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HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

info.HZMO

PRILOG GLASILU SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE
Zagreb, veljača 2017., godina X., br. 2
Na taj način izjednačava se usklađivanje mirovina
ostvarenih prema općem i posebnim propisima
tj. izjednačuje se aktualna vrijednost mirovine
HZMO će korisnicima mirovina koji su obveznici neovisno o tome je li mirovina, odnosno mirovinsko
poreza
putem Obavijesti o mirovinskim primanje, ostvareno prema općem ili posebnom
primanjima za siječanj 2017., koju će primiti u propisu, a Zavod će u ožujku 2017. svim korisnicima
tih mirovina, po službenoj dužnosti, donijeti rješenje
veljači 2017., staviti na raspolaganje podatke o:
- isplaćenim mirovinskim primanjima korisniku o jedinstvenoj svoti mirovine.
i nasljedniku nakon smrti drugog korisnika Naime, 1. siječnja 2017. na snagu su stupile
mirovine, koja su dospijevala na isplatu u 2016. izmjene i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju
- svoti obračunatoga dodatnog doprinosa za (“Narodne novine”, broj 120/16) koje propisuju da
se korisnicima mirovina ostvarenih prema posebnim
zdravstveno osiguranje iz mirovine i
- svoti plaćenog poreza na mirovinu i prireza propisima pod povoljnijim uvjetima, objedini dio
korisniku i nasljedniku nakon smrti drugog mirovine ostvaren na temelju staža osiguranja i dio
mirovine ostvaren prema posebnom propisu.
korisnika mirovine.
Zavod će dostaviti Obavijest korisnicima kojima
Primjena uredbi EU
se mirovina isplaćuje preko pošte, a poslovne
u odnosima sa Švicarskom
banke će staviti na raspolaganje Obavijest
korisnicima koji imaju otvoren račun za isplatu Švicarska Konfederacija ratificirala je Protokol
mirovine. Iznimno, područne službe, uredi III uz Sporazum između Europske zajednice i
i ispostave Zavoda će od 1. veljače 2017. njezinih država članica s jedne strane i Švicarske
izdavati potvrde o isplaćenim mirovinskim Konfederacije s druge strane o slobodnom
primanjima u 2016. samo onim korisnicima mirovine kretanju osoba, koji je stupio na snagu 1. siječnja
kojima neće biti dostavljena Obavijest, a koji zatraže 2017. Stupanjem na snagu ovog Protokola u
izdavanje potvrde zbog drugih opravdanih razloga, odnosima između Republike Hrvatske i Švicarske
te nasljednicima nakon smrti korisnika, koji nisu Konfederacije primjenjuju se uredbe Europske unije
o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (članak
korisnici mirovina.
Godišnju poreznu prijavu za 2016. obvezno podnose 2. stavak 1. točka a) Zakona o provedbi uredbi
samo umirovljenici koji su u 2016. uz mirovinu Europske unije o koordinaciji sustava socijalne
sigurnosti, NN br. 54/13).
ostvarili:
- dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 29.
Savjetodavni dani za osiguranike koji su
Zakona o porezu na dohodak i djelatnosti po
radili u Austriji, Srbiji ili Sloveniji
osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje
kao dohodak od samostalnih djelatnosti prema Savjetodavni dani s predstavnicima austrijskog
člancima 30.-35. Zakona o porezu na dohodak
mirovinskog osiguranja održat će se:
- dohodak od nesamostalnog rada koji je, prema - 5. travnja 2017. u Zagrebu (Središnja
posebnom zakonu, ostvario porezni obveznik –
služba HZMO-a,
A.
Mihanovića 3,
rezident, kao član posade broda u međunarodnoj
II. kat, dvorana A), s početkom u 9:00 sati
plovidbi.
- 6. travnja 2017. u Rijeci (Područna služba
Navedeni korisnici mirovina uz godišnju poreznu
HZMO-a u Rijeci, Slogin kula 1), s početkom
prijavu za 2016., trebaju priložiti presliku
u 9:00 sati.
Obavijesti, te podnijeti godišnju poreznu prijavu do Savjetodavni dani s predstavnicima srpskog
kraja veljače 2017. nadležnoj ispostavi područnog mirovinskog osiguranja održat će se:
ureda Porezne uprave prema mjestu prebivališta.
- 9. svibnja 2017. u Zagrebu (Središnja služba
HZMO-a, A. Mihanovića 3, II. kat, dvorana A), s
Obavijest o utvrđivanju
početkom u 9:00 sati
jedinstvene svote mirovine
- 10. svibnja 2017. u Osijeku (Područna služba
HZMO-a, Kralja Zvonimira 1), s početkom
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavještava
u 9:00 sati.
korisnike mirovina ostvarenih prema posebnim propisima
da će cjelokupna mirovina za siječanj 2017., koja Savjetodavni dani s predstavnicima slovenskog
će se isplatiti u veljači, biti usklađena s važećom mirovinskog osiguranja održat će se:
aktualnom vrijednošću mirovine u visini 61,59 kn.
- 23. svibnja 2017. u Zagrebu (Središnja služba

Obavijesti o isplaćenim mirovinskim
primanjima u 2016.

