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Brožúra
pre opatrovateľky a opatrovateľov
v Rakúsku
Broschüre für PersonenbetreuerInnen in Österreich
in slowakischer Sprache

Brožúra pre opatrovateľky
a opatrovateľov v Rakúsku
SOM ZAMESTNANKYŇA/ZAMESTNANEC, ROBOTNÍČKA/ROBOTNÍK (v Rakúsku sú
všetci pracujúci v pracovnom pomere rozdelení do dvoch skupín: na robotníkov
pracujúcich manuálne a na zamestnancov) ALEBO PODNIKATEĽKA/PODNIKATEĽ?
V rámci výkonu činnosti opatrovateľky/opatrovateľa počas
opatrovateľskej starostlivosti existujú v zásade 2 možnosti:

24

hodinovej

VARIANT A: nie som samostatne zárobkovo činná osoba (zamestnankyňa/
zamestnanec, resp. robotníčka/robotník)
Charakteristika:


práca je vykonávaná na základe pracovnej zmluvy,



prihlásenie do oblastnej zdravotnej
uskutočňuje zamestnávateľ,



za platenie sociálnych a zdravotných odvodov (zdravotné poistenie,
dôchodkové poistenie, úrazové poistenie atď.) a dane z príjmu je
zodpovedná/-ný zamestnávateľka/zamestnávateľ (pričom výška odvodov
závisí od výšky príjmu),



pravidelný plat/mzda vyplácaná zamestnávateľkou/zamestnávateľom,



nárok na vyplácanie mzdy v prípade choroby, príp. ohlásenom pracovnom
úraze potvrdených lekárom na dobu určitú,



nárok na platenú dovolenku,



nárok na 13. a 14. plat/mzdu.
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poisťovne

(Gebietskrankenkasse)

VARIANT B: som samostatne zárobkovo činná osoba – podnikateľka/podnikateľ
Charakteristika:


na výkon činnosti potrebujem živnostenský list,



práca je vykonávaná na základe zmluvy o dielo. Táto sa uzatvára medzi
mnou a opatrovanou osobou (príp. jej zákonnou zástupkyňou/zástupcom),



som povinný sa prihlásiť v SVA (sociálna poisťovňa) – zdravotné poistenie,
dôchodkové poistenie atď.,



za platenie sociálnych a zdravotných odvodov som zodpovedný ja sám,



za vykonávanú činnosť dostanem (po vystavení a doručení faktúry) honorár,
ktorého výška závisí od dohody s druhou zmluvnou stranou (rodina,
klientka/klient alebo jeho zákonný zástupca).
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SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ ODVODY
Zamestnanci, robotníci (osoby, ktoré nie sú samostatne zárobkovo činné)
Pracovníčka/
pracovník

Zamestnávateľka/
zamestnávateľ

Spolu

3,82%

3,83%

7,65%

3,95%

3,70%

7,65%

10,25%

12,55%

22,8%

10,25%

12,55%

22,8%

-------

1,3%

1,3%

-------

1,3%

1,3%

3,0%

3,0%

6,0%

3,0%

3,0%

6,0%

-------

1,53%

1,53%

-------

1,53%

1,53%

Zdravotné poistenie
Zamestnankyňa/
Zamestnanec
Robotníčka/robotník
Dôchodkové poistenie
Zamestnankyňa/
Zamestnanec
Robotníčka/robotník
Úrazové poistenie
Zamestnankyňa/
Zamestnanec
Robotníčka/robotník
Poistenie v
nezamestnanosti
Zamestnankyňa/
Zamestnanec
Robotníčka/robotník
Fond zamestnancov
(príspevky do fondu
uhrádza zamestnávateľ)
Zamestnankyňa/
Zamestnanec
Robotníčka/robotník

