NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH W AUSTRII DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW (stan na 2016 rok) – SKŁADKI

Charakterystyczną cechą austriackiego ubezpieczenia społecznego jest jego obowiązkowość,
uwzględniająca prawie wszystkie osoby czynne zawodowo.
Działalność zarabkowa stanowi podstawę ubezpieczenia obowiązkowego gwarantującego ochronę
ubezpieczeniową.
Trzy rodzaje austriackiego ubezpieczenia społecznego:
1. Ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku choroby i macierzyństwa;
2. Ubezpieczenie wypadkowe – w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
3. Ubezpieczenie emerytalne – obejmuję ubezpieczenie na starość, rentę po zmarłym oraz
rentę inwalidzką.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mają obowiązek samodzielnie odprowadzać
składki. Składki naliczane są kwartalnie. Od 2016 roku istnieje możliwość wnoszenia składek
miesięcznie. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych oraz emerytalnych, wysokość składek zależy od
osiąganych przychodów, w przypadku ubezpieczenia wypadkowego opłacana jest stała składka
miesięczna.
Wysokość przychodów stanowiących podstawę do obliczenia wysokości składek podaje Federalny
Urząd Obrachunkowy. W tym celu należy podać swój numer identyfikacji podatkowej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne są obliczane wg następującego wzoru:
podstawa wymiaru składki x stawka składki = składka
Stawka składki:
Ubezpieczenia emerytalne – 18,50%
Ubezpieczenia zdrowotne – 7,65%
Podstawa wymiaru składki jest ograniczona od góry przez maksymalną podstawę wymiaru składki
oraz od dołu przez minimalną podstawę wymiaru składki.
W decyzji o wymiarze podatku dochodowego składki ubezpieczeniowe traktowane są jako koszty
prowadzenia działalności i w związku z tym przychody są pomniejszane o te składki. Do podstawy
wymiaru składki należy więc, oprócz wspomnianych wyżej przychodów, doliczyć składki na
ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne, które w danym roku kalendarzowym zostały naliczone. W
przypadku posiadania dobrowolnego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, należy rónież doliczyć
składki na to ubezpieczenie.
W okresie, gdy dla danego roku nie wydano jeszcze decyzji o wymiarze podatku dochodowego,
stosuje się tymczasową podstawę wymiaru składki. Rozróżnia się przy tym dwa przypadki:
osoby nowo ubezpieczone: w odniesieniu do tych osób jako tymczasową podstawę stosuje się
minimalną podstawę wymiaru składki;
osoby już ubezpieczone: tymczasowa podstawa obliczana jest na podstawie przychodów
uzyskiwanych sprzed trzech lat (np. 2013 na rok 2016) oraz ustalonych wówczas zaliczek na
ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne. Sumę tych zaliczek aktualizuje się tak, aby wyrównać poziom
inflacji (współczynnik 2016: 1,075), a następnie dzieli się ją przez liczbę miesięcy, w których dana
osoba była ubezpieczona przed trzema laty. Wynik stanowi tymczasową podstawę wymiaru składki.

