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WKO Camera de Comerț Austria Inferioară 
  Consiliere persoane & Îngrijire persoane 

   
 
 
 

FORMULAR PENTRU ÎNGRIJITORI/OARE DE PERSOANE 
ÎNCETARE ȘI RELUARE A ACTIVITĂȚII 

 
 
 
SEMNIFICAŢIE ÎNCETARE/RELUARE A ACTIVITĂŢII PENTRU SVS 
 
Pe perioada suspendării autorizației pentru activități de întreprinzător nu 
există obligativitate privind plata asigurărilor sociale și pe de o parte nu se 
achită nici sumele pentru asigurările sociale pentru întreprinzători. Pe da altă 
parte nu pot fi obținute nici servicii de asigurări. 
 
Încetarea/reluarea activității trebuie anunțată conform § 93 din GewO - Legea 
comerțului 1994 în termen de 3 săptămâni la Camera de Comerț. Dacă anunțul 
nu se efectuează în perioada stabilită de lege de 3 săptămâni conform § 93 din 
GewO - Legea comerțului 1994, aceasta reprezintă o infracțiune administrativă 
care poate fi pedepsită cu amendă de până la 1.090,00 euro. 
 
Menționăm faptul că la suspendarea activității, cotizația de bază pentru 
Camera de Comerţ trebuie plătită în continuare de întreprinzător. 
 
 
SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII PE PERIOADA CONCEDIULUI DE BOALĂ 
 
Îngrijitoarea de persoane are, în general, dreptul la plăți sociale de sănătate în 
caz de boală (începând cu a 43-a zi de concediu medical) dacă autorizația 
pentru activități de întrepinzător este activă în Austria. 
 
Informații exacte despre dreptul la plata în continuare a plăților sociale de 
sănătate oferă Serviciul de sănătate a SVS (vezi date de contact pe pagina 2 a 
Formularului) 
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ASIGURARE SUPLIMENTARĂ LA ASIGURAREA DE SĂNĂTATE ÎN CAZ DE 
SUSPENDARE A ACTIVITĂŢII 
 
O boală de durată mai lungă a posesorului autorizației pentru activități de 
întreprinzător poate aduce cu sine dificultăți financiare în cazul în care acesta 
nu mai poate lucra. Printr-o asigurare suplimentară riscul va putea fi diminuat. 
Este vorba despre o asigurare benevolă prin care, în caz de incapacitate de 
lucru din cauza unei boli, se va putea solicita obţinerea unei prestaţii 
financiare. Aceste asigurări suplimentare pot fi încheiate de antreprenori 
pentru ei înșiși, care sunt asigurați conform Legii asigurărilor sociale pentru 
intreprinzători. 
 
Asigurarea suplimentară se termină atunci când încetează asigurarea 
obligatorie. Astfel, îngrijitoarea de persoane are aceste drepturi doar când 
autorizația de funcționare este activă. 
 
Cererea poate fi înaintată către Serviciul de asigurări al SVS. (vezi date de 
contact pe pagina 2 a Formularului) 
 
ALOCAŢIE PRENATALA ÎN CAZUL SUSPENDĂRII ACTIVITĂŢII 
 
La plata alocației prenatale este vorba despre o remunerație zilnică. Din 
această cauză este necesară o clarificare cu SVS asupra datei exacte și a 
condițiilor de suspendare a activității. În orice caz autorizația pentru activități 
de întreprinzător trebuie să fi fost activă permanent timp de șase luni, 
nemijlocit înainte de efectuarea plății alocației prenatale. 
 
Centru de informare pentru întrebări suplimentare: Serviciul de Sănătate al SVS 
(vezi contact pe pagina 2 a Formularului) 
 
ALOCAŢIE PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI ŞI EXCEPTAREA DE LA PLATA 
ASIGURĂRII OBLIGATORII 
 
La plata alocației pentru îngrijirea copilului este vorba de o remunerație 
zilnică. Din această cauză este necesară o clarificare cu SVS asupra datei 
exacte cât și a condițiilor de reluare a activității. 
 
În cazul în care activitatea antreprenorială este suspendată temporar în 
perioada încasării alocației prenatale, se poate primi şi o compensație la 
prestația familială. Acest lucru este însă evaluat diferit de fiecare secție 
financiară. 
Centru de informare pentru întrebări suplimentare: Serviciul de sănătate al SVS 
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ASIGURAREA DE PENSIE 
 
Pe perioada de suspendare a activității îngrijitoarea de persoane este 
exceptată de la obligativitatea plății asigurărilor sociale. Pe de o parte nu se 
achită contribuțiile, pe de altă parte nu se beneficiază de servicii din asigurări. 
Aceasta înseamnă că nu se acumulează perioade asigurate pentru asigurarea de 
pensie. 
Centru de informare pentru întrebări suplimentare: Serviciul de pensii al SVS 
 
 
PLATA ÎN RATE A CONTRIBUŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE 
 
În cazuri de excepție (plata unor contribuții foarte mari) îngrijitoarea de 
persoane poate solicita un acord de plată în rate a contribuțiilor SVS.  
Cererea se înaintează la Serviciul de asigurări al SVS. 
 
 
CENTRE DE INFORMARE – CONTACT 
 
Centrul de Asigurări Sociale pentru Întreprinzători 
Zona Austria Inferioară 
Neugebäudeplatz 1, 3100 Sankt Pölten 
 
Serviciul de sănătate Telefon 050 808 808 
  E-Mail gs@svs.at  
 
Serviciul de asigurări Telefon 050 808 808 
  E-Mail vs@svs.at  
 
Serviciul de pensii Telefon 050 808 808 
 E-Mail pps@svs.at  
 
Asigurarea de accidente Telefon 050 808 808 
 E-mail dlz.uv@svs.at  
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