Samostatne zárobkovo činné osoby
Povinné poistenie sa vzťahuje na oblasť zdravotného, dôchodkového a úrazového
poistenia. Vymeriavacím základom na výpočet výšky sociálneho poistenia je príjem.
Výška celkového príjmu však pri zahájení samostatnej zárobkovej činnosti ešte nie
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Pre začínajúcich podnikateľov (živnostníčky a živnostníkov) platia preto najskôr
predbežné vzorce na výpočet výšky odvodov (stanovené sociálnou poisťovňou).
Podľa nich je potom potrebné platiť poistné a príspevky na zdravotné
a dôchodkové poistenie. Po predložení potvrdenia o výške dani z príjmu sa
napokon s konečnou platnosťou stanoví výška jednotlivých odvodov.
Sadzby odvodov:


zdravotné poistenie 7,65% vymeriavacieho základu na výpočet výšky
príspevku*,



dôchodkové poistenie 18,50 % vymeriavacieho základu na výpočet výšky
príspevku*,

(*Vymeriavací základ na výpočet výšky poistného = zisk pred zdanením v zmysle
potvrdenia o výške dani z príjmu + zaplatené preddavky na sociálne poistenie)


úrazové poistenie € 8,90 paušálne za mesiac (2015),



fond na podporu samostatne zárobkovo činných osôb 1,53 % predbežného
vymeriavacieho základu na výpočet výšky príspevku.

Pre začínajúce podnikateľky a podnikateľov (živnostenský list vlastnia menej ako 3
roky) platia počas prvých troch rokov ich činnosti zvláštne predpisy, ktoré
prihliadajú na finančnú situáciu začínajúcich podnikateliek a podnikateľov. Každá
samostatne zárobkovo činná osoba je povinná platiť sociálne a zdravotné odvody.
V praxi to znamená, že ak dôjde k nedorozumeniam, obráti sa zdravotná poisťovňa
alebo rôzne ďalšie úrady priamo na samostatne zárobkovo činnú osobu. Znamená
to, že aj v prípade ak je v zmluve o opatrovaní osoby alebo inej zmluve uvedené, že
sociálne a zdravotné odvody za Vás platí klient alebo jeho rodina – pre zdravotnú
poisťovňu ste vždy len Vy zmluvným partnerom!!!
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Dôchodkové poistenie
Kalendárny rok

Príspevky

1.,2. a 3. kalendárny rok



predbežný príspevok na
dôchodkové poistenie € 99,49
mesačne



v prípade ak sú príjmy
podliehajúce odvodovej povinnosti
vyššie ako € 537,78 mesačne,
dochádza k dodatočnému
odvodovému zaťaženiu vo výške
rozdielu 18,50 % príjmov
podliehajúcim odvodovej
povinnosti pričom sa odpočítajú
vopred zaplatené preddavky na

Príklad: Dosiahnuté príjmy: 800 €/mesiac: 800 – 537,78 = 262,22 z toho 18,50 % =
dodatočné odvodové zaťaženie € 48,51/mesiac (€ 582,13/rok)
Pozor! V prípade vykázania straty alebo ak príjmy nedosiahnu predbežne stanovený
vymeriavací základ na výpočet výšky príspevku, nebudú vrátené žiadne príspevky,
keďže v prípade vopred zaplatených príspevkov ide súčasne aj o minimálne
príspevky.
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Zdravotné poistenie
Kalendárny rok

Príspevky

1. a 2. kalendárny rok



3. kalendárny rok




pevne stanovená suma € 41,14
mesačne, ktorá sa ani v prípade
vyšších príjmov dodatočne
nezvyšuje.
príspevok predbežne € 41,14
mesačne
v prípade ak sú príjmy
podliehajúce odvodovej
povinnosti vyššie ako € 537,78
mesačne, dochádza
k dodatočnému odvodovému
zaťaženiu vo výške rozdielu
7,65 % príjmov podliehajúcim
odvodovej povinnosti pričom sa
odpočítajú vopred zaplatené
preddavky na odvody

Príklad: Dosiahnuté príjmy: € 800/mesiac - € 537,78 = € 262,22 z toho 7,65% =
dodatočné odvodové zaťaženie € 20,05/mesiac; € 240,71/rok

