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Tájékoztató füzet az Ausztriában
dolgozó személyi gondozók/ápolók
számára
Broschüre für PersonenbetreuerInnen in Österreich
in ungarischer Sprache

Tájékoztató füzet az Ausztriában dolgozó személyi
gondozók/ápolók számára
SZELLEMI DOLGOZÓI, MUNKÁS VAGY VÁLLALKOZÓI BESOROLÁS ALÁ TARTOZOM?
Napi 24 órás gondozói/ápolói tevékenység gyakorlása esetén elvileg 2 lehetőség
létezik:
„A“ VARIÁCIÓ: Amennyiben nem önálló tevékenységet gyakorol (szellemi dolgozó,
ill. munkás)
Tipikus ismertető jegyei:









A munkavégzés munkaszerződés alapján történik.
Megtörtént a Területi Egészségbiztosítónál (GKK) való bejelentés.
A társadalombiztosítási járulékok (egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás,
balesetbiztosítás stb.) és a munkabér-adó befizetéséért a munkáltató felel (a
járulékok összege pedig a jövedelem nagyságától függ).
A munkáltató rendszeresen fizeti a bért/fizetést.
Orvos által igazolt betegség, ill. bejelentett munkahelyi baleset esetén
meghatározott időre szóló igényjogosultság a bér további fizetésére.
Fizetett szabadságra való jogosultság
13. és 14. havi fizetésre való jogosultság
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„B“ VARIÁCIÓ: önálló tevékenység esetén – vállalkozók
Tipikus ismertető jegyei:







A tevékenység gyakorlásához működési (iparűzési) engedélyre van szükség.
A munkavégzés megbízási szerződés alapján történik. Ezt a vállalkozó és az
ápolt személy (adott esetben annak törvényes képviselője) között kell
megkötni.
A vállalkozó köteles a Társadalombiztosítónál (Sozialversicherungsanstalt/
SVA) regisztrálni ‒ egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás stb.
A társadalombiztosítási járulékok befizetéséért a vállalkozó felel.
A végzett munkáért a vállalkozó (számla benyújtását követően) díjazást kap,
melynek mértéke a másik szerződő féllel (családdal, ápolttal vagy annak
törvényes képviselőjével) történt megegyezés szerint történik.
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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK
Nem önálló tevékenységet folytató munkavállalók esetében
munkavállaló

munkáltató

összesen

szellemi dolgozó

3,82%

3,83%

7,65%

fizikai munkás

3,95%

3,70%

7,65%

szellemi dolgozó

10,25%

12,55%

22,8%

fizikai munkás

10,25%

12,55%

22,8%

szellemi dolgozó

-------

1,3%

1,3%

fizikai munkás

----

1,3%

1,3%

szellemi dolgozó

3,0%

3,0%

6,0%

fizikai munkás

3,0%

3,0%

6,0%

szellemi dolgozó

1,53%

1,53%

fizikai munkás

1,53%

1,53%

egészségbiztosítás

nyugdíjbiztosítás

balesetbiztosítás

biztosítás munkanélküliség esetére

munkavállalói nyugdíjalap

Önálló tevékenységet folytató személyek esetén
Alapvetően kötelező az egészség-, nyugdíj- és balesetbiztosítás befizetése. A
társadalombiztosítási járulék megállapításának alapját a jövedelem képezi. Ennek
nagysága az önálló tevékenység megkezdésekor még nem ismert. A vállalkozói
tevékenységet
újonnan
kezdőkre
(kezdő
vállalkozókra)
ezért
(a
Társadalombiztosító/SVA által meghatározott) ideiglenes társadalombiztosítási
járulékalap vonatkozik. Ebből kell befizetni az egészségbiztosítási és
nyugdíjbiztosítási járulék összegét. A járulékok végleges összegének
meghatározására a jövedelemadó-határozat kiállítását követően kerül sor.
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A járulékok tételei a következők:

egészségbiztosítás: a járulékalap* 7,65%-a

nyugdíjbiztosítás: a járulékalap* 18,50 %-a
(*járulékalap = a jövedelemadó-határozat szerinti adózás előtti eredmény + előre
befizetett TB)

balesetbiztosítás: átalánydíja havonta 8,90 € (2015)

az önálló vállalkozók foglalkoztatási előtakarékossági járuléka: az ideiglenes
járulékalap 1,53%-a
Az új vállalkozókra (3 évnél nem régebbi iparűzési engedély esetén) tevékenységük
első három évében különleges előírások vonatkoznak, melyek figyelembe veszik a
kezdő vállalkozók pénzügyi helyzetét. Minden önállóan tevékenykedő személy
köteles társadalombiztosítási járulékot fizetni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben gond
merülne fel, az egészségügyi pénztár vagy a különböző hivatalok közvetlenül az
önállóan tevékenykedő személyhez fordulnak. Még abban az esetben is, ha a
személyi ápolói szerződésben vagy más szerződésben az szerepelne, hogy a
társadalombiztosítási járulékot az ügyfél vagy családja viseli – az egészségügyi
pénztár felé mindig csak Ön jelenti a szerződéses partnert!!!
Nyugdíjbiztosítás
naptári év

járulékok

1., 2. és 3. naptári év




a nyugdíjbiztosítási járulék
ideiglenesen 99,49 € havonta
Amennyiben a kötelező
biztosítás hatálya alá tartozó
jövedelem meghaladja a havi
537,78 €-t, különbség utólagos
terhelésére kerül sor, amely a
biztosításköteles, ideiglenesen
befizetett TB-járulékokkal
csökkentett jövedelmek 18,50 %
-a

Példa: Elért összjövedelem: 800 €/hónap: 800-537,78= 262,22 ennek 18,5%-a =
utólagos terhelés 48,51 €/hónap (582,13 €/év)
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Figyelem! Veszteséges vállalkozás esetén, illetve ha a jövedelmek az ideiglenes
járulékalapnál kevesebb összeget tesznek ki, a járulékból nem történhet
visszafizetés, mivel az ideiglenesen befizetett járulék egyben a minimális járulék is.
Egészségbiztosítás
naptári év

járulékok

1. és 2. naptári év

havi 41,14 € állandó összeg, ami
magasabb jövedelem esetén sem kerül
utólagos korrekcióra.

havi 41,14 € ideiglenes járulék

Amennyiben a kötelező
biztosítás hatálya alá tartozó
jövedelem meghaladja a havi
537,78 €-t, különbség utólagos
terhelésére kerül sor, amely a
biztosításköteles, ideiglenesen
befizetett járulékokkal
csökkentett jövedelmek 7,65 %a

3. naptári év

Példa: Elért összjövedelem: 800 €/hónap-537,78= 262,22 ennek 7,65%-a = utólagos
terhelés 20,05 €/hónap; 240,71 €/év
Járulékok az 1. és 2. naptári évben
Biztosítás

Járulékok
havonta

negyedévente

évente

egészségbiztosítás

€ 41,14

€ 123,42

€ 493,68

nyugdíjbiztosítás

€ 99,49*

€ 298,47*

€ 1.193,88*

balesetbiztosítás

€ 8,90

€ 26,70

€ 106,80

önálló vállalkozók
foglalkoztatási
előtakarékossági járuléka
összesen

€ 8,23

€ 24,69

€ 98,76

€ 157,76

€ 473,28

€ 1.893,12
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Járulékok a 3. naptári évben
Biztosítás