HZMO-a, A. Mihanovića 3, II. kat, dvorana A), s
početkom u 9:00 sati
- 24. svibnja 2017. u Rijeci (Područna služba
HZMO-a u Rijeci, Slogin kula 1), s početkom
u 9:00 sati.

Za osobe zaposlene u inozemstvu

Podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu

Osobe koje rade u inozemstvu, a čije obitelji
i dalje žive u Republici Hrvatskoj, zahtjev za
ostvarivanje prava na doplatak za djecu mogu
podnijeti u nadležnoj područnoj službi/uredu
HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja
zahtjeva ili izravno inozemnoj ustanovi nadležnoj
za ostvarivanje prava na doplatak za djecu.
Ako se zahtjev podnosi izravno inozemnoj
ustanovi, potrebno je koristiti tiskanicu zahtjeva
i dokumentaciju, koja je određena propisima
inozemne ustanove.
Za ovjeru Potvrde obiteljskog statusa ili tiskanice
E401 nije nadležan HZMO, već Uredi državne
uprave prema mjestu prebivališta obitelji u Republici
Hrvatskoj.

Novi iznosi osnovica za
obračun doprinosa za 2017.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
o doprinosima (NN br. 115/16) stupio je na
snagu 1. siječnja 2017. Nakon zakonskih izmjena i
dopuna, Naredbu o iznosima osnovica za obračun
doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. donio
je ministar financija, objavljena je u Narodnim
novinama (broj 2 od 4. siječnja 2017.) i stupila je na
snagu 5. siječnja 2017.
Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za
obračun doprinosa za 2017. godinu:
- najniža mjesečna osnovica (umnožak iznosa
prosječne plaće i koeficijenta 0,38) iznosi
2.940,82 kn,
- najviša mjesečna osnovica (umnožak iznosa
prosječne plaće i koeficijenta 6,00) iznosi
46.434,00 kn,
- najviša godišnja osnovica iznosi 557.208,00 kn,
- dnevna osnovica za obračun doprinosa
sezonskim radnicima u poljoprivredi iznosi
90,29 kn.
Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu
obveznih doprinosa za 2017. ovise o prosječnom
iznosu mjesečne bruto plaće po jednom zaposlenom
kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje
siječanj – kolovoz 2016., a koja prema objavi
Državnog zavoda za statistiku iznosi 7.739,00 kn.
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KORISNICI MIROVINA - u siječnju 2016.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

501 572

2.482,23 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO

14 794

3.382,73 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO

86 436

2.166,75 kn

179 931

2.341,72 kn

161

2.563,53 kn

Invalidska mirovina

129 613

1.843,11 kn

Obiteljska mirovina

227 617

1.880,55 kn

1 140 124

2.255,06 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, OSO
Ukupno

14 484

3.490,61 kn

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

71 944

5.075,66 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 međun. ugovora
- isplata u siječnju 2016. -

6 823

2.792,78 kn

1 233 375

2.437,07 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za studeni 2016.
(5.805 kn)

Prosječna mirovina za prosinac 2016.

2.508,35 kn

43,21%

Prosječna ukupna starosna mirovina za prosinac 2016.

2.757,57 kn

47,50%

Prosječna starosna mirovina za prosinac 2016. s 40 i više godina m. staža

4.184,28 kn

72,08%

Korisnici mirovina - muškarci (45,74%)

564 098

Korisnici mirovina - žene (54,26%)

669 277

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

14,84%

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

19,73%

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

3.085.000.000 kn

Od obrade mirovina za prosinac 2016. (isplata u siječnju 2017.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Zakon o mirovinskom
osiguranju, NN br. 157/13) obustavljena je isplata mirovine za 1 535 korisnika (31 korisnik mirovine s prebivalištem u RH i
1 504 u inozemstvu).
Uređuje i grafički priprema:
Odjel za odnose s javnošću HZMO
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
INFO TELEFONI: +385 1 45 95 011 (radnim danom od 8 do 16 sati) i

www.mirovinsko.hr
e-mail: urednistvo@mirovinsko.hr
fax: 01/4595-168

+385 1 45 95 022 (radnim danom od 8 do 16 sati)

