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FIȘĂ INFORMATIVĂ PENTRU LUCRĂTORII INDEPENDENȚI ÎN 
DOMENIUL ÎNGRIJIRII DE PERSOANE 

 

ALOCAȚIA DE MATERNITATE, ALOCAȚIA FAMILIALĂ ȘI 
ALOCAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI 

 
Alocația de maternitate și alocația familială pentru cetățenii UE/SEE care desfășoară o 
activitate profesională remunerată în Austria 
 
În special în cazul grupului profesional al lucrătorilor independenți în domeniul îngrijirii de 
persoane din UE/SEE se ridică adesea întrebarea dacă și de ce beneficii austriece pot 
beneficia în timpul sarcinii și ulterior, sub formă de alocație pentru îngrijirea copilului și 
alocație familială. 
 
Normele privind acordarea de beneficii în astfel de situații transfrontaliere se regăsesc atât 
în legislația națională, cât și în legislația UE. 
 
În special, normele privind jurisdicția în temeiul dreptului UE prevăd nenumărate constelații 
de cazuri care nu pot fi prezentate integral într-o fișă de informații. Prin urmare, 
recomandăm persoanelor în cauză să obțină informațiile necesare de la birourile care plătesc 
prestația (de exemplu, SVS) în fiecare caz în parte. 
 
În cele ce urmează este prezentată o imagine de ansamblu a celor mai importante 
reglementări: 
 
ALOCAȚIA DE MATERNITATE 
 
În Austria, îngrijitorii de persoane care desfășoară o activitate independentă pot solicita o 
alocație de maternitate. 
 
Pentru determinarea perioadei de acordare a acestui drept este necesară confirmarea de 
către un medic a datei preconizate a nașterii. Pentru a avea dreptul la o alocație de 
maternitate anticipată, trebuie să prezentați, de asemenea, un certificat de la un specialist 
în ginecologie sau în medicină internă sau de la un agent de sănătate publică, în funcție de 
indicație. Certificatele de la medici specialiști străini trebuie, de asemenea, să fie 
prezentate pe formularul prevăzut. 
 
În cazul în care nu se poate acorda o aprobare pe baza unui certificat medical de 
specialitate, persoanele asigurate străine trebuie să prezinte și un certificat medical oficial 
austriac. 
 
Dacă sunteți în incapacitate de muncă din cauza unei boli și în timpul unei perioade de 
acordare a alocației de maternitate (anticipate), puteți solicita și o indemnizație de boală 
de la SVS, dacă aveți o asigurare suplimentară. 
 
În timpul perioadei de acordare a alocației de maternitate, femeile antreprenor pot solicita 
scutirea de asigurarea obligatorie în temeiul Legii privind asigurările sociale pentru comerț 
și industrie (GSVG) și pot primi în continuare alocația de maternitate. Pentru aceasta, 
trebuie îndeplinite următoarele condiții preliminare: 
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Notificarea cu privire la suspendarea licenței comerciale sau a dreptului de exercitare a 
profesiei (sau notificarea instituției de asigurare cu privire la întreruperea activității 
lucrative de către noile persoane care desfășoară o activitate independentă) ȘI cel puțin de 
6 luni de asigurare obligatorie de sănătate în temeiul GSVG în vederea exercitării unei 
activități independente până imediat înainte de concediul de maternitate. 
 
ALOCAȚII FAMILIALE: AJUTORUL PENTRU FAMILIE ȘI ALOCAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA 
COPILULUI 
 
Normele UE privind răspunderea în materie de prestații în situațiile transfrontaliere se 
fondează pe diferite criterii, clasificându-le în funcție de statul în care se desfășoară 
activitatea salariată sau independentă, statul care plătește pensia și statul de reședință, 
ceea ce face posibile numeroase constelații de cazuri. 
 
Statul în care este exercitată activitatea remunerată ca salariu sau independentă (sau într-
o situație echivalentă) este întotdeauna principalul responsabil. 
 
Atenție: Alocația pentru îngrijirea copilului se plătește numai dacă se plătește și alocația 
familială. Instituția de asigurări sociale pentru lucrători independenți este obligată să 
respecte decizia preliminară a biroului fiscal în deciziile sale. 
În cazul în care alocația familială este anulată sau revendicată, acest lucru este valabil și 
pentru alocația pentru îngrijirea copilului! 
 
Pentru a primi alocația pentru îngrijirea copilului, este întotdeauna necesar să aveți o 
gospodărie comună cu copilul, inclusiv o reședință principală, chiar dacă copilul se află în 
altă țară. 
 
 
PUNCTE DE INFORMARE PENTRU ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE 
 
Alocația familială 
 
Biroul fiscal al sediului întreprinderii 
 
Alocația de maternitate și alocația pentru îngrijirea copilului 
 
Instituția de asigurări sociale pentru persoanele care desfășoară activități independente 
Biroul regional al Austriei Inferioare 
Neugebäudeplatz 1, 3100 St. Pölten 
GesundheitsService 
Telefon 050 808 808 


