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Tájékoztató személyi gondozóknak/gondozónőknek
A tevékenység szünetelése és újrakezdése
A tevékenység szünetelésének/újrakezdésének jelentősége az SVAnál
Az

iparűzési

tevékenység

szünetelésével

megszűnik,

egyrészt

a

társadalombiztosítások és a vállalkozói társadalombiztosításoknak befizetésének a
kötelezettsége. Másrészt a biztosítási szolgáltatásokat nem lehet élvezni.
A tevékenység szünetelését/újrakezdését az 1994-es GewO törvényének a 93-as
paragrafusa alapján 3 héten belül a Gazdasági Kamaránál jelenteni kell.

Ha az Ön jelentése a törvény által előírt időszakban, azaz 3 héten belül, 1994-es
GewO törvényének a 93-as paragrafusa alapján, nem történik meg, közigazgatási
szabálysértés történik, amely a hatóságok által 1.090,00 euró pénzbírsággal
büntetendő.
Megjegyezzük, hogy a tevékenység szünetelésekor az alapdíjat továbbra a
Gazdasági Kamaránál fizetni kell.

A tevékenység szünetelése a betegszabadság ideje alatt
Általánosan nézve, a személyi gondozónőnek joga van betegség esetén táppénzre
(a 43. betegszabadsági naptól kezdődöen), ha a vállalkozási engedély Ausztria
területén továbbra is érvényes.

Pontosabb információkat a táppénzzel kapcsolatban az SVA Egészségügyi
Szolgálata ajánl. (Kontaktadatok a tájékoztató 2. oldalán).

A kiegészítő biztosítás a betegbiztosítás mellé a tevékenység
szünetelésének alkalmával
Egy hosszabb ideig tartó betegség penzügyi nehézségeket okozhat a vállalkozás
tulajdonosának abban az esetben, ha ő már nem munkaképes. Egy kiegeszítő
biztosítás segítségével csökkenthető a kockázat. A kiegészítő biztosítás egy
önkéntes biztosítás, amely által a betegség miatti munkaképtelenség végett, pénzbeli
juttatásokban részesülhet a biztosított.

Kiegeszítő biztosítást köthetnek azok a vállalkozók saját számukra, akik a vállalkozói
társadalombiztosítási törvény értelmében betegbiztosítást fizetnek.
A kiegészítő biztosítás a kötelező biztosítás befejezettével szűnik meg. Tehát a
vállalkozó csak akkor élhet a fentebb említett jogokkal, ha a vállalkozói engedély
aktív.
A kérvényt az SVA Egészségügyi Szolgalatánál lehet benyújtani. (Elérhetőség a
tájékoztató 2. oldalán ).

Anyasági segély a tevékenység szünetelése alkalmával
Az anyasági segély esetében egy napi díjazásról van szó. Ebből az okból kifolyólag
szükséges az SVA-val való tisztázás a pontos dátum és a tevékenység
szünetelésének a feltételeit illetően. Mindenképpen, az egyéni vállalkozásnak
közvetlenül hat hónappal az anyasági segély kifizetése előtt, folyamatosan aktívnak
kellett lennie.
Információs központ további kérdések esetén: SVA Egészségügyi Szolgálat
(Elérhetőség a tájékoztató 2. oldalán).

A

gyermekgondozási

segély és

a

kötelező

biztosítás

alóli

mentesség
Az gyermekgondozási segély esetében egy napi díjazásról van szó. Ebből az okból
kifolyólag szükséges az SVA-val való tisztázás a pontos dátum és a tevékenység
újrakezdésének a feltételeit illetően. Abban az esetben, ha a vállalkozás az anyasági
segély ideje alatt átmenetileg szünetel, családi pótlék kiegészítése is igényelhető. Ez
azonban eltérően van megítélve a különböző adóhivatalok által.
Információs központ további kérdések esetén: SVA Egészségügyi Szolgálat

A nyugdíjbiztosítás
A

tevékenység

szünetelésével

a

személyi

gondozónő

nem

köteles

a

társadalombiztosítási járulékokat fizetni. Egyrészt nem kell járulékot fizetni, másrészt
a biztosítási szolgálatok sem vehetőek igénybe. Ez azt jelenti, hogy a biztosítási
időszakok nem halmozódnak a nyugdíjbiztosítás érdekében.

Információs központ további kérdések esetén: SVA Egészségügyi Szolgálat

Tarsadalombiztosítási járulékok részletben való fizetése
Kivételes

esetebken

(túl

magas

járulékok)

lehetőség

adódik

a

személyi

gondozónőnek az SVA hozájárulások részletes befizetésere. A kérvényt az SVA
Egészségügyi Szolgálatához kell benyújtani.

Információs központ – Kapcsolat
Vállalkozói Egészségbiztosítási Intézmény
Alsó Ausztria Tartománya
Hartmanngasse 2b, 1051 Bécs

Egészségügyi Szolgálat

Biztosítási Szolgálat

Nyugdíjbiztosítási Szolgálat

Telefon

05 08 08 – 2042

Fax

05 08 08 – 9249

E-Mail

gs.noe@svagw.at

Telefon

05 08 08 – 2022

Fax

05 08 08 - 9229

E-Mail

vs.noe@svagw.at

Telefon

05 08 08 – 2032

Fax

05 08 08 - 9239

E-Mail

pps.noe@svagw.at

