POUČENIE PRE OŠETROVATEĽKY OSÔB
OZNÁMENIA O POZASTAVENÍ A OBNOVENÍ ŽIVNOSTENSKEJ
ČINNOSTI
VÝZNAM OZNÁMENIA O POZASTAVENÍ / OBNOVENÍ ŽIVNOSTENSKEJ ČINNOSTI PRE SVS
Počas pozastavenia živnostenského oprávnenia nevzniká povinnosť sociálneho poistenia
a na jednej strane odpadajú príspevky do živnostenského sociálneho poistenia. Na druhej
strane, zaniká tiež nárok na poistné plnenie.
Pozastavenie / obnovenie živnostenskej činnosti musí byť podľa § 93 GewO 1994 oznámené
Hospodárskej komore do 3 týždňov. Nedodržanie zákonom stanovenej trojtýždennej
oznamovacej lehoty predstavuje správny priestupok, ktorý môže Živnostenský úrad
potrestať peňažnou pokutou až 1.090,00 EUR.
Upozorňujeme na to, že v prípade pozastavenia činnosti stále trvá povinnosť odviesť
základnú daň.
POZASTAVENIE ČINNOSTI POČAS NEMOCI
Ošetrovateľka osôb má obecne nárok na nemocenské dávky (od 43. dňa pracovnej
neschopnosti), ak má aktívne živnostenské oprávnenie v Rakúsku.
Presné informácie o nároku na pokračujúce vyplácanie nemocenských dávok podáva
Zdravotnícka služba SVS (kontakt je uvedený na 2. strane tohto poučenia).
PRIPOISTENIE KU ZDRAVOTNÉMU POISTENIU POČAS POZASTAVENEJ ČINNOSTI
Dlhšia nemoc držiteľa živnosti so sebou môže priniesť ťažkosti spojené s neschopnosťou
vykonávať prácu. Riziko je možné znížiť pripoistením. Jedná sa pritom o dobrovoľné
poistenie, z ktorého v prípade pracovnej neschopnosti spôsobenej onemocnením vzniká
poistenému nárok na peňažné dávky. Toto pripoistenie môžu pre svoju osobu uzavrieť
podnikatelia, ktorí sú poistení podľa Zákona o živnostenskom sociálnom poistení.
Pripoistenie zaniká s ukončením povinného poistenia. Ošetrovateľka má teda nárok len
v prípade, že je aktívnej jej živnostenské oprávnenie.
Žiadosť je nutné podať u Poisťovacej služby SVS. (Kontakt je uvedený na 2. strane tohto
poučenia.)
DÁVKA V MATERSTVE V PRÍPADE PRERUŠENIA ČINNOSTI
V prípade výplaty dávky v materstve sa jedná o dennú dávku. Z tohto dôvodu je nutné
objasnenie presného dátumu prerušenia činnosti ako i ďalších predpokladov s SVS.
V každom prípade musí byť oprávnenie k živnostenskej činnosti aktívne bezprostredne pred
nárokom na dávke v materstve po dobu šiestich mesiacov neprerušene.
Kontaktné miesto pre poskytnutie ďalších informácií: Zdravotnícka služba SVS (kontakt je
uvedený na 2. strane poučenia)
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RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A VYŇATIE Z POVINNÉHO POISTENIA
V prípade platby rodičovského príspevku sa jedná o dennú dávku. Z tohto dôvodu je nutné
objasnenie presného dátumu obnovenia činnosti ako i ďalších predpokladov s SVS.
Pri pozastavení živnostenského oprávnenia počas výplaty dávky v materstve náleží
i vyrovnávacia platba k rodinným prídavkom. Tento nárok je však jednotlivými finančnými
úradmi posudzovaný rôzne.
Kontaktné miesto pre poskytnutie ďalších informácií: Zdravotnícka služba SVA
POISTENIE OSOBY
Počas pozastavenej živnostenskej činnosti je ošetrovateľka vyňatá z povinnosti odvádzať
sociálne poistenie. Na jednej strane odpadá povinnosť platiť príspevky, na druhej strane,
zaniká tiež nárok na poistné plnenie. To znamená, že sa dotyčnej osobe nezapočítava
žiaden čas do jej dôchodkového poistenia.
Kontaktné miesto pre poskytnutie ďalších informácií: Dôchodková služba SVS
SPLÁTKY PRÍSPEVKOV SOCIÁLNEHO POISTENIA
Vo výnimočných prípadoch (veľmi vysoké platby príspevkov) môže ošetrovateľka požiadať
o dohodu o splátkach týkajúcu sa platieb príspevkov sociálneho poistenia.
Žiadosť musí byť podaná u Poisťovacej služby SVS.
KONTAKTNÉ MIESTA PRE ĎALŠIE OTÁZKY
Sociálna poisťovňa pre živnostníkov
Zemská pobočka Dolné Rakúsko (Niederösterreich)
Neugebäudeplatz 1, 3100 Sankt Pölten
Zdravotnícka služba (GesundheitsService)

Telefón
E-Mail

050 808 808
gs@svs.at

Poisťovacia služba (VersicherungsService)

Telefón
E-Mail

050 808 808
vs@svs.at

Dôchodková služba (PensionsService)

Telefón
E-Mail

050 808 808
pps@svs.at

Úrazové poistenie (Unfallversicherung)

Telefón
E-Mail

050 808 808
dlz.uv@svs.at

Stand: 11. Mai 2021

