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Ulotka nr 34 

Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec 
rodziców wymagających opieki (pomoc w 
sprawowaniu opieki) 

Zgodnie z ustawą o ulgach dla krewnych obowiązek alimentacyjny dzieci wobec 
rodziców wymagających opieki (lub rodziców wobec ich dzieci wymagających opieki) 
wchodzi w życie dopiero od granicy 100.000 euro rocznego dochodu brutto. Pod 
uwagę brane są tylko dochody dziecka pozostającego na utrzymaniu, a nie małżonka 
czy partnera. 

Nie ma ogólnego badania dochodów dzieci, chyba że Opieka Społeczna ma 
domniemanie, że dochód jest wyższy.  

Jeżeli limit ten zostanie przekroczony, nadal będą stosowane dotychczasowe zasady 
ustalania kwoty alimentów na rzecz rodziców.  

2.000,- € netto miesięcznie, jako minimum na własne potrzeby. 

Obejmuje to również czynsz z opłatami w wysokości 700,- €. Jeżeli rzeczywisty 
czynsz z opłatami jest wyższy od tej kwoty ryczałtowej, należy o tym poinformować 
urząd opieki społecznej, ponieważ te wyższe wydatki mogą wtedy zmniejszyć 
obowiązek alimentacyjny.   

+ 1.600,- € dla współmałżonka, w tym 600,- € czynsz z opłatami 

+ odpowiednia kwota z tabeli z Düsseldorfu na każde dziecko uprawnione do 
alimentów (całkowite zapotrzebowanie na alimenty dorosłego dziecka 
prowadzącego własne gospodarstwo domowe). 

+ 5% dochodu brutto, lub 25% dochodu brutto w przypadku samozatrudnienia, 
na dodatkowe zabezpieczenie emerytalne.  

Wydatki związane z pracą muszą być odliczone, przy czym ryczałt w wysokości 5% 
(min.  50 € i maks.  150 € miesięcznie) od dochodu netto można oszacować bez 
przedstawiania dowodów. Jeżeli wydatki przekraczają tę kwotę ryczałtową, należy je 
szczegółowo udowodnić. 

Ponadto można żądać zwrotu szczególnych wydatków i innych obciążeń finansowych 
osoby zobowiązanej do alimentacji, takich jak: pożyczki, długi (zaciągnięte przed 
uzyskaniem wiedzy o potrzebie rodziców), dodatkowe koszty z powodu choroby, 
wydatki związane z pracą (ubezpieczenie rentowe). Jeśli dochody przekraczają 
wyliczony udział własny, zazwyczaj żąda się 50% różnicy jako alimentów. 
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Majątek 

Zasadniczo dzieci nie muszą już wykorzystywać swojego majątku na utrzymanie 
rodziców. Tylko przychody z odsetek od majątku są uznawane za przychód. 
Nieruchomość zamieszkiwana przez właściciela nie musi być sprzedana, a aktywa 
zaoszczędzone na własne zabezpieczenie emerytalne nie muszą być wykorzystane, 
jeśli są odpowiednie.  

Zasadniczo nie można również dotykać rezerw odnośnie grobów. 

Możliwość odliczenia od podatku 

Osoby, które płacą alimenty na rzecz swoich rodziców, mogą w swoim rocznym 
zeznaniu podatkowym wpisać to w rubryce "nadzwyczajne obciążenia". 

Zbywalność i proporcjonalność 

Urzędy Opieki Społecznej badają, czy można oczekiwać, że osoby zainteresowane 
(osoby wymagające opieki) same lub osoby zobowiązane do alimentacji sprzedadzą 
składniki majątku, takie jak niezamieszkany przez siebie lokal mieszkalny lub inne 
przedmioty, wartości, uprawnienia lub prawa, lub obciążą lokal mieszkalny. Ma tu 
zastosowanie zasada proporcjonalności. Nikt nie powinien być pozbawiony środków 
do życia lub możliwości zbudowania źródła utrzymania lub emerytury. Z tego powodu 
obowiązują tu specjalne limity odliczeń i zwolnień. 

Jeżeli Urząd Opieki Społecznej stwierdzi, że dłużnik jest w stanie zapłacić, wystawia 
pisemne wezwanie do zapłaty. Nie podlega to zaskarżeniu. Można podjąć próbę 
dochodzenia dalszych należności w drodze rozpatrzenia sprzeciwu. W tym przypadku 
istnieje możliwość podjęcia bezpośredniej rozmowy w urzędzie opieki społecznej w 
celu wyjaśnienia tych rozbieżności. 

 
 

Informacji chętnie udzielą pracownicy poradni opieki 

  Bezpłatny numer serwisowy: 0800 5950059 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Podmiotami zarządzającymi punktami wsparcia w zakresie opieki są kraj związkowy Berlin oraz kasy 
chorych i kasy opiekuńcze w Berlinie. 
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