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Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!
Az összes, Ausztriában önálló keresőtevékenységet folytató személy (kivéve
a mező- és erdőgazdaságban tevékenykedőket) alapvetően az Iparűzéssel
foglalkozók Társadalombiztosítási Intézetének (SVA) biztosítotti köréhez
tartozik. Mivel az egyes foglalkoztatotti csoportok vonatkozásában eltérő
társadalombiztosítási rendelkezések érvényesek, úgy döntöttünk, hogy a
legfontosabb információkat külön közöljük. Jelen brosúra az olyan
biztosítottak számára tartalmaz információkat, akik szabadfoglalkozásúak
vagy új önálló vállalkozóként tevékenykednek.
Az első tájékoztatásnyújtás keretén belül nem kerülhet sor minden egyes
részrendelkezés megtárgyalására. Ezért arra buzdítom Önöket, hogy a
társadalombiztosításukkal kapcsolatos nyitott kérdéseket az SVA
munkatársaival folytatott személyes beszélgetés keretén belül tisztázzák. Ők
szívesen állnak rendelkezésre egyedi felvilágosítás céljából.

Dr. Christoph Leitl
Elnök
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1. Általános információk
a szabadfoglalkozásúak és az új
önálló vállalkozók
társadalombiztosításáról
Mely törvények szabályozzák az én biztosításomat?
GSVG:

Iparűzőkről szóló társadalombiztosítási törvény

ASVG:

Általános társadalombiztosítási törvény

FSVG:

Szabadfoglalkozásúakról szóló társadalombiztosítási törvény

BSVG:

Mezőgazdasági termelőkről szóló társadalombiztosítási törvény

NVG:

Jegyzőkről szóló társadalombiztosítási törvény

B-KUVG:

Köztisztviselőkről szóló beteg- és társadalombiztosítási törvény

Kire vonatkozik a társadalombiztosítás?
1998 óta minden olyan ember, aki üzleti tevékenység keretén belül
„iparűzési tevékenységből származó bevételt“ vagy „önálló munkából
származó bevételt“ szerez, és e tevékenysége alapján még nem rendelkezik
kötelező biztosítással, az iparűzéssel foglalkozók
 betegbiztosítójához
 nyugdíjbiztosítójához
 balesetbiztosítójához
tartozik, továbbá 2008. január 1. óta alapvetően az
 önálló vállalkozók előtakarékossági pénztáráról szóló törvény hatálya alá
tartozik.

Ezen a biztosítási csoporton belül alapvetően megkülönböztetünk
 szabadfoglalkozásúakat és
 új önálló vállalkozókat
Sok, fontos témát érintő, SVA által közzétett tájékoztató található a következő internet címen:
www.svagw.at/INFO

3

Szabadfoglalkozásúak: törvényes szakmai érdekképviselethez tartoznak.
Új önálló vállalkozók: nem tartoznak egy törvényes szakmai érdekképviselethez
sem.
A továbbiakban a szabadfoglalkozásúakat és az új önálló vállalkozókat
együttesen „önálló vállalkozóként“ említjük.

Példák szabadfoglalkozásúakra
 adótanácsadók (GSVG)
 állatorvosok (GSVG)
 jegyzők (NVG)
 ügyvédek (GSVG)
 építőmérnökök (FSVG)
 orvosok (FSVG)
 gyógyszerészek (FSVG)
 szabadalmi ügyvédek (FSVG)
 stb.
Példák új önálló vállalkozókra
Amennyiben ők tevékenységük alapján még nem rendelkeznek GSVG/FSVG/ASVG
szerinti biztosítással, a következő foglalkozási csoportok tartoznak az új önálló
vállalkozók csoportjához:
 alkotók
 előadók
 szakértők
 írók
 szabadfoglalkozású újságírók
 szabadfoglalkozású pszichológusok
 önálló pszicho- és fizioterapeuták
 önálló betegápolók
 keresőtevékenységet folytató társasági tagok
 stb.
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Figyelem:
Amennyiben Ön olyan személyegyesítő társaság vagy gazdasági társaság
társasági tagja, amely nem rendelkezik iparűzési engedéllyel, Ön is
keresőtevékenységet folytatónak számít. Más társasági tagokat csak akkor
tekintünk keresőtevékenységet folytatóknak, ha


korlátanul (egész vagyonukkal) felelnek

vagy


ügyvezetői hatáskörrel rendelkeznek, vagy



más módon tevékenykednek a társaságban

Ezen feltételek alapján Ön kültagként is kötelező jelleggel biztosított,
amennyiben a társasági viszony 1998. június 30. után jött létre.
Az olyan társasági tagok, akik ezen körülmények között nem számítanak
keresőtevékenységet folytatóknak (pl. egy kft. tevékenységet nem folytató
tagjai), nem tartoznak (továbbra sem) a GSVG szerinti kötelező biztosítás
körébe.

Mit jelent a kötelező biztosítás?
Azért, hogy az egyes személyek esetében felmerülő szociális kockázatot szolidáris
módon az egész közösség viselje, a társadalombiztosítási jog területén a kötelező
biztosítás alapelve érvényes. A biztosítási védelem ily módon független a következő
tényezőktől:
 biztosítottak akarata
 biztosítottak állampolgársága
Ez a következőt jelenti: Amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek az Ön esetében,
Ön a kötelező biztosítás hatálya alá esik. A biztosítási viszony létrejöttéhez nincs
szükség szerződéskötésre.
Milyen körülmények között érvényes rám szabadfoglalkozásúként vagy
új önálló vállalkozóként a kötelező biztosítás?
Ön szabadfoglalkozásúként vagy új önálló vállalkozóként a kötelező biztosítás
hatálya alá esik, amennyiben az Ön esetében a következő feltételek teljesülnek:
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 Az Ön jövedelmei iparűzésből és/vagy önálló tevékenységből származnak.
 E keresőtevékenység alapján nem jött létre még kötelező biztosítási
jogviszony – például ASVG szerinti szabadúszói munkaszerződés
következtében. (Kivétel: adótanácsadók és állatorvosok)
 A keresőtevékenységből származó jövedelmen alapuló járulékalap meghaladja a
biztosítási határt (8. oldal), és/vagy Ön biztosítási nyilatkozatában biztosítási
határt meghaladó bevételt ad meg.
Példák
Egy író elfogad egy megbízást előadóként egy népfőiskolán. A népfőiskola
„szabadúszói munkaszerződést“ köt vele. Ezen szabadúszói munkaszerződés
miatt ASVG szerinti kötelező biztosítási jogviszony jön létre. A népfőiskoláról
származó bevételek vonatkozásában az író nem számít új önálló vállalkozónak.

Figyelem:
A szabadúszói munkaszerződés és az önálló tevékenység közti különbség
néha nehezen állapítható meg. Szabadúszói munkaszerződés esetén
alapvetően a következő feltételek állnak fenn:
 Ön a megbízóval szemben fizetség fejében szolgáltatásokra kötelezi
magát.
 Ön ezeket a szolgáltatásokat lényegében személyesen teljesíti.
 Ön nem használ a tevékenység szempontjából fontos saját vállalati
eszközöket/munkaeszközöket.

A területileg illetékes betegbiztosító pénztár dönti el, hogy szabadúszói
munkaszerződésről van-e szó vagy nem.
Az SVA biztosítási nyilatkozata tartalmaz néhány olyan kérdést, amely a
döntést lehetővé teszi vagy megkönnyíti. Amennyiben ezen kérdések
megválaszolása során szabadúszói munkaviszonyra utaló válaszok adódnak (=
szabadúszói munkaszerződés), átküldjük a területileg illetékes betegbiztosítási
pénztár biztosítási nyilatkozatát ellenőrzés céljából.
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Milyen intézetek illetékesek az én társadalombiztosításom kapcsán?
SVA:

Iparűzéssel foglalkozók Társadalombiztosítási Intézete

AUVA:

Általános Balesetbiztosító Intézet

Szabadfoglalkozásúak és új önálló vállalkozók esetében a GSVG szerinti beteg- és
nyugdíjbiztosítás végrehajtásáért az SVA felel. Mi szedjük be a járulékokat és
teljesítjük a törvény által előírt ellátásokat.
A szabadfoglalkozásúak és az új önálló vállalkozók balesetbiztosításáért az AUVA
felel. A balesetbiztosítási járulékokat azonban ugyancsak mi írjuk elő és szedjük be.
Az önálló vállalkozók előtakarékossági pénztárába fizetendő járulékokat részint
ugyancsak mi szedjük be és utaljuk tovább az előtakarékossági pénztár részére.