7

Odvody v 1. a 2. kalendárnom roku
Poistenie

Príspevky
Mesačne

Štvrťročne

Ročne

Zdravotné poistenie

€ 41,14

€ 123,42

€ 493,68

Dôchodkové poistenie

€ 99,49*

€ 298,47*

€ 1.193,88*

Úrazové poistenie

€ 8,90

€ 26,70

€ 106,80

€ 8,23

€ 24,69

€ 98,76

€ 157,76

€ 473,28

€ 1.893,12

Mesačne

Štvrťročne

Ročne

Zdravotné poistenie

€ 41,14*

€ 123,42*

€ 493,68*

Dôchodkové poistenie

€ 99,49*

€ 298,47

€ 1.193,88*

Úrazové poistenie

€ 8,90

€ 26,70

€ 106,80

€ 8,23

€ 24,69

€ 98,76

€ 157,76

€ 473,28

€ 1.893,12

Fond na podporu
samostatne zárobkovo
činných osôb
Spolu

Odvody v 3. kalendárnom roku
Poistenie

Fond na podporu
samostatne zárobkovo
činných osôb
Spolu

Príspevky

Pozor:
Od 4. kalendárneho roku sa predbežný vymeriavací základ na výpočet výšky
príspevku odvodzuje od konečného vymeriavacieho základu na výpočet výšky
príspevku tretieho, teda predchádzajúceho roku. Predbežné minimálne
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príspevky sa zvýšia pri zdravotnom poistení na € 55,39 a pri dôchodkovom poistení
na € 130,71 mesačne.
Pri dodržaní hraničnej hodnoty zisku vo výške € 4.871,76 a hraničnej hodnoty
obratu vo výške
€ 30.000 môže byť podaná žiadosť na výnimku z povinného
poistenia. Bližšie informácie dostanete v sociálnej poisťovni (SVA).
Príspevky na dôchodkové a zdravotné poistenie sú predpisované štvrťročne, vždy v
2. mesiaci štvrťroku a sú splatné do konca aktuálneho mesiaca v nasledujúcich
termínoch splatnosti: 28.2.; 31.5.; 31.8.; 30.11. Príspevok na úrazové poistenie je
predpisovaný sociálnou poisťovňou raz ročne a je splatný spolu s prvým
štvrťročným príspevkom.

POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI
Zamestnanci, robotníci (osoby, ktoré nie sú samostatne zárobkovo činné)
Zamestnankyne a zamestnanci majú za určitých podmienok nárok na dávku
v nezamestnanosti.
Podmienky:


nezamestnanosť,



zásadná ochota pracovať,



byť k dispozícií na trhu práce (nie je možné poberať dávku
v nezamestnanosti a súčasne sa zdržiavať vo svojej domovskej krajine),



pri 1. uplatnení si nároku: musíte byť počas posledných 24 mesiacov od
podania žiadosti minimálne 52 týždňov v plnej miere poistený,

9

ALE ak vykonávam prácu s tzv. minimálnym úväzkom (geringfügig
beschäftigt), NIE SOM v plnej miere poistený a preto nemám nárok na
dávku v nezamestnanosti!!!


pri 2. uplatnení si nároku: musíte byť v rámci posledných 12 mesiacov
minimálne 28 týždňov v plnej miere poistený.

Výška dávky v nezamestnanosti je závislá od výšky Vášho príjmu dosiahnutého
v predchádzajúcich rokoch.
Poberanie dávky je obmedzené na 20 týždňov. Z rôznych dôvodov môžete
poberať dávku aj dlhšie.
Žiadosť o poberanie dávky v nezamestnanosti je potrebné podať osobne na
príslušnom úrade práce (AMS). Tlačivo je možné nájsť na internete alebo na úrade
práce (Arbeitsmarktservice - AMS). Ktorý úrad práce (AMS) je pre Vás miestne
príslušný, závisí od Vášho miesta pobytu v Rakúsku.
Pozor: rozdielne predpisy pre pendlerov (cezhraničných
pohybujúcich sa medzi 2 alebo viacerými štátmi!

