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Информационна
брошура за лични асистенти в Австрия
КАТО КАКЪВ МОГА ДА УПРАЖНЯВАМ ТАЗИ ДЕЙНОСТ– КАТО СЛУЖИТЕЛ,
РАБОТНИК ИЛИ ПРЕДПРИЕМАЧ?
За упражняването на дейността „личен асистент“с 24 часова заетост принципно
има 2 възможности:
ВАРИАНТ A: Да извършвам дейността като наето лице (служител,
респективно работник)
Характерни особености:


Работата се извършва въз основа на трудов договор



Налице е регистрация към здравноосигурителна каса



За внасянето на социалните осигуровки(здравна осигуровка, пенсионна
осигуровка, застраховка срещу злополука и т.н.) и на данъка върху
общия доход, отговорност носи работодателят (като размерът на
вноските зависи от размера на доходите)



Работодателят изплаща редовна надница/заплата



Право на изплащане на обезщетение за определен период от време при
констатирано от лекар заболяване, респективно при докладвана трудова
злополука



Право на платен отпуск



Право на тринайсета и четиринайсета заплата
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ВАРИАНТ B: Да извършвам дейността като самостоятелно заето лице –
предприемач
Характерни особености:


За упражняване на дейността е необходимо разрешително (т.нар.
„Gewerbeschein“)



Работата се изпълнява въз основа на договор за възлагане на услугата
(т.нар. „Werkvertrag“). Договорът следва да бъде сключен между мен и
лицето, за което ще полагам грижи (или евентуално неговия законен
представител)



Длъжен съм да се регистрирам към Социалноосигурителния институт/
Sozialversicherungsanstalt (SVA)/ в Австрия – за здравно и пенсионно
осигуряване и т.н.



За внасянето на социалните осигуровки отговорност нося аз



За услугата, която предоставям, получавам (след отчитане на
приходите и разходите) хонорар, чийто размер зависи от
споразумението с другата страна по договора (семейството, клиента
или техния законен представител).
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СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Наети лица
Работник

Работодател

Общо

Здравна осигуровка
/Krankenversicherung/
Служител

3,82%

3,83%

7,65%

Работник

3,95%

3,70%

7,65%

Пенсионна осигуровка
/Pensionsversicherung/
Служител

10,25%

12,55%

22,8%

Работник

10,25%

12,55%

22,8%

Служител

---

1,3%

1,3%

Работник

----

1,3%

1,3%

Служител

3,0%

3,0%

6,0%

Работник

3,0%

3,0%

6,0%

Служител

1,53%

1,53%

Работник

1,53%

1,53%

Застраховка срещу злополука
/Unfallversicherung/

Застраховка срещу безработица
/Arbeitslosenversicherung/

Вноска към фонд на работниците
/Mitarbeitervorsorge/
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Самостоятелно заети лица
Принципно здравното и пенсионното осигуряване, както и застраховането
срещу злополука, имат задължителен характер. Основа за изчисляването на
социалноосигурителните вноски са доходите. При стартиране на
самостоятелната дейност все още не е ясен размерът на тези доходи. За нови
фирми (учредители) са в сила на първо време предварително фиксирани
осигурителни основи/бази (регламентирани от SVA). Вноските за здравно и
пенсионно-осигуряване се плащат от тях. Вноските се определят окончателно
едва след като е налице данъчното известие за данъка върху общия доход.
Размерът на вноските се определя по следния начин:


Здравна осигуровка /Krankenversicherung/: 7,65% от осигурителната
база*



Пенсионна осигуровка /Pensionsversicherung/: 18,50 % от осигурителната
база *
(*осигурителна база = печалбата преди облагане с данък съгласно данъчното
известие за данъка върху общия доход + предварително платените социални
осигуровки)



Застраховка срещу злополука /Unfallversicherung/: € 8,90 общо на месец
(2015 г.)