Mikor kell felvennem a kapcsolatot az SVA-val?
Amennyiben Ön szabadfoglalkozásúként vagy új önálló vállalkozóként üzleti
tevékenységet folytat, egy hónapon belül jelentkeznie kell nálunk. Ennek során
bevételei nagysága nem játszik szerepet. A „biztosítási nyilatkozatban“ szereplő
adatok képezik társadalombiztosításának alapját. Csak így tudjuk garantálni, hogy a
biztosítási védelem az Ön keresőtevékenységének kezdetétől hatályos legyen.
Mi történik, ha túl későn vagy egyáltalán nem jelentkezem az SVA-nál?
Amennyiben Ön jelentési kötelezettségét nem teljesíti, és az önálló
tevékenységéből származó jövedelme a biztosítási határ fölött van (9. oldal), a
nyugdíj-, beteg- és balesetbiztosítás visszamenőleg hatályos. Ez a legtöbb esetben
azt jelenti, hogy Ön utólag járulékot fizet be, és a nyugdíj- és betegbiztosítás
keretén belül az utólag befizetett járulékok 9,3 százalékos nagyságáig még
járulékpótlékot is fizet. Ezt a pótlékot elkerülheti, amennyiben Ön a jövedelemadóigazolás kiállításától számított nyolc héten belül jelenti nekünk a biztosítási határ
átlépését.
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2. A kötelező biztosítás alapelvei
A következőkben bemutatjuk Önnek az önálló vállalkozók GSVG szerinti kötelező
biztosításának alapelveit.
Milyen jövedelemhatártól kell kötelező biztosítást fizetnem?
Szabadfoglalkozásúként vagy új önálló vállalkozóként Ön csak akkor esik a kötelező
biztosítás hatálya alá, ha az Ön járulékköteles, keresőtevékenységből származó
jövedelmei egy meghatározott határ fölött vannak. Ezért csak utólag (mihelyt az
adókivetési végzés megvan) tudjuk megítélni, hogy egy adott évben kell-e kötelező
jelleggel biztosítás fizetnie vagy nem. Azt biztosítandó, hogy Ön a biztosítási
védelem alá essen, leadhat egy nyilatkozatot, hogy bevételei előreláthatólag
átlépik a biztosítási határt, és így a biztosítás kezdetét már előre megalapozhatja.
A biztosítási határ 2016-ban 4 988,64 euró, függetlenül attól, hogy Ön az önálló
keresőtevékenység mellett más munkát is végzett-e, vagy más forrásból származó
jövedelemmel rendelkezett-e, úgymint
 nyugdíj
 ellátás
 törvényes szakmai képviselettől kapott ellátás
(kamara)
 törvényes betegbiztosítótól származó táppénz vagy gyermekágyi segély
 munkanélküliségi biztosításból származó pénz
 gyermekgondozási díj
 stb.
A baleseti nyugellátás vagy hasonló nem számít egyéb keresőtevékenységnek.
Ön a GSVG alapján biztosított gazdasági szereplő és egyidejűleg
önálló keresőtevékenységet folytat
Amennyiben Ön már a GSVG alapján biztosított, és egyidejűleg a fenti önálló
tevékenységek valamelyikét folytatja, az Ön esetében semmilyen biztosítási határ
nem
érvényes.
Az összes
keresőtevékenységből származó
bevételt
összeszámoljuk a GSVG-járulékalap meghatározása során. A felső határ a
legmagasabb járulékalap. Ezt nem szabad átlépni.
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Figyelem:
Amennyiben Ön valamelyik naptári év alatt önálló tevékenységét nem
egyidejűleg, hanem olyan más keresőtevékenység folytatása előtt vagy után
gyakorolta, amely a GSVG szerint járulékköteles, akkor az önálló vállalkozóként
folytatott tevékenység szempontjából a biztosítási határ érvényes. Ennek során
azonban az egyes tevékenységekből származó összes jövedelmet
összeszámoljuk.

Példák
Egy nő januártól júniusig iparűzőként biztosított, iparűzésből származó jövedelmei
4 400 eurót tesznek ki. Júliustól szabadfoglalkozásúként tevékenykedik, önálló
tevékenységből származó jövedelmei 1 500 eurót tesznek ki. Mivel
keresőtevékenységből származó bevételeinek összege (5 900 euró) átlépi a
biztosítási határt, a teljes évben kötelezően biztosítandó.
Mi történik akkor, ha egy év vonatkozásában nincsen adókivetési végzés, és a
biztosítási kötelezettség ezért még nem állapítható meg végérvényesen?
A folyó év tekintetében nem mondható meg biztosan előre, hogy az Ön GSVGjárulékalapja a megfelelő biztosítási határt átlépi-e vagy nem. Ez a következő
évekre is érvényes, mert végérvényesen csak az adókivetési végzés alapján
tudjuk egyértelműen meghatározni, hogy Ön járulékköteles volt-e. Az Ön biztosítási
kötelezettségét ezért először csak megbecsülni tudjuk. Mivel az Ön biztosítási
kötelezettségét azon járulékalap alapján számoljuk ki, mely az Ön bevételein
alapul, két lehetőség van:
1. Ön nyilatkozik, hogy bevételei előreláthatólag átlépik-e a biztosítási határt
(„átlépési nyilatkozat“).
Amennyiben Ön ilyen nyilatkozatot ad, a kötelező biztosítás az Ön esetében
azonnal érvénybe lép. Ez azt jelenti, hogy Önnek egészség-, nyugdíj- és
balesetbiztosítási járulékot, valamint adott esetben önálló vállalkozók
előtakarékossági pénztárába fizetendő járulékokat kell fizetnie, illetve ezeket
szedünk be. Egyidejűleg hatályba lép az Ön beteg- és balesetbiztosítási védelme.
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Mi történik, ha utólag kiderül, hogy járulékalapom a biztosítási határ alatt van?
Még ha utólag ki is derül, hogy a prognózis nem volt megfelelő, akkor is megmarad
a kötelező biztosítása. A biztosítási védelem minden vonatkozásban fennmarad.
Mennyi ideig marad fenn a biztosítási védelmem, ha nyilatkoztam arról,
hogy járulékalapom a biztosítási határt előreláthatólag átlépi?
A kötelező biztosítás annyi ideig marad fenn, amíg Ön vissza nem vonja az átlépési
nyilatkozatát, és nem tesz olyan nyilatkozatot, hogy bevételei nem lépik át a
biztosítási határt. A kötelező biztosítás ebben az esetben átmenetileg annak a
hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben Ön a nyilatkozatot leadta.
2. Ön nyilatkozik, hogy bevételei előreláthatólag nem lépik át a
biztosítási határt.
Ön ezt a nyilatkozatot részletes magyarázat nélkül leadhatja, akkor is, ha az Ön
előző években kiállított jövedelemadó-igazolásai biztosítási határ fölötti bevételeket
mutatnak. A következményeket azonban jól át kell gondolnia: Habár Önnek
átmenetileg nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetnie, Önt nem is védi
semmilyen beteg- és balesetbiztosítás. (Adott esetben Ön ingyenesen
együttbiztosíthatja magát házastársa betegbiztosítása keretén belül.)
Utólag tényleges bevételei alapján megvizsgáljuk, hogy a biztosítás választható-e,
vagy bevételei mégis átlépték a biztosítási határt.
Figyelem:
Amennyiben Ön a prognózis ellenére a biztosítási határt mégis átlépte,
Önnek a biztosítási és előtakarékossági járulékokat meg kell fizetnie utólag,
és a nyugdíj- és betegbiztosítás keretén belül a már említett járulékpótlékot is
meg kell fizetnie!
Ezért próbálja meg a lehető legreálisabban megjósolni bevételeit, és az
esetleges változásokat a jövedelemadó-igazolás kiállítását követő nyolc
héten belül jelentse nekünk.
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Van lehetőség biztosításra akkor is, ha járulékalapom nem lépi át a biztosítási
határt?
Nyilatkozatot tehet, hogy Ön szeretne beteg- és balesetbiztosítást akkor is, ha nem
lépi át a biztosítási határt. Ezt a nyilatkozatot „opting in“-nek (önkéntes belépés)
nevezzük. Az Ön betegbiztosítási járulékainak járulékalapja ekkor a biztosítási
határ.
A balesetbiztosítás havi 9,11 euróba (2016-os érték) kerül.
Az önálló vállalkozók előtakarékossági pénztárába fizetendő járulékokat ebben az
esetben nem kell megfizetnie.
Mikor lép hatályba a kötelező biztosítás?
A kötelező biztosítás kezdete:
 átlépési nyilatkozat leadása esetén az a nap, amelyen azt az SVA megkapta,
 legkorábban azonban az a nap, amelyen Ön üzleti tevékenységét megkezdi, ill.
az adott esetben szükséges szakmai jogosultságot megszerzi.
Amennyiben Ön üzleti tevékenységét az átlépési nyilatkozat leadása előtt már
hosszabb ideig gyakorolta, a kötelező biztosítás kezdete már a folyó év január 1-től
is megállapítható.
A kötelező biztosítás lehetséges legkorábbi kezdete 1998. január 1., akkor is, ha
Ön tevékenységét más korábban elkezdte.

