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INFORMACE O DŮCHODECH 2016
ÚPRAVA DŮCHODŮ K 1. 1.2016
Zvýšení důchodů na rok 2016 činí …. 1,2 % měsíční výše důchodu.
PŘÍSPĚVEK NA NEMOCENSKÉ POJIŠTENÍ
V souvislosti s nabytím platnosti 2. změny zákona o sociálním pojištění v r. 2010 je nutné
odvádět příspěvek na nemocenské pojištění ve výši 5,1% také z důchodových dávek
pobíraných
 v členském státě EU, státě EHP nebo ve Švýcarsku, popř.
 ve státě, s nímž byla uzavřena dohoda o sociálním zabezpečení, která zahrnuje
také nemocenské pojištění.
Tento odvod je povinný pouze v případě, pokud zároveň vzniká nárok na dávky z
rakouského nemocenského pojištění.
V tomto případě jste povinni oznámit nám takový zahraniční důchodový příjem, jakož i
každou změnu jeho výše.
OPATROVNICKÝ PŘÍSPĚVEK
Opatrovnický příspěvek se od 1.1.2016 zvyšuje o 2%. Příjemce/Příjemkyně
opatrovnického příspěvku bude o zvýšeném opatrovnickém příspěvku informován/a
prostřednictvím vyrozumění o výši dávky ke dni 1. 1. 2016.
Oprávněným
osobám
náleží
opatrovnický
příspěvek
zásadně
pouze
v případě běžného pobytu v Rakousku. Opatrovnický příspěvek náleží rovněž při
běžném pobytu v členském státě EU, v členském státě EHS nebo ve Švýcarsku, jsou-li
splněny určité podmínky.
Opatrovnický příspěvek náleží pouze na základě ŽÁDOSTI a vyžaduje odborný lékařský
posudek. Výše opatrovnického příspěvku se řídí podle úrovně potřeby opatrovnictví.
Do opatrovnického příspěvku se započítávají podobné rakouské nebo zahraniční
peněžní dávky popř. opatrovnické věcné dávky z jiného členského státu EU, státu EHP
nebo ze Švýcarska. Získání nebo změnu takových dávek je proto nutné neprodleně
oznámit!
Dále je nutné oznámit nám v průběhu čtyř týdnů i změny ovlivňující nárok na
opatrovnický příspěvek (např. pobyt v nemocnici nebo v zahraničí)!
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MIMOŘÁDNÉ PLATBY
V měsících duben a říjen náleží k pravidelnému měsíčnímu důchodu mimořádná platba.
Poukázaná částka (v netto výši) příslušné mimořádné platby se vypočítává až k termínu
výplaty.
POTVRZENÍ O ŽITÍ
Pro výplatu důchodů důchodcům/ důchodkyním žijícím mimo území Rakouska je nutné
předložit jedenkrát ročně „Potvrzení o žití“.
Vyjma osob s pobytem v Německu, které dostávají výplatu svého rakouského důchodu
do Německa.
Pokud jste povinni předkládat Potvrzení o žití, je zde přiložen příslušný formulář.
PORADENSTVÍ, POMOC A INFORMACE
Vaše písemné dotazy směřujte prosím – s uvedením Vašeho ČÍSLA POJIŠTĚNÍ –
na Landesstelle Wien (1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Straße 1 – Fax +43 5
0303/28850) nebo nám pošlete email na
pva-lsw@pensionsversicherung.at
Vysvětlení, rady a informace obdržíte též v průběhu konzultačních dnů na úřadu
důchodového zabezpečení /Pensionsversicherungsanstalt/ – v současnosti v
Německu, Itálii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku , Švýcarsku, Srbsku, na Slovensku,
v Slovinsku a Maďarsku. Místo a úřední hodiny těchto konzultačních dnů se dozvíte
na Landesstelle Wien (Zemské zastoupení Vídeň - telefon +43 5 0303 nebo na
internetu).
Telefonicky jsme Vám k dispozici v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka od 7.00 hod
do 15.30 hod SEČ a v pátek od 7.00 hod do 15 hod SEČ.
Aktuální informace ohledně důchodových záležitostí najdete též na INTERNETU.
Kromě toho je na internetu k dispozici rovněž i tento dopis týkající se informací
o důchodech, a to v různých jazycích.
POKYNY K OZNAMOVÁNÍ
Žádáme Vás, abyste přesně dodržovali tyto pokyny, neboť v případě neprávem
vyplacených dávek jsme povinni vyžádat si je zpět.
Jste ze zákona povinni oznámit každou změnu, která se týká Vašeho oprávnění
k pobírání dávky (např. změna bydliště, uzavření sňatku, atd.), a to do dvou týdnů.
Zejména Vás žádáme, abyste ohlásili každé zahájení výdělečné činnosti jakož i výši
a změnu příjmu z výdělečné činnosti, a to do sedmi dnů. Změny Vašich ostatních
příjmů je rovněž nutno oznámit.
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