zamestnancov)

VYSVETLENIE: Pod pojmom zamestnanie na minimálny úväzok (geringfügige
Beschäftigung) sa rozumie pracovný pomer, za ktorý je vyplatená odmena, ktorá
nepresiahne tzv. minimálnu hranicu (Geringfügigkeitsgrenze). Táto minimálna
hranica predstavuje v roku 2015 € 405,98/mesiac. Pritom však NEJDE o minimálnu
mzdu!!!!
Pri pracovnom pomere s minimálnym úväzkom nevzniká povinnosť na poistenie
v nezamestnanosti. Preto ani nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. Osoby
zamestnané na minimálny úväzok, ktoré sú len úrazovo poistené sa môžu
dobrovoľne zdravotne a dôchodkovo poistiť (Selbstversicherung).
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Samostatne zárobkovo činné osoby
Od 01.01.2009 existuje model poistenia v nezamestnanosti pre samostatne
zárobkovo činné osoby.
Pričom ide o skutočné poistenie v nezamestnanosti s nárokom na všetky dávky
z poistenia v nezamestnanosti. Príspevky vyberá sociálna poisťovňa (SVA) a posiela
ich úradu práce (AMS). Za dávky a ich vyplácanie zodpovedá následne výlučne úrad
práce (AMS).
Do systému poistenia v nezamestnanosti môžete vstúpiť, pokiaľ ste dôchodkovo
poistený v zmysle zákona o sociálnom poistení živnostníkov (GSVG). Svoj vstup do
systému poistenia v nezamestnanosti musíte písomne oznámiť sociálnej poisťovni
(SVA) a to v priebehu 6 mesiacov od začiatku Vášho poistenia podľa GSVG (zákona
o sociálnom poistení živnostníkov). Ďalší možný vstup do systému je až po 8
rokoch.
Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti: Osoby so živnostenským listom si môžu
vybrať z troch rôznych variantov. Dávka v nezamestnanosti sa vypočíta podľa
zvoleného variantu a platí po celú dobu trvania poistenia v nezamestnanosti.
Mesačný príspevok

Výška dávky v nezamestnanosti/na deň

€ 81,38
€ 162,75

€ 21,83
€ 34,06

€ 244,13

€ 46,81

Aby Vám vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, musíte platiť príspevky
v predchádzajúcom období aspoň 52 týždňov. Dĺžku trvania vyplácania dávky
v nezamestnanosti upravuje zákon o nezamestnanosti. Spravidla je poberaná táto
dávka 20 týždňov. Z rôznych dôvodov môže byť táto doba dlhšia. Pozor: poistenie
v nezamestnanosti je možné zrušiť až po 8 rokoch.
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DÔCHODOK
Budú odpracované mesiace zohľadnené v mojom dôchodku?
Ak ste odpracovali obdobie, ktoré sa započítava do dôchodku v inej krajine v rámci
EÚ, musí byť toto obdobie zohľadnené pri výpočte nároku na dôchodok.
Na základe práva EÚ sa obdobia odpracované v inej členskej krajine EÚ zohľadňujú
pri výpočte nároku na dôchodok. To znamená, že v každej krajine, v ktorej ste boli
poistený, Vám zostávajú zachované nároky na dôchodok, až pokým nedosiahnete
podľa právnych predpisov konkrétnej krajiny stanovený vek odchodu do dôchodku.
Pri podávaní žiadosti na starobný dôchodok v aktuálne miestne príslušnej sociálnej
poisťovni v krajine miesta bydliska, resp. krajine, kde ste boli posledné obdobie
poistený, je potrebné upozorniť na skutočnosť, že ste odpracovali určité obdobie aj
v zahraničí. Nie je však potrebné žiadať v každej krajine, kde ste mali uzavretú
poistnú zmluvu, zvlášť o dôchodok. Sociálna poisťovňa, v ktorej ste podali žiadosť,
automaticky zaháji medzištátne konanie na zistenie nároku na dôchodok. V prípade
ak bola zamestnankyňa/zamestnanec minimálne jeden rok poistená/poistený, bude
potom čo dotyčná/dotyčný dosiahne vek odchodu do dôchodku vyplácať každá
krajina v zmysle príslušných ustanovení dôchodok zvlášť.
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PRACOVNÁ DOBA
Aj tu je potrebné rozlišovať medzi zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými
osobami.
Samostatne zárobkovo činné osoby sú podnikateľky/podnikatelia a stanovujú si svoj
pracovný čas samostatne, resp. po predchádzajúcej dohode so zmluvnou stranou
(klientkou/klientom, rodinou klientky/klienta a/alebo zákonnej zástupkyne/
zákonného zástupcu) v rámci svojej zmluvy o opatere osoby.
Pre zamestnancov, ktorí nie sú samostatne zárobkovo činnými osobami, platia
zásadne ustanovenia zákona o asistencii v domácnosti a zamestnancoch domácnosti
a v niektorých prípadoch ustanovenia zákona o opatrovateľskej starostlivosti
v domácnosti. Pre bližšie informácie týkajúce sa pracovnej doby kontaktujte prosím
odborový zväz.