Mi történik akkor, ha nem
kötelezettség teljesítésére?

jelentkezem

be

a

járulékfizetési

Amennyiben Ön új önálló vállalkozóként nem jelentkezik be járulékfizetési
kötelezettségének teljesítésére, az Ön kötelező biztosítása visszamenőleg az év
elejével kezdődik, ha a járulékfizetési időszakra vonatkozó adókivetési végzésében
megfelelően magas jövedelem szerepel. Amennyiben Ön bizonyítani tudja, hogy
üzleti tevékenységét csak későbbi időpontban kezdte, úgy a kötelező biztosítás
kezdeteként eltérő időpontot is megállapíthatunk.
Az önkéntes („opting in“) betegbiztosítás a jelentkezés napjával kezdődik.
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Mikor szűnik meg a kötelező biztosítás?
 Amennyiben Ön üzleti tevékenységét beszünteti ...
 Amennyiben Ön elveszíti szakmai jogosultságát …
 Amennyiben Ön nyilatkozik arról, hogy a biztosítási határt (már) nem lépi át ...
... akkor a kötelező biztosítás annak a naptári hónapnak az utolsó napjával
végződik, amelyben ez az esemény megtörténik.
Mi történik akkor, ha nem jelentek egy olyan eseményt, amely kötelező
biztosításom megszűnéséhez vezet?
Amennyiben Ön jelentési kötelezettségét (melynek egy hónapon belül eleget kell
tennie) megsérti, kötelező biztosítása az adott naptári hónap végén szűnik meg.
Fennáll azonban annak a lehetősége is, hogy hitelt érdemlően igazolja a korábbi
megszüntetés feltételeinek teljesülését.
Mikor szűnik meg az önkéntes („opting in“) betegbiztosítás?
Amennyiben Ön az önkéntes („opting in“) betegbiztosítást választotta, ez
●
annak a naptári hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben Ön
kijelentkezik,
●
vagy a harmadik hónap elteltével, amennyiben az esedékes járulékok
befizetésére három hónapon belül nem kerül sor.

Figyelem:
Az Ön biztosítási kötelezettségének eldöntésekor abból indulunk ki, hogy
keresőtevékenységét folyamatosan gyakorolja (kivétel: alkotók – 4. fejezet).
Csak akkor tudjuk a naptári éven belüli megszakításokat figyelembe venni, ha
fennáll egy olyan törvényes érdekképviselet (kamara), amely engedélyezi a
szabadfoglalkozású tevékenység átmeneti megszakításának jelentését.
A gyermekágyi segély idején a női biztosítottak megszakíthatják önálló
keresőtevékenységüket, és szüneteltethetik az illetékes érdekképviseletnél
szakmai tevékenységüket, vagy jelezhetik nálunk a keresőtevékenységük
megszakítását (érdekképviselettel nem rendelkező biztosítottak). A
gyermekágyi segélyre való jogosultságát nem veszíti el!
Ez a megszakítás csak akkor lehetséges, amennyiben Ön nő és a megszakítás
időpontjában a GSVG szerinti betegbiztosítás keretén belül megfelelő kötelező
vagy önbiztosítással rendelkezik. A gyermekágyi segélyre csak akkor tarthat
igényt ezen időtartam alatt, ha a kötelező biztosítás a megszakítás kezdete
előtt legalább 6 hónapig fennállt! Ezzel kapcsolatban további információkat a
következő címen talál: www.svagw.at.
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Nyugdíjbiztosítás keretén belüli átmeneti rendelkezések (korhatár)
Amennyiben Ön 1998. január 1-én már betöltötte 55. életévét, önálló vállalkozóként
Ön alapvetően mentesítve van a nyugdíjbiztosítás keretén belüli kötelező biztosítás
alól. Az egyes szakmai csoportok vonatkozásában (pl. kültagok) 2000. január 1. a
határnap.
Figyelem:
A korhatár csak a nyugdíjbiztosításra vonatkozik. A beteg- és balesetbiztosítási
járulékot azonban fizetni kell.

Van lehetőség a nyugdíj- és betegbiztosításból való kilépésre akkor is, ha a
biztosítási határ fölött vagyok?
A szabadfoglalkozásúak azon csoportjainak, akik törvényes érdekképviseletekbe
(kamarák) szerveződnek, lehetőségük van a nyugdíj- és betegbiztosításból való
kilépésre, amennyiben az adott biztosítási ágban a kamarai tagok egyenértékű vagy
legalább megközelítőleg egyenértékű ellátása biztosított. Ezt a lehetőséget
mentesség kérésének ( „opting out“) nevezzük.
A következő foglalkozási csoportok kaphatnak mentességet a GSVGbetegbiztosítás alól:
 adótanácsadók
 állatorvosok
 orvosok
 gyógyszerészek
 szabadalmi ügyvédek
 jegyzők
 építőmérnökök
A következő foglalkozási csoportok kaphatnak mentességet a beteg- és a
nyugdíjbiztosítás alól:
 ügyvédek
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Azonban az összes említett szabadfoglalkozásúnak betegbiztosítással kell
rendelkeznie. Ennek kapcsán a következő lehetőségek állnak fenn:
 GSVG szerinti önbiztosítás
 GSVG szerinti kötelező biztosítás
 ASVG szerinti önbiztosítás
 Csoportos szerződés magánbiztosítás által
Figyelem:
A betegbiztosítási védelem különböző rendszerei részben jelentős
különbségeket mutatnak költségek és ellátások terén. A döntést ezért jól át
kell gondolnia.

3. A kötelező biztosítás költségei
A
törvényileg
meghatározott
társadalombiztosítás
járulékai
törvényileg
szabályozottak. A nyugdíj- és betegbiztosítási járulékokat a következő képlet
alapján határozzuk meg:
Járulékalap

x

Járulék mértéke

=

Járulék

Különbséget teszünk ideiglenes és végleges járuléknagyság között.
1. Átmeneti járulék nagysága
Amennyiben egy naptári év kapcsán nem áll rendelkezésre jövedelemadó-igazolás,
ideiglenes járulékalapot számítunk ki. Mihelyt rendelkezésre áll a járulékfizetési
időszakra vonatkozó jövedelemadó-igazolás , a járulékalapját utólag korrigáljuk.
Önálló tevékenységemet csak nemrég kezdtem. Milyen járulékalap érvényes
az esetemben?
Az első három évben a biztosítási határ egyúttal az ideiglenes járulékalap is.
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2016-os értékek:

Biztosítási határ
ideiglenes havi járulékalap

415,72 euró

nyugdíjbiztosítási járulék
76,91 euró

(járulék mértéke: 18,50%)
betegbiztosítási járulék

31,80 euró

(járulék mértéke: 7,65%)
Előtakarékossági járulék

6,36 euró

(járulék mértéke: 1,53%)

Önálló vállalkozói tevékenységének negyedik évétől az Ön ideiglenes járulékalapját a
megelőző harmadik év (2016 esetén 2013) bevételeiből és az akkor előírt nyugdíj- és
betegbiztosítási járulékokból vezetjük le. Ha Ön ezenkívül az önkéntes
munkanélküliségi biztosítás mellett dönt, a munkanélküliségi biztosítás járulékait is
hozzá kell számítania. Az infláció kiegyenlítése céljából e járulékok összegét
„aktualizáljuk“ (a 2016-os faktor 1,075), majd elosztjuk azoknak a hónapoknak a
számával, amelyek során Ön a megelőző harmadik évben biztosított volt. Az eredmény
az ideiglenes járulékalap.
2. Végleges járulék nagysága
A járulékok nagysága az olyan bevételektől függ, amelyeket Ön az adott járulékfizetési
időszak alatt megszerzett. Azok a bevételek számítanak, amelyek az adókivetési
végzésében iparűzési, ill. önálló tevékenységből származó jövedelemként vannak
feltüntetve. Mivel az Ön adókivetési végzésében a biztosítási járulékokat működési
kiadásként már levonták az Ön bevételeiből, beteg- és nyugdíjbiztosítási járulékait
(és esetleges munkanélküliségi biztosítási járulékait is) ismételten hozzá kell
számolnia. Az eredmény az Ön egyedi járulékalapja, amely azonban csak
meghatározott kereteken belül mozoghat:

legkisebb járulékalap
(minimum)

