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OSNOVNI PODACI
Mirovinsko osiguranje
za prosinac 2013.
(u siječnju 2014.)
U Zavodu je bilo:
1 400 631 osiguranika,
1 190 815 korisnika
mirovine.
Odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
1 : 1,20.
Prosječna starosna
mirovina za 40 i više
godina mirovinskog staža
(prema ZOMO) iznosi
3.521,76 kn.
Njezin udio u prosječnoj
neto plaći u RH za
listopad 2013. (5.506 kn)
iznosi 63,96%.
Procijenjena svota
potrebnih sredstava
za isplatu mirovina i
mirovinskih primanja
iznosi 3.007.000.000 kn.
Doplatak za djecu za
prosinac 2013.
(u siječnju 2014.)
U Zavodu je bilo:
208 836 korisnika
doplatka za djecu
za 386 653 djece.
Prosječna svota doplatka
za djecu (bez razlika za
prethodne mjesece) iznosi
353,38 kn.
Prosječna svota doplatka
za djecu (s razlikama za
prethodne mjesece) iznosi
367,03 kn.
Procjena potrebnih
sredstava za isplatu
doplatka za
djecu iznosi
142.000.000 kn.

GODINA VI.

BROJ 1

PODNOŠENJE ZAHTJEVA
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA
DOPLATAK ZA DJECU

OBAVIJESTI O ISPLAĆENIM
MIROVINSKIM PRIMANJIMA U 2013.
ZA POREZNU PRIJAVU

Podsjećamo korisnike doplatka za djecu
da do kraja mjeseca veljače trebaju
obnoviti zahtjeve kako bi mogli bez
prekida nastaviti primati doplatak i u
2014. godini.
Dohodovni cenzus određuje se na
osnovi svih prihoda kućanstva ostvarenih
u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznosi
1.663,00 kn mjesečno po članu.
Napominjemo da se prestankom radnog
odnosa, do novog zaposlenja u tekućoj
godini, plaća ostvarena u prethodnoj
godini ne uračunava u ukupni dohodak
kućanstva.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na doplatak
za djecu zaprimaju se i rješavaju tijekom
cijele godine.

HZMO će obavijestiti korisnike mirovina
koji su obveznici poreza o isplaćenim
mirovinskim
primanjima,
koja
su
dospijevala na isplatu u 2013., te o
svotama obračunatoga dodatnog doprinosa
za zdravstveno osiguranje iz mirovine i
svotama plaćenog poreza na mirovine i
prireza preko Obavijesti o mirovinskim
primanjima za siječanj 2014., koju
korisnici primaju u veljači 2014.
Obavijest korisnicima mirovina dostavlja
Zavod ako mirovinu primaju preko Pošte, ili
poslovne banke u kojoj su otvorili račun za
isplatu mirovine.
Korisnici mirovina koji će podnositi poreznu
prijavu za 2013. trebaju presliku Obavijesti
priložiti poreznoj prijavi koju će do
28. veljače 2014. podnijeti nadležnoj
ispostavi područnog ureda Porezne uprave
prema mjestu prebivališta.
Napominjemo da korisnici obiteljskih
mirovina koje ne podliježu oporezivanju
(obiteljske mirovine koje primaju djeca
prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
i obiteljske mirovine ostvarene prema
Zakonu o pravima hrvatskih branitelja
iz domovinskog rata)nisu obaviješteni o
isplaćenim mirovinama, s obzirom da se te
mirovine ne iskazuju na poreznoj prijavi.

NASTAVNO KORIŠTENJE PRAVA U 2014.

Korisnici doplatka za djecu koji će u
2014. godini podnijeti zahtjev za nastavno
ostvarivanje prava na doplatak za djecu
od 1. ožujka 2014., ne trebaju dostavljati
uvjerenja Porezne uprave o ostvarenim
oporezivim dohocima, rješenja/uvjerenja
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
o ostvarenoj novčanoj naknadi zbog
nezaposlenosti, odnosno uvjerenja o
naknadama koje je isplatio Hrvatski zavod
za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu.
Naime, HZMO je iz evidencije Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, za sve
nezaposlene korisnike doplatka za
djecu i članove njihovog kućanstva,
informatičkim putem preuzeo podatke o
ukupno ostvarenoj i isplaćenoj novčanoj
naknadi zbog nezaposlenosti za 2013.
godinu, kao i podatke o njihovom statusu
kao nezaposlene osobe u evidenciji HZZ
(prijavljen/neprijavljen).
Također, HZMO je iz evidencije Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje,
informatičkim putem preuzeo podatke o
ukupno isplaćenim novčanim naknadama
ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj
godini.
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=4174

Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=4172

SIJEČANJ 2014.

INFO TELEFONI
0800 45 95
besplatni telefon
za pozive iz RH
radnim danom
od 8 do 16 sati

01 45 95 011
radnim danom
od 8 do 16 sati

www.mirovinsko.hr

Newsletter HZMO
Izdavač:
Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje

IZMIJENJEN I DOPUNJEN PRAVILNIK
O POREZU NA DOHODAK”
Od 1. siječnja 2014. HZMO je obvezan
dostavljati
Poreznoj
upravi,
za
isplaćena mirovinska primanja i doplatak
za djecu, podatke o općini s porezne
kartice - obrazac PK ili iz sustava OIB-a
pri dostavi podataka s jedinstvenog
obrasca poreza, prireza i doprinosa
(JOPPD), prema Pravilniku o izmjenama
i dopunama Pravilnika o porezu na
dohodak (Narodne novine broj 79/13.,
160/13.).
Opširnije:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=4163
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