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Vážená paní!
Vážený pane!
Patříte k rozsáhlému okruhu osob, o které naše pojišťovna pečuje.
Protože pobírání důchodu je spojeno s různými právy a povinnostmi, je
pro Vás zvlášť důležité, abyste byli informováni o zákonných podkladech. Prosíme Vás proto, abyste si důkladně přečetli tuto brožurku.

Na požádání Vám zašleme tuto brožurku i v angličtině. Kromě toho naleznete text brožurky v chorvatštině, srbštině, slovinštině, slovenštině,
češtině, maďarštině, turečtině, italštině, španělštině, francouzštině a
angličtině na internetových stránkách
www.pensionsversicherung.at.
Toto vydání vychází ze stavu zákonných podkladů platných k 1. lednu
2020.
Navíc jsou Vám k dispozici vyškolení odborníci v pobočce ve Vídni a v
některých zemích nabízíme konzultační dny speciálně pro důchodce
žijící v zahraničí, kde jim budou poskytnuty podrobné informace a individuální poradenství.
Jsme zákaznicky orientovaným poskytovatelem služeb, a naším cílem
je proto rychlá a nebyrokratická pomoc našim klientům při vyčerpání
všech zákonných možností.
Ihre Pensionsversicherungsanstalt
VAŠE DŮCHODOVÁ POJIŠŤOVNA
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STANOVENÍ DŮCHODU
ROZHODNUTÍ
O nároku na důchod je rozhodnuto na základě rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabývá právní moci, nepodáte-li námitku do 3 měsíců od jeho doručení.

VYROZUMĚNÍ
Bylo-li Vám doručeno „Vyrozumění“ o poskytnutí zálohy na důchod, znamená
to, že dosud nejsou splněny předpoklady pro definitivní stanovení důchodu.
Snažíme se však co nejrychleji ukončit zjišťovací řízení a rozhodnout.
ROZHODNUTÍ (VYROZUMĚNÍ) je dokument, kterým se prokážete jako osoba
oprávněná k pobírání důchodu z rakouského zákonného důchodového pojištění.
Proto Vám doporučujeme tento dokument pečlivě uschovat.

VYPLÁCENÍ DŮCHODU
Důchod je vyplácen zpětně, vždy prvního následujícího měsíce.
Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, bude Vám důchod poukázán tak, aby byl k dispozici poslední pracovní den předtím.
Důchod se vyplácí zásadně osobě oprávněné k pobírání důchodu.

PLATBY CELOSVĚTOVĚ
Důchod je vyplácen zásadně prostřednictvím poštovní společnosti Deutsche
Post AG

● bezhotovostním převodem na účet vedený u některého Vámi zvoleného peněžního ústavu ve státě Vašeho bydliště nebo

● vyplacením šeku, zasláním šeku na řad (výjimka: Švýcarsko) nebo
● na přání může být rakouský důchod převeden na některý v EUR vedený
účet devizového cizince (dosud volný EURO/tuzemský účet).
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Budete-li chtít v budoucnosti změnit způsob vyplácení, prosíme Vás o včasnou informaci.

PLATBY DO SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
Důchod může být vyplácen prostřednictvím poštovní společnosti Deutsche
Post AG

● v hotovosti nebo
● bezhotovostním převodem na účet v německé finanční instituci (banka, spořitelna) podle Vašeho výběru.

VÝPOČET DŮCHODU A VÝPLATA
Při výpočtu důchodu budou podle ustanovení platných v Rakousku zohledněny
rovněž doby pojištění získané v některém členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP), ve Švýcarsku nebo státě, na nějž
se dohoda vztahuje, příp. doby zaměstnání získané v některé mezinárodní organizaci. Z Rakouska bude potom vyplácena ta část důchodu připadající
na rakouské doby pojištění.
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ZVLÁŠTNOSTI STAROBNÍHO DŮCHODU
ZVÝŠENÝ STAROBNÍ DŮCHOD
Bude-li nárok na starobní důchod uplatněn až po dosažení stanoveného důchodového věku (60 let u žen, 65 let u mužů), přísluší za měsíce, o které byl
důchod čerpán později - avšak nejdříve od okamžiku splnění čekací doby, příp.
minimální doby pojištění - zvýšený starobní důchod (bonifikace).

ZVLÁŠTNOSTI INVALIDNÍHO DŮCHODU, PŘÍP.
DŮCHODU PŘI NESCHOPNOSTI VÝKONU POVOLÁNÍ
ČÁSTEČNÝ DŮCHOD
Pobírá-li osoba mající nárok na invalidní důchod, příp. důchod při neschopnosti
výkonu povolání, v jednom kalendářním měsíci příjmy z výdělečné činnosti
vyšší, než je hranice minimálního příjmu (v roce 2020: 460,66 EUR), mění se
nárok na vypočtený důchod za tento kalendářní měsíc na nárok na částečný
důchod. Pokud celkové příjmy překročí určitou mezní hodnotu, snižuje se plný
důchod o započitatelnou částku. Jinak přísluší invalidní důchod, příp. důchod
při neschopnosti výkonu povolání v plném rozsahu.
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Překročí-li celkový měsíční příjem 1.241,97 EUR brutto, snižuje se plný důchod
o započitatelnou částku. Započitatelná částka se skládá z částí celkového příjmu, přičemž v roce 2020 bude započítáno pro části celkového příjmu
od 1.241,97 EUR do 1.863,02 EUR