Járulékok
havonta

egészségbiztosítás

€ 41,14*

negyedévent
e
€ 123,42*

évente

nyugdíjbiztosítás

€ 99,49*

€ 298,47

€ 1.193,88*

balesetbiztosítás

€ 8,90

€ 26,70

€ 106,80

önálló vállalkozók
foglalkoztatási
előtakarékossági járuléka
összesen

€ 8,23

€ 24,69

€ 98,76

€ 157,76

€ 473,28

€ 1.893,12

€ 493,68*

Figyelem:
A 4. naptári évtől fogva az ideiglenes járulékalapot az adott naptári évet 3 évvel
megelőző naptári év végleges járulékalapja alapján állapítják meg. Az ideiglenes
minimális járulékok az egészségbiztosítás (KV) esetében havi szinten 55,39 €-ra, a
nyugdíjbiztosítás (PV) esetében pedig 130,71 €-ra emelkednek.
Amennyiben a nyereség szintje nem haladja meg a 4.871,76 €-t, a forgalomé pedig
a 30.000 €-t, kérvényezni lehet a kötelező biztosítás alóli felmentést. Közelebbi
tájékoztatást a Társadalombiztosítónál (Sozialversicherungsanstalt / SVA) kaphat.
A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékokat negyedévente, a mindenkori negyedév
2. hónapjában írják elő, és ezek befizetése azon hónap végéig, a következő
időpontokkal bezárólag válik esedékessé: 02.28.; 05.31.; 08.31; 11.30. A
balesetbiztosítási járulékot évente egyszer a Társadalombiztosító (SVA) írja elő, és
az az első negyedévi járulékkal válik esedékessé.
BIZTOSÍTÁS MUNKANÉLKÜLISÉG ESETÉRE
Nem önálló tevékenységet folytató személyek
A munkavállalók bizonyos feltételek teljesülése esetén jogosultak a munkanélküli
segélyre.
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Feltételek:








munkanélküliség fennállása
alapvető munkavégzési szándék megnyilvánulása
rendelkezésre állás a munkaerőpiacon (nem lehet egy időben felvenni a
munkanélküli segélyt és ugyanakkor a származási országban tartózkodni)
az első érvényesítéshez az azt megelőző 24 hónapon belül legalább 52 hétre
kiterjedő teljes biztosítás megléte szükséges
DE: Amennyiben csekély mértékben foglalkoztatott vagyok, NEM számítok
teljes mértékben biztosított személynek, és ezért nem jár a munkanélküli
segély!!!
a második érvényesítéshez az azt megelőző 12 hónapon belül legalább 28
hétre kiterjedő teljes biztosítás megléte szükséges.

A munkanélküli segély összege az Ön elmúlt években elért jövedelmének
nagyságától függ.
Alapvetően a segélyre való jogosultság 20 hétre korlátozódik. Különböző okok miatt
a jogosultság időtartama azonban hosszabb is lehet.
A munkanélküli segély igénylését személyesen kell benyújtani az illetékes AMS-nél
(Munkaerőpiaci Szolgáltatónál). Az ehhez szükséges nyomtatványt beszerezheti az
internetről vagy az Arbeitsmarktservice-nél (AMS – Munkaerőpiaci Szolgáltató). Az,
hogy melyik AMS az illetékes, az Ön ausztriai lakóhelyétől függ.
Figyelem: Eltérő szabályozás vonatkozik a 2 vagy több állam között ingázó
személyekre!
KITÉRŐ: Csekély mértékű foglalkoztatás alatt azt a foglalkoztatási viszonyt értjük,
amelynek bérezése nem haladja meg a csekély mértékű bér küszöbértékét. A
csekély mértékű bér küszöbértéke 2015-ben 405,98 € / hónap. De ez NEM a
minimálbért jelenti!!!!
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A csekély mértékű foglalkoztatási viszony nem teszi kötelezővé a munkanélküliség
esetére fizetendő biztosítást. Így ezzel nem is keletkezik jogosultság a munkanélküli
segélyre. Azon csekély mértékben foglalkoztatott személyek, akik csak
balesetbiztosítással rendelkeznek, saját befizetéssel szerezhetnek egészség- és
nyugdíjbiztosítást.
Önálló tevékenységet folytató személyek
2009. 01.01. óta létezik az önálló tevékenységet folytató személyek biztosításának
modellje munkanélküliség esetére.
Ez esetben valódi munkanélküli-biztosításról van szó, ami a munkanélküliségre szóló
biztosítás valamennyi szolgáltatására való jogosultságot tartalmazza. A járulékokat a
Társadalombiztosító (SVA) szedi be és utalja át a Munkaerőpiaci Szolgáltatónak
(AMS-nek). A szolgáltatásokért és kifizetésekért aztán kizárólag az AMS felel.
Ön is csatlakozhat a munkanélküliség esetére szóló biztosításhoz, amennyiben a
kereskedelemben dolgozó személyek társadalombiztosításáról szóló törvénye
(GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz) szerinti nyugdíjbiztosítással
rendelkezik. A munkanélküliség esetére szóló biztosításhoz való csatlakozásról a
GSVG szerinti biztosítás kezdetétől számított 6 hónapon belül írásos formában
nyilatkoznia kell a Társadalombiztosító (SVA) felé. A következőkben a csatlakozásra
már csak 8 év elteltével van lehetősége.
Munkanélküliség esetére szóló önkéntes biztosítás: Az iparűzési engedéllyel
rendelkező személyek három variáció közül választhatnak. A munkanélküli segély
mértéke a választott variáció alapján kerül kiszámításra, és ez lesz érvényes a
munkanélküli-biztosítás teljes időtartamára.
Havi járulék

