Mala zaposlitev
Kdaj gre za malo zaposlitev?
O mali zaposlitvi govorimo, kadar se sklene delovno razmerje za:



krajši čas od enega koledarskega meseca in kadar se za en delovni dan povprečno izplača do
največ 31,92 evra*, vsega skupaj pa največ 415,72 evra* na mesec;
nedoločen čas oz. za najmanj za en mesec in kadar se v koledarskem mesecu izplača največ
415,72 evra*.

Zgornje meje za malo zaposlitev se uskladijo na začetku vsakega leta!
Zgornje meje za malo zaposlitev ne veljajo:





za vajence;
za hišnike v smislu zakona o hišnikih, katerih delovno razmerje se je začelo pred 1. 7. 2000;
za delavce s subvencioniranim polnim delovnim časom (v podjetjih s subvencioniranim polnim
delovnim časom ob zagotavljanju dela za krajši delovni čas);
če mesečni mejni znesek v višini 415,72 evra* za redno zaposlitev (dogovor o delovnem
razmerju za nedoločen čas) te meje ne prekorači samo zaradi tega, ker se je zaposlitev v tem
mesecu začela oz. zaključila ali je bila prekinjena v tem mesecu.

Delodajalec je dolžan tako zaposlitev javiti in plačevati prispevke!
Prijava za invalidsko zavarovanje
1
Vsakega zaposlenega delojemalca oz. prostega delojemalca je treba pred začetkom dela prijaviti pri
zavodu za zdravstveno zavarovanje (Gebietskrankenkasse). Zaradi zaposlitve za malo delo obstaja
samo prijava za invalidsko zavarovanje.

Delodajalec je dolžan delojemalcu izročiti prepis prijave za invalidsko zavarovanje.
Prispevek za invalidsko zavarovanje
Prispevek za invalidsko zavarovanje znaša 1,3 odstotka od bruto plače. Delodajalec mora ta prispevek
plačevati pristojnemu zavodu za zdravstveno zavarovanje (Gebietskrankenkasse).
Prispevek za pokojninsko zavarovanje v podjetjih
Vsak delodajalec je dolžan plačevati za delojemalca, ki je zaposlen za malo delo, oz. za prostega
delojemalca prispevek za pokojninsko zavarovanje v podjetju v višini 1,53 odstotka od bruto plače.

1

Prosti delojemalci (nem. freie Dienstnehmer) so po avstrijski zakonodaji delavci v delovnem razmerju na podlagi
podjemne pogodbe.

Sklenitev samostojnega zavarovanja za malo zaposlitev (19. a-čl. splošnega zakona o
socialnem zavarovanju – ASVG)
Zaposleni v mali zaposlitvi imajo možnost, da se za mesečni prispevek v višini 58,68 €* sami
zavarujejo v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju. S sklenitvijo tega zavarovanja so v primeru
potrebe tudi upravičeni do boleznine in do porodniškega nadomestila.
Obrazec boste prejeli v naslednjih ustanovah:




v vsakem upravnem uradu;
v strokovnem oddelku, tel. 050 5855 DW 2719;
v spletu: www.kgkk.at > Service > Formulare > Formulare Download > Selbstversicherung.

Delovnopravne pravice nasproti delodajalca**
Kot za druge zaposlene s skrajšanim in s polnim delovnim časom veljajo tudi za zaposlene pri mali
zaposlitvi naslednje pravice:






do regresa;
do nadomestila v primeru bolezni;
do upravičene odsotnosti z delovnega mesta za nego otroka;
do odpravnine in
do dodatkov, določenih v kolektivnih pogodbah
(regresa in božičnice).
Zaposlitev pri več delodajalcih hkrati

Prosimo, da upoštevate posebna določila v primeru več malih zaposlitev hkrati ali v primeru male
zaposlitve na delovnem mestu s polnim zavarovanjem.
Informacije o tem so v zloženki „Zaposlitev pri več delodajalcih“ ali na naši spletni strani na naslovu
>
Leistungen
>
Versicherungsschutz
>
mehrfache
Beschäftigung
>
www.kgkk.at
Krankenversicherung.
Informacije:
Kärntner Gebietskrankenkasse
Meldewesen
Kempfstraße 8
9021 Klagenfurt/Celovec
Tel.: 050 5855 DW 2751
E-pošta: meldewesen@kgkk.at
Splet: www.kgkk.at
* Vse navedene vrednosti veljajo za leto 2016 in se bodo usklajevale letno.
** Veljajo samo v omejenem obsegu za proste delojemalce.