PRESTÁVKY NA ODDYCH
V zásade sa predpokladá, že po šiestich hodinách práce denne je potrebné mať
jednu polhodinovú prestávku na oddych. Ak je to v záujme zamestnankyne/
zamestnanca alebo je to potrebné z prevádzkových dôvodov, môže sa táto
prestávka rozdeliť na dve prestávky po 15 minút alebo tri prestávky po 10 minút.
Prestávky na oddych musia v zmysle zákona o opatrovateľskej starostlivosti
v domácnosti predstavovať minimálne 3 hodiny denne, pričom musí byť
zabezpečených 2-krát 30 minút nepretržitej prestávky.
Prestávky sa nezapočítavajú do pracovnej doby a nie sú preto ani platené!
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MINIMÁLNA MZDA
Táto téma sa týka výlučne zamestnancov, ktorí nie sú samostatne zárobkovo
činnými osobami. V Rakúsku nie je zákonom stanovená minimálna mzda.
Minimálne mzdy sú stanovené v kolektívnych zmluvách. Pre zaradenie do určitých
mzdových tried je rozhodujúce napr. vzdelanie a prax. Nie je však možné paušálne
povedať, aká je výška minimálnej mzdy. V Rakúsku existuje viac ako 1000
kolektívnych zmlúv, a preto je potrebné kvôli informáciám vždy kontaktovať
odborový zväz.
Samostatne zárobkovo činné osoby si vždy stanovujú výšku svojho honoráru
samostatne. Je však potrebné, aby bola táto dohoda ohľadom honoráru uvedená
v zmluve o dielo.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Mám ako samostatne zárobkovo činná osoba (podnikateľka/podnikateľ) nárok na
nemocenskú dávku v prípade choroby (ak nie som schopný vykonávať svoju prácu)?
Áno, ale len vtedy ak mám uzatvorené dobrovoľné doplnkové zdravotné poistenie.
Jeho výška je 2,5 % predbežného vymeriavacieho základu. To znamená, že sa táto
suma pohybuje od € 29,35 do € 135,62 mesačne. Dobrovoľné zdravotné poistenie
môžu uzatvárať osoby, ktoré sú poistené v sociálnej poisťovni (SVA), nedosiahli ešte
vek 60 rokov a majú platný aktívny živnostenský list. Prináleží im nemocenská dávka
vo výške 60 percent ich denného vymeriavacieho základu. V roku 2015 predstavuje
denná nemocenská dávka minimálne € 28,88.
Po uzatvorení doplnkového poistenia, môžete začať poberať po prvýkrát
nemocenskú dávku až po šiestich mesiacoch čakacej doby. Táto čakacia doba
odpadá, ak bola Vaša práceneschopnosť spôsobená pracovným úrazom, ktorý sa
stal po podaní žiadosti o doplnkové poistenie.
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Pri práceneschopnosti z dôvodu choroby, Vám bude nemocenská dávka vyplácaná
od štvrtého dňa Vašej práceneschopnosti.
Nemocenskú dávku môžete poberať maximálne po dobu 26 týždňov. Doba
vyplácania závisí od toho, ako dlho ste práceneschopný. Ak sa rovnaká choroba
v priebehu 26 týždňov objaví znovu, spočítajú sa jednotlivé obdobia Vašej
práceneschopnosti. V prípade ak sa maximálna doba poberania dávky v trvaní 26
týždňov vyčerpá, nemáte na základe uvedenej choroby od 27. týždňa najskôr nárok
na žiadnu ďalšiu dávku. Až po uplynutí čakacej doby ďalších 26 týždňov môžete
opätovne poberať nemocenskú dávku z dôvodu rovnakej choroby.