A munkanélküli segély napi összege

€ 81,38

€ 21,83

€ 162,75

€ 34,06

€ 244,13

€ 46,81

Ahhoz, hogy munkanélküli segélyre jogosultságot szerezzünk, előzőleg 52 heti
járulékot be kellett, hogy fizessünk. A munkanélküli segély kifizetési időtartamát a
munkanélküliségről szóló törvény határozza meg. Az alapvető jogosultsági időszak
20 hét. Különböző okokból ez meghosszabbítható. Figyelem: A munkanélküliségre
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NYUGDÍJ
Figyelembe veszik a ledolgozott hónapokat a nyugdíjam kiszámításakor?
Amennyiben Ön az EU-hoz tartozó külföldi államban szerzett nyugdíjbiztosítási
időket, akkor ezeket alapvetően be kell számítani a nyugdíj megállapításakor.
Az EU-s jog alapján az EU-s tagállamban szerzett biztosítási időszakokat a
nyugellátás szempontjából figyelembe veszik. Ez azt jelenti, hogy minden
országban, amelyben biztosítva voltunk, mindaddig fennáll a nyugdíjra való
jogosultság, amíg az adott állam jogi előírásai szerint el nem érjük az előirányzott
nyugdíjas kort.
A lakóhely szerinti államban, ill. azon államban, ahol utoljára nyugdíjbiztosítási
időket szereztünk, az utoljára illetékes nyugdíjbiztosító fenntartójához benyújtott
öregségi nyugellátás iránti igényléskor jeleznünk kell, hogy külföldi államban is
szereztünk nyugdíjbiztosítási időszakokat. Azonban nem szükséges, hogy minden
tagállamban külön igényeljük a nyugdíjat. Azon nyugdíjfolyósító fenntartója,
amelynél az igénylést benyújtották, automatikusan megindítja az államközi nyugdíjmegállapítási eljárást. Amennyiben a munkavállaló legalább egy évig biztosítva volt,
mindegyik ország a rá vonatkozó rendelkezések szerint külön nyugdíjat fizet akkor,
ha az érintett elérte a megfelelő nyugdíjas korhatárt.
MUNKAIDŐ
Itt is meg kell különböztetni azt, hogy nem önálló vagy önálló tevékenységet
folytató személyről van-e szó.
Az önálló tevékenységet folytató személyek vállalkozók, akik saját maguk
határozzák meg a munkaidejüket, ill. előzőleg megállapodnak erről a szerződéses
partnerükkel (az ügyféllel, az ügyfél családjával, vagy annak törvényes
képviselőjével) a személyi gondozói/ápolói szerződés keretein belül.
A nem önálló tevékenységet folytató személyekre alapvetően a házi kisegítőkről és
házi alkalmazottakról szóló törvény (Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz),
néhány esetben pedig a házi gondozásról szóló törvény (Hausbetreuungsgesetz)
rendelkezései vonatkoznak. További felvilágosításért, kérjük, forduljon a
szakszervezethez.

