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FORMULAR PENTRU ÎNGRIJITORI/OARE DE PERSOANE
ALOCAȚIE PRENATALĂ, PRESTAŢIE FAMILIALĂ ȘI
INDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
Alocație prenatală și prestaţile familiale pentru cetățeni/e din UE/SEE la ocuparea
unui loc de muncă în Austria
În special, la grupa ocupațională a îngrijitoarelor de persoane din UE/SEE apare des
întrebarea, dacă și ce fel de prestaţii austriece se oferă în caz de maternitate și când se
acordă ulterior îndemnizația pentru creșterea copilului și prestaţia familială.
Regulile referitoare la acordarea prestaţiilor în astfel de cazuri transfrontaliere se găsesc
atât în dreptul intrastatal cât și în dreptul european.
În special în normele de competență din legislația UE se cunosc nenumărate astfel de
constelații de caz care nu pot fi prezentate complet într-un formular. Prin urmare,
recomandăm persoanei în cauză să procure urgent informațiile necesare în cazul ei de la
instituțiile plătitoare în cauză (de ex. SVA). Mai mult decât atât, unele autorități
evaluează în practică diferit drepturile solicitate.
În continuare o privire de ansamblu asupra celor mai importante reguli:
ALOCAŢIA PRENATALĂ
Îngrijitoarele de persoane primesc alocația prenatală la înaintarea unei cereri. Solicitarea
unui ajutor pentru activitatea de întreprinzător sub formă de prestaţie în natură nu este
posibilă.
Pentru acordarea alocației prenatale este suficientă o adeverință medicală din partea unui
medic referitoare la data nașterii (în cazul în care este vorba de o adeverință de la un
medic din străinătate, asigurata poate face referire la legislația UE, iar SVA va solicita
traducerea).
Dacă un medic străin confirmă înainte de termen perioada de protecție a mamei, SVA va
dispune un consult de către un medic autohton. Dacă acest lucru nu reușește, se va
încerca verificarea adeverinței din străinătate cu ajutorul serviciului medical.
Aceasta înseamnă: Dacă se recunoaște perioada de protecție a mamei înainte de termen
de către SVA și există o asigurare suplimentară la SVA, atunci pe lângă alocația
prenatală se va plăti și concediul medical. Toate drepturile bănești aferente perioadei de
protecție a mamei înainte de termen vor fi virate în străinătate, copilul nu va trebui să se
afle deloc în țară.

Antreprenoarele pot depune o cerere pentru exceptarea de la asigurarea obligatorie în
temeiul Legii asigurării sociale pentru intreprinzători, (GSVG) și totuși să beneficieze de
alocația prenatală. Trebuie îndeplinite următoarele cerințe:
Anunțarea suspendării temporare a activităţii de întreprinzător respectiv a autorizației
pentru practicarea profesiei (sau a anunțului întreruperii activității de întreprinzător la
autoritatea de asigurare pentru Noii Antreprenori) ȘI o asigurare obligatorie de minim 6
luni la asigurarea de sănătate conform GSVG, având la bază o activitate de întreprinzător
nemijlocit înainte de perioada de protecție a mamei.
PRESTAŢII PENTRU FAMILIE: PRESTAŢIA FAMILIALĂ ŞI INDEMNIZAŢIA
PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
Regulile UE despre răspunderea referitoare la prestaţii fac legătura în cazuri
transfrontaliere cu diferite caracteristice ale situației de caz cu ierarhia de stat în care se
desfășoară activitatea, un stat care efectuează plata pensiei cât și statul-reședință, ceea ce
determină multe constelații de caz. În plus, trebuie să se țină cont, dacă este vorba de o
familie, de părinți care trăiesc separat sau de un părinte singur. Întâietate are mereu statul
în care un părinte are o ocupație sau o poziție similară (alocație prenatală cu carență
ulterioară).
Atenție: Indemnizația de creștere a copilului se acordă doar atunci când există și dreptul
la prestaţia familială. Centrul de Asigurări Sociale pentru Întreprinzători depinde în
luarea deciziei sale de decizia prealabilă a Administrației Financiare. Dacă nu se acordă
prestaţia familială sau se solicită returnarea acesteia, același lucru va fi valabil și pentru
indemnizația pentru creșterea copilului!
Pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului este întotdeauna necesară
existența unui domiciliu principal comun (punct central al intereselor de viață) cu
copilul, chiar și atunci când se desfășoară o activitate de întreprinzător într-un alt stat.
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