Застраховка на самостоятелно заети лица /Selbständigenvorsorge/ 1,53 %
от предходната осигурителна база

За нови предприемачи (с разрешително за упражняване на дейността /
Gewerbeschein/, не по-старо от 3 години), за първите три години от тяхната
дейност са в сила специални разпоредби, които взимат под внимание
финансовата им ситуация. Всяко самостоятелно заето лице е задължено само
да си внася социалните осигуровки. Това означава, че ако се стигне до
недоразумения, здравноосигурителната каса или различните служби следва
да се обърнат директно към самостоятелно заетото лице. Това важи и в
случаите, в които в договора за гледане или в друг договор е посочено, че
социалноосигурителните вноски за Вас се плащат от клиента или неговото
семейство – за здравноосигурителната каса партньор по договора сте само
Вие!!!
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Пенсионна осигуровка /Pensionsversicherung/
Календарна година

Вноски

Първата, втората и третата
календарна година





Размерът на предварително
фиксираната
пенсионноосигурителна вноска
е € 99,49 на месец
Ако доходите, върху които се
плащат задължителни
осигуровки, надвишават €
537,78 на месец, допълнително
се заплаща вноска в размер на
18,50 % от разликата между
доходите, върху които се
плащат задължителни
осигуровки, и доходите, върху
които са платени
предварителните
социалноосигурителни вноски

Пример:
Получени доходи: 800 €/месец: 800 – 537,78 = 262,22; от тях 18,50 % =
допълнително плащане € 48,51/месец (€ 582,13/година)
Внимание! В случай на загуби или ако доходите са под предварително
фиксираната осигурителна база, не се връщат обратно вноски, тъй като
предварително платените вноски същевременно са и минималните вноски.
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Здравна осигуровка/Krankenversicherung/
Календарна година

Вноски

Първата и втората календарна
година

Фиксирана сума в размер на € 41,14
на месец, която не се преизчислява,
дори ако доходите са по-високи.

Размерът на предварително
фиксираната вноска е € 41,14
на месец

Ако доходите, върху които се
плащат задължителни
осигуровки, надвишават €
537,78 на месец,
допълнително се заплаща
вноска в размер на 7,65 % от
разликата между доходите,
върху които се плащат
задължителни осигуровки, и
доходите, върху които са
платени предварителните
вноски

Третата календарна година

Пример:
Получени доходи: € 800/месец - € 537,78 = € 262,22; от тях 7,65% =
допълнително/ плащане € 20,05/месец; € 240,71/година
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Вноски през първата и втората календарна година
Осигуровка
Здравна осигуровка
/Krankenversicherung/
Пенсионна
осигуровка /
Pensionsversicherung/
Застраховка срещу
злополука
/Unfallversicherung/
Застраховка на
самостоятелно заети
лица /
Selbständigenvorsorge
/
Общо

Вноски
На месец
€ 41,14

На тримесечие
€ 123,42

На година
€ 493,68

€ 99,49*

€ 298,47*

€ 1.193,88*

€ 8,90

€ 26,70

€ 106,80

€ 8,23

€ 24,69

€ 98,76

€ 157,76

€ 473,28

€ 1.893,12

На месец

На тримесечие

На година

€ 41,14*

€ 123,42*

€ 493,68*

€ 99,49*

€ 298,47

€ 1.193,88*

€ 8,90

€ 26,70

€ 106,80

€ 8,23

€ 24,69

€ 98,76

€ 157,76

€ 473,28

€ 1.893,12

Вноски през третата календарна година
Осигуровка

Здравна осигуровка
/Krankenversicherung/
Пенсионна
осигуровка
/
Pensionsversicherung/
Застраховка срещу
злополука
/Unfallversicherung/
Застраховка на
самостоятелно заети
лица /
Selbständigenvorsorge
/
Общо

Вноски
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Внимание:
От четвъртата календарна година нататък предварително фиксираната
осигурителна база/основа се определя въз основа на окончателната
осигурителна основа за третата изминала година. Предварителните
минимални вноски се повишават за здравната осигуровка (KV) на € 55,39, а за
пенсионната(PV) – на € 130,71 месечно.
Ако граница на печалбата се задържи на € 4.871,76, а границата на оборота на
€ 30.000, може да се подаде молба за освобождаване от задължителното
осигуряване. По-подробна информация можете да получите в
Социалноосигурителния институт (SVA).
Съгласно изискванията вноските за пенсионно и здравно осигуряване следва
да се плащат на всяко тримесечие и падежът им е в края на втория месец от
тримесечието на следните дати: 28.2.; 31.5.; 31.8.; 30.11. Съгласно
изискванията на SVA застрахователната вноска срещу злополука се плаща
веднъж годишно заедно с първата тримесечна вноска.
ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА /ARBEITSLOSENVERSICHERUNG/:
Наети лица
Работниците имат право, ако са налице определени предпоставки, на
обезщетения за безработица
Предпоставки:


