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PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT
INFORMACE O DŮCHODECH 2022
ÚPRAVA DŮCHODŮ K 1.1.2022

Zvýšení důchodů na rok 2022 se odvíjí od celkové měsíční výše důchodového příjmu
osoby a činí:
Celková výše důchodového příjmu (hrubého)
do
od
do
od

EUR
EUR
EUR
EUR

Zvýšení
3,0%
lineárně klesající z
3,0% na 1,8%
1,8%

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

Celková měsíční výše důchodového příjmu osoby je celková částka všech jejích důchodů
ze zákonného důchodového pojištění (před použitím ustanovení o pozastavení a krácení),
na kterou náležel nárok 31. prosince 2021.
K celkové měsíční výši důchodového příjmu se počítají také všechny mimořádné důchody,
které jsou zahrnuté v zákoně vymezujícím mimořádné důchody Sb. I č. 46/2014), jakož i
důchody a zaopatřovací dávky podle spolkového zákona o důchodovém pojištění umělců
a zákona o důchodovém pojištění zaměstnanců spolkových drah.
Pokud pobíráte dva nebo více důchodů ze zákonného důchodového pojištění, rozdělí se
zvýšení důchodů poměrně na jednotlivé dávky.
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.
DŮCHOD PRO OBĚTI NÁSILÍ V ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE
Důchod pro oběti násilí v zařízeních ústavní péče se zvyšuje od 1.1.2022 o 3,0% a činí
měsíčně EUR 347,40.
Najdete nás na internetu na
www.svs.at
Najd et e nás n a int er net u na
w w w. p v. at
DVR: 2108296
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PENSION P E N S I O N S V E R S I C H E R U N G S A N S T A L T
OPATROVNICKÝ PŘÍSPĚVEK
Opatrovnický příspěvek se zvyšuje od 1.1.2022 o 1,8%. Příjemci opatrovnického příspěvku budou o zvýšeném opatrovnickém příspěvku informováni ve svém vyrozumění o výši
dávky k 1.1.2022.
Oprávněným žadatelům náleží peněžní dávka za opatrovnictví zásadně jen při obvyklém
pobytu v Rakousku. Peněžní dávka za opatrovnictví náleží i při obvyklém pobytu v některém členském státu EU, státu EHP nebo ve Švýcarsku, pokud jsou splněny určité
podmínky.
Peněžní dávka za opatrovnictví náleží jen na základě ŽÁDOSTI.Pro stanovení potřeby
péče se vyžaduje posouzení odborným lékařem. Výška peněžní dávky za opatrovnictví
se řídí potřebou péče.
S příspěvkem na péči se musí započítat podobné rakouské nebo zahraniční peněžní
dávky, příp. věcné dávky na péči ve stavu odkázanosti z členského státu EU, státu EHP
nebo ze Švýcarska. Příjem nebo změnu takových dávek je proto třeba okamžitě oznámit.
Kromě toho nám musí být do čtyř týdnů oznámeny změny týkající se nároku na příspěvek na péči (např. hospitalizace nebo pobyt v zahraničí).
PORADENSTVI, POMOC A INFORMACE
V dotazech týkajících se výplaty důchodu v zahraničí uvádějte vždy své rakouské číslo
sociálního pojištění a obracejte se na:
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen
Servicestelle Ausland
Wiedner Hauptstraße 84-86
1051 Wien
ÖSTERREICH
E-Mail: pensionsservice@svs.at
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.
Ze zákona jste povinen oznámit nám do dvou týdnů každou změnu, která se týká Vašeho oprávnění k přijetí plnění (např. přestěhování, sňatek, registrované partnerství).
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.
Najd et e nás n a int er net u na
w w w. p v. at
DVR: 2108296
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