
  

Contribuţia de bază Viena 2021  
  

   

  

 

Mag. Harald Haris 

G. Janisch, 

Preşedintele 

Grupului de Experţi 

© Fotografie 

Weinwurm  
  

Stimate doamne şi stimaţi domni, dragi membri, 

Dorim să vă informăm că în curând va avea loc expedierea notificării anuale de 

percepere a contribuţiei de bază de către Departamentul responsabil cu 

contribuţiile de bază. 

 

Suntem conştienţi că anul trecut, dar probabil şi acest an reprezintă o provocare 

majoră pentru categoria dvs. profesională. Este îmbucurător faptul că, în ciuda 

tuturor dificultăţilor, dvs. şi colegele din sectorul dvs. de activitate aţi putut 

continua să lucraţi în comparaţie cu alte sectoare de activitate. 

 

Contribuţia de bază serveşte exclusiv finanţării reprezentării specifice sectorului dvs. de 

activitate, adică în mod specific implicării noastre pentru interesele sectorului dv. de activitate, 

serviciilor şi consilierii dvs. Ca de obicei puteţi deduce această taxă de la plata impozitului, cu 

titlu de cheltuială de exploatare a întreprinderii. 

  

Nivelul contribuţiei de bază a fost stabilit de către membrii, în cadrul conferinţei grupului de 

experţi. 

  

Pentru a vă sprijini în cel mai bun mod posibil în activitatea dvs. antreprenorială, dorim să vă 

atragem atenţia asupra următoarelor informaţii şi servicii şi asupra prestaţiilor cuprinzătoare care 

au fost furnizate:  

 Prin intermediul buletinului nostru informativ aveţi acces în permanenţă la informaţii 

actuale pentru categoria dvs. profesională.  

 Ghidul nostru online pentru asistentele personale este disponibil în 11 limbi, pentru 

cei interesaţi de toate problemele referitoare la desfăşurarea unei activităţi independente 

în Austria.  

 Puteţi descărca modele de contracte relevante  pentru dvs. (contract organizaţional, 

contract de intermediere), editate în 12 limbi, de peDaheimbetreut.  

 În eventualitatea în care apare un conflict în cadrul activităţii dvs., am înfiinţat un grup de 

mediere în grupul de experţi şi lucrăm împreună cu Organismul de Mediere în domeniul 

tranzacţiilor efectuate de consumatori din Austria.  

 De la început, am pus la dispoziţie linia de asistenţă telefonică Corona pentru 

intervenirea grupului de experţi din WKW în situaţii de criză. Asistenţii sociali şi consilierii 

pe probleme de viaţă din cadrul grupului de experţi au preluat consilierea psihologică a 

colegelor, care au avut temeri legate de rudele lor, care trăiesc adesea la sute de 

kilometri distanţă.  

https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=LUs_00000&t=t&link=dc40
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=LUs_00000&t=t&link=dc3Y


 

 Organizarea sosirilor şi plecărilor a fost o provocare deosebită. La dispoziţia colegelor au 

fost puse deplasări gratuite cu taxiul, cazări şi teste gratuite, deoarece modalităţile 

obişnuite de transport, de exemplu, cu companiile străine de transport cu autocarul – cel 

puţin până la frontieră – nu mai erau posibile.  

 Pentru cazarea asistentelor personale, care nu au mai putut călători în ţara lor de 

origine, au fost închiriate două hoteluri ca primă măsură.  

 Testarea gratuită de Coronavirus prin intermediul proiectului Scutul de protecţie, a fost 

valabilă de asemenea, şi pentru trecerea frontierei  

 Executarea acestor servicii şi plata au rămas ca bonus în acest caz  

 Restituirea cheltuielilor pentru executarea şi plata serviciilor  

 Pentru cazurile în care rezultatele la teste au fost pozitive, oraşul Viena a organizat la 

rândul său o cazare pentru carantinare. Costurile sunt suportate de municipalitate.  

 Şi nu în ultimul rând, am realizat că asistentele personale trebuie vaccinate împotriva 

infectării cu coronavirus, cu prioritate. O îmbolnăvire ar fi fatală, atât pentru dvs., cât şi 

pentru persoana care urmează să fie îngrijită, din cauza riscului de infectare.  

Dorim să subliniem faptul că neplata taxei de bază pentru mai mulţi ani, în ciuda mai multor 

notificări de plată, poate duce la o retragere autorizaţiei dvs. de a profesa în conformitate cu 

articolul 88 (2) din Codul privind exercitarea profesiilor artizanale, industriale și comerciale, 

GewO şi, prin urmare, nu veţi mai putea practica servicii ca asistentă personală în Austria. 

 

Pentru probleme sau întrebări vă stă la dispoziţie în permanenţă, cu plăcere, organizaţia dvs. 

care vă reprezintă interesele. Vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail.  

 

Cu stimă, 
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