIE o DÔCHODKOCH 2018
USKLAĐIVANJE PENZIJA NA 1.1.2018.
Povećavanje penzija za 2018. godinu zavisi od obima ukupnih mjesečnih penzionih
primanja jedne osobe i kod ukupnog mjesečnog penzionog primanja iznosi (bruto)
 do

EUR

1.500,00

 od

EUR

1.500,01

do

EUR

2.000,00

............................ 2,2%

................... EUR 33,00

(to je 2,2% od EUR 1.500,00)
 od

EUR

2.000,01

do

EUR

3.355,00

 od

EUR

3.355,01

do

EUR

4.980,00

linearno opada od

............................ 1,6%

............. 1,6% na 0,0%.

Preko EUR 4.980,00 se ne vrši usklađivanje penzije.
Ukupno penziono primanje jedne osobe je suma svih njenih penzija iz zakonskog pen
zionog osiguranja (prije primjene propisa o mirovanju i smanjivanju), na koja se imalo
pravo na 31. decembar 2017. godine. U ukupna penziona primanja se ubrajaju i sve po
sebne penzije (to su plaćanja obuhvaćena Zakonom o ograničavanju posebnih penzija,
Građanski zakonski list I br. 46/2014).
Ako se primaju dvije ili više penzija i/ili takvih posebnih penzija, povećavanje penzije se
srazmjerno dijeli na pojedinačne penzije.
PENZIJA ZA ŽRTVE NASILJA U DOMOVIMA
Penzija za žrtve nasilja u domovima je povećana od 1. januara 2018. godine i iznosi
mjesečno EUR 306,60.
PRÍSPEVOK NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Ako z rakúskeho dôchodku, tak aj z dávok penzijného a dôchodkového zabezpečenia
 z členského štátu EÚ, štátu EHP alebo zo Švajčiarska, príp.
 zo štátu, s ktorým bola uzavretá bilaterálna dohoda o sociálnom poistení, ktorá zahŕňa
aj zdravotné poistenie,
je potrebné zadržať príspevok na zdravotné poistenie vo výške 5,1 %. Táto zrážka sa
uskutoční len vtedy, ak existuje aj nárok na plnenie z rakúskeho zdravotného poistenia.
Ste preto povinný oznámiť nám poberanie takých zahraničných dávok penzijného, príp.
dôchodkového zabezpečenia a každú zmenu ich výšky.
S ie er r e ic h en uns im Int er ne t u nt er
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JEDNORAZOVÉ PLATBY
V mesiacoch apríl a október sa k pravidelnému mesačnému dôchodku vypláca
mimoriadna platba. Suma (v netto výške) aktuálnej jednorazovej platby sa vypočítava až
k výplatnému termínu.
POTVRDENIE O ŽITÍ
Pre výplatu dôchodkov dôchodcov/ dôchodkýň žijúcich mimo územia Rakúska sa
požaduje raz ročne predloženie „potvrdenia o žití“.
S výnimkou osôb s pobytom v Nemecku, ktoré dostávajú výplatu svojho rakúskeho
dôchodku do Nemecka.
Ak ste povinní predkladať potvrdenie o žití, príslušný formulár je tu priložený.
RADY, POMOC A INFORMÁCIE
Vaše písomné dotazy smerujte, prosíme – s uvedením Vášho ČÍSLA POISTENCA – na
Landesstelle Wien (1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Straße 1 – Fax +43 5 0303/28850)
alebo nám zašlite e-mail na
pva-lsw@pensionsversicherung.at
Oznámenie, poradenstvo a informácie získate aj počas stránkových dní dôchodkovej
poisťovne - v súčasnosti v Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Lichtenštajnsku,
Švajčiarsku, Srbsku, na Slovensku, v Slovinsku a Maďarsku. Miesto a čas týchto
stránkových dní sa dozviete na krajskom úrade vo Viedni (telefón +43 5 0303) alebo na
našej webovej stránke.
Telefonicky nás môžete zastihnúť v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka od 7.00
do 15.30 hod SEČ a v piatok od 7.00 do 15.00 SEČ.
Aktuálne informácie v záležitostiach dôchodkov nájdete aj na internete. Na internete je
k dispozícii aj tento list s informáciemi o dôchodkovej problematike v mnohých jazykoch.

PRIHLASOVACIE ÚDAJE
Prosíme Vás, aby ste dbali na ich presné uvádzanie, pretože sme povinní vyžadovať
späť neprávom vyplatené výkony.
Zo zákona ste povinný oznámiť nám do dvoch týždňov každú zmenu, ktorá sa týka
Vášho oprávnenia na prijatie plnenia (napr. presťahovanie, sobáš, registrované
partnerstvo).
Mimoriadne pozorne dbajte na to, že ste povinní oznámiť v priebehu siedmich dní každý
príjem zo zárobkovej činnosti, ako aj jeho výšku a každú zmenu príjmu. Zároveň je
nutné oznámiť aj zmeny Vašich ostatných príjmov.
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