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FAM-RO-2023 

Cele mai importante beneficii familiale 
 
Alocația familială (responsabil: oficiul fiscal) și alocația pentru îngrijirea copilului (responsabil: 
casa de asigurări de sănătate) sunt ajutoare financiare de stat pentru persoanele (părinții) cu copii 
(copii biologici și copii ai copiilor, copii adoptați, copii vitregi și copii adoptivi), dacă părintele solicitant și 
copilul îndeplinesc următoarele condiții: 

Cerințe generale 
Reședința legală în Austria 

• Cetățenie austriacă,   

• cetățeni resortisanți ai țărilor terțe cu un permis în temeiul Legii privind stabilirea și șederea 
(card NAG) sau al articolului 54 din Legea privind azilul - permis de ședere, permis de ședere 
plus, permis de ședere cu protecție specială. (Pentru copiii mai apoi născuți în Austria, alocația 
familială se acordă retroactiv până la naștere, la prezentarea dreptului de ședere). 

• Cetățeni UE cu drept de ședere/ Anmeldebescheinigung (sau certificat de înregistrare a 
reședinței, Meldezettel, eliberat înainte de 1.1.2006) 

• Persoane cu drept de azil, începând cu luna în care a fost luată decizia pozitivă 

• Persoanele eligibile pentru protecție subsidiară care au un loc de muncă și nu beneficiază 
de prestații de bază (nici alocația pentru îngrijirea copilului nu trebuie să fie eligibile pentru 
prestații minime).  
(Atenție! Dacă vă pierdeți locul de muncă, pierdeți și dreptul la alocații familiale).  

• Refugiații din Ucraina care au un drept de ședere temporară (drept retroactiv începând cu 12 

martie 2022 pe durata șederii lor, maximum până la 3 martie 2024). 

Centru de interes vital/ Reședință permanentă în Austria  
Centrul de interese vitale este determinat de intensitatea relațiilor personale și a intereselor economice 
dintr-o țară. Exemple de documente care trebuie prezentate: Înregistrarea reședinței principale, 
contractul de închiriere (tipul și mărimea apartamentelor), contractele de prestări servicii ale părinților, 
dovada cheltuielilor de funcționare (electricitate, încălzire etc.), confirmarea prezenței la creșă sau 
grădiniță sau a prezenței la școală a copiilor în Austria etc. 
 
Gospodărie comună (a părintelui solicitant și a copilului) 
Părintele îndreptățit este cel în a cărui gospodărie locuiește copilul sau cel care plătește în mod 
predominant întreținerea. În cazul în care copilul locuiește cu ambii părinți în gospodărie, mama este cea 
care are dreptul principal de a solicita pensia alimentară - dar poate renunța la acest drept în favoarea 
celuilalt părinte. 

Reglementări speciale în cadrul UE 
 

1.) Principiul statului de angajare 
Statul membru în care un părinte are un loc de muncă (independent sau angajat) este principalul 
responsabil pentru plata prestațiilor familiale, chiar dacă familia locuiește permanent în alt stat 
contractant. 

2.) Principiul statului de reședință 
În cazul în care ambii părinți lucrează în state diferite, alocația familială se acordă în statul în care 
lucrează și în care copilul locuiește cu unul dintre părinți sau în care se află reședința familiei.  
 
În cazul în care există un drept similar în altă țară din UE, dreptul la alocația familială austriacă se 
anulează sau se reduce la plăți compensatorii (cerere corespunzătoare la sfârșitul anului: plată 
diferențială). 
 
Indexarea a fost eliminată în iunie 2022:  Indexarea a fost aplicată la alocația familială și la 
deducerile pentru copii, la cuantumurile progresive pentru frați și surori, la cuantumul majorat în caz de 
handicap semnificativ, la alocația pentru începerea școlii. Indexarea se aplică la primirea prestațiilor 
între 1.1.2019 și 30.6.2022. Începând cu luna de cerere iulie 2022, toți solicitanții vor primi sumele 
integrale. Pentru lunile de îndreptățire cuprinse între ianuarie 2019 și iunie 2022, se va face o plată 
suplimentară. 
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Cuantumurile alocațiilor familiale pentru copiii cu reședința permanentă în spațiul UE/SEE și în Elveția 
pot fi consultate la adresa: 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienbeihilfe/familienbeihilfenbetraege-fuer-Kinder-
mit-staendigem-aufenthalt-in-eu-ewr-ch.html 

Alocație familială 
 

În plus față de cerințele generale, trebuie respectate următoarele reguli: 
Dreptul la alocația familială este independent de nivelul de venit al părinților. 
Se poate înscrie o singură persoană pentru fiecare copil în parte. 
Există o cerere proprie a copilului în cazul în care copilul este orfan sau dacă se demonstrează că 
părinții care trebuie să plătească întreținerea nu plătesc întreținerea corespunzătoare.  
Un copil adult poate solicita biroului fiscal ca transferul să fie efectuat în contul său curent (o condiție 
prealabilă pentru plata directă a alocației familiale este ca părintele să fie de acord cu transferul). 
 

