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Уважаеми дами и господа, уважаеми членове, 

Искаме да Ви информираме, че ежегодното изпращане на плащанията на 

годишните такси на отдела за годишни такси предстои скоро. 

 

Знаем, че точно последната година, а вероятно и настоящата 

представлява голямо предизвикателство за Вашата професионална група. 

За щастие Вие и колегите Ви имахте възможност да продължите 

дейността си въпреки затрудненията за разлика от други браншове. 

 

Годишната такса служи изцяло за финансирането на браншовото Ви 

представителство, тоест конкретно за нашето застъпничество за интересите на бранша 

Ви, за обслужването и консултирането. Както обикновено може да я приспаднете данъчно 

като фирмен разход. 

  

Размерът на годишната такса е установен от самите членове на събранието на 

професионалната група. 

  

За да Ви подпомогнем по най-добрия начин при предприятийната Ви дейност, искаме да 

Ви напомним следната информация и обхватните услуги, които се предоставят:  

 Чрез нашия Абонамент винаги получавате актуална информация специално за 

професионалната Ви група.  

 Нашият Онлайн съветник за лични асистенти е на разположение на 

заинтересовани по всички въпроси относно самостоятелната дейност в Австрия на 

общо 11 езика.  

 Релевантните за Вас договори (организационен договор, договор за 

посредничество) можете да изтеглите като образец на 12 езика в Асистент у дома .  

 Ако в хода на дейността Ви се стигне до конфликтен случай, имаме арбитражен 

орган в професионалната група и работим също с Арбитражен орган за 

потребители в Австрия (Verbrauchsschlichtung Österreich).  

 От професионалната група във WKW още от началото разполагаме с телефонна 

гореща линия във връзка с коронавируса за интервенции при криза. Съветници и 

социални консултанти от професионалната група са поели психологическото 

обслужване на колегите, които се притесняват за близките си, намиращи се често 

на стотици километри.  

 Особено предизвикателство беше организацията на пристигането и заминаването. 

На колегите бяха предоставени транспортиране с такси, безплатни временни 
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жилища и тестове, тъй като традиционните транспортни методи, като напр. с 

чуждестранни автобусни предприятия – поне до границата – не бяха възможни.  

 На първо време за подслоняването на лични асистенти, които не можеха да се 

върнат в родината си, бяха наети два хотела.  

 Безплатни тестове за коронавирус чрез проект Schutzschild („щит“) и за 

преминаване на границата  

 Извършване и изплащане на бонус Bleib da („остани там“)  

 Извършване и изплащане на финансиране на разходи за плащане  

 Чрез града Виена бе организирано настаняване по време на определен цикъл в 

случай на положителен тест. Разходите се поемат от града.  

 На последно място постигнахме ранно ваксиниране на личните асистенти срещу 

коронавирус. Заболяването би било фатално за Вас самите, както и за 

обгрижваното лице поради опасност от заразяване.  

Обръщаме внимание, че многогодишното неплащане на годишната такса въпреки 

многократни напомняния може да доведе до отстраняване от занаята съгл. § 88 (2) от 

австрийския Правилник за упражняване на стопанска дейност (GewO). 

 

Като представители на интересите Ви при въпроси сме Ваше разположение по всяко 

време. Свързвайте се с нас по имейл.  

 

С уважение 
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