30 %

od 1.863,02 EUR do 2.483,93 EUR

40 % a

od 2.483,93 EUR

50 %

těchto částí celkového příjmu.
Započitatelná částka však nesmí překročit ani 50 % plnění ani výši příjmů z výdělečné činnosti.
Celkový příjem se vypočte jako součet plného důchodu (bez zvláštní částky navýšení) a příjmu z výdělečné činnosti (brutto).
Nové stanovení částečného důchodu

● při úpravě důchodu
● při každém zahájení nové výdělečné činnosti
● na zvláštní žádost pobíratele/pobíratelky důchodu
● při ročním vyrovnání.
TRVALÝ INVALIDNÍ DŮCHOD, DŮCHOD PŘI NESCHOPNOSTI VÝKONU POVOLÁNÍ
Invalidní důchod, příp. důchod při neschopnosti výkonu povolání je přiznán na
neomezenou dobu pouze v případě, jestliže s ohledem na tělesný nebo duševní
stav pojištěnce lze očekávat trvalou invaliditu, resp. trvalou neschopnost výkonu povolání a není pravděpodobné žádné zlepšení prostřednictvím lékařské
nebo odborné rehabilitace.

ČASOVĚ OMEZENÝ INVALIDNÍ DŮCHOD, DŮCHOD PŘI NESCHOPNOSTI VÝKONU POVOLÁNÍ
Časově omezený invalidní důchod, resp. důchod při neschopnosti výkonu povolání náleží osobám, které se narodily do 31. prosince 1963,
jedná-li se o dočasnou invaliditu, příp. neschopnost výkonu povolání po dobu
nejméně šesti měsíců. Důchod se přiznává zásadně na dobu maximálně 24
měsíců. Trvá-li invalidita, resp. neschopnost výkonu práce, i po uplynutí této
lhůty, je možné důchod přiznat na dalších max. 24 měsíců, pokud byla žádost
o další poskytování důchodu podána do tří měsíců po zaniknutí.
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ŽÁDOST O DALŠÍ POSKYTOVÁNÍ
Nenastane-lil během pobírání časově omezeného invalidního důchodu, resp.
důchodu při neschopnosti výkonu povolání zlepšení zdravotního stavu, doporučujeme podat příslušnou žádost již tři měsíce před vypršením lhůty plnění,
aby pokud možno nedošlo k přerušení vyplácení důchodu.

REHABILITAČNÍ PŘÍSPĚVEK / PŘÍSPĚVEK NA REKVALIFIKACI
Platí pro osoby narozené od 1. ledna 1964
Rehabilitační příspěvek
V případě dočasné invalidity, příp. pracovní neschopnosti v délce minimálně
šesti měsíců nenáleží důchod, ale místo něho při splnění potřebných podmínek příspěvek na rehabilitaci.
Příspěvek na rekvalifikaci
Jestliže se v souvislosti s žádostí o invalidní důchod rozhodnutím zjistí právní
nárok na profesní opatření ve formě rehabilitace, existuje při splnění dalších
podmínek nárok na příspěvek na rekvalifikaci.

NÁSLEDNÉ PROHLÍDKY
Pokud lze počítat se zlepšením zdravotního stavu, provede důchodová pojišťovna v přiměřených časových intervalech příslušné následné zdravotní prohlídky.

ODNĚTÍ DŮCHODU
Důchod přiznaný na základě trvalé invalidity, resp. neschopnosti výkonu povolání bude odebrán, když se zdravotní stav důchodkyně/důchodce změní natolik, že pominou předpoklady rozhodné pro poskytování dávky.
Výkon výdělečné činnosti může vést k přezkoumání invalidity, resp. neschopnosti výkonu povolání a v dalším důsledku k odebrání dávky.
Po dosažení důchodového věku (60 let u žen, 65 let u mužů) je odnětí důchodu nepřípustné.
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ZVLÁŠTNOSTI PŘEDČASNÉHO STAROBNÍHO
DŮCHODU, PŘEDČASNÉHO „KORRIDOR“ DŮCHODU A DŮCHODU PRO TĚŽCE FYZICKY
PRACUJÍCÍ
ZÁNIK DŮCHODU
Předčasný starobní důchod, předčasný „Korridor“ důchod a důchod pro fyzicky
těžce pracují zaniká v den zahájení výdělečné činnosti i v zahraničí před dosažením důchodového věku, když měsíční příjmy z výdělečné činnosti
(brutto) překročí hranici minimálního příjmu

OBNOVENÍ
Zaniklý důchod bude obnoven v předchozí výši v den, kdy přestane být vykonávána závislá nebo samostatná výdělečná činnost s příjmy nad hranicí minimálního příjmu.
Aby se vyplácení důchodu obnovilo co nejdříve, informujte nás prosím
neprodleně o aktuální situaci.
Hranice minimálních příjmů v roce 2020: 460,66 EUR

PŘECHOD VE STAROBNÍ DŮCHOD
Předčasný starobní důchod přechází v dosavadní přiznané výši automaticky
ve starobní důchod od prvního dne měsíce po dosažení stanoveného důchodového věku (60 let u žen, 65 let u mužů).
Žádost o starobní důchod je tedy nepřípustná, má-li pojištěnec již nárok na
předčasný starobní důchod.
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POZŮSTALOSTNÍ DŮCHOD
Pozůstalostní důchod náleží pozůstalému (i rozvedenému) manželskému partnerovi a dětem zesnulého rodiče při splnění určitých předpokladů. Za děti jsou
považovány za stejných předpokladů osoby uvedené v části Přídavky na děti.
Následující ustanovení o vdovském (vdoveckém) důchodu se aplikují příslušně i na registrovaného partnera/partnerku.