A.) Durată / limite de vârstă 
1.) Dreptul la alocație familială există pentru toți copiii minori până la împlinirea vârstei de 18 ani 

(majoratul). Începând cu vârsta de 19 ani, se ia în considerare venitul copilului (dacă acesta 
depășește 15 000 EUR/an). Nu sunt incluse: Indemnizația de ucenic, pensiile pentru orfani, 
alocațiile pentru orfani și emolumentele scutite de impozit pe venit. 
  

2.) Copii până la vârsta de 24 de ani sau 25 de ani1 
a.) în cazul în care se află în formare profesională sau în formare profesională continuă, în 

cazul  
Studiu cu prezentarea unei dovezi de succes academic (16 puncte ECTS), 
b.) între terminarea învățământului școlar și începerea cât mai devreme posibil a formării 
profesionale ulterioare, 
c.) pentru perioada cuprinsă între sfârșitul serviciului militar sau civil și începerea cât mai 

devreme posibil a formării profesionale. În principiu, perioada minimă de studiu planificată pentru 
fiecare secțiune nu poate fi depășită cu mai mult de un semestru sau perioada de formare planificată 
cu cel mult un an.  Sunt posibile cel mult 2 schimbări de studii. 
Cu anumite excepții (serviciu militar/civil, nașterea unui copil, studii, an social voluntar), alocația 
familială poate fi solicitată până la vârsta de 25 de ani .2 

  
3.) nelimitat în timp  

Pentru copiii cu handicap semnificativ, cu un handicap mai mare de 50%.  
(este necesar un certificat medical de la Oficiul Federal de Asistență Socială), alocația familială majorată 
este disponibilă la cerere. 
Majorarea suplimentului la alocația familială generală: + 164,90 EUR.  
 

B.) Cuantumul alocației familiale 
Alocația familială pentru anul calendaristic 2023 se acordă pentru fiecare copil și pentru fiecare lună: 

Vârsta copilului Suma pe lună 

  De la naștere      € 120,60  

  de la 3 ani      € 129,00  

  de la 10 ani      € 149,70  

  de la 19 ani      € 174,70 

 
Valoarea lunară totală a alocației familiale se majorează cu baremul pentru frați și surori pentru fiecare 
copil, dacă aceștia: 

• Se acordă pentru doi copii, cu 7,50 € pentru fiecare copil. 
• Pentru trei copii se acordă 18,40 euro pentru fiecare copil, etc. 

Pentru fiecare copil, pe lângă alocația familială, se plătește o deducere pentru copii (61,80 euro). 
 
Alocația familială poate fi solicitată retroactiv pentru o perioadă de maximum 5 ani. 
În septembrie, se plătește o alocație de începere a școlii de 105,80 euro pentru fiecare copil cu vârsta 
cuprinsă între 6 și 15 ani. Nu este necesară o cerere separată. 
 

 
1+2 Perioada de îndreptățire se prelungește în legătură cu criza COVID 19, dincolo de limita de vârstă, cu maximum șase 

luni în anumite condiții. 

 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienbeihilfe/familienbeihilfenbetraege-fuer-Kinder-mit-staendigem-aufenthalt-in-eu-ewr-ch.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienbeihilfe/familienbeihilfenbetraege-fuer-Kinder-mit-staendigem-aufenthalt-in-eu-ewr-ch.html
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Supliment pentru mai mulți copii: Pentru fiecare al treilea copil și pentru ceilalți copii care locuiesc în 
Austria (cu excepția celor din UE) și pentru care se acordă alocație familială se plătește un supliment 
pentru mai mulți copii în valoare de 21,20 EUR pe lună. Limita de venit: 55 000 EUR (cerere la biroul 
fiscal - formular E 4 sau declarație fiscală). 
 