≤

Az Ön
járulékalapja

≤

legmagasabb
járulékalap (maximum)

Példák
Az Ön adókivetési végzésében önálló tevékenységből származó bevételként 16 000
euró szerepel. A vonatkozó járulékfizetési időszakban Önnek 3 200 euró ideiglenes
beteg- és nyugdíjbiztosítási járulékot írtak elő. Az Ön járulékalapja így 19 200 euró
évente, ill. 1 600 euró havonta.
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Kifejezetten igényeltem a betegbiztosítást („opting in“), és bevételeim a
biztosítási határt nem lépték át. Milyen járulékalap érvényes az esetemben?
Amennyiben Ön az önkéntes biztosítás („opting in“) mellett döntött, és a
biztosítási határt végül mégsem lépte át, az Ön esetében (legalább) havi 415,72
euró járulékalap érvényes.
Mekkora a legkisebb járulékalap?
A legkisebb járulékalap a biztosítási határhoz (havi 415,72 euró) igazodik. A
gyakorlatban ez akkor játszik szerepet, ha
●

●

Ön eredetileg úgy nyilatkozott, hogy bevételei a mindenkori határ
felett lesznek, és
bevételei a biztosítási határt mégsem lépték át.

Mekkora a legmagasabb járulékalap?
A GSVG szerinti havi legmagasabb járulékalap 2016-ban egységesen 5 670
euró. Az ezt meghaladó bevételek vonatkozásában nem kell társadalombiztosítási
járulékot fizetnie.
Mikor kell járulékot fizetnem?
Az (ideiglenes) biztosítási járulékokat negyedévente írjuk elő Önnek. A járulékokat
minden egyes naptári negyedév második hónapjának végéig kell megfizetni. Azaz
●

február 28./29.-ig

●

május 31-ig

●

augusztus 31-ig

●

november 30-ig

Amennyiben a járulékok esedékesek, azokat Önnek 15+3 napon belül be kell
fizetnie. Amennyiben nem fizeti be az esedékes járulékokat, Önnek az
esedékességet követő 16. naptól késedelmi kamatot számolunk fel. Ezt követően
felszólításra és végrehajtásra kerülhet sor.
Ezenkívül 2016-tól kezdődően fennáll annak a lehetősége is, hogy az SVA az előírt
járulékokat havi részösszegekben szedje be, amennyiben Ön ezt kívánja vagy
kérvényezi. Ennek előnye: Az esedékességi határidők (pl. társadalombiztosítás és
adóhivatal) jobban összehangolhatók, és elkerülhetők a fizetési problémák.
Amennyiben Ön emellett döntött, még a járulék előírása előtt informáljuk a járulékok
nagyságáról és a beszedési határidőkről.
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Mi történik akkor, ha a végleges járulékalapom magasabb/alacsonyabb, mint az
ideiglenes?
Amint rendelkezésre áll a járulékfizetési időszak hatályos jövedelemadó-igazolása,
kiszámítjuk a végleges járulékalapot. Ennek alapján állapítjuk meg a végleges
járulékokat. Ezeket összehasonlítjuk azokkal az ideiglenes beteg- és
nyugdíjbiztosítási járulékokkal, amelyeket Önnek a vonatkozó évre fizetnie kell. Ezt
a folyamatot utólagos korrekciónak nevezzük.
Amennyiben az Ön végleges járulékalapja magasabb, mint az ideiglenes
járulékalap, Önnek utólagos befizetéssel kell számolnia. Amennyiben
alacsonyabb, Önnek pénzt térítünk vissza.
Az önálló vállalkozók előtakarékossági pénztárába fizetendő járulékokat
nem korrigáljuk utólag.
Figyelem:
Az utólagos korrekció nagyon magas utólagos befizetéseket eredményezhet.
Igaz, az utólag befizetendő összeget négy részletre osztjuk fel, azonban
Önnek az utólagos befizetések mellett a folyó évet érintő járulékokat is be kell
fizetnie.
Azt tanácsoljuk Önnek, hogy már a járulékfizetési időszakban képezzen
megfelelő tartalékokat, amennyiben emelkedő jövedelemmel számol. Így
elkerülheti a fizetési nehézségeket.
Milyen magas a járulék mértéke?
Az Ön járulékalapjából bizonyos százalékot beteg-, ill. nyugdíjbiztosítási járulékként
kell befizetnie. Ezt a százalékos mértéket járulékmértéknek nevezzük. Ennek
nagysága az egyes biztosítások esetében a következő:
 GSVG-betegbiztosítás: 7,65%
 GSVG-nyugdíjbiztosítás: 18,5%
 FSVG-nyugdíjbiztosítás: 20,00%
 önálló vállalkozók GSVG szerinti előtakarékossága: 1,53%
Milyen költségek merülnek fel a balesetbiztosítás kapcsán?
A balesetbiztosítási járulék alapja önálló vállalkozók esetén nem a bevételek
nagyságától függ, hanem mindenki esetén ugyanakkora. 2016-ban a
balesetbiztosítási járulék havi 9,11 euró.
 A járulékokat negyedévente írjuk elő.
 A járulékokat mi szedjük be és utaljuk át az Általános Balesetbiztosító Intézet
(AUVA) részére.
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AUVA = Általános Balesetbiztosító Intézet
Van lehetőség arra, hogy önkéntesen magasabb balesetbiztosítási
járulékokat fizessek, és ennek fejében magasabb szintű ellátást kapjak?
A „kötelező járuléknak“ köszönhetően Ön munkahelyi baleset vagy foglalkozási
betegség esetén természetbeni és pénzbeli ellátásokra jogosult. A fent említett
járulék esetében az egy összegben kifizetett pénzbeli juttatások számítási alapja –
mindenek előtt nyugdíj szempontjából – inkább alacsony. A havi 9,11 euró
nagyságú járuléknak évi 19 599,11 euró nagyságú számítási alap felel meg.
Ezért Önnek lehetősége van arra, hogy a balesetbiztosítás keretén belül kiegészítő
biztosítást kössön. Így az Ön járulékszámítási alapja is magasabb.
A kiegészítő biztosításnak két szintje van. 2016-ban a következő éves járulékok és
számítási alapok lehetségesek:
I. kiegészítő biztosítás
kiegészítő
éves járulék
éves
számítási alap

II. kiegészítő biztosítás

109,32 euró
32 050,24 euró

164,22 euró
38 367,72 euró

Hol kérvényezhetem a kiegészítő biztosítást?
Önnek a kiegészítő biztosítást az AUVA illetékes tartományi központjánál kell
igényelnie. A kiegészítő biztosítási járulékot az AUVA írja elő és szedi be.

4. Sajátosságok alkotók esetén
2011 óta Alkotói Szolgáltató Központok működnek az SVA-n belül. Ezekben a
központokban az SVA tartományi központok munkatársai társadalombiztosítási
felvilágosítást és tanácsadást nyújtó központi kapcsolattartóként állnak
rendelkezésre.
A szolgáltató központokban mindenféle olyan kérvényt átveszünk, amely a
társadalombiztosítás területét érinti. Amennyiben az SVA nem saját maga illetékes
(pl. nyugdíjkérvények esetén), kérvényét feldolgozás céljából az illetékes biztosító
intézményhez továbbítjuk.
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A Művészek Társadalombiztosítási Alapjáról szóló törvényt érintő kérvényeket is (pl.
járulékpótlék biztosítása) szívesen átvesszük és továbbítjuk az alaphoz.
K-SVFG = Művészek Társadalombiztosítási Alapjáról szóló törvény
Az érvényes törvényi szabályozások, valamint a biztosító intézmények
illetékességei és feladatai, ideértve a Foglalkoztatási Szolgálatot (AMS) és a
Művészek Társadalombiztosítási Alapját (KSVF) változatlanok maradnak.
Ki számít művésznek?
A K-SVFG értelmében művésznek számít, „aki a képzőművészet, az előadóművészet, az irodalom, a filmművészet vagy a kortárs művészetek egyikének
területén művészi képzettségének köszönhetően művészi tevékenység keretén
belül művészeti alkotásokat hoz létre.“
Azt, hogy a fenti feltételek az adott személy esetén teljesülnek-e, a művészeti
bizottság dönti el. Ez több bizottságból áll, melyek az alábbi művészeti területek
egyikéért felelnek:







irodalom
zene
képzőművészet
előadó-művészet
filmművészet
művészeti területek kortárs formái

