Ενημερώνουμε



Σύνταξη και πρόσθετο εισόδημα
Δυνατότητες μέσω της Flexi-Rente (ευέλικτης σύνταξης)

Τι είναι η σύνταξη Flexi;
Με τη λεγόμενη σύνταξη Flexi διαμορφώνονται εκ νέου το μέχρι τώρα δικαίωμα των μερικών συντάξεων και το δικαίωμα
του πρόσθετου εισοδήματος σε πρόωρες συντάξεις γήρατος και σε συντάξεις λόγω μειωμένης ικανότητας για εργασία.
Η σύνταξη Flexi δεν είναι ένας νέος τύπος σύνταξης. Μάλλον μπορεί να διαμορφωθεί πιο ευέλικτα μέσω του νόμου περί
συντάξεων Flexi (Flexirentengesetz), η μετάβαση από την εργασιακή ζωή στη συνταξιοδότηση από την 1η Ιουλίου 2017. Οι
μερικές συντάξεις και το πρόσθετο εισόδημα συνδυάζονται μεταξύ τους μεταβλητά και εξατομικευμένα. Μελλοντικά θα
λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο εισόδημα χωρίς διαβαθμίσεις στη σύνταξη, στο πλαίσιο μιας ετήσιας θεώρησης. Η μέχρι
τώρα μηνιαία θεώρηση του πρόσθετου εισοδήματος εγκαταλείπεται.
Ποιές είναι οι νέες δυνατότητες, ποιός μπορεί να τις εκμεταλλευτεί;
Οι λήπτες συντάξεων γήρατος και πλήρων συντάξεων αναπηρίας, μπορούν από την 1η Ιουλίου 2017 μέχρι να φτάσουν
στο τυπικό όριο ηλικίας, να κερδίζουν επιπλέον μέχρι 6300 Ευρώ μικτά ανά ημερολογιακό έτος, χωρίς να περικόπτεται
η σύνταξή τους. Το υπερβαίνον το ποσόν των 6300 Ευρώ εισόδημα συνυπολογίζεται στο 40 τοις εκατό επί της σύνταξης,
καταβάλλεται δηλαδή τότε μια μερική σύνταξη.
Για λήπτες εν μέρει συντάξεων αναπηρίας, το πρόσθετο εισόδημα υπολογίζεται εξατομικευμένα, επίσης όμως για ολόκληρο
το ημερολογιακό έτος.
Μπορώ να καθορίσω ο ίδιος το ύψος της μερικής σύνταξης;
Οι λήπτες πρόωρων συντάξεων μπορούν από την 1η Ιουλίου 2017, να καθορίζουν οι ίδιοι εκ των προτέρων το ύψος της
μερικής τους σύνταξης και κατά συνέπεια και τα όρια του πρόσθετου εισοδήματός τους. Η μερική σύνταξη πρέπει όμως να
ανέρχεται τουλάχιστον στο δέκα τοις εκατό της πλήρους σύνταξης.
Υπάρχει ένα όριο για το πρόσθετο εισόδημα;
Προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιδιώκουν τη (μειωμένη) σύνταξη και το πρόσθετο
εισόδημα μόνο μέχρι του ύψους του προηγούμενου εισοδήματος, υπάρχει ένα ανώτατο όριο για το πρόσθετο εισόδημα.
Η μειωμένη σύνταξη και το πρόσθετο εισόδημα για το σκοπό αυτό συνυπολογίζονται. Εάν το ποσόν αυτό βρίσκεται
πάνω από το μέχρι τώρα εισόδημα (λεγόμενη κάλυψη πρόσθετου εισοδήματος, αυτό σημαίνει το ύψιστο εισόδημα των
τελευταίων 15 ετών), συνυπολογίζεται το υπερκείμενο ποσό στο 100 τοις εκατό επί της υπόλοιπης μερικής σύνταξης.

Σε ότι αφορά ερωτήσεις για τη σύνταξη Flexi και τις κατ άτομο δυνατότητες, που ο νόμος για τις συντάξεις Flexi σας
προσφέρει, μπορείτε να απευθύνεστε σε κάθε τοπικό γραφείο της VdK. Η κοινωνική ένωση VdK Βαυαρίας (Ένωση θυμάτων
πολέμου, επιζώντων και κοινωνικών συνταξιούχων Γερμανίας, καταχωρημένος σύλλογος), είναι ένας αρμόδιος συνομιλητής
σας για θέματα συντάξεων και θα σας συμβουλεύσει ευχαρίστως!

Εκδότης: Κοινωνική Ένωση Βαυαρίας Sozialverband VdK Bayern e.v. (καταχωρημένος σύλλογος),
Schellingstraße 31, 80799 München (Μόναχο), www.vdk-bayern.de

Επικαιροποίηση 04/2017

Πως ελέγχεται το πρόσθετο εισόδημα;
Η συνταξιοδοτική ασφάλιση διατυπώνει μια πρόγνωση, ποιο πρόσθετο εισόδημα θα έχει πιθανόν ο ενδιαφερόμενος κατά
το τρέχον και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος. Μια φορά κατ έτος ελέγχεται εν συνεχεία το πρόσθετο εισόδημα
αναδρομικά. Κατ αρχάς συγκρίνεται το αναμενόμενο εισόδημα με το αφορολόγητο ποσόν των 6300 Ευρώ. Σε αυτήν τη
βάση καθορίζεται εν συνεχεία η σύνταξη για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου του ίδιου έτους και από 1ης Ιανουαρίου
του επόμενου έτους.
Εν συνεχεία κατά το επόμενο έτος την 1η Ιουλίου αντιπαραβάλλεται με ακρίβεια η πρόγνωση με το πραγματοποιηθέν
πρόσθετο εισόδημα [„εκκαθάριση βάσει αποδείξεων (Spitzabrechnung)“] και εκκαθαρίζεται. Εάν προκύπτει υπέρβαση
πληρωμής της σύνταξης, αυτή πρέπει να επιστραφεί. Εφόσον η σύνταξη μέχρι τότε διαπιστώθηκε πολύ χαμηλή, διενεργείται
πρόσθετη καταβολή για την αποπληρωμή της.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες καταρτίζεται μια νέα πρόγνωση.
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