Indemnizația de îngrijire a copilului (KBG) pentru nașteri începând cu 1.3.2017 
 

Trebuie respectate următoarele reguli: 

• Dreptul la alocație familială pentru copil și primirea acesteia 

• Reședința legală în Austria 

• Declarații de gospodărie comună cu copilul și declarații identice privind reședința principală 

• Centrul de interese vitale din Austria 

• Examinările Mutter-Kind-Pass: Dovada a 5 examinări în timpul sarcinii și a primului copil 

trebuie prezentată imediat după depunerea cererii (copie), iar celelalte 4 examinări trebuie 

prezentate până la împlinirea a 15 luni de viață a copilului. În cazul în care un singur examen nu 

este dovedit la timp, alocația pentru îngrijirea copilului se reduce cu 1 300 EUR pentru fiecare 

părinte (adică pentru celălalt părinte, dacă acesta primește alocație pentru îngrijirea copilului). 

Este posibilă o toleranță! 

• Respectarea limitei veniturilor suplimentare pe an calendaristic  

• În cazul părinților separați, părintele solicitant trebuie să aibă dreptul la custodia copilului și să 

primească alocații familiale. 

Dispoziții speciale: în cadrul UE, pentru personalul organizațiilor internaționale și pentru personalul 
diplomatic. 
Există două sisteme din care puteți alege:  
 

1.) Contul de alocație pentru îngrijirea copilului (prestație forfetară) 

Cele patru variante forfetare anterioare se contopesc într-un "cont de alocație pentru îngrijirea 
copilului", cu o sumă fixă pentru fiecare copil, care este independentă de perioada de acordare a 
dreptului. 
Suma extrasă: între 15,38 € și 35,83 € pe zi (în funcție de varianta aleasă), supliment multiplu 50%. 
Perioada de acordare a dreptului: de la nașterea copilului 

a.) în cazul unui singur părinte: de la 365 până la 851 de zile 

b.) dacă ambii părinți: de la 456 la 1.063 de zile (al doilea părinte primește cel puțin 91 de zile) 

Venit suplimentar: limită individuală de 60% din ultimul venit relevant din anul calendaristic anterior 
nașterii sau cel puțin limita de venit suplimentar de 18 000 EUR (= aproximativ 1 372,00 x 14 pe an). 
Determinarea perioadei de acordare a drepturilor: obligatorie, 1 modificare posibilă. 
Alternanță: Indiferent de opțiunea aleasă, părinții pot alterna de 2 ori atunci când primesc alocația 

pentru îngrijirea copilului, ceea ce înseamnă că pot exista maximum 3 schimbări, unul dintre acestea 

trebuind să dureze cel puțin 2 luni. 

2.) Alocație pentru îngrijirea copilului în funcție de venit 

Se acordă numai persoanelor care au desfășurat efectiv o activitate profesională plătitoare de asigurări 
sociale în Austria în cele șase luni anterioare nașterii copilului. 
Cuantumul prestației: 80 % din ultimul venit, maximum 69,83 EUR pe zi (aproximativ 2 100 EUR pe 
lună).  
fără supliment multiplu)  
a) câștigurile medii din ultimele trei luni calendaristice înainte de începerea interdicției de angajare 
b) venitul în ultimul an înainte de nașterea copilului 
Perioada de acordare a dreptului: de la nașterea copilului 

a.) în cazul unui părinte: până în a 365-a zi 

b.) dacă ambii părinți: până la 426 de zile (al doilea părinte primește min. 61 de zile și max. 365 de 

zile) 

Câștiguri suplimentare: permise numai în limita a 7 800 de euro pe an calendaristic (de exemplu, ar 
fi permis un raport de muncă marginal, precum și niciun beneficiu de la asigurarea de șomaj). 
Stabilirea perioadei de acordare a drepturilor: obligatorie, nicio modificare posibilă. 
 
Veniturile suplimentare includ, de exemplu: Pensii, indemnizație de șomaj, ajutor de șomaj, 
indemnizație pentru continuarea studiilor, indemnizație pentru studii cu fracțiune de normă, indemnizație 
de boală, venituri din activități marginale, venituri dintr-o relație de muncă în curs de desfășurare. 
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Veniturile suplimentare nu includ: Pensia alimentară, alocația familială, alocația pentru îngrijirea 

copilului, indemnizația de concediu, alocația de maternitate, al 13-lea/14-lea salariu, alocația de îngrijire, 

bursele în temeiul Legii privind sprijinul pentru studenți (Studienförderungsgesetz). 