VDOVSKÝ (VDOVECKÝ) DŮCHOD
Vdovský (vdovecký) důchod se zásadně odvozuje z důchodu, na který měl,
resp. by býval měl nárok zemřelý (rozvedený) manžel v době úmrtí.

NÁROK 0 % AŽ 60 %
Výše vdovského (vdoveckého) důchodu se pohybuje v rozmezí 0 a max. 60
% důchodu, na který měl, resp. by býval měl nárok zesnulý v den úmrtí.
Pro stanovení procentní sazby je třeba určit základ výpočtu; k tomu se použije
příjem zesnulého a příjem pozůstalého za poslední 2 kalendářní roky přede
dnem úmrtí pojištěnce děleno 24.
Jestliže došlo v posledních 2 kalendářních letech ke snížení příjmu zesnulého
v důsledku nemoci nebo nezaměstnanosti, bude při zjištění základu výpočtu
zesnulého použit příjem za poslední 4 kalendářní roky přede dnem úmrtí děleno 48, bude-li tento výpočet pro pozůstalého výhodnější.

PŘÍJEM
Za příjem se mimo jiné považují:
● příjmy ze samostatné nebo závislé výdělečné činnosti (v tuzemsku a v zahraničí),
● stanovené příjmy veřejných funkcionářů, které překračují mezní částku pro
příjem (viz příloha),
● opakující se peněžní plnění (bruttoň ze zákonného sociálního pojištění a
pojištění v nezaměstnanosti (např. důchod, invalidní, nemocenské, podpora
v nezaměstnanosti),
● starobní důchod, resp. výplaty podpor a podobná důchodová plnění,
● důchody vyplácené v zahraničí,
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● příjmy ve smyslu zákona o příjmech nebo jiné příjmy za výkon funkce,
● náhrada dovolené a proplacení nevyčerpané dovolené,
● při pobírání důchodu z důvodu postupného předčasného odchodu do důchodu

součet základů pro výpočet příspěvků povinného pojištění a mimořádných plateb, je-li tento součet vyšší než součet současných pobíraných příjmů,
● správní důchod a překlenovací platby na základě sociálních plánů (resp. základ
pro výpočet příspěvků současně běžícího dobrovolného pojištění, je-li vyšší než
součet příjmů pobíraných zesnulým).

ZVÝŠENÍ AŽ NA 60 %
Nárok na důchod nižší než 60 % může být v závislosti na finanční situaci vdovy/
vdovce zvýšen.
Nedosáhne-li součet vlastních příjmů vdovky/vdovce a vdovského/vdoveckého
důchodu - s výjimkou případného zvláštního navýšení za připojištění - stanovené mezní hodnoty (pro rok 2020: 2.031,16 EUR), zvyšuje se procentní sazba
vdovského (vdoveckého) důchodu tak, aby součet vlastního příjmu a vdovského (vdoveckého) důchodu dosáhl této mezní hodnoty.
Vdovský (vdovecký) důchod může být zvýšen na max. 60 %.

SNÍŽENÍ AŽ NA 0 %
Překročí-li součet vlastního důchodu a/nebo příjmů z výdělečné činnosti spolu
s vdovským )vdoveckým důchodem) dvojnásobek měsíčního maximální základu pro výpočet příspěvků, snižuje se vdovský (vdovecký) důchod o překračující částku až na nulu.
Od 1. 1. 2013 se bere v úvahu dvojnásobný nejvyšší základ příspěvku
platný v roce 2012 (hodnota 8.460,– EUR).
K takto vypočtenému vdovskému (vdoveckému) důchodu bude popřípadě připočteno 60 % zvláštního navýšení příslušejícímu zesnulému (za případná připojištění).

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍJMU
Zvýšení či snížení vlastního příjmu může vyvolat změnu výšky vdovského
(vdoveckého) důchodu. Při změně příjmu bude proveden nový výpočet z moci
úřední, v každém případě však v rámci úpravy důchodu a na základě zvláštní
žádosti.
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VDOVSKÝ (VDOVECKÝ) DŮCHOD PRO ROZVEDENÉ
Rozvedení mají nárok na vdovský (vdovecký) důchod, jestliže neuzavřeli
nové manželství a jestliže pojištěný byl ke dni úmrtí
● na základě soudního rozsudku,

● na základě soudního vyrovnání nebo
● na základě před rozvodem uzavřeného smluvního závazku platit výživné,
resp. alimenty, příp.

● po nabytí právní moci rozvodového rozsudku až do dne úmrtí nejméně po

dobu posledního roku před smrtí pravidelně platil výživné na pokrytí životních potřeb (nárok na výživné na základě příjmových poměrů) (doba trvání
manželství minimálně 10 let).