11

PIHENŐIDŐK
Alapvetően az az előírás, hogy napi hat óra munkaidő után iktassanak be egy félórás
szünetet. Amennyiben azonban a munkavállalók érdekében vagy a munkamenet
szempontjából szükségessé válik, ezt a szünetet fel lehet osztani két 15 perces vagy
három 10 perces pihenőre is.
A házi gondozásról szóló törvény (Hausbetreuungsgesetz) rendelkezései szerinti
pihenőidők előírt időtartama minimum 3 óra/nap, melynek során garantálni kell
2x30 perc megszakítás nélküli pihenőidőt.
A pihenőidők nem tartoznak bele a munkaidőbe, és ezért nem is jár értük fizetés!
MINIMÁLBÉR
Ez a témakör kizárólag a nem önálló tevékenységet folytató személyeket érinti.
Ausztriában nincs törvényileg meghatározott minimálbér. A minimálbéreket a
kollektív szerződésekben határozzák meg. A bizonyos bérkategóriákba történő
besorolás szempontjából pl. a képzettség és a meglévő gyakorlat a mérvadó. Azt
azonban általánosságban lehetetlen megmondani, hogy mekkora a minimálbér
összege. Több mint 1000 kollektív szerződés létezik Ausztriában, ezért, ha
információra van szüksége, mindig forduljon a szakszervezethez.
Az önálló tevékenységet folytató személyek mindig maguk határozzák meg
honoráriumuk nagyságát. Szükséges azonban, hogy ez a megállapodás belekerüljön
a megbízási szerződésbe.
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EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
Jogosult vagyok-e táppénzre, mint önálló tevékenységet folytató személy
(vállalkozó), megbetegedésem esetén (ha nem vagyok képes munkavégzésre)?
Igen, de csak abban az esetben, ha kötöttem önkéntes, kiegészítő
egészségbiztosítást. Ez az alapösszeg 2,5 %-ába kerül. Ez azt jelenti, hogy az összeg
havi 29,35 és 135,63 euró közt mozog. Önkéntes egészségbiztosítást csak azok a
személyek köthetnek, akik az SVA-nál (Társadalombiztosítónál) biztosítottak, még
nem töltötték be 60. életévüket és működő iparűzési engedélyük van. Őket a napi
járulékalapjuk 60%-ának megfelelő táppénz illeti meg. 2015-ben a napi táppénz
összege minimum 28,88 €.
A kiegészítő biztosítás megkötése után Ön legkorábban hat havi várakozás után
jogosult első alkalommal táppénz felvételére. Ez a várakozási idő nem érvényes
akkor, ha Ön munkahelyi baleset miatt válik munkaképtelenné azután, hogy a
járulékos biztosítás megkötésének kérvényezése már beérkezett.
Betegség miatti munkaképtelenség esetén a munkaképtelenné válása utáni
negyedik naptól részesül táppénz-fizetésben.
A táppénzt maximum 26 hétre kapja. Ennek hossza attól függ, hogy Ön mennyi ideig
van munkaképtelen állapotban. Ha ugyanaz a betegség 26 héten belül újra fellép, a
munkaképtelenségi idők összeadódnak. Amennyiben Ön a 26 hetes maximális
táppénzes időszakot kimeríti, ugyanazon betegség miatt a 27. héttől kezdődően már
nincs jogosultsága. Csak egy további 26 hetes várakozási idő letelte után lesz ismét
jogosult táppénzre ugyanazon betegség miatt.
Milyen bejelentési kötelezettségeim vannak a Társadalombiztosító (SVA) felé?
Ha hosszabb betegség körvonalazódik, legjobb, ha orvoshoz fordul, és igazolást kér
munkaképtelenségéről a betegbejelentő nyomtatványon (KrankmeldungsFormular). Az orvos maximum 4 hétre visszamenőleg igazolhatja a
munkaképtelenséget.
A betegbejelentőt aztán be kell nyújtania a Társadalombiztosítónál (SVA-nál),
mégpedig az attól a naptól számított két héten belül, amikor az orvos
megállapította az Ön munkaképtelenségét.
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A továbbra is fennálló munkaképtelenséget az orvosnak kéthetente igazolnia kell,
és azt egy héten belül be kell jelenteni a Társadalombiztosítónak (SVA-nak).
Amennyiben a támogatási igénybejelentő kérvényt (Antrag auf
Unterstützungsleistung) nem határidőre nyújtja be, csak a kérvény beérkezését
követő naptól lesz a támogatásra jogosult. Továbbá a jogosultság szünetel addig,
amíg a munkaképtelenségét nem, vagy nem időben jelentette be.
Hogyan kapom meg a támogatást?
A támogatást a Társadalombiztosító (SVA) területileg illetékes kirendeltségénél
kérvényezheti. Ehhez szükséges a munkaképtelenségéről szóló orvosi igazolás.