Ezenkívül létezik egy fellebbviteli bizottság, amely vitás esetekben, kérvényezés
esetén további szakvéleményt készít.
Amennyiben Ön művészeti felsőfokú végzettséggel rendelkezik, ez már igazolja
az Ön megfelelő művészi képzettségét. A művészként való besorolás egyéb
kritériumait (pl. alkotói minták) a mindenkori bizottság bírálja el.
Alkotóként hogyan kaphatok támogatást a
Művészek Társadalombiztosítási Alapjából?
A Művészek Társadalombiztosítási Alapjának az a feladata, hogy segítse a
művészeket
a
társadalombiztosítás
fizetéséhez szükséges
eszközök
előteremtésében. Ezért a biztosítással rendelkező művészek járulékához pótlékokat
biztosít.
A kérvény engedélyezéséről nem
Társadalombiztosítási Alapja dönt.

az

19

SVA,

hanem

maga

a

Művészek

A K-SVFG hatálya alá csak azok
keresőtevékenységet gyakorolnak.

a

művészek

tartoznak,

akik

önálló

Mikor vagyok művészként önálló, illetve nem önálló keresőtevékenységet
folytató személy?
Az, hogy Ön művészként önálló vagy nem önálló keresőtevékenységet folytató
személye-e, nem az Ön szerződésének megnevezésétől, hanem csak annak
tartalmától függ. Ezért a színészek és táncosok a színházi előadások keretén belül
nem lehetnek önálló tevékenységet folytató személyek, hiszen ezek a
tevékenységek kizárólag nem önálló munkaviszony keretén belül végezhetők.
Köthetnek-e alkotók szabadúszói munkaszerződést?
Az alkotók nem vehetők fel az ASVG szerinti kötelező biztosítóhoz szabadúszói
munkaszerződés alapján. Művészként Ön csak
 az ASVG alapján rendelkezhet biztosítással valódi
munkavállalóként (pl. színészként), vagy
 a GSVG alapján rendelkezhet biztosítással önálló
vállalkozóként.
Mik a feltételei annak, hogy a Művészek Társadalombiztosítási
Alapjából nyugdíjpótlékot kapjak?
E pótlék kapcsán a következő feltételek érvényesek:
 Önnek be kell nyújtania az SVA-hoz vagy az Alaphoz egy megfelelő kérvényt.
 Az Ön művészeti tevékenységből származó jövedelmei vagy bevételei
(művészi melléktevékenységgel együtt) legalább 4 988,64 eurót (2016-os érték)
kitesznek. E feltételtől adott esetben eltekinthetnek, és könnyítéseket is
biztosítanak.
 A jövedelem éves összege nem magasabb évi 27 021,80 eurónál (2016-os
érték).
Amennyiben Ön kérvényt szeretne benyújtani, azokat a formanyomtatványokat
kell használnia, amelyeket az Alap előír, és amelyek feltüntetik a tervezett
jövedelmeit és művészeti tevékenységét. Ön (legfeljebb négy évre) visszamenőleg
is igényelhet pótlékokat. Azt, hogy Ön alapvetően jogosult-e pótlékokra, a Művészek
Társadalombiztosítási Alapja dönti el. Mihelyt megszületett a döntés, azt járulékai
előírása során figyelembe vesszük.
Figyelem:
A Művészek Társadalombiztosítási Alapja rendszeres szúrópróbákat végez,
hogy ellenőrizze a jogosultság feltételeinek teljesülését.
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Milyen összegű a Művészek Társadalombiztosítási Alapja által biztosított
pótlék?
A pótlék legfeljebb 143,50 euró havonta (1 722 euró évente). Nem lehet azonban
magasabb az Ön által fizetett nyugdíj-, beteg- és balesetbiztosítás havi összegeinél.
Utólagos ellenőrzés
Amint rendelkezésre áll az adókivetési végzés, ismételten ellenőrzik, hogy Ön
jogosult-e a pótlékokra. Amennyiben nem, a már biztosított pótlékokat a Művészek
Társadalombiztosítási Alap visszakövetelheti. További információkat a
visszakövetelésről közvetlenül a Művészek Társadalombiztosítási Alaptól kaphat!
Mi a teendő, ha önálló művészeti tevékenységemet
bizonyos ideig nem gyakorlom?
2011. január 1-től Ön önálló tevékenységet folytató művészként tevékenységét
szüneteltetheti, ha és ameddig ezt a tevékenységet ténylegesen nem gyakorolja. A
szüneteltetést be kell jelentenie a Művészek Társadalombiztosítási Alapjánál. A
bejelentés időpontjától addig az időpontig, amíg önálló tevékenységét újból meg
nem kezdi, Ön a GSVG szerinti kötelező biztosítás alól mentesítést kap. Mivel a
mentesítés kezdete a szüneteltetés bejelentésének időpontjától függ, a
tevékenységet nem szüneteltetheti visszamenőleges hatállyal!
Ön a mentesítés idején munkanélküli vagy gyorssegélyt kaphat, amennyiben
eleget tesz ezen ellátások előfeltételeinek.

Milyen átmeneti rendelkezések érvényesek az alkotókra?
A „korhatár miatti mentesség“ (13. oldal) az alkotókra is érvényes. A korhatár
férfiaknál és nőknél egyaránt 55 év. A mértékadó időpont 2001. január 1.

Figyelem:
A „korhatár miatti mentesség“ nem érvényes az Ön esetében, amennyiben Ön
2000. december 31-én
●
●

zenész (ASVG szerint)
kabarészínész (ASVG szerint)

●
●

minőségben biztosított volt.
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művész (ASVG szerint)
képzőművész (ASVG szerint)

5. Többszörös biztosítás
Ön a GSVG alapján járulékköteles tevékenysége mellett olyan
keresőtevékenységet is folytat, amely az ASVG vagy a BSVG alapján
járulékköteles.
Önálló vállalkozóként Ön „többszörösen“ biztosított, amennyiben Ön egyidejűleg:
 nem önálló, járulékköteles foglalkozást gyakorol
 mező- és erdőgazdasági tevékenységet folytat.
Amennyiben Ön többszörösen biztosított, Önnek minden egyes érintett rendszerbe
beteg- és nyugdíjbiztosítási járulékot kell fizetnie. Ehhez az egyes járulékalapok
összevonásra kerülnek. A legmagasabb járulékalap minden nyugdíjtörvényben
azonos. Amennyiben Ön többszörösen biztosított, akkor az egyúttal az Ön
járulékalapjai összegének felső határa is.
A legmagasabb járulékalapot a következő
képlet segítségével határozhatja meg járulékfizetési időszakonként:
havi legmagasabb
járulékalap

azon hónapok száma, melyekben
az adott keresőtevékenységre
kötelező biztosítással kell
rendelkeznie

x

=

legmagasabb
járulékalap
járulékfizetési
időszakonként

Amennyiben Ön többszörösen biztosított, és igazolni tudja, hogy az éves
járulékalapjainak összege meg fogja haladni a legmagasabb járulékalapot, akkor Ön
az önálló vállalkozók nyugdíjbiztosításának keretén belül kevesebb járulékot
fizethet, vagy egyáltalán nem fizet járulékot. Ezt azonban kérvényeznie kell
(járulékkülönbözeti előírás).

Figyelem:
A folyó év tekintetében még nyitott, hogy Önnek hány hónapon keresztül kell
kötelező biztosítással rendelkeznie. Ily módon erre az évre még nem tudjuk
meghatározni a legmagasabb járulékalapot. A járulékkülönbözeti előírást
ezért ideiglenesen havonta számoljuk ki:
havonta fizetendő le
magasabb járulékalap

-

Az Ön nem önálló
Keresőtevékenységéb
l származó havi
járulékalap
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=

különbözeti járulékalap (= GSVGjárulékalap)

Ön önálló tevékenységével egyidejűleg rendes munkaviszonyban áll
Amennyiben önálló tevékenysége mellett
 rendes munkaviszonyban is áll
és
 a B-KUVG szerint kötelezően biztosított,
az Ön esetében csak a betegbiztosításon belüli járulékok határa érvényes.
Figyelem:
Amennyiben
Ön
egy
közszolgálati
munkaadó
beteggondozási
intézményéhez (pl. KfA, Bécs) tartozik, az Ön járulékainak nem szab
automatikusan határt a legmagasabb járulékalap. Ebben az esetben Önnek a
GSVG szerinti járulékait teljes egészében meg kell fizetnie.