OMEZENÍ NA VÝŠI VÝŽIVNÉHO
Výše vdovského (vdoveckého důchodu) vypláceného rozvedenému partnerovi
/rozvedené partnerce je omezena výší měsíčního výživného.

BEZ OMEZENÍ NA VÝŠI VÝŽIVNÉHO
Vdovský/vdovecký důchod však náleží v plné výši, nebylo-li uzavřeno nové
manželství, jestliže
● rozsudek o rozvodu obsahuje výrok podle § 61 odst. 3 zákona o manželství
(žalující strana nese plně nebo převážně vinu na rozvratu manželství),

● manželství trvalo minimálně 15 let a
● vdova/vdovec dovršil v den nabytí právní moci rozvodového rozsudku věku
40 let.

Požadavek na dovršení věku 40 let ke dni nabytí právní moci rozsudku o rozvodu odpadá, je-li vdova/vdovec od tohoto dne práceneschopná (neschopný)
nebo připadá-li sirotčí důchod na dítě pocházející z rozvedeného manželství
nebo na společně osvojené dítě nebo na nevlastní dítě, které bylo přijato za
vlastní, a žije-li dítě trvale po smrti manžela / manželky v domácnosti vdovy
(vdovce). Požadavek na trvalou společnou domácnost odpadá, jestliže se dítě
narodilo po smrti otce
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ZVLÁŠTNOSTI VDOVSKÉHO (VDOVECKÉHO)
DŮCHODU
DALŠÍ POSKYTOVÁNÍ PO UPLYNUTÍ LHŮTY
Byl-li vdovský (vdovecký) důchod poskytnut jen na 30 kalendářních měsíců po
smrti pojištěnce, je třeba dbát následujících ustanovení.
Je-li pozůstalý v době pozbytí nároku invalidní, existuje po nárok na důchod
po dobu trvání invalidity. Žádost o další poskytování však musí být podána do
3 měsíců po vypršení nároku. Žádost podaná později bude zamítnuta. Pokud
se cítíte být invalidní, doporučujeme Vám podat žádost na další poskytování
vdovského (vdoveckého) důchodu ještě před uplynutím 30 kalendářních měsíců

ODSTUPNÉ
V případě uzavření nového manželství bude vdovský (vdovecký) důchod vyrovnán ve výši 35násobku měsíčního důchodu (bez vyrovnávacího příplatku).
Odpadne-li časově omezený přiznaný vdovský (vdovecký) důchod z důvodu uzavření nového manželství, nepřísluší pozůstalému žádné odstupné.

OBNOVENÍ
Bude-li nově uzavřené manželství ukončeno smrtí manžela/manželky, rozvedeno, zrušeno nebo prohlášeno za neplatné, nárok na důchod se obnovuje na
základě podané žádosti, jestliže

● k rozvodu nebo zrušení nedošlo výhradně nebo převážně z viny vdovy/
vdovce;

● vdova/vdovec nenese vinu na prohlášení manželství za neplatné.
Nárok na vdovský důchod se obnovuje prvního dne měsíce po podání žádosti,
nejdříve však prvního dne měsíce následujícího po uplynutí dvou a půl let po
pozbytí nároku na důchod.
Na obnovený vdovský (vdovecký) důchod se započítává vdovský (vdovecký)
důchod příslušející z nového manželství, výživné a příjmy, které vdově (vdovci)
přísluší na základě zrušeného nebo neplatného manželství nebo které pobírá
navíc. Přiznaný časově omezený vdovský (vdovecký) důchod se neobnovuje.
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SIROTČÍ DŮCHOD
Sirotčí důchod se vypočítává zásadně z důchodu, na který zesnulý otec/zesnulá
matka měl nebo by býval měl nárok v den úmrtí.

VÝŠE SIROTČÍHO DŮCHODU
Každému dítěti zesnulého pojištěnce náleží sirotčí důchod. Základem po výpočet sirotčího důchodu je vždy 60 % vdovského nebo vdoveckého důchodu,
nezávisle na tom, zda příp. v jaké výši byl skutečně přiznaný.
Sirotčí důchod činí v případě úmrtí jednoho z rodičů 40 %, příp. v případě úmrtí
obou rodičů 60 procent vdovského, příp. vdoveckého důchodu.
Jsou-li splněny předpoklady po poskytnutí sirotčího důchodu po obou rodičích,
pak přísluší dítěti oba důchody.

DO DOVRŠENÍ VĚKU 18 LET
Za děti se považují do dovršení věku 18 let manželské, adoptivní a nevlastní
děti pojištěnce, jestliže žily s pojištěncem trvale ve společné domácnosti. Přitom je nepodstatné, zda již dítě vykonává zaměstnání nebo ještě studuje.