Безработица



Принципна готовност за започване на работа



Присъствие на пазара на труда (не може лицето да получава
обезщетения за безработица и същевременно да пребивава в родната
си страна)



При първо предявяване на правото на обезщетение безработното лице/
трябва да е било осигурявано на пълна осигуровка в продължение на
най-малко 52 седмици през последните 24 месеца преди подаването на
съответната молба за обезщетение
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АКО обаче лицето е било наето на непълна или минимална трудова
заетост /geringfügige Beschäftigung/, то НЕ е било осигурявано на пълна
осигуровка и поради това няма право на обезщетение за безработица!!!


При второ предявяване на правото на обезщетение лицето трябва да е
било осигурявано на пълна осигуровка най-малко 28 седмици през
последните 12 месеца

Размерът на обезщетението при безработица зависи от размера на доходите
през предишните години.
Принципно се взимат под внимание последните 20 седмици. При наличието на
определени причини този период може да бъде и по-дълъг.
Молбата за получаване на обезщетение за безработица се подава лично в
компетентната Служба по пазара на труда/бюро по труда /Arbeitsmarktservice
(AMS)/. Формулярът може да се изтегли от интернет или да се получи от
бюрото по труда (AMS). Кое е компетентното бюро по труда (AMS) във Вашия
случай, се определя от местожителството Ви в Австрия.
Внимание: За работници, които пътуват, за да работят между 2 или повече
държави, има отделни разпоредби!

Внимание: Под непълна или минимална трудова заетост
(geringfügige Beschäftigung) се разбира заетост по трудово
правоотношение, в рамките на което възнаграждението не
надвишава определен минимум. Този минимум е € 405,98/
месец (2015). Тук обаче НЕ става въпрос за минимална работна
заплата!!!!
Трудово правоотношение, при което възнаграждението не
надвишава този минимум, не дава право на обезщетение за
безработица. Заети лица, на които се плаща само застраховка
срещу злополука, могат евентуално да си внасят здравната и
пенсионната осигуровка сами.
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Самостоятелно заети лица
От 01.01.2009 г. съществува модел на застраховката срещу безработица за
самостоятелно заети лица.
Тук става дума за реална застраховка срещу безработица с право на всички
услуги. Вноските се събират от SVA и се предават на AMS. За услугите и за
изплащането им обаче компетентен орган е изключително Бюрото по труда
(AMS).
Право на тази застраховка срещу безработица имате, ако сте пенсионно
осигурен съгласно Закона за социално осигуряване на самостоятелно заети
лица (GSVG). Вие трябва писмено да заявите желанието си да се възползвате
от застраховката срещу безработица пред SVA в срок от 6 месеца след
началото на пенсионното осигуряване съгласно GSVG. Следващата възможност
да сключите такава застраховка е едва след 8 години.
Доброволна застраховка срещу безработица: Лицата, които имат
разрешително за упражняване на дейността /Gewerbeschein/, имат
възможността да избират между три варианта. Обезщетението за безработица
се изчислява според избрания вариант и е в сила за целия период, за който се
сключва застраховката.
Месечна вноска
€ 81,38
€ 162,75
€ 244,13

Размер на обезщетението за
безработица/на ден
€ 21,83
€ 34,06
€ 46,81

За да придобие правото да получава обезщетение за безработица,
застрахованото лице трябва да е плащало своите вноски в продължение на 52
седмици преди това. Продължителността на изплащане на обезщетението за
безработица се регламентира от Закона за безработицата /Arbeitslosengesetz/.
Принципно продължителността е 20 седмици. При наличието на определени
предпоставки тя може да се удължи.
Внимание: Застраховката за безработица може да се прекрати едва след 8
години!
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ПЕНСИЯ:
Ще бъдат ли взети предвид месеците, през които полагам този труд, при
изчисляването на размера на моята пенсия?