14

ADÓBEVALLÁS
Nem önálló tevékenységet folytató személyek (Arbeitnehmerveranlagung/
munkavállalói adóbevallás)
Kötelező
munkavállalói adóbevallás
(csak kivételes esetekben:
pl. 2 vagy több
foglalkoztatás esetén, mert
alapesetben a munkáltató
fizet adót/járulékot)

Önkéntes
munkavállalói adóbevallás

Körülmények

Az adóhivatal felszólítására

Határidők

A következő év
szeptember 30-ig (az
adóhivatal időben
jelentkezik)
A kitöltött munkavállalói
adóbevallás benyújtása az
illetékes adóhivatalnál. A
megfelelő
nyomtatványhoz hozzá
juthat minden adóhivatali
kirendeltségen, vagy
ingyen megrendelheti az
interneten az Adóhivatal
(Finanzamt) honlapján.

Adott esetben így
visszaigényelhet adótúlfizetés esetén
5 éven belül

Benyújtás
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A kitöltött munkavállalói
adóbevallás benyújtása az
illetékes adóhivatalnál. A
megfelelő
nyomtatványhoz hozzá
juthat minden adóhivatali
kirendeltségen, vagy
ingyen megrendelheti az
interneten az Adóhivatal
(Finanzamt) honlapján.

