PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA A RODINNÉ PRÍDAVKY
PRE OBČANOV KRAJÍN EU

Občania členských krajín EÚ, ktorí nie sú rakúskymi štátnymi príslušníkmi, majú nárok na
rodinné dávky vyplácané v Rakúsku, teda na rodinné prídavky resp. príspevok na
starostlivosť o dieťa, v prípadoch, ktoré stanovuje nariadenie EÚ č. 883/2004.
Podstatným predpokladom pre to je, aby aspoň jeden z rodičov bol zárobkovo činný v
Rakúsku.
Nariadenie č. 883/2004 sa uplatňuje napr.
vtedy,
 ak je každý z oboch rodičov zárobkovo činný v inom členskom štáte EÚ, alebo
 ak sa miesto výkonu zárobkovej činnosti a bydlisko rodiny nachádzajú každé v
inom členskom štáte EÚ,
osobitné pravidlá ohľadom príslušnosti na vyplácanie rodinných dávok, za účelom
zamedzenia zdvojeného resp. viacnásobného poskytovania dávok viacerými štátmi.
Podstatné je to, že rodinné dávky poskytované zo strany štátu jeho obyvateľom nie sú
nevyhnutne závislé na tom, či je obyvateľ príslušného štátu tiež jeho štátnym
príslušníkom.
Príklad:
Rodičia so slovenskou štátnou príslušnosťou bývajú a pracujú vo Viedni. Rakúsko je
príslušné na poskytovanie rodinných dávok.
Bydlisko rodiny v inom členskom štáte EÚ ako miesto zárobkovej činnosti
jediného zárobkovo činného rodiča
Ak sa rozhodná miesta pre určenie, ktorá právna úprava sa použije, nachádzajú v
rôznych štátoch EÚ, napr. preto, že miesto výkonu zárobkovej činnosti jediného
zárobkovo činného rodiča sa nachádza v inom štáte, než je štát, v ktorom má rodina
bydlisko, je rodinné dávky povinný vyplácať ten členský štát EÚ, v ktorom je vykonávaná
zárobková činnosť.
Príklad:
Slovenský štátny príslušník je zárobkovo činný v Rakúsku. Jeho rodina býva na
Slovensku. Matka detí nepracuje. Na poskytovanie rodinných dávok je príslušné Rakúsko.
Ak rodina býva v inom členskom štáte EÚ, než v štáte, v ktorom jeden z rodičov
vykonáva zárobkovú činnosť, potom má nárok na vyrovnávacie doplatky, a to v prípade,
že rodinné dávky poskytované štátom, v ktorom sa nachádza bydlisko rodiny, sú vyššie,
než rovnaké dávky v štáte, v ktorom tento rodič vykonáva zárobkovú činnosť.
Nárok na vyrovnávací doplatok smeruje v týchto prípadoch voči štátu v ktorom sa
nachádza bydlisko rodiny.

Príklad:
Rakúsky štátny príslušník je zárobkovo činný na Slovensku. Jeho rodina býva v Rakúsku.
Matka detí nepracuje.
Na poskytovanie rodinných dávok je príslušné Slovensko. Rakúsko môže vyplácať
vyrovnávacie doplatky.
Zárobková činnosť rodičov v rôznych členských štátoch EÚ
Ak sú obaja rodičia zárobkovo činní každý v inom členskom štáte, je na vyplácanie rodinných
dávok príslušný ten členský štát EÚ, v ktorom sa nachádza bydlisko dieťaťa.
Členský štát, v ktorom je zárobkovo činný druhý z rodičov, môže podľa okolností vyplácať
vyrovnávacie doplatky.
Príklad:
Matka, ktorá je slovenskou štátnou príslušníčkou, je samostatne zárobkovo činná v Rakúsku.
Dieťa býva s otcom na Slovensku. Otec je zárobkovo činný na Slovensku.
Na poskytovanie rodinných dávok je príslušné Slovensko. Rakúsko môže vyplácať
vyrovnávacie doplatky.
Pozor!
Tieto pravidlá platia aj pre odlúčene žijúcich (rozvedených) rodičov!
Príklad:
Matka, ktorá je slovenskou štátnou príslušníčkou, je samostatne zárobkovo činná v Rakúsku.
Dieťa býva na Slovensku. Rodičia sú rozvedení. Otec je zárobkovo činný na Slovensku. S
dieťaťom sa nestýka.
Na poskytovanie rodinných dávok je príslušné Slovensko. Rakúsko môže vyplácať
vyrovnávacie doplatky.
Tip!
Žiadosť o priznanie rodinných dávok by ste mali podať v tom členské štáte EÚ, ktorý je
príslušný na poskytovanie rodinných dávok.
To umožní druhému členskému štátu vypočítať výšku vyrovnávacieho
doplatku. Zdravotné poistenie
Ak Rakúsko vypláca vyrovnávací doplatok k príspevku na starostlivosť o dieťa, vzniká na
základe tejto skutočnosti prídavne zdravotné poistenie rodiča, ktorý nie je zárobkovo činný,
resp. dieťaťa v Rakúsku, a to za predpokladu, že v príslušnom štáte, ktorý je príslušný na
poskytovanie tejto dávky alebo rodinných dávok rovnakého druhu, takéto (súbežné) poistenie
rodiča, ktorý nie je zárobkovo činný resp. dieťaťa, oslobodené od platenia príspevkov, nie je
zabezpečené.
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Tieto informácie predstavujú publikáciu pripravenú v spolupráci všetkých hospodárskych komôr. V prípade otázok sa, prosím,
obráťte na:
Burgenland tel. č.: 0590 907-2330, Korutánsko tel. č.: 0590 904, Dolné Rakúsko, tel. č.: (02742) 851-0,
Horné Rakúsko, tel. č.: 0590 909, Salzbursko tel. č.: (0662) 8888-397, Štajersko tel. č.: (0316) 601-601,
Tirolsko, tel. č.: 0590 905-1111, Vorarlbersko tel. č.: (05522) 305-1122, Viedeň tel. č.: (01) 51450-1010
Poznámka: Tieto informácie nájdete aj na internetovej adrese http://wko.at. Všetky informácie sa napriek maximálne dôkladnému
spracovaniu poskytujú bez záruky. Ručenie zo strany hospodárskych komôr Rakúska je vylúčené. Pri všetkých označeniach týkajúcich sa
osôb platí
zvolená forma pre obe pohlavia!