PO DOVRŠENÍ VĚKU 18 LET
Po dovršení věku 18 let přísluší sirotčí důchod jen v tom případě, jestliže sirotek
● navštěvuje školu nebo přípravu na budoucí povolání, která vyžaduje většinu
jeho pracovní síly, maximálně do věku 27 let a při studiu buď pobírá rodinné
přídavky, nebo sice nepobírá rodinné přídavky, ale zabývá se studiem řádně,
s vážnými úmysly a cílevědomě (§ 2 odst. 1 písm. b zákona o vyrovnávání
rodinných výdajů ve znění z 1. 9. 1992),
● je jako účastnice příp. účastník činný v dobrovolných sociálních programech
„Freiwilliges Sozialjahr“, příp. „Freiwilliges Umweltschutzjahr“, ve službě na
památku holkaustu „Gedenkdienst“ v tuzemsku a v zahraničí nebo v mírové
či sociální službě v zahraničí, nejdéle do dovršení 27. roku života, nebo
● je neschopný výdělku, nastala-li nemoc nebo zdravotní postižení před dovršením 18. roku života nebo během školní docházky či přípravy na povolání,
během účasti na dobrovolných programech „Freiwilliges Sozialjahr“, popř.
„Freiwilliges Umweltschutzjahr“, služby na památku holokaustu „Gedenkdienst“ v tuzemsku a zahraničí nebo mírové a sociální služby v zahraničí.
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ZVLÁŠTNOSTI SIROTČÍHO DŮCHODUS
ŽÁDOST O DALŠÍ POSKYTOVÁNÍ
La prolongation de la pension d’orphelin doit être demandée dans un délai de
trois mois après le 18ème anniversaire, afin d’éviter une interruption du droit
à la pension.

KONEC NÁROKU
Pominou-li předpoklady pro další poskytování dávky, je sirotčí důchod odejmut
uplynutím měsíce (výplata je zastavena), v němž nastal důvod zániku. Pomineli neschopnost výdělku, bude odejmut znovu poskytovaný sirotčí důchod uplynutím měsíce následujícím po doručení rozhodnutí.
Vnuci nemají nárok na sirotčí důchod.

PENĚŽITÁ DÁVKA ZA OPATROVNICTVÍ
V případě obvyklého pobytu v tuzemsku a pobírání základní dávky (např. důchodu) nebo u osob s rakouským státním občanstvím (popř. státním občanstvím, které je rovnocenné s rakouským státním občanstvím) může být po podání žádosti a splnění dalších předpokladů nárok na peněžitou dávku za
opatrovnictví. Peněžitá dávka za opatrovnictví se člení podle úrovně potřeby
opatrovnictví do sedmi stupňů.
K peněžité dávce za opatrovnictví se započítávají všechny tuzemské a zahraniční peněžité dávky za opatrovnictví, jakož i určité pečovatelské věcné dávky
z členského státu EU, EHP a Švýcarska.
Peněžitá dávka za opatrovnictví se vyplácí i v případě změny obvyklého pobytu do některého členského státu EU, EHP nebo do Švýcarska, pokud oprávněná osoba i nadále podléhá rakouskému zdravotnímu pojištění.
Kromě toho existuje nárok na peněžitou dávku za opatrovnictví, opustil-li pobíratel důchodu Rakousko v období od 4. března 1933 do 9. května 1945 z politických důvodů (s výjimkou výkonu nacionálně socialistické činnosti), z náboženských důvodů nebo z důvodů svého původu.
Peněžitá dávka za opatrovnictví přísluší na základě žádosti a vyplácí se ve
dvanácti měsíčních splátkách beze srážek.
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Peněžitá dávka za opatrovnictví přísluší nejdříve na začátku měsíce následujícího po podání žádosti. Nárok na peněžitou dávku za opatrovnictví vyprší
dnem úmrtí oprávněné osoby; v kalendářním měsíci úmrtí bude vyplacena poměrná část peněžité dávky.
Zařazení nutnosti opatrovnictví se uskutečňuje na základě lékařského posudku
a je stanoveno vyhláškou.
Výše peněžité dávky za opatrovnictví (7 stupňů) činí:
Stupeň

Průměrná nutnost poskytnutí péče
za měsíc více než

VÝŠE (měsíčně)
2020

1

65 hodin

EUR 160,10

2

95 hodin

EUR 295,20

3

120 hodin

EUR 459,90

4

160 hodin

EUR 689,80
Dodatečné předpoklady od stupně 5
(nutnost zvlášť kvalifikované péče)

5

180 hodin a mimořádně náročná péče

EUR 936,90

6

180 hodin a časově nekoordinovatelná nutnost péče během dne a v noci nebo trvalá
přítomnost pečovatele

EUR 1.308,30

7

180 hodin a postižený není schopen koordinovaných pohybů rukou a nohou nebo jde o
trvalý stav, který se nezlepší

EUR 1.719,30
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PŘÍDAVKY NA DĚTI
K důchodu (s výjimkou pozůstalostního důchodu) přísluší za každé manželské, resp.adoptované dítě důchodce/důchodkyně až do dovršení 18 let přídavky na děti, na nevlastní děti a vnuky přísluší přídavky jen při splnění zvláštních předpokladů. Má-li více osob nárok na přídavky na děti, přísluší tento
nárok na každé dítě jen jednou.