Rendes munkaviszony általában nem vezethet a nyugdíjbiztosítás keretén belül
többszörös biztosításhoz. Ebben az esetben a GSVG szerinti járulékokat akkor is
teljes egészében meg kell fizetnie, ha Ön a rendes munkaviszonyán belül a
legmagasabb járulékalapot már átlépi.

6. Iparűzőkről szóló társadalombiztosítási
törvény (GSVG) alapján fizetendő
betegbiztosítás opciói
Ön biztosítási védelmét saját szükségleteihez igazíthatja. Ennek során a következő
opciók állnak rendelkezésére:
 Természetbeni ellátásokra jogosultak esetén
– „jogosultság teljes pénzbeli ellátásra“ vagy
– „jogosultság különosztályhoz kapcsolódó pénzbeli ellátásra“
 Pénzbeli ellátásra jogosultak esetén
– „jogosultság különosztályhoz kapcsolódó pénzbeli ellátásra“
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„Jogosultság teljes pénzbeli ellátásra“
Ez az opció megfelel a korábbi magasabb kategóriába sorolásnak. Orvos
felkeresése, gyógyszervásárlás esetén és a kórházi különosztályban Ön
magánbetegnek számít, és az ellátást először saját maga fizeti ki. Mi a költségeket
a tarifa szerint térítjük meg Önnek, de legfeljebb a költségek 80%-át fizetjük ki.
Ez az opció a normál betegbiztosítási járulék kiegészítéseként havi 99,84 euróba
(2016-os érték) kerül.
„Jogosultság különosztályhoz kapcsolódó pénzbeli ellátásra“
Ezen opció keretében Ön csak a kórházi különosztály kapcsán jogosult pénzbeli
ellátásokra.
Ez az opció a normál betegbiztosítási járulék kiegészítéseként a természetbeni
ellátásokra jogosultak számára havi 79,89 euróba (2016-os érték) kerül. A
pénzbeli ellátásokra jogosultak számára ez az opció ingyenes.
Mikor lépnek hatályba és mikor szűnnek meg az opciók?
Az opció alapvetően a kérvény benyújtását követő hónap első napján lép hatályba.
Az opció a kötelező biztosítás kezdetével is hatályossá válhat. Ehhez a kötelező
biztosítás kezdetéről történő értesítést követő 4 héten belül kérvényt kell
benyújtania.
Az opció a kötelező biztosítás végén szűnik meg. Megszüntethető azonban
kilépéssel is. Ön legkorábban az opció hatályba lépését követő naptári év végén
léphet ki. Ezután a kilépés mindig csak az adott naptári év végén lehetséges.
Amennyiben Ön nem fizet kiegészítő járulékot, az is lehetséges, hogy ki kell
zárnunk az opcióból.
Figyelem:
Amennyiben Ön természetbeni ellátásokra jogosult, és a „jogosultság teljes
pénzbeli ellátásra“ vagy a „jogosultság különosztályhoz kapcsolódó pénzbeli
ellátásra“ opció mellett dönt, Önnek csak egy 6 hónapos várakozási idő
leteltével tudjuk megtéríteni a kórházi különosztályt. Amennyiben Ön
közvetlenül az opció hatályba lépése előtt pénzbeli ellátásokra jogosult volt, a
várakozási idő megrövidül ezzel az időtartammal.
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Ön magán kiegészítő biztosítást kötött
Az opciók akkor lehetnek az Ön számára érdekesek, ha Ön természetbeni
ellátásokra jogosult, és magán kórházi kiegészítő biztosítást kötött. Ebben az
esetben a kórházi különosztályt érintő pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogosultság
oda vezethet, hogy az Ön magánbiztosításának díja csökken.
Akkor is, ha Ön a kórházi különosztály kapcsán pénzbeli ellátásokra jogosult,
legfeljebb a tényleges költségek 80%-át tudjuk megtéríteni Önnek (általános
esetben a térítés még alacsonyabb). A maradék költségek fedezése érdekében
ezért Önnek egy magán kiegészítő biztosítás megkötését ajánljuk.

7. Iparűzőkről szóló társadalombiztosítási
törvény (GSVG) alapján fizetendő
betegbiztosítás kiegészítő biztosítása
Betegség alatt jelentkező pénzügyi nehézségek elleni védelemként felkínáljuk
Önnek az önkéntes GSVG kiegészítő biztosítást. Ez betegség esetén olyan
táppénzt garantál, amelynek mértéke az ideiglenes járulékalaptól függ. A kiegészítő
biztosítás járulékait és ellátásait nem korrigáljuk utólag.
Az önálló tevékenység első három évében a következő szabályozás érvényes:
havi költségek
30,05 euró
(2016-os érték)

járulékalap
1 202,10 euró
(2016-os érték)

napi táppénz
29,23 euró
(2016-os érték)

8. Állami segély hosszan tartó
betegség esetén
Az új, „hosszan tartó betegség esetére szóló állami támogatás“ jelentősen javítja az
önálló vállalkozók szociális biztonságát.
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Ön akkor jogosult „hosszan tartó betegség esetére szóló állami támogatás“-ra,
ha és ameddig Ön
 önálló keresőtevékenységet folytat, és a GSVG szerinti betegbiztosítás keretén
belül biztosított.
 nem foglalkoztat munkatársat, vagy kevesebb mint 25 munkatársat
foglalkoztat rendszeresen.
 a vállalkozás fenntartása az Ön személyes munkateljesítményétől függ.
Ön az állami segélyre az orvos által megállapított munkaképtelenség 43.
napjától jogosult. A jogosultság a munkaképtelenség tartamára fennáll, egy és
ugyanazon betegség esetén legfeljebb 20 hétig.
A juttatás napi 29,23 euró és nem függ a jövedelem nagyságától.

9. Vállalkozásalapítási támogatások
NEUFÖG: Új alapításokat támogató törvény
A NEUFÖG célja a vállalkozásalapítók pénzügyi tehermentesítése úgy, hogy azok,
amennyiben kérvényezik, mentesülnek bizonyos járulékok megfizetése alól. Ilyen
járulékok például a következők:
 illetékbélyegek
 közigazgatási illetékek
 munkavállalói bérekhez kapcsolódó járulékok
 adók
Bizonyos korlátozásokkal a NEUFÖG vállalkozások átvétele esetén is
érvényes.
Ki kaphat támogatást, és hol kapok információt?
A támogatást alapvetően minden önálló keresőtevékenységet folytató személy
igénybe veheti. Tanácsot az alábbi szervektől kérhet:
 törvényes érdekképviseletek
 az SVA tartományi kirendeltségei
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Új vállalkozás alapítása: Új vállalati struktúra létrehozása az alábbi területek
valamelyikén történő bevételszerzés céljából:
 üzleti vállalkozás
 önálló munka
 mező- és erdőgazdálkodás
Vállalkozás átruházása: Egy már meglévő vállalkozást az eddigi tulajdonosa egy
másik személyre ruház át. Az átruházás térítés ellenében vagy térítés nélkül is
történhet.
Figyelem:
Amennyiben csak a társaság jogi formája változik meg (pl. közkereseti
társaság kft.-vé alakítása), nincsen szó új alapításról.
Ezenkívül az újonnan alapított vagy átruházott vállalkozás tulajdonosa nem
folytathat hasonló üzleti tevékenységet.
Továbbá az újonnan alapított vállalkozás nem bővíthető az első év folyamán
más, már meglévő (rész)vállalkozásokkal. Az ilyen jellegű bővítést
haladéktalanul jelentenie kell az illetékes hivataloknak. Ekkor a hivatal
visszavonja a kedvezményeket.

Példa
Egy edző öt éve önállósította magát, tevékenységét azonban új önálló
vállalkozóként két év múlva pénzügyi okokból be kellett fejeznie. Ezután
alkalmazottként vállalt állást. Ha azonban most ismételten önálló edzőként
szeretne tevékenykedni, nem veheti igénybe a kedvezményeket.