Alte reglementări privind alocația de îngrijire a copilului 
Bonus pentru persoanele care trăiersc în parteneriat: 
În cazul în care părinții au primit alocația forfetară sau alocația pentru îngrijirea copilului în funcție de 
venit în părți aproximativ egale (50:50 sau 60:40) și pentru cel puțin 124 de zile fiecare, fiecare părinte 
poate solicita un bonus de parteneriat de 500 EUR (deci un total de 1 000 EUR pentru ambii părinți) ca 
plată unică după încheierea perioadei totale de primire.000 EUR) ca plată unică (după plata bonusului 
de parteneriat, nu se mai poate solicita alocația pentru copii pentru acest copil) (cererea poate fi depusă 
în același timp cu cererea de alocație pentru copii sau separat, la o dată ulterioară, dar cel târziu în 
termen de 124 de zile de la ultima zi posibilă de primire). 
 
Bonusul pentru timpul petrecut în familie (Luna familiei/luna lui tata): 
Cerințele generale plus cel puțin 182 de zile de angajare a tatălui cu asigurare completă de muncă 
Timpul petrecut în familie: este perioada de 28 până la 31 de zile în cele 91 de zile de la naștere, 
în care tatăl își întrerupe activitatea profesională remunerată și se dedică familiei (luna tăticului). 
Bonus pentru timpul petrecut în familie = 22,60 EUR pe zi (creditat din KBG a tatălui). 
 
Ajutor pentru KBG forfetar: 
Posibil doar pentru părinții cu venituri mici 
Suma de referință: 6,06 EUR pe zi, 
Perioada de acordare a drepturilor: maximum 12 luni în timp ce se primește KBG,  
Venituri suplimentare: Venituri  

• Părinte singur sau părinte care primește indemnizații: până la 7.800 EUR.   

Venitul soțului/soției/partenerului de viață: mai puțin de 18.000 EUR (= aproximativ 1.372,00 x 14 pe 
an). 
Important: 

➢ Recuperare: În cazul în care se depășește limita anuală a veniturilor suplimentare, trebuie 
rambursată suma cu care a fost depășită limita veniturilor suplimentare. 

➢ Renunțare: Pentru a evita o eventuală depășire a limitei veniturilor suplimentare, se poate 
renunța în prealabil la indemnizația pentru îngrijirea copilului pentru o anumită perioadă de timp 
(numai pentru luni calendaristice întregi). 

➢ Cazuri dificile - prelungire: În anumite cazuri dificile, primirea alocației pentru îngrijirea copilului 
poate fi prelungită cu 3 luni (deces, ședere într-un adăpost pentru femei sau într-un sanatoriu, 
închisoare sau cu 4 luni (dacă este singur și nu primește pensie alimentară). 

❖ Nu este posibil ca ambii părinți să primească în același timp alocația pentru îngrijirea 

copilului (excepție: în cazul în care se schimbă prestațiile pentru prima dată, părinții pot primi 

până la 31 de zile de alocație pentru îngrijirea copilului în același timp).  

❖ Protecție împotriva concedierii: dreptul de a reveni la locul de muncă după concediul de 

maternitate există indiferent de perioada de acordare a KBG, cel mult până la împlinirea vârstei 

de 2 ani a copilului.  

❖ Depuneți cererea în timp util, dacă este necesar chiar înainte de a primi notificarea privind 

alocația familială, deoarece KBG se plătește retroactiv numai în primele 6 luni.  

Calculator online la https://www.sozialversicherung.at/kbgOnlineRechner/ 
Atenție: Întrucât aici au fost reproduse doar cele mai importante dispoziții, vă rugăm să obțineți informații mai detaliate de la autoritățile 
competente sau de la instituțiile de consultanță. Dorim să subliniem faptul că, în ciuda unei editări atente, pot apărea erori și, prin urmare, 

nu se poate oferi nicio garanție pentru informațiile din această fișă informativă!  
 

 

Consultanță pentru bărbați și femei 
1010 Viena, Hoher Markt 8/4/2 Tel: 01 712 56 04 
http://www.migrant.at E-mail: migrant@migrant.at 

Consultanță femei 
1010 Viena, Marc Aurel Straße 2a/2/10 Tel: 01 982 33 08 

http://www.migrant.at E-mail: migrantin@migrant.at 

 

Această publicație este susținută din fondurile Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă Viena și ale 
Departamentului Municipal 17 
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