VÝŠE
Přídavky na děti činí na každé dítě 29,07 EUR brutto měsíčně.
Mohou být také nižší, přísluší-li pojištěnci rakouská penze jen díky zohlednění
doby pojištění v zahraničí.
Až do dovršení 18 let přísluší přídavky na děti bez ohledu na výši příjmu, a to
i v případě, že je dítě výdělečně činné.
Po dovršení věku 18 let přísluší přídavky na děti jenom tehdy, jestliže dítě

● navštěvuje školu, univerzitu nebo přípravu ne povolání, která zabere většinu jeho pracovní síly, a to max. do věku 27 let,

● je jako účastnice příp. účastník činný v dobrovolných sociálních programech

„Freiwilliges Sozialjahr“, příp. „Freiwilliges Umweltschutzjahr“, ve službě na
památku holkaustu „Gedenkdienst“ v tuzemsku a v zahraničí nebo v mírové
či sociální službě v zahraničí, nejdéle do dovršení 27. roku života, nebo

● je neschopný výdělku, nastala-li nemoc nebo zdravotní postižení před dovršením 18. roku života nebo během školní docházky, studia na univerzitě
či přípravy na povolání, během účasti na dobrovolných programech „Freiwilliges Sozialjahr“, popř. „Freiwilliges Umweltschutzjahr“, služby na památku holocaustu „Gedenkdienst“ v tuzemsku a zahraničí nebo mírové a
sociální služby v zahraničí.

Žádost o další poskytování přídavku na děti musí být podána do tří měsíců
po dovršení věku 18 let, aby nedošlo k přerušení vyplácení přídavků.
Pominou-li předpoklady pro další poskytování dávky, bude vyplácení přídavků
na dítě zastaveno uplynutím měsíce, v němž nastal důvod zániku, příp. pomine-li neschopnost výdělku, pak uplynutím měsíce následujícím po doručení
rozhodnutí.
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POZASTAVENÍ DŮCHODU
Za určitých předpokladů bude vyplácení důchodu pozastaveno. Pod pozastavením důchodu se rozumí, že nárok na důchod zásadně trvá, ovšem důchod
se nevyplácí, dokud trvají určité zabraňující důvody.
Důchod se pozastavuje po dobu trestu odnětí svobody trvajícího déle než
jeden měsíc. Rodinní příslušníci, kteří nejsou spoluviníky trestného činu, mají
na základě žádosti nárok na část důchodu.
Zvláštnost: Důchod není pozastaven, pokud je trest odnětí svobody vykonáván formou elektronicky sledovaného domácího vězení („náramek s čidlem na
noze“).

ZMĚNA BYDLIŠTĚ
Změníte-li své bydliště, neprodleně nám tuto skutečnost oznamte a zašlete potvrzení o přihlášení a odhlášení. V případě změny bydliště do jiného státu mohou eventuelně nastat změny týkající se daně ze mzdy, zdravotního pojištění
apod.

MIMOŘÁDNÉ PLATBY
V měsících duben, příp. říjen každého roku náleží k důchodu mimořádná výplata.
Tato platba náleží ve výši důchodové dávky vyplácené za měsíc duben, příp.
říjen, včetně přídavku na děti.

ALIKVOTNÍ ČÁST
První mimořádná platba náleží pouze v alikvotní části, nebyl-li v příslušném měsíci mimořádné výplaty a v posledních 5 měsících předtím důchod pobírán nepřetržitě. Výše mimořádné platby se přitom snižuje za každý kalendářní měsíc bez pobírání důchodu o jednu šestinu.

ZVLÁŠTNOST
U pozůstalostních důchodů platí následující zvláštnost: Pokud zemřelá osoba
již pobírala důchod, počítají se tyto měsíce pobírání důchodu také jako měsíce
pobírání pozůstalostního důchodu.

17

ZDANĚNÍ DŮCHODU
OMEZENÁ DAŇOVÁ POVINNOST
Osoby, které nemají bydliště ani obvyklý pobyt v Rakousku nebo které se v
Rakousku nezdržují déle než 6 měsíců, podléhají omezené daňové povinnosti.
Daň z důchodu se stanoví podle ustanovení zákona o daních z příjmu. Odpočitatelné částky pro samostatně výdělečné osoby a samoživitele a určité nezdanitelné částky (pro tělesně postižené nebo držitele průkazu oběti a držitele
příslušných úředních osvědčení) se nezohledňují.

OBČANÉ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU A ŠVÝCARŠTÍ OBČANÉ
Státní příslušníci členských států Evropské unie, příp. státu, na nějž se vztahuje Smlouva o Evropském hospodářském prostoru (EHP), mohou být zdaněni jako plátci daně s neomezenou daňovou povinností, pochází-li hlavní část
jejich příjmů z činnosti v Rakousku. Příslušná žádost – za uplynulé kalendářní
roky – musí být podána u Finančního.
Běžně pobíraný důchod bude ovšem nadále zdaněn podle předpisů platných
pro plátce daně s omezenou daňovou povinností.

SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ
K zabránění vícenásobného zdanění ve více státech slouží smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění rozdělují práva na
zdanění mezi státy. Podle smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s
jednotlivými zeměmi se důchody, které se vyplácejí do zahraničí, zdaní pouze
jednou. Aktuální seznam smluv uzavřených s Rakouskem se nachází na internetové stránce Spolkového ministerstva financí www.bmf.gv.at.
Stanoví-li smlouva o zamezení dvojího zdanění provedení zdanění v (zahraničním) státě bydliště a důchod v Rakousku je tudíž osvobozen od daně, je
nutné předložit před změnou daňového zařazení osvědčení o daňovém domicilu (formulář ZS-QU1) potvrzené zahraničním správcem daně.
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ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
BYDLIŠTĚ V NĚKTERÉM STÁTU EVROPSKÉ UNIE, RESP. EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU NEBO VE ŠVÝCARSKU
Rozhodující jsou zásadně příslušná ustanovení Nařízení (EHS) č. 1408/1971
a Nařízení (EHS) č. 574/1972 a od 1. května 2010 Nařízení (ES) č. 883/2004
a Nařízení (ES) č. 987/2009. Podle nich obdržíte Vy a Vaši příbuzní zásadně
od poskytovatele nemocenského pojištění ve státě Vašeho bydliště plnění zákonného nemocenského pojištění v rámci právních předpisů platných pro tohoto poskytovatele. Toto platí všeobecně v případě, že pobíráte ze svého domovského státu důchod.
Není-li ve vašem domovském státě zákonné zdravotní pojištění a není-li za
zdravotní pojištění odpovědný ani žádný jiný členský stát, resp. Švýcarsko, obdržíte Vy a Vaši rodinní příslušníci plnění ze zdravotního pojištění na základě
pobírání rakouského důchodu k tíži rakouského zdravotního pojištění. Toto výpomocné věcné plnění poskytne rovněž Váš nositel zdravotního pojištění ve
státě Vašeho bydliště podle předpisů platných pro tohoto nositele zdravotního
pojištění.
Bližší informace obdržíte také u svého příslušného nositele důchodového, příp. zdravotního pojištění ve státě Vašeho bydliště.

BYDLIŠTĚ V NĚKTERÉM SMLUVNÍM STÁTĚ
Směrodatná jsou odpovídající ustanovení příslušné smlouvy o sociálním zabezpečení. Ne všechny smlouvy však obsahují ustanovení o zdravotním pojištění důchodců. Příslušná ustanovení jsou obsahem smluv uzavřených s následujícími státy:
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severni Makedonie, Srbsko, Tunisko,
Turecko.
Bydlíte-li v některém z výše uvedených států a nepobíráte-li žádný důchod
podle právních předpisů státu Vašeho bydliště, obdržíte Vy a Vaši rodinní příslušníci zásadně plnění ze zákonného zdravotního pojištění na základě pobírání rakouského důchodu k tíži rakouského zdravotního pojištění. Toto výpomocné věcné plnění poskytne rovněž Váš nositel zdravotního pojištění ve státě
Vašeho bydliště podle právních předpisů platných pro příslušného nositele pojištění.
Bližší informace obdržíte také u svého příslušného nositele důchodového, příp. zdravotního pojištění ve státě Vašeho bydliště.
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PŘIHLÁŠENÍ K RAKOUSKÉMU ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ
Chcete-li čerpat plnění ze zákonného zdravotního pojištění k tíži rakouského
zdravotního pojištění, musíte se přihlásit u příslušného rakouského nositele
zdravotního pojištění a zaregistrovat se u výpomocného nositele zdravotního
pojištění ve státě vašeho bydliště.
ŽÁDNÉ POBÍRÁNÍ DŮCHODU PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ STÁTU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
Pokud bydlíte v některém z členských států EU, popř. EHP nebo ve Švýcarsku, Bosně-Hercegovině, Černé Hoře, Severni Makedonii, Srbsku, Tunisku
nebo Turecku, provádí se kontrola předpokladů pro přihlášení ke zdravotnímu
pojištění jakož i přihlášení samotné zásadně v průběhu řízení o stanovení důchodu.
POBÍRÁNÍ DŮCHODU PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ STÁTU TRVALÉHO
BYDLIŠTĚ
Pokud bydlíte v některém z členských států EU, popř. EHP nebo ve Švýcarsku, neprobíhá zpravidla taková kontrola automaticky. Žádáme Vás proto,
abyste nás neprodleně informovali, pokud ve svém státě trvalého bydliště nemáte žádnou zákonnou ochranu v rámci zdravotního pojištění.
Pokud bydlíte v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Severni Makedonii,
Srbsku, Tunisku nebo Turecku, řídí se ochrana v rámci zdravotního pojištění
podle ustanovení ve státě bydliště. Přihlášení k rakouskému zdravotnímu pojištění není v těchto případech možné.
PŘÍSPĚVEK K RAKOUSKÉMU ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ
V případě přihlášení k rakouskému zdravotnímu pojištění se musí v zásadě z
každého důchodu, s výjimkou sirotčích důchodů, přispívat na rakouské zdravotní pojištění.
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PŘECHODNÝ POBYT V RAKOUSKU
Bydlíte-li v některém státě Evropské unie, resp. Evropského hospodářského
prostoru nebo v některém z uvedených smluvních států nebo ve Švýcarsku,
můžete Vy a Vaši rodinní příslušníci i v případě přechodného pobytu v Rakousku využít nutná věcná plnění (lékařská pomoc a péče ve zdravotním
ústavu). Náklady ponese nositel zdravotního pojištění ve státě Vašeho bydliště.
Bližší informace obdržíte také u Vašeho nositele zdravotního pojištění ve státě
Vašeho bydliště.

POTVRZENÍ O ŽITÍ
POVINNOST PŘEDLOŽENÍ
Pro vyplácení důchodů osobám s bydlištěm v zahraničí je potřebné předložit
jednou za rok potvrzení o žití.
Povinnosti předložení potvrzení nepodléhají ti důchodci a důchodkyně s trvalým bydlištěm v Německu, jimž je rakouský důchod vyplácen v Německu.