Aké ohlasovacie povinnosti si musím voči sociálnej poisťovni (SVA) splniť?
Keď to vyzerá tak, že budete dlhšiu dobu chorý, bude najlepšie, ak vyhľadáte lekára
a necháte si svoju práceneschopnosť potvrdiť na tlačive o práceneschopnosti
(Krankmeldungs-Formular). Lekár je oprávnený potvrdiť práceneschopnosť so
spätnou platnosťou maximálne štyroch týždňov.
Potvrdenie o práceneschopnosti (Krankmeldung) musíte následne v priebehu
dvoch týždňov odo dňa, keď Vám lekár práceneschopnosť zistil a potvrdil, predložiť
sociálnej poisťovni (SVA).
Pretrvávajúca práceneschopnosť musí byť každých 14 dní potvrdzovaná lekárom
a do jedného týždňa musí byť hlásená sociálnej poisťovni (SVA).
Ak nepodáte žiadosť na podpornú dávku v rámci lehoty, vzniká Vám nárok na dávku
až odo dňa po doručení žiadosti. Nárok na dávku Vám rovnako nevznikne, pokiaľ
ste Vašu práceneschopnosť neohlásili alebo ste ju neohlásili včas.
Ako môžem dostať podpornú dávku?
O podpornú dávku môžete požiadať v pobočke Vašej sociálnej poisťovne (SVA
Landesstelle). Potrebujete k tomu lekárske potvrdenie o Vašej práceneschopnosti.
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DAŇOVÉ PRIZNANIE
Zamestnanci, robotníci (osoby, ktoré nie sú samostatne zárobkovo činné)
Povinné daňové
priznanie
(len vo výnimočných
prípadoch: napr. 2 alebo
viac pracovných
pomerov), lebo v bežnom
prípade odvádza
zamestnávateľ)

Dobrovoľné daňové
priznanie

Okolnosti

na výzvu daňového úradu

prípadné privysoké
preddavky na daň, ktoré
ste zaplatili, Vám budú
vyplatené späť

Termíny

do 30. septembra
nasledujúceho roku
(daňový úrad sa včas
ohlási)

v priebehu 5 rokov

Komu sa predkladá

vyplnené daňové
priznanie predložiť na
príslušnom daňovom
úrade
(príslušné tlačivo
dostanete na každom
daňovom úrade alebo si
ho môžete bezplatne
objednať cez internet na
domovskej stránke
dňového úradu)

