P E N S I O N S V E R S I C H E R U N G S AN S T AL T
INFORMÁCIE o DÔCHODKOV 2022
ÙPRAVA DÔCHODKOV K 1.1.2022
Zvýšenie dôchodkov na rok 2022 sa odvíja od celkovej mesačnej výšky dôchodkového
príjmu osoby a činí:
Celková výška dôchodkového príjmu (hrubého
do
od
do
od

EUR
EUR
EUR
EUR

1.000,00
1.000,01
1.300,00
1.300,01

Zvýšenie
3,0%
lineárne klesajúce z
3,0% na1,8%
1,8%

Celková mesačná výška dôchodkového príjmu osoby je celková suma všetkých jej
dôchodkov zo zákonného dôchodkového poistenia (pred použitím ustanovení o
pozastavení a krátení), na ktorú bol nárok 31. decembra 2021.
K celkovej mesačnej výške dôchodkového príjmu sa počítajú aj všetky mimoriadne
dôchodky, ktoré sú zahrnuté v zákone vymedzujúcom mimoriadne dôchodky Zb. I č.
46/2014), ako aj dôchodky a zaopatrovacie príspevky podľa spolkového zákona o
dôchodkovom poistení umelcov a zákona o dôchodkovom poistení zamestnancov
spolkových dráh.
Pokiaľ poberáte dva alebo viac dôchodkov zo zákonného dôchodkového poistenia,
rozdelí sa zvýšenie dôchodkov pomerne na jednotlivé dávky.
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.
DÔCHODOK PRE OBETE NÁSILIA V ZARIADENIACH ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI
Dôchodok pre obete násilia v zariadeniach ústavnej starostlivosti sa zvyšuje od 1.1.2022 o
3,0 % a činí mesačne 347,40 EUR.

Náj de t e nás na in t er n e te n a
w w w .p v .at

OPATROVNÍCKY PRÍSPEVOK
Opatrovnícky príspevok sa zvyšuje od 1.1.2022 o 1,8 %. Príjemcovia opatrovníckeho
príspevku budú o zvýšenom opatrovníckom príspevku informovaní v osobnom vyrozumení
o výške dávky k 1.1.2022.
Oprávneným žiadateľom prináleží peňažná dávka za opatrovníctvo zásadne len pri
obvyklom pobyte v Rakúsku. Peňažná dávka za opatrovníctvo náleží i pri obvyklom
pobyte v niekterom členskom štáte EÚ, štáte EHP alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ sú
splnené určité podmienky.
Peňažná dávka za opatrovníctvo prináleží len na základe ŽIADOSTI.Pre stanovenie
nutnosti opatery sa vyžaduje posúdenie odborným lekárom. Výška peňažnej dávky za
opatrovníctvo sa riadi potrebou opatery.
S príspevkom na starostlivosť treba započítať podobné rakúske alebo zahraničné
peňažné dávky, príp. vecné dávky na starostlivosť v stave odkázanosti z členského štátu
EÚ, štátu EHP alebo zo Švajčiarska. Príjem alebo zmenu takých dávok treba preto
okamžite oznámiť.
Okrem toho nám treba do štyroch týždňov oznámiť zmeny týkajúce sa nároku na
príspevok na starostlivosť (opatrovné) (napr. hospitalizácia alebo pobyt v zahraničí).
RADY, POMOC A INFORMÁCIE
V prípade dotazov týkajúcich sa výplaty dôchodku v zahraničí uvádzajte vždy svoje
rakúske číslo sociálneho poistenia a obracajte sa na:
Pensionsversicherungsanstalt
Landesstelle Wien
Friedrich-Hillegeist-Straße 1
1021 Wien
ÖSTERREICH
E-Mail: pva-lsw@pv.at
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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