ROZESÍLÁNÍ POTVRZENÍ O ŽITÍ
Formulář bude rozesílán jednou ročně, a to vždy v lednu každého roku. Vyplněný, podepsaný a úředně ověřený formulář je nutno zaslat obratem zpět důchodové pojišťovně. „Prohlášení o příjmu a platových poměrech“ se vyžaduje
jenom tehdy, jestliže by další příjmy měly dopad na vyplácení důchodu.
Jestliže nebude sociální pojišťovně bezodkladně doručen kompletně vyplněný
a ověřený formulář, nelze důchod vyplatit.
Formulář Lebensbestätigung - Potvrzení o žití (v několika jazycích) naleznete také na internetu na stránce www.pensionsversicherung.at.
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UPOZORNĚNÍ NA PŘIHLÁŠENÍ
Podle zákonných ustanovení jsou všichni příjemci plateb a žadatelé povinni ihned oznámit každou změnu týkající se oprávnění k pobírání důchodu, změnu výše příjmů nebo změnu bydliště.

OHLASTE NÁM PROSÍM DO 7 DNÍ
(při nároku na SIROTČÍ DŮCHOD do 2 týdnů)
● zahájení pracovní činnosti a výši pracovního příjmu, při pobírání dětských
přídavků i zahájení pracovní činnosti dítěte

● každou změnu výše pracovního příjmu
● obdržení náhrady za příspěvek na dovolenou (vyrovnání za dovolenou / náhrada) nebo odstupného při ukončení pracovního poměru

OHLASTE NÁM PROSÍM DO 2 TÝDNŮ
● změnu bydliska, každou změnu jména a uzavření manželství, příp. registraci partnerství

● každé přiznání, nové vyměření (s výjimkou úpravy důchodu nebo penze)

nebo zánik důchodu, příp. penze od jiného (domácího nebo zahraničního)
subjektu

● pobírání nemocenských dávek z rakouského zdravotního pojištění
● déle než jeden měsíc trvající trest odnětí svobody
● při pobírání VDOVSKÉHO / VDOVECKÉHO DŮCHODU, příp. DŮCHODU

PRO POZŮSTALOU REGISTROVANOU PARTNERKU / POZŮSTALÉHO
REGISTROVANÉHO PARTNERA i příjem peněžního plnění z rakouského
úrazového pojištění (příp. úrazového zabezpečení) nebo pojištění v nezaměstnanosti a pobírání rakouské nebo zahraniční penze nebo penzijního
zabezpečení státního zaměstnance nebo z obdobného služebního poměru,
penze nebo podobného plnění na základě služebního (penzijního) řádu nebo
smluvního příslibu penze zaměstnavatele a změnu nebo zánik uvedených
dávek
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● při pobírání SIROTČÍHO DŮCHODU nebo PŘÍDAVKU NA DÍTĚ i změnu

jména nebo adresy dítěte (sirotka), vznik a zánik nároku na rodinné přídavky,
uzavření manželství, příp. registraci partnerství (úmrtí) dítěte (sirotka) a začátek prezenční, příp. civilní služby, změnu v příjmu dítěte (sirotka), příp.
konec nebo přerušení studia, přípravy na zaměstnání nebo dobrovolnické
činnosti (pokud dítě /sirotek už dosáhl 18. rok života) a zánik existující práceneschopnosti

OHLASTE NÁM PROSÍM DO 4 TÝDNŮ
● každou změnu v podmínkách pro POBÍRÁNÍ OPATROVNÉHO (např. další
peněžní dávky, jako je slepecký příplatek apod.)

Včasným oznámením zabráníte přeplatkům!
Vaše hlášení přijme každé pracoviště penzijní pojišťovny.
Vezměte prosím na vědomí, že v případě pozdního hlášení budete muset přeplatky vrátit!
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INFORMACE A PORADENSTVÍ
Vaše přání a otázky týkající se důchodu zodpovíme ve všední dny od pondělí
do čtvrtka od 7,00 hod. do 15,30 hod. středoevropského času a v pátek v době
od 7,00 do 15,00 hod. středoevropského času na telefonním čísle +43 503 03.
Písemné dotazy zasílejte prosím na adresu
Pensionsversicherungsanstalt
Landesstelle Wien
Friedrich-Hillegeist-Straße 1
1021 Wien
Austria
Můžete nám rovněž zaslat e-mail na pva-lsw@pensionsversicherung.at.
Informace a poradenství Vám bude rovněž poskytnuto během KONZULTAČNÍCH DNÍ důchodové pojišťovny, které se v současné době konají v následujících státech: Německo, Itálie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko.
K jednání je nutné přinést doklad totožnosti s fotografií!
Aktuální informace o důchodových záležitostech a místě a době stránkových dní
najdete na internetu na
www.pensionsversicherung.at
ROZHODNUTÍ (VYROZUMĚNÍ) obsahuje „ČÍSLO POJISTKY“. Uvádějte prosím toto číslo důsledně ve veškeré své korespondenci. Uvedení čísla pojistky
nám usnadní vyhledání spisů a umožní rychlé vyřízení vaší záležitosti.

Nakladatel a vydavatel
Pensionsversicherungsanstalt
(Důchodová pojišťovna)
Friedrich-Hillegeist-Straße 1, 1021 Wien
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