Принципно ако пенсионно осигурителният стаж е натрупан на
територията на ЕС, той следва да се вземе предвид при
изчисляването на размера на пенсията.
Съгласно европейското право времето, през което дадено лице е
било осигурено в страна членка на ЕС, трябва да се вземе
предвид при определяне размера на неговата пенсия. Това
означава, че във всяка страна, в която е било осигурено, на него
му е гарантирано право на пенсия след достигане на
предвидената от законодателството на съответната страна
пенсионна възраст.
При подаването на молбата за пенсия в съответната пенсионноосигурителна институция в държавата по местоживеене или в
държавата, в която е натрупан последният пенсионно
осигурителен стаж, в молбата трябва да се отбележи, че лицето
има натрупан стаж и в чужбина. Не е необходимо да се подава
отделна молба за пенсия във всяка държава, страна по договора.
Пенсионно осигурителната институция, където е подадена
молбата, автоматично започва междудържавна процедура по
отпускане на пенсия. Щом работникът навърши съответната
пенсионна възраст, всяка държава, в която е бил осигурен наймалко една година, му изплаща отделна пенсия съобразно
собственото си законодателство.
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РАБОТНО ВРЕМЕ:
И тук има разграничаване между наети и самостоятелно заети лица.
Самостоятелно заетите лица са предприемачи и те определят
работното си време сами, респективно след предварително договаряне
с партньорите си по договора за гледане (партньори могат да бъдат
клиентът, семейството на клиента или законният му представител).
За наети лица принципно са в сила разпоредбите на Закона за
домашните помощници и служители (Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz), а в някои случаи и разпоредбите на Закона за гледане на
лица, които се нуждаят от специални грижи (Hausbetreuungsgesetz).
За по-подробна информация относно работното време, моля, обърнете
се към съответния синдикат /Gewerkschaft!
Почивки
Принципно е предвидено след шест часа работа на ден да се направи
почивка от половин час. Ако това е в интерес на работника или е
необходимо поради естеството на работата, тази почивка може да се
раздели на две почивки по 15 минути или на три по 10 минути.
Съгласно Закона за гледане на лица, които се нуждаят от специални
грижи (Hausbetreuungsgesetz), почивките трябва да са най-малко три
часа на ден, при което следва да се осигурят две непрекъснати почивки
по 30 минути.
Почивките не са работно време и затова за тях не се получава трудово
възнаграждение!
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МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Тази тема засяга изключително самонаетите лица. В Австрия по закон няма
минимална работна заплата . Минималните работни заплати се определят
във всеки един колективен трудов договор поотделно. За определяне на
отделните категории на заплащане от решаващо значение са например
образованието и практиката. Не е възможно да се посочи единен общ размер
на минималната работна заплата. В Австрия има над 1000 колективни трудови
договори и за информация относно размера на минималната работна заплата
е необходимо да се направи допитване до съответния синдикат.
Самостоятелно заетите лица определят размера на своя хонорар винаги сами.
Въпреки това е необходимо договорената сума да се документира в договора
за възлагане на съответната услуга (т.нар. „Werkvertrag“).
ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА /KRANKENVERSICHERUNG/
Имам ли аз, като самостоятелно заето лице (предприемач), право на парично
обезщетение при болест, ако се разболея (когато не съм в състояние да
полагам съответния труд)?
Да, но само ако доброволно съм сключил договор за допълнително здравно
осигуряване. Размерът на доброволната здравна вноска е 2,5 % от основната
сума. Това означава, че тази сума е около € 29,35-€ 135,62 на месец. Договор
за доброволно здравно осигуряване могат да сключват лица, които са
осигурени към SVA, не са навършили още 60 години и имат валидно
разрешително за извършване на дейността (Gewerbeberechtigung). На тях им
се полага обезщетение при болест в размер на 60 процента от дневната им
осигурителна база. През 2015 г. дневното парично обезщетение при болест е
най-малко 28,88 евро.
След сключването на договора за допълнително здравно осигуряване можете
да получите обезщетение за болест за първи път едва след период от шест
месеца. Този период отпада, ако Вашата нетрудоспособност е възникнала в
резултат от трудова злополука, станала след подаване на молбата за
допълнително здравно осигуряване.
В този случай при нетрудоспособност поради болест ще започнете да
получавате обезщетение от четвъртия ден нататък след настъпването на
Вашата нетрудоспособност.
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Вие можете да получавате болнични за максимален период от 26 седмици.
Продължителността зависи от това, колко дълго сте в състояние на
нетрудоспособност. Ако в рамките на тези 26 седмици се разболеете отново
от същата болест, продължителността на Вашата нетрудоспособност се
изчислява, като се сумират двата болнични периода. Ако лимитът Ви от 26
седмици е изчерпан, от 27-мата седмица нататък нямате повече право да се
възползвате от услугата въз основа на същата болест. Едва след период от
нови 26 седмици ще имате право да вземете пак обезщетение въз основа на
същото заболяване.
Какво трябва да направя, за да изпълня задължението си за уведомяване
на Социално осигурителния институт (SVA)?
Ако се очертава да боледувате по-дълго време, най-добре е да се обърнете
към лекар и да поискате от него да документира Вашата нетрудоспособност,
като Ви издаде болничен лист (Krankmeldung). Лекарят има право да потвърди
наличието на нетрудоспособност със задна дата в рамките на максимално
четири седмици назад.
Болничният лист трябва да бъде представен пред SVA в срок от две седмици
от деня, в който лекарят е констатирал Вашата нетрудоспособност.
Ако нетрудоспособността продължи, тя трябва да се препотвърждава от
лекаря на всеки 14 дни и потвърждението да се представя в срок от една
седмица на SVA.
Ако не представите молбата за получаване на обезщетение своевременно,
имате право на услугата едва от първия ден след постъпването на молбата
нататък. Ако не сте уведомили или не сте уведомили своевременно за Вашата
нетрудоспособност, за съответния период нямате възможност да се
възползвате от правото си на обезщетение.
Как мога да получа своето обезщетение?
Обезщетението можете да получите в съответната служба на SVA във Вашата
федерална провинция (SVA Landesstelle). За тази цел имате нужда от
медицинско удостоверение за Вашата нетрудоспособност.
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ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (STEUERERKLÄRUNG)
Наети лица (Преизчисляване на данъчно облагане на работника /
Arbeitnehmerveranlagung)

