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Сімейний посібник для
переміщених осіб з України
Після набрання чинності поправкою до Закону про зрівнювання
сімейного часу 1967 року (Бюлетень федеральних законів 135/2022)
особи, які отримали тимчасове право на проживання на підставі
Постанови про висланих осіб відповідно до розділу 62(1) Закону про
притулок 2005 року, мають право на сімейну допомогу на своїх дітей,
яким також надано це право на проживання. Переміщені особи не
мають життєвого центру в Австрії, тому для виконання вимоги про
виплату сімейної допомоги на час перебування в Австрії було створено
фікцію життєвого центру.
Право на отримання сімейної допомоги для осіб, переміщених з
України, виникає не раніше березня 2022 року та закінчується у день
припинення тимчасового права на проживання, але не пізніше березня
2024 року

Так, з моменту набрання чинності
Чи мають право переміщені особи поправкою до Закону про зрівняння
з України на сімейну допомогу?
сімейного тягаря 1967 року. (BGBl.
135/2022).

Як відбувається процес подання
заявки?

Як вказати статус переміщеної
особи у заяві?

Заява про надання сімейної допомоги до
Австрійського податкового управління з
боку осіб, переміщених з України, подається
у тому ж порядку, що й для інших осіб, які
мають на це право.
Для подання заяви використовуйте форму
Beih100. Крім того, будь-коли можна подати
електронну заяву через FinanzOnline.
Подання заявки електронною поштою
неможливе.
Будь ласка, оберіть категорію "дійсний титул
резидента" у формі заяви.

На сімейну допомогу для переміщених осіб
можна претендувати з моменту прибуття на
федеральну територію, найраніше - з
березня 2022 року. Право отримання
допомоги діє максимум до припинення
статусу переміщеної особи.
За який період я можу подати
заяву на отримання сімейної
допомоги?

Наразі випадки отримання сімейної
допомоги переміщеними особами будуть
обмежені не пізніше березня 2023 року у
зв'язку із законодавчими положеннями
(Положення про переміщених осіб та
Директива ЄС про масовий приплив
населення).

Які документи я маю додати до
заяви?

Зазвичай рекомендується додати
документи (якщо вони є), такі як свідоцтва
про народження дітей для з'ясування
спорідненості, а також підтвердження освіти
для дітей, які досягли повноліття.

Я вже подав заяву на отримання
сімейної допомоги. Чи буде
розглянута моя заява, подана до
зміни закону?

Заяви, отримані до ухвалення закону,
розглядатимуться Австрійським податковим
управлінням на підставі нової правової
ситуації.

Я вже отримав від австрійського
податкового відомства юридично
обов'язкове повідомлення про
відмову у виплаті сімейної
допомоги. Чи можу я знову подати
заяву на отримання сімейної
допомоги?

Тепер, коли законодавець визначив правову
основу для отримання сімейної допомоги
для переміщених осіб, ви можете знову
подати заяву на отримання сімейної
допомоги. Повідомлення про відмову
скасовується новою правовою ситуацією.

Так, ви отримаєте повідомлення про
Чи буде мені повідомлено, як
отримання сімейної допомоги після
тільки моя заява буде розглянута? остаточної обробки вашої заяви
Австрійським податковим управлінням.
Ми просимо вас використовувати для
подання заявки наступну поштову адресу:
Яка поштова адреса податкової
служби Австрії?
Finanzamt Österreich
Postfach 260, 1000 Wien