Gdy tylko wpłynie decyzja o wymiarze podatku dochodowego dotycząca roku składkowego, ustalana
jest ostateczna podstawa wymiaru składki. Odbywa się to przez podzielenie sumy przychodów
osiągniętych z działalności oraz naliczonych w danym roku składek na ubezpieczenie emerytalne i
zdrowotne przez ilość miesięcy objętych obowiązkowym ubezpieczeniem w danym roku
składkowym.
Następnie porównywane są składki zapłacone, zgodnie z tymczasową podstawą wymiaru składki, ze
składkami, które byłyby należne zgodnie z ostateczną podstawą wymiaru składki. Ten proces określa
się pojęciem „korekty naliczania”, w konsekwencji może nastąpić konieczność dopłaty składek bądź
zwrot składek.
Osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem muszą opłacać określoną minimalną sumę tytułem
składki, nawet jeśli osiągają tylko niskie dochody. Ta minimalna składka ustalana jest wg tzw.
minimalnej podstawy wymiaru składki. W przypadku ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego
obowiązują różne minimalne podstawy wymiaru składki:
- ubezpieczenie emerytalne: 723,52€ (2016); (składka = 723,52 x 18,5% = 133,85€)
- ubezpieczenie zdrowotne: 415,72€ (2016); (składka = 415,72 x 7,65% = 31,80€)
Maksymalna podstawa wymiaru składki to najwyższa możliwa podstawa, jaką można przyjąć w celu
ustalenia składek. Nawet w przypadku osiągania przychodów zaliczanych do ubezpieczenia,
wykraczających poza tę sumę, składki są naliczane wg maksymalnej podstawy wymiaru składki.
Tymczasowa i ostateczna maksymalna podstawa wymiaru składki w roku 2016 wynosi 5670 euro
miesięcznie (68 040 euro rocznie) zarówno dla składek tymczasowych, jak i ostatecznych.
- składka na ubezpieczenie emerytalne = 5670,00 x 18,5% = 1048,95€
- składka na ubezpieczenie zdrowotne = 5670,00 x 7.65% = 433,76€
Stała podstawa wymiaru składki dla osób rozpoczynających działalność - aby koszty ubezpieczenia
społecznego były możliwe do skalkulowania, dla osób rozpoczynających działalność (nowych
członków izby przemysłowej) w dwóch pierwszych latach kalendarzowych obowiązkowego
ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje stała podstawa wymiaru składki,
wynosząca 415,72 euro miesięcznie (wartość na rok 2016). Naliczanie składek nie podlega korekcie.
W trzecim roku obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje
minimalna podstawa wymiaru składki jako tymczasowa podstawa wymiaru składki.
W zakresie ubezpieczenia emerytalnego obowiązuje minimalna podstawa wymiaru składki przez
wszystkie trzy lata, jako tymczasowa podstawa naliczania składki.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólnicy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym muszą na podstawie BMSVG (Ustawa o zakładowym zabezpieczeniu emerytalnym
pracowników i osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą), opłacać składki tytułem
zabezpieczenia emerytalnego osób prowadzących samodzielną działalność (Selbstständingenvorsorge SVS).
Składka wynosi 1,53% tymczasowej podstawy wymiaru składki. Od danego modelu zależy, jaka
podstawa wymiaru składki będzie brana pod uwagę:
model obowiązkowy: podstawa wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego
model dobrowolny: podstawa wymiaru składki ubezpieczenia emerytalnego
Składki pobierane są razem ze składkami ubezpieczenia społecznego:
- przy minimalnej podstawie wymiaru składki dla modelu obowiązkowego: 415,72 x 1,53% =
6,36€
- przy maksymalnej podstawie wymiaru składki: 5670,00 x 1,53% = 86,75€

Ubezpieczenie wypadkowe - Składka ubezpieczenia wypadkowego jest taka sama dla wszystkich. W
2016 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 9,11 euro.

Podsumowanie
Minimalna podstawa wymiaru składki:
Ubezpieczenie

Podstawa składki

Emerytalne
Zdrowotne
SVS
Wypadkowe

€ 723,52
€ 415,72
€ 415,72

Stawka
18,5 %
7,65 %
1,53 %

Składka
€ 133,85
€ 31,80
€ 6,36
€ 9,11
€ 181,12

Stawka
18,5 %
7,65 %
1,53 %

Składka
€ 1.048.95
€ 433,76
€ 86,75
€ 9,11
€ 1.578,57

Min. mięsięczna składka
Maksymalna podstawa wymiaru składki:
Ubezpieczenie

Podstawa składki

Emerytalne
Zdrowotne
SVS
Wypadkowe

€ 5.670,00
€ 5.670,00
€ 5.670,00
Maks. mięsięczna składka

