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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2013.
(u srpnju 2013.)
U Zavodu je bilo:
1 497 355 osiguranika,
1 219 321 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,23.
Prosječna starosna
mirovina za 40 i više
godina mirovinskog staža
(prema ZOMO) iznosi
3.300,48 kn.
Njezin udio u prosječnoj
neto plaći u RH za svibanj
2013. (5.581 kn) iznosi
59,14%.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
mirovina i mirovinskih
primanja iznosi
3.010.750.000 kn.
Doplatak za djecu za
lipanj 2013.
(u srpnju 2013.)
U Zavodu je bilo:
210 532 korisnika
doplatka za djecu
za 397 328 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
353,91 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
367,98 kn.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
doplatka za
djecu iznosi
146.209.000 kn.
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IZASLANJE RADNIKA
- ZA IZDAVANJE A1 NADLEŽAN HZMO -

OBJAVLJEN NOVI BROJ
STATISTIČKIH INFORMACIJA HZMO-a

INFO TELEFONI

Od 1. srpnja 2013. za izdavanje potvrde
A1 za izaslanje nadležne su područne
službe i područni uredi Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje
prema mjestu registriranog sjedišta ili
mjesta poslovanja poslodavca.

Na internetskim stranicama HZMO-a
objavljen
novi
broj
Statističkih
informacija HZMO-a, broj 2/2013.
(srpanj 2013.).

0800 63 63 63

Potvrda A1 vrijedi na čitavom
području Europske unije kao dokaz
o zakonodavstvu koje se na osobu
primjenjuje, primjerice da se doprinosi
plaćaju u navedenoj državi članici i da
ne postoji obveza plaćanja doprinosa
u drugim državama članicama u
kojima se obavlja djelatnost u svojstvu
zaposlene ili samozaposlene osobe.
Potvrda A1 izdaje se za sve osobe
koje rade u državi članici različitoj od
nadležne države članice, uključujući
izaslane zaposlene i samozaposlene
osobe kao i zaposlene i samozaposlene
osobe koje rade u dvije ili više država
članica.
Prema općem pravilu, na zaposlene
i samozaposlene osobe primjenjuje
se zakonodavstvo države članice
prema
mjestu
rada.
Navedeno
pravilo primjenjuje se kad osoba ima
prebivalište u drugoj državi članici i
kada je registrirano sjedište ili mjesto
poslovanja poslodavca u drugoj
državi.
U slučaju izaslanja iz jedne u drugu
državu članicu na zaposlene i
samozaposlene osobe koje ispunjavaju
uvjete propisane uredbama EU
za
koordinaciju,
primjenjuje
se
zakonodavstvo države članice iz
koje se šalju, umjesto zakonodavstva
države članice u kojoj rade.
Zahtjevi za izdavanje potvrde A1
dostupni su na internetskoj stranici
Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje,
www.mirovinsko.hr,
u rubrici Hrvatska u EU – vaše
mogućnosti.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=3095
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=2970

U ovom biltenu objavljuju se statistički
podaci
iz
područja
mirovinskog
osiguranja i doplatka za djecu u
Republici Hrvatskoj.
Radi cjelovitijeg pregleda kretanja
na području mirovinskog osiguranja
i doplatka za djecu, objavljuju se i
višegodišnji podaci o korisnicima,
osiguranicima i doplatku za djecu.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/publikacije/statisticke_
informacije/2013/2/Statisticke_informacijeHZMOa_2_2013_srpanj2013.pdf

RAZGOVORNI DANI
S OSIGURANICIMA U NÜRNBERGU

besplatni telefon
za pozive iz RH
radnim danom
od 8 do 16 sati

+385 1 48 91 666
radnim danom
od 8 do 16 sati

www.mirovinsko.hr

U Nürnbergu su 2. i 3. srpnja 2013.
predstavnici mirovinskog osiguranja
iz Landshuta, Münchena i Berlina i
predstavnici hrvatskog mirovinskog
osiguranja održali razgovorne dane s
osiguranicima.
Osiguranici su najčešće postavljali
pitanja u vezi s uvjetima za ostvarivanje
prava na prijevremenu starosnu i
starosnu mirovinu iz hrv. osiguranja
te o prethodnom utvrđivanju razdoblja
osiguranja navršenih u Hrvatskoj.
Početkom prosinca 2013. održat će se
razgovorni dani u Rijeci.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=3096
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DIO MIROVINE IZUZET OD OVRHE
Prema članku 173. Ovršnog zakona,
ovršeniku se treba isplatiti dio
mirovinskog
primanja
izuzet
od
ovrhe: navedena primanja, u uvjetima
provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
korisnika mirovine, HZMO uplaćuje na
poseban račun korisnika mirovinskog
primanja, prema obavijesti FINA-e.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=3098
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