Информация относно промени в законодателството в Австрия, свързани с
предоставянето на обезщетения за отглеждане на деца (Kinderbetreuungsgeld),
допринасящи за подобряване на баланса между професионален и личен живот за
жените и насърчаващи активното включване на бащите при отглеждане на
децата
Обезщетенията за отглеждане на дете (Kinderbetreuungsgeld) са въведени през 2002 г.
като плащане, допълващо паричните обезщетения за майчинство (Wochengeld), които в
Република Австрия се получават до осмата седмица след раждането. Право на
обезщетенията за отглеждане на деца имат биологичните родители, осиновителите и
приемните семейства. Средствата се предоставят независимо от предишните професии
или задължително осигурително покритие. Има и вариант, при който са свързани с
дохода (einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld). В този случай се изискват 6
месеца заетост преди раждането на детето. Помощите се предоставят на родителите,
полагащи грижи за малки деца и са предназначени за частично компенсиране на
загубените доходи.
Обезщетенията за отглеждане на дете се получават винаги само за най-малкото дете. В
случай че по време на получаването на средствата се роди още едно дете, в деня преди
раждането му се прекъсва правото на получаване на тези средства. Поради тази
причина следва обезщетението да бъде заявено отново за новороденото дете.
Важно за получаване на тези обезщетения е родителите да получават семейни
надбавки (Familienbeihilfe), родителят, който заявява тези обезщетения да живее в
общо домакинство с детето, центърът на жизнените интереси на детето и родителя
да бъде в Австрия, както и да пребивават постоянно в Австрия.
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СИЛА СЛЕД 1 МАРТ 2017 Г.
През месец юли 2016 г. бяха гласувани законодателни промени отнасящи се до
предоставянето на обезщетенията за отглеждане на дете. Промените важат за децата,
родени след 1 март 2017 г. Целта на тази законодателна инициатива е подпомагане на
по-доброто съчетаване на личния с професионален живот, увеличаване на броя на
бащите, които посвещават времето си на отглеждането на деца, подобряване на
финансовото състояние на родители, които отглеждат децата си сами, модернизиране
на процедурата за получаване на помощи.
Създава се т.нар. сметка за обезщетения за отглеждане на дете
(Kinderbetruungsgeld
Konto),
а
схемата,
зависеща
от
заплатата
(einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld) се запазва. Законът регламентира
въвеждане на бонус за семейно време (Familienzeitbonus). Въвежда се и бонус за
партньорство (Partnerschaftsbonus). Едновременно получаване на детските надбавки от
двамата родители става възможно за до 31 дни.
Информацията е налична на електронната страница на Федералното министерство на
семейството и младежта:
http://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld-ab1.3.2017.html
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Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen – прегледи за получаване на паспорт „Майка-дете“
5 преди и 5 след раждането на детето. В противен случай обезщетенията биват
намалени.
Продължителността на получаване на обезщетенията като част от
Kinderbetruungsgeld - Konto може да става в рамките на 365 до 851 дни (12 до 28
месеца) след раждането на детето, когато това става от един родител и съответно от
456 до 1063 дни (15 до 35 месеца) при двама родители.
При най-краткия вариант дневната сума, която получава родителят е 33,88 евро, а при
най-дългия е 14,53 евро.
От общия период, за получаване на обезщетенията на дете 20 % са „запазени“ без да
могат да бъдат прехвърлени за другия родител (при най-краткия вариант това са 91
дни).
Partnerschaftsbonus - При приблизително равно поделяне на получаването на
обезщетенията (50:50 до 60:40) бива изплащан еднократно бонус за партньорство в
размер на 500 евро на всеки един от партньорите. По този начин се цели да се
стимулира споделянето на отглеждането на детето между двамата партньори.
Familienzeitbonus - За работещите бащи, които непосредствено след раждането на
детето, се посвещават на грижите за него и прекъснат съгласувано с работодателя си
работа, се предвижда да получават допълнителен Familienzeitbonus (семеен бонус) от
до 22,60 евро на ден, който е възможно по-късно ще бъде приспаднат от
обезщетенията, взимани от бащата. По време на това „семейно време“ биват
изплащани здравни и пенсионни осигуровки. В този период става възможно
едновременното получаване на обезщетенията за отглеждане на деца между 28 и 31
дни. Не е допустимо за по-малко от 28 дни.
При заявяване на обезщетенията родителите следва да се обединят около един вариант,
свързан с продължителността на изплащането, тъй като промяната в избраната опция е
възможна само веднъж и то само при определени условия и при спазването на
определен срок.
Новата законодателна уредба може да бъде намерена на следния електронен адрес:
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_I_53/BGBLA_2016_I_53.pdf
На следния линк, можете да изчислите размера на обезщетението:
http://www.bmfj.gv.at/dam/bmfj/KBG-Rechner/index.html#willkommen
Здравните каси предлагат индивидуални консултации.
С общи въпроси лицата могат да се обръщат безплатно към звено, специфично
създадено към Федералното министерство на семейството и младежта, в помощ на
семействата и по-конкретно на телефон 0800/240 262, безплатен за цяла Австрия.
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Контакти по места:
Niederösterreichische Gebietskrankenkasse
3100 St. Pölten, Kremser Landstraße 3
Tel: 050899

Tiroler Gebietskrankenkasse
6020 Innsbruck, Klara-Pölt-Weg 2
Tel: 059160

Wiener Gebietskrankenkasse
Kundencenter Kinderbetreuungsgeld
1070 Wien, Andreasgasse 3
Tel: (01) 60122-14070

Vorarlberger Gebietskrankenkasse
6850 Dornbirn, Jahngasse 4
Tel: 0508455

Burgenländische Gebietskrankenkasse
7000 Eisenstadt, Siegfried Marcus-Straße 5
Tel: (02682) 608

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter
1080 Wien, Josefstädter Straße 80
Tel: 050405

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse
4020 Linz, Gruberstraße 77
Tel: 057807

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft
1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86
Tel: 0508080

Steiermärkische Gebietskrankenkasse
8010 Graz, Josef-Pongratz-Platz 1
Tel: (0316) 80 35

Sozialversicherungsanstalt der Bauern
1031 Wien, Ghegastraße 1
Tel: (01) 797 06

Kärntner Gebietskrankenkasse
9021 Klagenfurt, Kempfstraße 8
Tel: (050) 58 55

Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und
Bergbau
8011 Graz, Lessingstraße 20
Tel: (0316) 330

Salzburger Gebietskrankenkasse
5020 Salzburg, Engelbert-Weiß-Weg 10
Tel: (0662) 88 89
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