10. Önálló vállalkozók előtakarékossága
Olyan szabadfoglalkozásúként vagy új önálló vállalkozóként, aki a GSVG alapján a
betegbiztosítás keretén belül kötelező jelleggel biztosított, Önnek 2008. január 1-től
a BMSVG alapján járulékot kell fizetnie az önálló vállalkozók előtakarékossági
pénztárába. Kivételt képeznek ez alól azok az önálló vállalkozók, akik önkéntes
(„opting-in“) betegbiztosítással rendelkeznek, illetve azok, akik a GSVG 14. § a és b
pontja alapján önálló, ill. kötelező jelleggel biztosítottak.
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BMSVG: Az alkalmazottak és önálló vállalkozók szakmai előtakarékosságáról szóló
törvény
Amennyiben Ön a GSVG vagy FSVG alapján rendelkezik nyugdíjbiztosítással, és a
GSVG 5. §-a alapján a GSVG-betegbiztosítás alól mentesítve van („opting-out“),
vagy az ASVG alapján rendelkezik kötelező biztosítással, szabadfoglalkozású
tevékenységének megkezdésétől számított 12 hónapon belül önkéntesen
csatlakozhat az önálló vállalkozók előtakarékossági pénztárához.
A járulékok az ideiglenes járulékalap 1,53%-át teszik ki. Az, hogy milyen
járulékalapot veszünk figyelembe, a mindenkori modelltől függ:
 kötelező modell: betegbiztosítás járulékalapja
 önkéntes modell: nyugdíjbiztosítás járulékalapja
A járulékokat a társadalombiztosítási járulékkal közösen szedjük be.
Figyelem:
Az önálló vállalkozók előtakarékossági pénztárának fizetendő járulékok mindig
az ideiglenes járulékalapon alapulnak, és utólag nem korrigáljuk őket.

A járulékot az Ön által választott előtakarékossági pénztárnak utaljuk át. Ön 9
megfelelő pénztár közül választhat – vö. a 34. oldalon lévő listát. Amennyiben Ön
munkavállalói számára már választott előtakarékossági pénztárat, Önnek ugyanazt
a pénztárat kell választania. Amennyiben Ön nem választ időben előtakarékossági
pénztárt, Önt beosztjuk az egyikbe. Az előtakarékossági pénztár kiveti az Ön
járulékait.
Mikor kaphatok ellátásokat az önálló vállalkozók előtakarékosságának keretén
belül?
Ön az önálló vállalkozók előtakarékosságának keretén belül akkor kaphat
juttatásokat, ha
Ön
 legalább 3 évig járulékot fizetett, és szabadfoglalkozású
 tevékenységét legalább 2 éve befejezte, vagy
 Ön törvény szerint nyugdíjba lépett, vagy
 utoljára 5 éve kellett előtakarékossági járulékot fizetnie.
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A biztosított halálakor a tőkét a közeli hozzátartozóknak fizetjük ki, egyéb esetben
pedig a hagyaték részét képezi.
Milyen formában kaphatok ellátásokat az önálló vállalkozók előtakarékosságának
keretén belül, és ezek milyen mértékűek?
Az ellátások nagysága a befizetett járulékok nagyságától és az előtakarékossági
pénztár beszedési sikerétől függ. Az előtakarékossági pénztár Önt évente
tájékoztatja az aktuális számlaegyenlegről.
Ön az ellátásokat különböző formában kérheti:
 Egyszeri összegként történő kifizetés
 Átvezetés új előtakarékossági pénztárba (pl. amennyiben
tevékenységét követően nem önálló keresőtevékenységbe kezd).

Ön

önálló

 Átvezetés új nyugdíjpénztárba, ill. magánbiztosítóba (nyugdíjkifizetés céljából).

Hogyan kezelik az önálló vállalkozók előtakarékosságát adózás szempontjából?
Az előtakarékossági járulékok működési kiadásoknak tekintendők. Az
előtakarékossági pénztár által történő kivetés adómentes. Az ellátás egyszeri
összegként történő kifizetése esetén 6%-os adókedvezményt kap, a nyugdíjként
történő kifizetés teljesen adómentes.

11. Munkanélküliségi biztosítás
2009. január 1. óta az önálló vállalkozók önkéntesen csatlakozhatnak a
munkanélküliségi biztosító pénztárhoz, és ilyen módon javíthatják szociális
védelmüket. Valódi munkanélküliségi biztosításról van szó, amellyel Ön jogot
szerez a munkanélküliségi biztosítás összes ellátására (munkanélküli segély,
gyorssegély stb.). Az önálló vállalkozók munkanélküliségi biztosításának járulékait
mi szedjük be és utaljuk át a Foglalkoztatási Szolgálatnak (AMS). A
munkanélküliségi biztosítás keretén belül nyújtott ellátásokért kizárólag az AMS
felel.
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Ki léphet be?
Akkor csatlakozhat a munkanélküliségi biztosításhoz, ha
 Ön önálló tevékenységet folytat, és a GSVG, ill. az FSVG alapján
nyugdíjbiztosítással rendelkezik (új önálló vállalkozók és szabadfoglalkozásúak)
vagy
 szabadfoglalkozású ügyvéd vagy építőmérnök, és a GSVG 5. §-a alapján
mentesítve van a GSVG-nyugdíjbiztosítás alól („opting out“).
Figyelem:
Ön sajnos nem csatlakozhat a munkanélküliségi biztosításhoz,
amennyiben Ön
 már elérte a 60. életévét, ill. a korkedvezményes öregségi nyugdíj alsó
határát
 már öregségi nyugdíjra, ill. nyugdíjra jogosult.

Meddig kell nyilatkoznom a munkanélküliségi biztosításhoz történő csatlakozási
szándékomról, és mikor lép hatályba a biztosítási védelem?
Ön már 2008/2009 fordulóján önálló tevékenységet folytatott
Amennyiben Ön már 2008/2009 fordulóján önálló tevékenységet folytatott, Önnek a
csatlakozási szándékáról legkésőbb 2009. december 31-én nyilatkoznia kellett.
Amennyiben Ön nem élt ezzel a lehetőséggel, legközelebb 2018. január 1-én van
lehetősége a csatlakozási nyilatkozat megtételére. Ettől az időponttól számítva
Önnek alapvetően 6 hónapig van lehetősége arra, hogy a munkanélküliségi
biztosító pénztárba történő belépésről nyilatkozzon.
Ön 2008. december 31. után kezdte meg önálló tevékenységét
Attól az időponttól kezdve, hogy mi tájékoztattuk Önt a GSVG/FSVG alapján történő
nyugdíjbiztosításról,
illetve a GSVG 5. §-a szerinti mentességről, Önnek 6 hónapja van, hogy
tájékoztasson bennünket a munkanélküliségi biztosításhoz való csatlakozási
szándékáról. A belépési nyilatkozat időpontjától függően a munkanélküliségi
biztosítás a következő időpontokban lép hatályba:
 a nyugdíjbiztosítás, ill. a mentesség kezdetekor (belépés közlése 3 hónapon
belül)
vagy
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 a belépést követő hónapban (belépés közlése 3 hónap elteltével)
Amennyiben Ön a belépésről nem nyilatkozott határidőn belül, az 8, 16, 24 stb. év
elteltével lehetséges csak ismét (az adott időintervallum végétől számított 6
hónapon belül).
Hogyan léphetek be?
A belépési formanyomtatványt honlapunkon, a www.svagw.at címen találja meg,
vagy az Ön telephelye/lakóhelye szerint illetékes tartományi központtól kapja meg.
Mennyibe kerül a munkanélküliségi biztosítás?
Miután Ön csatlakozott a munkanélküliségi biztosításhoz, Önnek a nyugdíjbiztosítás
keretén belüli kötelező biztosítás, ill. a GSVG 5. §-a szerinti mentesség idejére
járulékot kell fizetnie. A járulék mértéke a járulékalap 6%-a. Ön ennek kapcsán
három lehetőségből választhat:
járulékalap

havi járulék (2016-os érték)

a GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 1/4-e

85,05 euró

a GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 1/2-e

170,10 euró

a GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 3/4-e

255,15 euró

Figyelem:
Az Ön által választott járulékalap a munkanélküliségi biztosítás teljes
idejére érvényes, és nemcsak a járulékok mértékét befolyásolja, hanem a
lehetséges pénzbeli ellátások mértékét is (pl. munkanélküli segély).

