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ЛИСТОВКА С УКАЗАНИЯ ЗА ЛИЦА, ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ
ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА МАЙЧИНСТВО, СЕМЕЙНИ
ПОМОЩИ И ДЕТСКИ НАДБАВКИ
Парични обезщетения за майчинство и семейни помощи за граждани на ЕС/ЕИО
при упражняване на дейност като самостоятелно наето лице в Австрия
Особено при групата на лицата, полагащи грижи от ЕС/ЕИО много често възниква
въпросът дали и кои австрийски помощи могат да бъдат получавани по време на или
след бременност под формата на детски надбавки и семейни помощи.
Редът за отпускане на помощи в такива трансгранични случаи е установен както във
вътрешнодържавното право, така и в правото на ЕС.
Преди всичко правилата в законодателството на ЕС съдържат безброй комбинации от
случаи, които няма как да бъдат изложени изцяло в една листовка с указания. Затова
силно препоръчваме на засегнатите лица да си набавят необходимата информация от
бюрата за изплащане на помощи (напр. от Социалноосигурителния институт (SVA)).
Трябва да се има предвид и фактът, че в своята практика отделните служби
възприемат различни критерии за разглеждане и оценка на заявленията.
Ето общ преглед на най-важните разпоредби:
ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА МАЙЧИНСТВО
При поискване лицата, полагащи грижи, получават обезщетения за майчинство.
Не е възможно получаване на оперативна помощ в качеството на добавки в натура.
За отпускането на обезщетения за майчинство е достатъчно представяне на
медицинско удостоверение от лекар за термина на раждане (при удостоверения от
чуждестранен лекар осигуреното лице може да се позове на правото на ЕС и СОИ
нарежда превода на документа).
Ако чуждестранен лекар удостоверява отпуск по майчинство, то СОИ нарежда преглед
от местен лекар. В случай че той се окаже недостатъчен, се прави опит
чуждестранното удостоверение да се провери със съдействието на здравната служба.
Това означава, че: ако отпускът по майчинство бъде признат от СОИ и е налично
допълнително осигуряване при СОИ, то към обезщетенията за майчинство се изплащат
здравни осигуровки. Всички помощи за майчинство се превеждат в чужбина, като
детето не трябва да се намира на територията на страната, отпускаща помощите.
Съгласно Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (Федералния закон за
социалното осигуряване на лицата, заети в сферата на търговията) жените
предприемачи могат да подадат заявление за изключение от задължителното
осигуряване и все пак да получават обезщетения за майчинство. За тази цел трябва да
бъдат изпълнени следните условия:
Регистрация на временно прекратяване на лиценза за стопанска дейност респ. правото
за упражняване на професия (или вписване на известие за прекъсване на стопанската
дейност в осигурителния институт от Ново самостоятелно наето лице) И поне 6-
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месечно задължително осигуряване в Здравноосигурителната каса съгласно GSVG
въз основа на трудова дейност като самостоятелно наето лице непосредствено преди
момента на излизане в отпуск по майчинство.
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ: СЕМЕЙНИ И ДЕТСКИ НАДБАВКИ
По отношение на отговорността за изплащане на помощите при трансгранични въпроси
правилата на ЕС обвързват различни критерии със степенуването на държава, в която
се упражнява стопанската дейност, държава, която изплаща пенсия, както и държава
на местожителство, което дава възможност за различно комбиниране на случаите.
Освен това трябва да се вземе под внимание дали става въпрос за семейство,
разделно живеещи родители или самотен родител. Предимство има винаги държавата,
в която родителят упражнява стопанска дейност или се намира в равностойна ситуация
(получава обезщетения за майчинство с неплатен отпуск).
Внимание: детски надбавки се полагат само в случаите, в които се полагат и семейни
помощи. Решенията на Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
(Социалноосигурителния институт за сферата на икономиката) зависят от
предхождащите ги решения на финансовата служба. Ако семейните помощи отпадат
или се изискват обратно, то същото важи и за детските надбавки!
За получаване на детски надбавки винаги се изисква наличието на общо
местожителство (център на жизнените интереси) с детето, дори в случаите на
упражняване на стопанска дейност в друга държава.
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