Предпоставки

Срокове

Подаване

Задължително подаване
на декларация за
преизчисляване на
данъчното облагане /
Pflichtige Arbeitnehmerveranlagung/
(само по изключение:
например заетост на 2
или повече места), тъй
като подаването на
данъчна декларация
обикновено е
задължение на
работодателя
По искане на данъчната
служба

До 30 септември на
следващата година
(данъчната служба ще
Ви уведоми
своевременно)
Попълнената
декларация за
преизчисляване на
данъчното облагане на
работника се подава в
компетентната данъчна
служба. Съответния
формуляр можете да
получите безплатно във
всяка данъчна служба
или да го свалите от
интернет от сайта на
данъчната служба
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Доброволно подаване
на декларация за
преизчисляване на
данъчното облагане
/Freiwillige Arbeitnehmerveranlagung/

Надплатените данъци
ще Ви бъдат
евентуално
възстановени
В рамките на 5 години

Попълнената
декларация за
преизчисляване на
данъчното облагане на
работника се подава в
компетентната данъчна
служба. Съответния
формуляр можете да
получите безплатно във
всяка данъчна служба
или да го свалите от
интернет от сайта на
данъчната служба

Самостоятелно заети лица
Самостоятелно заетите лица имат доходи от дейността си. При изчисляване на
печалбата, към хонорарите (включително пътните разходи) трябва да се
прибавят и трудовите възнаграждения под формата на натурална облага.
От доходите трябва след това да се извадят стопанските разходи. Вместо
действителните стопански разходи може да се извади и обща сума в размер на
12% от общите приходи. От общата печалба се вадят и разходите за социално
осигурителни вноски.
Ако реалните годишни доходи надвишават сумата от € 11.000 (границата на
необлагаемите доходи), в случай на неограничено данъчно облагане в
компетентната данъчна служба (Finanzamt) трябва да се подаде годишна
данъчна декларация.
Внимание! Данъчната служба може да Ви поиска да представите своята
данъчна декларация във всеки един момент. Поради това е изключително
важно да пазите всички документи!
ВНИМАНИЕ:
Прекъсване на дейността/Ruhendmeldung/или прекратяване на
дейността /Beendigung/
Не искате повече да упражнявате своята дейност? Пред Вас има две
възможности:
Вариант A: Съгл. § 86 от Правилника за организация на дейността по занятие /
GewO/: Прекратяване на разрешителното за упражняване на дейността.
Прекратяването на разрешителното за упражняване на дейността трябва да се
обяви в компетентната служба – едва тогава се заличава вписването в
Търговския регистър.
Компетентни служби са областната администрация (Bezirkshauptmannschaft)
или градският или общински съвет (Magistrat) в мястото, където сте
упражнявали дейността си.
Прекратяването е невъзстановимо. С прекратяването Вашата дейност се
заличава окончателно.
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Недостатъкът тук е, че регистрацията е възможно да се възобнови само тогава,
когато са изпълнени всички разпоредби и повторно се платят всички такси.
Вариант Б: Прекъсване на дейността съгл. § 93 от Правилника за организация
на дейността по занятие (GewO)
Прекъсването на дейността трябва да бъде обявено в Стопанската камара
(Wirtschaftskammer). Вие можете да го направите лично, с писмо или факс в
браншовата организация, компетентна за Вашето разрешително за
упражняване на дейността.
Стопанската камара уведомява съответните социално осигурителни служби.
При прекъсване на ВСИЧКИ разрешителни за упражняване на дейността,
задължението за внасяне на осигуровки към Социално-осигурителния институт
в съответния стопански сектор, престава да е в сила след края на календарния
месец, в който е настъпило прекъсването. През периода на престой всички
поети ангажименти от страна на SVA в съответния стопански сектор престават
да се начисляват.
С обявяването на прекъсване на дейността членството в Стопанската камара не
приключва. Продължава да е в сила задължението за заплащане на годишните
членски вноски към браншовите организации (Grundumlagepflicht), като при по
-голяма продължителност на прекъсването те все пак се намаляват.Членството
приключва едва със заличаването на разрешителното за упражняване на
дейността, напр. чрез прекратяването му в съответната служба.
Възобновяването на дейността трябва да се обяви в Стопанската камара. Не се
плащат нови такси.
Предимството при този вариант е, че можете да възобновите своята дейност
без бюрократични формалности.
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В тази връзка искаме да Ви обърнем внимание, че в случай на смяна на
местонахождението (напр. смяна на семейството и свързаната с това смяна на
местопребиваването), е необходимо да регистрирате новия си адрес в
компетентната служба за регистрация на стопанска дейност по занятие
(Gewerbeamt), в съответната областна администрация/Bezirkshauptmannschaft
или в съответния градски или общински съвет /Magistrat/). Ако не
регистрирате преместването на дейността си, ще Ви бъдат наложени парични
глоби.
В последно време се увеличава броят на онези, които подписват договори, в
които се предоставят на трето лице (напр. посредническа агенция) правата да
извършва определени дейности или да подписва договори, които са в огромен
ущърб на засегнатите лица (различни такси, събирани от това трето лице). Ние
най-настоятелно Ви призоваваме да не подписвате договори, чието
съдържание не Ви е съвсем ясно или които поради езика не разбирате или
разбирате само донякъде. Преди да подпишете подобен договор,
консултирайте се, при наличие на определени обстоятелства това може да Ви
спести много проблеми и пари.
Освобождаване от отговорност:
Авторите не поемат отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или
качеството на предоставената информация.
Търсене на отговорност от авторите за претърпени материални или
нематериални щети вследствие на ползването или неползването на
поднесената информация, респективно вследствие на ползването на погрешна
и непълна информация, принципно са изключени, освен ако не се докаже, че
авторите са подходили с предумишлена злонамереност или груба небрежност.
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