Zaposlitev pri več delodajalcih hkrati
Pri tem so mogoče naslednje različice:
Različica 1: Več zaposlitev s polnim zavarovanjem



V primeru več zaposlitev s polnim zavarovanjem hkrati bodo vaši delodajalci obdržali
prispevke za socialno varnost od plače in jih bodo vplačali v zdravstveno zavarovanje
(Gebietskrankenkasse).
V primeru prekoračitve najvišje letne osnove za odmero prispevkov v višini 68.040,- € imate
možnost zaprositi za povrnitev preveč plačanih prispevkov za pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje ter za zavarovanje za primer brezposelnosti.

Različica 2: Več malih zaposlitev hkrati



V primeru več malih zaposlitev hkrati (tudi takih, ki se plačujejo s storitvenem čekom) in kadar
plača preseže znesek v višini 415,72 € mesečno, nastane dolžnost obveznega zavarovanja v
zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju.
Ne obstaja pa obveznost zavarovanja za primer brezposelnosti.

Različica 3: Mala/-e zaposlitev/-ve poleg dela s polnim zavarovanjem


V primeru zaposlitve s polnim zavarovanjem in še ene ali več malih zaposlitev hkrati nastane
po zakonu na podlagi tega za malo/-e zaposlitev/-ve prav tako dolžnost obveznega
zavarovanja v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju, ne pa obveznost zavarovanja za
primer brezposelnosti.

Stopnja prispevkov



Stopnja prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za uslužbence znaša 13,65
odstotka in za delavce 14,20 odstotka.
Poleg tega je treba še plačati prispevek za delavsko zbornico v višini 0,5 odstotka. Ta pri
dodatkih odpade.

Izračun prispevkov
Različica 1: Več zavarovanih zaposlitev


V primeru več zavarovanih delovnih razmerij zapored bo delodajalec izvedel obračun
prispevkov.

Za obe naslednji različici zavod za zdravstveno zavarovanje predpiše prispevke za socialno varnost
jeseni naslednjega leta.
Različica 2: Več malih zaposlitev




Prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje se izračunajo iz celotnega plačila (osnov
za prispevke): Plačilo sestavljajo plača in dodatki (regres, božičnica, premije ...).
Izračun se izvede načeloma na podlagi povprečja.
Če bi želeli predpis po dejanskih zaslužkih na mesec, vas prosimo, da predložite ustrezno
gradivo o plači.

Primer:
Dve mali zaposlitvi uslužbenca s pravico do dodatkov
Delodajalec
Mesečni
povprečni Dodatki
zaslužek
A
250,00 €
500,00 €
B
200,00 €
400,00 €
Vsota
450,00 €
900,00 €

Čas
1. 1. 2015–31. 12. 2015
1. 1. 2015–31. 12. 2015

Predpisani prispevki za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Osnova za prispevke:
450,00 x 12 mesecev + 900,00 = 6.300,00 x 13,65 %
= 859,95 €
Prispevek za delavsko zbornico:
450,00 x 12 mesecev = 5.400 x 0,50 %
= 27,00 €
Vsota:
= 886,95 €
Od dodatkov se prispevek za delavsko zbornico ne odbije.
Naše priporočilo
Obvestite nas, če se boste odločili za mesečna vnaprejšnja plačila.
Različica 3: Mala/-e zaposlitev/-ve poleg zaposlitve s polnim zavarovanjem
 V tem primeru se plačujejo prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zgolj od
osnov za prispevke za malo zaposlitev.
 Prispevke za zaposlitev s polnim zavarovanjem je odbil že vaš delodajalec.
Primer:
Mala zaposlitev poleg zaposlitve s polnim zavarovanjem – vsakokrat kot delavec – brez pravice do
dodatkov
Delodajalec
Mesečni
povprečni
Časovno obdobje
zaslužek
1. 1. 2015–30. 6. 2015
A
100,00 €
Mala zaposlitev
1. 1. 2015–31. 12. 2015
B
2.000,00 €
Polni delovni čas
Predpisani prispevki od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015
Osnova za prispevke:
100,00 x 6 mesecev = 600,00 x 14,20 %
Prispevek za delavsko zbornico
100,00 x 6 mesecev = 600,00 x 0,50 %
Vsota predpisanih prispevkov

85,20 €
3,00 €
88,20 €

Posledice naknadnega plačila prispevkov



Zdravstveno zavarovanje: Na podlagi obveznega zavarovanja imate pravico do storitve
zdravstvenega zavarovanja (npr. bivanja v bolnišnici, zdravniške pomoči, zdravstvenih
pripomočkov, boleznine in porodniška nadomestila).
Pokojninsko zavarovanje: Čas zaposlitve velja kot zavarovalna doba, prihodki iz tega pa
povečajo osnovo za odmero pokojnine.

Informacije
Kärntner Gebietskrankekasse
Meldewesen
Kempfstraße 8
9021 Klagenfurt/Celovec
Tel.: 050 5855 DW 2700
E-pošta: meldewesen@kgkk.at
Splet: www.kgkk.at
* Vse navedene vrednosti veljajo za leto 2016 in se bodo prilaga

