Bilgilendiriyoruz



Emeklilik ve Ek gelir

Esnek emeklilik (Flexi-Rente) sayesinde oluşan olanaklar
Esnek emeklilik (Flex-Rente) nedir?
Esnek emeklilikle (Flexi-Rente), şimdiye kadar öne çekilmiş olan kısmi emeklilik ve düşük çalışma kapasitesi
nedeniyle alınan emeklilik yeniden düzenlenmektedir.
Esnek emeklilik (Flexi-Rente) yeni bir emeklilik türü değildir. Daha çok esnek emeklilik yasası sayesinde iş
hayatından emekliliğe olan geçiş, 1 Temmuz 2017’den sonra daha esnek şekillendirilebilir. Kısmi emeklilik ve ek
gelir değişken ve kişiye özel bir şekilde birleştirilebilir. Ek gelir artık yıllık bir inceleme çerçevesi dahilinde kademesiz
şekilde dikkate alınacaktır. Böylece ek gelirde şimdiye kadar olan aylık inceleme kalkacaktır.
Yeni olanaklar hangileridir, ve kimler faydalanabilir?
Yaşlılık emekliliği ve tam çalışma kısıtlaması nedeniyle emeklilik alanlar, 1 Temmuz 2017 tarihinden başlayarak,
standart emeklilik yaşına gelene kadar her bir takvim yılı için emeklilik maaşlarından hiçbir kesinti yapılmadan
6300 Euro’ya kadar ek gelir sağlayabilirler. 6300 Euro geliri aşan bir kazançta, kazancın yüzde 40’ı emekliliğe
sayılacaktır, yani kısmi bir emeklilik ödenecektir.
Kısmi çalışma kısıtlaması nedeniyle emeklilik alanlar için ek gelir özel, ancak yine tüm bir takvim yılı üzerinden
tespit edilir.
Kısmi emekliliğin miktarını kendim belirleyebilir miyim?
Erken emeklilik alanlar, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren ve bununla birlikte kendi ek gelir sınırlarını kendileri
belirleyebilirler. Ancak kısmi emeklilik, tam emekliliğin yüzde onu kadar olmalıdır.
Ek gelir için bir sınırlandırma var mıdır?
Sigortalıların, (azaltılmış olan) emekliliklerinin ve ek gelirlerinin yalnızca önceki kazançları kadar olmasını sağlamak
amacıyla, ek gelir için bir üst sınır bulunmaktadır.
Bunun için kısaltılmış emeklilik ve ek gelir toplanır. Miktar şimdiye kadar olan gelirin üstünde ise (ek gelir kapağı
olarak bilinir, bundan dolayı son 15 yılın en yüksek geliri), aşan miktar kalan kısmi emekliliğe 100 yüz sayılır.
Ek gelir nasıl kontrol edilir?
Emeklilik sigorta kurumu ilgili kişinin devam eden yıl içerisinde ve gelecek takvim yılında hangi ek gelire sahip
olacağına dair bir tahmin yürütür. Sonra ek gelir yılda bir kez geriye dönük olarak incelenir. Önce 6300 Euro’luk
serbest miktar beklenen gelirle karşılaştırılır. Sonra emeklilik bu temel üzerinde aynı yılın 1 Temmuzundan, gelecek
yılın 1 Ocağından itibaren sabitlenir.
Ardından takip eden yılın 1 Temmuzunda gerçekten sağlanan ek gelir ile yürütülen tahmin, Cent’ine varana kadar
(sivri hesaplama denir “Spitzabrechnung“) karşılaştırılır ve hesabı çıkarılır. Şayet fazla emeklilik ödenmiş ise, bunun
geri ödenmesi gerekmektedir. Emeklilik maaşı çok düşük belirlenmiş ise, sonradan ödenen ödeme ödenir.
Gelecek on iki ay için yeni bir tahmin oluşturulur.

Durum 04/2017

Esnek emeklilik yasasının size sunduğu esnek emekliliğe (Flexi-Rente) ve kişiye özel olanaklara dair sorularınız
olduğunda, her bir yerel VdK şubesine danışabilirsiniz. VdK Bayern Sosyal Derneği (Sozialverband VdK Bayern),
emeklilik sorularınız olduğunda yetkin bir iletişim ortağınız olarak size memnuniyetle danışmanlık yapacaktır.

Yayıncı: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 München, www.vdk-bayern.de
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