PENSIONSVERSICHERUNGS ANS T ALT
INFORMACIJA ZA POKOJNINO 2019
PRILAGODITEV POKOJNIN DO 1.1.2019
Povišanje pokojnin za leto 2019 je odvisno od mere mesečnega celotnega
pokojninskega prihodka ene osebe in znaša pri enem mesečnem celotnem
pokojninskem prihodku (bruto)
 do

EUR

1.115,00

 od

EUR

1.115,01

do

EUR

1.500,00

linearno padajoče od

............................ 2,6%

............. 2,6% na 2,0%

 od

EUR

1.500,01

do

EUR

3.402,00

........................... 2,0%

 od

EUR

3.402,01

................ EUR 68,00.

Celotni pokojninski prihodek ene osebe je vsota vseh njenih pokojnin iz zakonskega
pokojninskega zavarovanja (pred uporabo določitve dodatnega zaslužka za
upokojence), ki se je iztekel 31. decembra 2018.
Če sta vezani dve ali več pokojnin, bo povišanje pokojnine razdeljeno v sorazmerju
pri posameznih plačilih.
POKOJNINA ZA ŽRTVE DRŽAVNIH IN CERKVENIH VARSTVENIH INSTITUCIJ
Pokojnina za žrtve državnih in cerkvenih varstvenih institucij se je s 1. januarjem
2019 povišala za 2,6% in znaša mesečno EUR 314,60.
PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Tako od avstrijskega zneska pokojnine kot od pokojnin iz
 držav članic Evropske Unije, Evropskega gospodarksega prostora ali Švice oz.
 držav, s katerimi je sklenjen bilateralni sporazum o socialnem zavarovanju, ki
obsega tudi zdravstveno zavarovanje,
se za namene zdravstvenega zavarovanja odšteje znesek v višini 5,1 %.
Ta znesek se odbije le, če obstaja tudi pravica do uživanja storitev avstrijskega
zdravstvenega zavarovanja. V kolikor prejemate pokojnino v tujini ste nas zato o tem
dolžni obvestiti. Obvestiti nas morate tudi o morebitni spremembi njihove višine.
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IZREDNA IZPLAČILA
V mesecih april in oktober se prizna k mesečni pokojnini izredno izplačilo. Znesek
za nakazilo (neto višina) vsakokratnega izrednega izplačila se izračuna šele na
datum izplačila.
POTRDILO O ŽIVLJENJU
Za izplačilo pokojnin upokojencem/upokojenkam, ki imajo svojo stalno bivališče izven
Avstrije, je potrebno, da enkrat na leto predložijo „Potrdilo o življenju“.
Od tega izključene so osebe, ki imajo svojo bivališče v ZR Nemčiji, ki dobijo
izplačilo svojih pokojnin v Nemčijo.
V kolikor ste zadolženi, da predložite potrdilo o življenju, najdete ustrezen obrazec v
prilogi te informacije.
SVETOVANJE, POMOČ IN INFORMACIJE
Prosimo, da pisna vprašanja naslovite na Landesstelle Wien (Friedrich-HillegeistStraße 1, 1021 Wien, – faks +43 5 0303/28850) ali pa nam pošljete email na
pva-lsw@pensionsversicherung.at
Za dodatna pojasnila, nasvete in informacije Zavod za pokojninsko zavarovanje
organizira svetovalne dni, in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, v
Liechtensteinu, na Madžarskem, v Nemčiji, v Srbiji, na Slovaškem in v
Švici. Informacije o tem, kdaj in kje bodo svetovalni dnevi potekali dobite v naši
dunajski pisarni na telefonski številki +43 5 0303 ali na naši spletni strani.
Ob delavnikih od ponedeljka do četrtka od 7.00 do 15.30 po SEČ in ob petkih od 7.00
do 15.00 po SEČ smo vam na voljo za telefonske informacije.
Najnovejše informacije s pokojninskega področja lahko najdete tudi na INTERNETU.
Na internetu je v več jezikih na voljo tudi naš dopis z informacijami s pokojninskega
področja.
NAVODILA GLEDE SPOROČANJA SPREMEMB
Prosimo, da navodila v celoti upoštevate, ker bomo sicer dolžni izterjati
neupravičeno izplačane dajatve.
Po zakonu ste zavezani sporočiti vsakršno spremembo, ki zadeva vašo upravičenost
do prejemanja pokojnine (denimo spremembo prebivališča, sklenitev zakonske
zveze, registracijo partnerske zveze) v roku dveh tednov.
Predvsem bodite pozorni na to, da nas o vsaki zaposlitvi ter višini in spremembi
dohodka iz dela obvestite v roku sedmih dni. Javiti ste dolžni tudi spremembe
drugih prejemkov.
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