A munkanélküliségi biztosítás járulékait a többi járulékkal együtt szedjük be. Ön
csak akkor szerezhet olyan időszakokat, amelyek jogosulttá teszik az önkéntes
munkanélküliségi biztosításra, ha a megfelelő időszakra előírt összes járulékot ki is
fizette.
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Kiléphetek a munkanélküli biztosításból?
Ön legkorábban 8, 16, 24 stb. év elteltével léphet ki (az adott időintervallum végétől
számított 6 hónapon belül) az önkéntes munkanélküliségi biztosításból.
Már 2008. december 31. előtt jogosultságot szereztem
munkanélküliségi biztosításból. Ez megmarad?
Léteznek olyan átmeneti rendelkezések, amelyek biztosítják, hogy a kerethatáridő
2008. december 31-ig hatályos, határozatlan idejű meghosszabbítása, valamint a
munkanélküli segély és gyorssegély további folyósításának határideje teljesen vagy
részben továbbra is érvényes maradjon. Ebben az esetben Önnek át kell gondolnia,
 elégséges-e az ilyen módon az Ön számára biztosított védelem, és Ön ezért
nem akar csatlakozni az önkéntes munkanélküliségi biztosításhoz
vagy
 a munkanélküliségi biztosításhoz való csatlakozás ésszerű-e.
Kerethatáridő = az a határidő, amelyen belül bizonyos mértékig munkanélküliségi
biztosítási időszakokkal kell rendelkeznie, hogy Ön jogosult lehessen
munkanélküli segélyre.
Az olyan időszakok, amelyekben Ön önálló tevékenységet folytatott és a GSVG
vagy a BSVG alapján betegbiztosítással rendelkezett, meghosszabbítják ezt a
határidőt.
Önt a korábbi munkanélküliségi biztosítás alapján fennálló jogosultsága akkor védi,
ha Ön
 2009. január 1. előtt munkanélküli biztosítással rendelkezett és önálló
tevékenységet folytatott, ezért a GSVG vagy BSVG alapján betegbiztosítással
rendelkezett. Ebben az esetben a határidők határozatlan időre történő
meghosszabbítása továbbra is érvényes.
 2008. december 31. előtt önálló tevékenységbe kezdett, és azt megelőzően
tevékenységéből adódóan legalább 5 évig munkanélküliségi biztosítással
rendelkezett. A határidők határozatlan időre történő meghosszabbítása ebben az
esetben is továbbra is érvényes.
 2008. december 31. előtt önálló tevékenységbe kezdett, és azt megelőzően 5
évnél rövidebb ideig munkanélküliségi biztosítással rendelkezett. Ebben az
esetben a határidő legfeljebb 5 évvel hosszabbítható meg.
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Figyelem:
A határidők meghosszabbítása Önt csak akkor védi, ha munkanélküli segélyre
való jogosultsága még fennáll, vagy továbbra is munkanélküli segélyben, ill.
gyorssegélyben részesülhet. Ellenkező esetben a határidők meghosszabbítása
nem használ, és Önnek át kell gondolnia az önkéntes munkanélküliségi
biztosításhoz való csatlakozást, amennyiben Ön a munkanélküliség kockázata
ellen önálló vállalkozóként is védeni akarja magát.

Milyen ellátások járnak nekem a munkanélküliségi biztosítás
alapján?
Átfogó információk a munkanélküli segélyről és a gyorssegélyről:
www.ams.at – Service für Arbeitsuchende – Finanzielles – Leistungen.
A napi munkanélküli segély értékei, amennyiben a jogosultság kiszámítása
kizárólag az önkéntes munkanélküliségi biztosításból eredő, választott járulékalap
alapján történik (2016-ös értékek):
 22,79 euró (GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 1/4-e esetén)
 36,71 euró (GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 1/2-e esetén)
 50,77 euró (GSVG szerinti legmagasabb járulékalap 3/4-e esetén)
Mikortól vagyok jogosult az ellátásokra?
Amennyiben Ön a munkanélküli segélyt először veszi igénybe, Önnek a
munkanélküliségi segély tárgyában benyújtott kérvény előtti utolsó 24 hónapban
(=kerethatáridő) legalább 52 hétig olyan tevékenységet kellett végeznie, amelynek
keretén belül Ön munkanélküliségi biztosítással rendelkezett. Amennyiben Ön
munkanélküli segélyt egyszer már igénybe vett, elég, ha az utolsó 12 hónapon belül
(=kerethatáridő) legalább 28 hétig munkanélküliségi biztosítással rendelkezett. 25
év alatti személyek esetén kedvezőbb külön szabályozások léteznek.
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Szakmai előtakarékossági pénztárak
APK Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71100)
1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 1, 4020 Linz, Stahlstraße 2-4
T +43 (0)5 0275-50
E office@apk-vk.at www.apk-vk.at
Allianz Vorsorgekasse AG (pénztári azonosítók: 71500 és 71510)
1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105
T +43 (0)5 9009-88750
E servicekasse@allianz.at
www.allianzvk.at
BONUS Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71200)
1030 Wien, Traungasse 14-16
T +43 (0)1 994 99 74
E kundenservice@bonusvorsorge.at www.bonusvorsorge.at/vk
BUAK Betriebliche Vorsorgekasse GesmbH (pénztári azonosító: 71900)
1050 Wien, Kliebergasse 1a
T +43 (0)5 795 79-3000
E buak-bvk@buak.at
www.buak-bvk.at
fair finance Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71150)
1080 Wien, Alser Straße 21
T +43 (0)1 405 71 71-0
E info@fair-finance.at www.fair-finance.at
Niederösterreichische Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71700)
3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10
T +43 (0)2742 90555-7160
E office@noevk.at
www.noevk.at
Valida Plus AG (pénztári azonosító: 71300)
1190 Wien, Mooslackengasse 12
T +43 (0)1 316 48-0
E service-plus@valida.at
www.valida.at
VBV – Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71600)
1190 Wien, Mooslackengasse 12
T +43 (0)1 217 01-8500
E info@vorsorgekasse.at
www.vorsorgekasse.at
VICTORIA-VOLKSBANKEN Vorsorgekasse AG (pénztári azonosító: 71800)
1030 Vienna, Traungasse 14-16
T +43 (0)1 503 77 17-6960
E vk@victoria.at
www.vvmvk.at
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Az SVA tartományi kirendeltségei
Wien

1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86,
Telefon 05 08 08-2021, Fax 05 08 08-9129
E-mail: vs.w@svagw.at

Niederösterreich

1051 Wien, Hartmanngasse 2b,
Telefon 05 08 08-2022, Fax 05 08 08-9229
E-mail: vs.noe@svagw.at
Servicestelle Baden
2500 Baden, Bahngasse 8,
Telefon 05 08 08-2072, Fax 05 08 08-9298
E-mail: service.baden@svagw.at
Servicestelle St. Pölten
3100 St. Pölten, Daniel Gran-Straße 48
Telefon 05 08 08-2082, Fax 05 08 08-9299
E-mail: service.st.poelten@svagw.at

Burgenland

7000 Eisenstadt, Osterwiese 2,
Telefon 05 08 08-2023, Fax 05 08 08-9329
E-mail: vs.bgld@svagw.at

Oberösterreich

4010 Linz, Mozartstraße 41,
Telefon 05 08 08-2024, Fax 05 08 08-9429
E-mail: vs.noe@svagw.at

Steiermark

8010 Graz, Körblergasse 115,
Telefon 05 08 08-2025, Fax 05 08 08-9529
E-mail: vs.stmk@svagw.at

Kärnten

9020 Klagenfurt am Wörthersee, Bahnhofstraße 67,
Telefon 05 08 08-2026, Fax 05 08 08-9629
E-mail: vs.ktn@svagw.at

Salzburg

5020 Salzburg, Auerspergstraße 24,
Telefon 05 08 08-2027, Fax 05 08 08-9729
E-mail: vs.sbg@svagw.at
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Tirol

6020 Innsbruck, Klara-Pölt-Weg 1,
Telefon 05 08 08-2028, Fax 05 08 08-9829
E-mail: vs.t@svagw.at

Vorarlberg

6800 Feldkirch, Schloßgraben 14,
Telefon 05 08 08-2029, Fax 05 08 08-9929
E-mail: vs.vbg@svagw.at

A Művészek Társadalombiztosítási Alapjának címe:
Künstler-Sozialversicherungsfonds
1010 Wien, Goethegasse 1, Stiege 2, 4. Stock
Telefon (01) 586 71 85, Fax (01) 586 71 7959
E-mail: office@ksvf.at
www.ksvf.at
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Z dôvodov prehľadnosti nerozlišujeme pohlavie čitateľa a
tomuto sú prispôsobené aj formulácie v tejto brožúre. Príslušné pojmy sa nevzťahujú na
konkrétne pohlavie – rovnoprávne konanie. Vlastník, vydavateľ: Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft,
1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84–86, Tel. 05 08 08, www.
svagw.at,
/svagw Tlač: SVD
Büromanagement GmbH

A könnyebb olvashatóság céljából lemondunk a nemek közti különbségtételről. A megfelelő fogalmakat az egyenlő bánásmód jegyében
nemek tekintetében semleges módon használjuk. Tulajdonos, terjesztő és kiadó: Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, 1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84–86, Tel. 05 08 08, www.svagw.at,
/svagw, Nyomda: SVD Büromanagement GmbH
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