vyplnené daňové priznanie
predložiť na príslušnom
daňovom úrade
(príslušné tlačivo
dostanete na každom
daňovom úrade alebo si ho
môžete bezplatne
objednať cez internet na
domovskej stránke
dňového úradu)
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Samostatne zárobkovo činné osoby
Tieto osoby majú príjem zo živnosti. Pri zisťovaní výšky zisku sa musí suma honorárov
(vrátane cestovných nákladov) zvýšiť o nefinančné príjmy.
Od príjmov je potrebné potom odpočítať prevádzkové náklady. Namiesto
skutočných prevádzkových nákladov je možné odpočítať aj paušálnu sumu (výška
predstavuje 12% celkových príjmov). Aj sociálne a zdravotné odvody je možné
odpočítať ako položku znižujúcu zisk.
Ak skutočné ročné príjmy presiahli sumu € 11.000 (hraničná hodnota pre
oslobodenie od dane), musí byť v prípade neobmedzenej daňovej povinnosti podané
na príslušnom daňovom úrade daňové priznanie k dani z príjmu.
Pozor! Daňový úrad Vás môže kedykoľvek vyzvať na predloženie daňového priznania.
Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité, aby ste si uschovali všetky doklady!
VYSVETLENIE:
Prerušenie živnosti verzus ukončenie živnosti
Nechcete už viac vykonávať Vašu živnosť? Máte dve možnosti:
Variant A: v zmysle §86 GewO (Živnostenského poriadku): Ukončenie živnosti.
Ukončenie živnostenského oprávnenia musí byť oznámené príslušnému úradu – až
následne sa uskutoční výmaz zápisu v živnostenskom registri.
Miestne príslušným úradom je krajský úrad alebo magistrát obce, kde ste svoju
živnosť vykonávali.
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Ukončenie nie je možné uskutočniť so spätnou platnosťou. Ukončením živnosti
definitívne zaniká živnosť.
Nevýhodou je, že opätovné prihlásenie je možné len vtedy, keď sú splnené všetky
predpisy a boli opätovne uhradené všetky poplatky.

Variant B: Prerušenie v zmysle § 93 GewO (Živnostenského poriadku)
Prerušenie musí byť oznámené hospodárskej komore (Wirtschaftskammer). Môžete
to spraviť osobne, listom alebo faxom na oddelení, ktoré je príslušné pre Vaše
živnostenské oprávnenie.
Hospodárska komora oznámi túto skutočnosť živnostenskej sociálnej poisťovni. Pri
ohlásení prerušenia VŠETKÝCH oprávnení na živnosť zaniká povinnosť poistenia
v sociálnej poisťovni pre živnostníkov koncom kalendárneho mesiaca, v ktorom
nastalo prerušenie. Prípadné dávky sociálnej poisťovne pre živnostníkov (SVA)
využité počas prerušenia živnosti budú spätne vyúčtované.
Ohlásením
prerušenia
nezaniká
členstvo
v hospodárskej
komore
(Wirtschaftskammer). Naďalej trvá povinnosť platiť základný členský poplatok, tento
sa však pri dlhšom trvaní prerušenia znižuje. Členstvo končí až výmazom
živnostenského oprávnenia, napr. podaním žiadosti o ukončenie živnosti na úrade.
Opätovné zahájenie výkonu živnosti po prerušení je potrebné oznámiť hospodárskej
komore. Nevzniká povinnosť platiť žiadne ďalšie poplatky.
Výhodou tohto variantu je skutočnosť, že je pomerne nebyrokratický a svoju živnosť
môžete začať opätovne vykonávať.
V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že pokiaľ meníte miesto
pôsobenia (napr. zmena rodiny a s tým spojená zmena miesta
podpisujú zmluvy, ktoré sú výrazne nevýhodné pre dotyčných (rôzne poplatky
tretím osobám). Dôrazne Vás chceme varovať pred podpisovaním zmlúv, ktorých
obsah Vám nie je úplne jasný alebo mu z dôvodu jazykovej neznalosti nie úplne
alebo nedostatočne rozumiete. Predtým než takúto zmluvu podpíšete, poraďte sa
a môže Vám to za určitých okolností ušetriť veľa problémov aj peňazí.
18

Vylúčenie zodpovednosti:
Autori neručia za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých
informácií.
Nároky na zodpovednosť voči autorom, ktoré sa vzťahujú na škody materiálnej
alebo myšlienkovej povahy a ktoré prípadne vznikli použitím alebo nepoužitím
poskytnutých informácií, resp. použitím chybných alebo neúplných informácií, sú
zásadne vylúčené, pokiaľ autorovi nebolo dokázané úmyselné alebo hrubo
nedbanlivé zavinenie.
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