Önálló tevékenységet folytató személyek
Ők jövedelmet szereznek a vállalkozásból. A nyereség megállapításakor a
honoráriumot (beleértve az utazási költséget) a dologi juttatások értékével növelni
kell.
A bevételekből aztán levonandók a működési kiadások. A tényleges működési
kiadások helyett levonható egy átalányösszeg is (melynek nagysága a teljes bevétel
12 %-át teszi ki).
A társadalombiztosítási járulékok szintén levonhatók nyereséget csökkentő
tényezőként.
Amennyiben az éves reálbevételek túllépik a 11.000 €-s küszöböt
(Freibetragsgrenze /adómentességi küszöbérték), akkor korlátlan adókötelezettség
esetén az illetékes adóhivatalnál jövedelemadó-bevallást kell benyújtani.
Figyelem! Az adóhivatal bármikor felszólíthatja Önt a jövedelemadó-bevallás
bemutatására. Ezen okból különösen fontos, hogy az összes iratot megőrizze!
KITÉRŐ:
A vállalkozás szüneteltetése illetve a vállalkozás megszűntetése
Már nem akarja tovább űzni a vállalkozói tevékenységét? Akkor két lehetősége van:
„A” variáció: a GewO (Az ipari tevékenységekről és a munkáról szóló törvény) 86.
§-a alapján: A működési engedély (Gewerbeberechtigung /iparűzési engedély)
visszaadásával
Az iparűzési engedély visszaváltását az illetékes hatóságnál be kell jelenteni – csak
akkor történhet meg a nyilvántartott cégek jegyzékéről való törlés.
Az illetékes hatóság az a BH (Bezirkshauptmannschaft / járási igazgatási hivatal)
vagy magisztrátus melynek illetőségi területén Ön a vállalkozását működtette.
Az engedély visszaadása nem történhet visszamenőleges hatállyal. A visszaadással a
vállalkozás definitív megszűnik.
Ennek hátránya az, hogy az újonnan történő bejelentés csak akkor lehetséges, ha
minden előírást teljesít, és újra kifizeti az összes adót és járulékot.
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„B” variáció: A vállalkozás szüneteltetése a GewO (Az ipari tevékenységekről és a
munkáról szóló törvény) 93. §-a alapján
A szüneteltetést a gazdasági kamarával (Wirtschaftskammer-rel) kell közölni. Ezt
megteheti személyesen, levélben vagy faxon az Ön iparűzési engedélyével
kapcsolatban illetékes iparági képviseleténél.
A gazdasági kamara részéről megtörténik erről a bejelentés a vállalkozói
Társadalombiztosító felé.
Amennyiben Ön az ÖSSZES vállalkozási engedélyét szünetelteti, annak a naptári
hónapnak a végén, amelyben a szüneteltetés hatályossá válik, megszűnik a
biztosítási kötelezettsége a Vállalkozók Társadalombiztosítási Pénztáránál
(Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft). A Vállalkozók
Társadalombiztosítási Pénztáránál (SVA der gewerblichen Wirtschaft) igényelt
összes – a szüneteltetés ideje alatt igénybe vett ‒ juttatás visszaszámlázásra kerül.
A szüneteltetés bejelentésével nem ér véget a gazdasági kamarai tagság. Továbbra
is fennáll az alapilleték fizetési kötelezettség, ez azonban hosszabb idejű
szüneteltetéskor csökken. A tagság csak a vállalkozói iparengedély törlésével szűnik
meg, pl. a hatóságnál történő visszalépéssel.
A vállalkozói iparűzés újrafelvételét ismét a gazdasági kamaránál kell bejelenteni. Ez
nem jár új költségekkel.
Ezen variáció előnye az, hogy Ön nagyon bürokráciamentes módon kezdheti újra
vállalkozói tevékenységét.
Ebben az összefüggésben figyelmeztetni szeretnénk Önt arra, hogy székhelyének
megváltoztatása esetén (pl. családi változás és ezzel összefüggő lakhelyváltás miatt)
szükséges, hogy az új címet az illetékes iparűzési hatóságnál
(Bezirkshauptmannschaft / járási igazgatási hivatal vagy Magistrat / magisztrátus)
bejelentse. Amennyiben nem jelenti be a működési hely megváltozását,
pénzbüntetéssel kell számolnia.
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Az utóbbi időben emelkedik azon személyek száma, akik olyan szerződéseket írnak
alá, amelyekben harmadik személyeknek (pl. közvetítő ügynökségeknek) teljes körű
meghatalmazást adnak különböző ügyek intézésére, vagy olyan szerződéseket írnak
alá, amelyek az érintetteknek durva károkat okoznak (különböző, harmadik
személyeknek szóló juttatások). Erősen óva intjük Önt attól, hogy olyan
szerződéseket írjon alá, amelyek tartalmával nincs teljesen tisztában, vagy azt nyelvi
okok miatt nem, illetve nem teljesen érti. Mielőtt egy ilyen szerződést aláírna, előbb
kérjen tanácsot, ezzel adott esetben nagyon sok problémától mentesülhet, és sok
pénzt takaríthat meg.
Felelősségi nyilatkozat:
A szerzők nem vállalnak semmilyen felelősséget a rendelkezésre bocsátott
információk aktualitását, helyességét, teljességét vagy minőségét illetően.
A szerzők felelősségre vonása anyagi, ill. eszmei természetű károkra való
hivatkozással, amelyek a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy fel
nem használása, ill. hibás és nem teljes információk felhasználása révén keletkeztek
volna, általánosságban kizárt, amennyiben a szerzők ellenében nem bizonyítható a
szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozás.
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