Kinderbetreuungsgeld z Austrii
Zyskaj nawet 24.000 Euro rocznie!
Kinderbetreuungsgeld to świadczenie wychowawcze z Austrii, które możemy uzyskać na dziecko dopóki nie ukończy
trzeciego roku życia. Można o nie wnioskować od 1 miesiąca życia dziecka. Czas pobierania świadczenia może
wynosić od 12 do 36 miesięcy życia naszej pociechy. Im dłużej świadczenie jest pobierane tym mniejsza kwota jest
przyznana za każdy miesiąc.
Urząd wypłaca świadczenie do 6 miesięcy wstecz, dlatego należy wnioskować o to świadczenie zaraz po urodzeniu
dziecka by żaden miesiąc nie przepadł.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać zasiłek wychowawczy z Austrii?
•
•

•

Rodzice muszą mieć przyznany zasiłek rodzinny z Austrii – Familienbeihilfe
Osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze powinna być zameldowana w tym samym miejscu co
dziecko. Natomiast jedno z rodziców przynajmniej 6 miesięcy przed narodzeniem dziecka powinno być
ubezpieczone/pracować na terenie Austrii.
Osoba wnioskująca nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobierania zasiłku.

Zasiłek wychowawczy przyznawany ryczałtowo:
Zasiłek wypłacany ryczałtowo otrzymują rodzice niezależnie od ich dochodu osiągniętego przed urodzeniem dziecka.

Wariant 12+ 2
Tutaj rodzice mogą otrzymać świadczenie w wysokości aż 33€ na dzień, miesięcznie ok. 1000€.
Czyli przez 12 miesięcy pobierania zasiłku zyskać można 12.000€.
W trakcie pobierania ryczałtowego zasiłku rodzic ma możliwość dorabiania. Dochód jednak nie może przekraczać
16.200€. Pod uwagę brane są tylko dochody tego rodzica, który stara się o Kinderbetreuungsgeld.

Zasiłek wyliczany z wysokości wcześniej uzyskanych dochodów
wnioskującego:
Ten model pozwala na pobieranie zasiłku przez 12 miesięcy, a kwota którą możemy uzyskać, maksymalnie wynosi
66€ na dzień, czyli ok. 2000€ na miesiąc. Zasiłek ten jest wyliczany z dochodu na rok przed narodzeniem dziecka i
wynosi 80%.

Wariant 12+2

Zasiłek wyliczany na podstawie
dochodu

Ok. 1000€

80% dochodu max. 2000€

Max. do 12. msc życia dziecka

Max. do 12. miesiąca życia dziecka

Max. do 14. msc życia dziecka

Max. do 14. miesiąca życia dziecka

Nie

Min. 6 miesięcy przed urodzeniem dziecka

60% dochodu; Max. 16.200€

6.800€; nie można pobierać zasiłku dla bezrob.

Dodatek na dziecko z ciąży mnogiej
Dodatek do Kinderbetreuungsgeld

Ok. 500€ (16,50€/ dzień)

Brak dodatku

12 msc po 180€

Brak dodatku

Wyjątek: przedłużenie czasu
pobierania dodatku przez jednego
z rodziców w wyjątkowym
wypadku

2 msc między 12-14. msc życia dziecka

2 msc między 12-14. msc życia dziecka

Wysokość zasiłku
Max. okres pobierania przez
jednego rodzica
Max. okres pobierania przez oboje
rodziców
Konieczny stosunek pracy?
Wysokość dochodu, jaki mogą
osiągnąć rodzice w okresie
pobierania dodatku

Dodatek do Kinderbetreuungsgeld – Beihilfe zum
Kinderbetreuungsgeld
Rodzice z niskim dochodem mogą dodatkowo zawnioskować o dodatek do zasiłku w wysokości 6,06€ dziennie.
Kto ma prawo do dodatku?
✓ Samotni rodzice, którzy mają prawo do Kinderbetreuunsgeld i nie zarabiają więcej niż 6.800€
✓ Rodzice będący w związku małżeńskim lub partnerskim, przy czym wnioskodawca nie zarabia więcej niż
6.800€ a drugi rodzić nie więcej niż 16.200€
Dodatek można uzyskać najwyżej na 12 miesięcy, od momentu złożenia wniosku.

Pracujesz w Austrii i masz dziecko lub dzieci?! Nie zwlekaj! Zgłoś się do nas!

Kancelaria Podatkowa Anna Kłosowska
www.rozliczsie.pl
kontakt@klosowska.com
Polub nas na facebook’u:
http://www.facebook.com/rozlicz.sie

Infolinia:
(PL) +48 222 478 142
(NL) +31 202 170 640

