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Radni susret HZMO - Savez njemačkih
mirovinskih osiguranja (DRV Bund)

Obavijest korisnicima mirovina

Rješenja o jedinstvenoj svoti
mirovine
Korisnicima mirovina ostvarenih prema
posebnim propisima Zavod dostavlja
rješenja o jedinstvenoj svoti mirovine,
a korisnicima sustava e-Građani obavijest o
tome dostavljena je i u Osobni korisnički
pretinac.
Postupkom utvrđivanja i donošenja
rješenja, koji je proveden sa stanjem na dan
1. siječnja 2017., obuhvaćeno je 177 590
korisnika.
Prema Zakonu i izmjenama i dopuni
Zakona o mirovinskom osiguranju, u
Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
korisnicima mirovina ostvarenih prema
posebnim propisima s danom 20. ožujka
2017. donesena su rješenja o jedinstvenoj
svoti mirovine, kojima je objedinjen dio
mirovine ostvaren na temelju staža
osiguranja i dio mirovine ostvaren prema
posebnom propisu.
Više informacija dostupno je svaki radni
dan od 8 do 16 sati na infotelefonima
Zavoda 01/ 4595-011, 01/ 4595-022 i na
internetskoj stranici Zavoda.

Zavod prenio pravo vlasništva na Dom
za starije i nemoćne osobe u Kninu
U Kninu su 21. ožujka 2017. v.d. ravnatelja
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Ivo Bulaja i Ljubica Bagarić, ravnateljica
Doma za starije i nemoćne osobe Knin
potpisali Ugovor o prijenosu prava vlasništva
na nekretnini u Kninu, s Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje na Dom za starije i
nemoćne osobe Knin, bez naknade.
Odluku o davanju prethodne suglasnosti
vršitelju dužnosti ravnatelja HZMO-a za
prijenos prava vlasništva nekretnine na
Ustanovu, nakon Upravnog vijeća Zavoda,
donijela je i Vlada RH.

U Središnjoj službi Zavoda u Zagrebu
30. i 31. ožujka 2017. u radnom
posjetu bila je predsjednica Saveza
njemačkih
mirovinskih
osiguranja
gđa Gundula Roßbach i voditeljica Odjela
za koordinaciju, suradnju i međunarodne
odnose Sektora uprave i samouprave gđa
Christiane Wemmer.

Na radnom sastanku održanom u petak
31. ožujka 2017. razgovaralo se o novostima
u organizaciji medicinskog vještačenja u
sustavu mirovinskog osiguranja u R Hrvatskoj,
o elektroničkoj razmjeni podataka s osvrtom
na EESSI, o iskustvima u primjeni OIB-a
(osobnog identifikacijskog broja) s osvrtom na
uvođenje jedinstvenog broja u Europskoj uniji
te drugim aktualnim temama.

Podsjećamo - važno je znati
Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine,
br. 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja
2017., primjenjuje se u obračunu poreza na
mirovinska primanja za prosinac 2016. te na
ostala mirovinska primanja koja dospijevaju
na isplatu nakon 1. siječnja 2017.
Osnovni osobni odbitak za umirovljenike
i dalje iznosi 3.800,00 kn, a osnovica
osobnog odbitka koja se koristi za izračun
osnovnog osobnog odbitka i dijela osobnog
odbitka za uzdržavane članove uže
obitelji i djecu te na osnovi invalidnosti je
promijenjena iz 2.600,00 kn u 2.500,00 kn.
Izmijenjeni su i koeficijenti koji se koriste

za izračun osnovnog osobnog odbitka
za umirovljenika i dijelovi osobnog
odbitka za uzdržavane članove uže
obitelji i djecu te invalidnost.
Osobne
odbitke
umirovljenicima
priznaje i evidentira Porezna uprava,
koja zatim Zavodu dostavlja podatke o
osobnim odbicima i podatke o stupnju
invalidnosti korisnika sa statusom
hrvatskoga ratnoga vojnog invalida (koje
Zavod koristi pri obračunu poreza), tako
da umirovljenici ne trebaju dostavljati
Zavodu porezne kartice.
Porez se obračunava po sljedećim
stopama i na sljedeće porezne
osnovice:
na
poreznu
osnovicu
do 17.500,00 kn po stopi od 24%, a na
razliku
porezne
osnovice
iznad
17.500,01 kn po stopi od 36%.
Obračunati porez umanjuje se za
50%, a za korisnike koji imaju evidentiran
postotak HRVI-a porez se umanjuje za
50% nakon umanjenja za postotak HRVI-a.
Porezni
obveznik
koji
ostvaruje
mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu
predujam poreza na dohodak po osnovi
te mirovine plaća isključivo prema
rješenju Porezne uprave, a ako
ostvaruje i mirovinu od tuzemnog
isplatitelja (HZMO i/ili obvezno mirovinsko
društvo) Porezna uprava će pri
izračunu predujma poreza na dohodak
po osnovi inozemne mirovine uzeti u
obzir i mirovinu koju porezni obveznik
ostvaruje od tuzemnog isplatitelja (iznos
iskorištenog osobnog odbitka i utvrđenu
poreznu osnovicu).
Svim umirovljenicima i
njihovim obiteljima
želimo sretne i
radosne
uskrsne blagdane!
Ravnatelj i poslovodstvo HZMO-a
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KORISNICI MIROVINA - u ožujku 2017.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

500 449

2.481,12 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

15 840

3.371,76 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

85 710

2.166,61 kn

181 271

2.340,92 kn

172

2.545,51 kn

Invalidska mirovina

128 214

1.842,97 kn

Obiteljska mirovina

226 746

1.879,44 kn

1 138 402

2.255,80 kn

Prijevremena starosna mirovina
Prijevremena starosna mirovina zbog stečaja poslodavca - čl. 36. ZOMO

UKUPNO - ZOMO

Prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba - DVO, PS i OSO
Ukupno

14 427

3.513,35 kn

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - ZOPHBDR
Ukupno

71 191

5.120,89 kn

Prema Ugovoru između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane
i članova njihovih obitelji - HVO
Ukupno

SVEUKUPNO
PROSJEČNA MIROVINA (ZOMO) bez međunodnih ugovora
- isplata u ožujku 2017. -

6 810

2.823,29 kn

1 230 830

2.439,40 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za siječanj 2017.
(5.895 kn)

Prosječna mirovina za veljaču 2017.

2.511,49 kn

42,60%

Prosječna ukupna starosna mirovina za veljaču 2017.

2.759,84 kn

46,82%

Prosječna starosna mirovina za veljaču 2017. s 40 i više godina m. staža

4.187,09 kn

71,03%

Korisnici mirovina - muškarci (45,70%)

562 435

Korisnici mirovina - žene (54,30%)

668 395

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,17

Udio ukupnog broja korisnika mirovina s 40 i više godina m. staža u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

14,89%

Udio broja korisnika starosnih mirovina s 40 i više godina m. staža u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

19,71%

Prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

30 godina

Prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

71 godina

Potrebna sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

3.084.000.000 kn

Uređuje i grafički priprema:
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