Ulotka nr 34
Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec
rodziców wymagających opieki (pomoc w
opiece)
Jeśli koszty opieki pielęgniarskiej przekraczają dochody osoby potrzebującej opieki
pielęgniarskiej, może ona uzyskać tzw. pomoc w opiece pielęgniarskiej z urzędu
pomocy społecznej. Gdy tylko urząd pomocy społecznej wniesie wkład lub przejmie
koszty opieki, sprawdza się, czy dzieci rodzica potrzebującego opieki są w stanie
pokryć te koszty/uczestniczyć w tych kosztach.
(Zobowiązanie alimentacyjne).
Dzieci posiadające zobowiązania alimentacyjne muszą jednak z zasady najpierw
zapewnić utrzymanie swoim małżonkom i nieletnim dzieciom. Dzieci do 21 roku życia
włącznie, które mieszkają w gospodarstwie domowym i uczą się w szkole
powszechnej, również mają pierwszeństwo (§1609 kodeksu cywilnego w połączeniu z
§ 1603 ust. 2 kodeksu cywilnego). W związku z tym obowiązek alimentacyjny wobec
rodziców wymagających opieki może być brany pod uwagę tylko wtedy, gdy po
uwzględnieniu tych członków rodziny, środki finansowe są nadal dostępne bez
zagrożenia odpowiedniego utrzymania dłużnika.
Zobowiązania alimentacyjne istnieją tylko w linii prostej, czyli rodzice i dzieci (§ 1601
kodeksu cywilnego). W stosunku do zięcia lub synowej istnieje pośrednie roszczenie
alimentacyjne. Ich dochody są brane pod uwagę tylko pośrednio przy ustalaniu
dochodów rodziny. Niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do małżeństw.
Pośredni obowiązek alimentacyjny nie dotyczy partnerów mieszkających we
wspólnocie małżeńskiej.
Jeżeli urząd pomocy społecznej zapewnia pomoc opiekuńczą, odliczenie zależnego
dziecka z osobistym dochodem wynosi:
1.800, - € za miesiąc netto, jako minimum wymagane.
Czynsz z kosztami za ogrzewanie w wysokości 480, - Euro wliczony w cenę. Jeżeli
czynsz z kosztami za ogrzewanie jest wyższy niż ta stawka ryczałtowa, należy to
zgłosić urzędowi pomocy społecznej, ponieważ wyższe wydatki mogą wówczas
zmniejszyć obowiązek alimentacyjny.
+ 1,440, - € dla współmałżonka, w tym 380, - € czynszu z kosztami za ogrzewanie
+ odpowiednia kwota z tabeli w Dusseldorfie dla każdego dziecka pozostającego na
utrzymaniu (łączne potrzeby w zakresie utrzymania dziecka we własnym
gospodarstwie domowym, takim jak student, wynoszą 735,00 EUR miesięcznie).
+ 5% dochodu brutto, przy samozatrudnieniu 23,5% dochodu brutto, za dodatkową
emeryturę.
Nakłady uwarunkowane zawodowo należy odjąć, przy czym ryczałt w wysokości 5%
(minimum 50 Euro i maksymalnie 150 Euro miesięcznie) dochodu netto można
oszacować bez udowadniania ich. Jeżeli wydatki przekraczają tę kwotę ryczałtową,
muszą zostać szczegółowo udowodnione.
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Ponadto należy przedstawić specjalne wydatki i inne obciążenia finansowe dla osoby
z obowiązkiem alimentacyjnym, takie jak pożyczki, długi, dodatkowe koszty związane
z chorobą, koszty zawodowe. Jeżeli dochód przekracza obliczony udział własny, to z
różnicy 50% jest zwykle wymagane jako zobowiązanie alimentacyjne/nakaz
alimentacyjny
Majątek
Zasadniczo dzieci muszą również wykorzystywać swój majątek na alimenty dotyczące
rodziców. Zgodnie z orzecznictwem nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące
środków trwałych. Aktywa, które mają być wykorzystane, są obliczane przez urzędy
ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności każdego
przypadku. Nie trzeba sprzedawać nieruchomości zajmowanej przez siebie lub w razie
potrzeby nie trzeba korzystać z aktywów zachowanych na własne potrzeby
emerytalne.
Co do zasady, rezerwy pogrzebowe również nie mogą być naruszone.
Możliwość odliczenia podatku
Kto płaci alimenty dla swoich rodziców, może to wykazać jako "nietypowe obciążenia"
w rocznym zeznaniu podatkowym.
Sprzedaż i proporcjonalność
Urzędy pomocy społecznej badają, czy od samych zainteresowanych osób (osób
wymagających długotrwałej opieki) można wymagać, że same lub osoby zobowiązane
do zapłaty alimentów sprzedadzą aktywa, takie jak niezamieszkane przez nie
nieruchomości mieszkalne lub inne przedmioty, wartości, uprawnienia lub prawa, lub
obciążą nieruchomości mieszkalne. Stosuje się tu zasada proporcjonalności. Nikt nie
powinien być pozbawiony środków do życia lub zabezpieczenia emerytalnego. Z tego
powodu obowiązują tu specjalne limity odliczeń i sum wolnych od odliczeń/podatków
itd
.
Jeżeli urząd społeczny ustali, że osoba z obowiązkiem alimentacyjnym jest w stanie
zapłacić, wystawia pisemny wniosek o zapłatę. Od tej decyzji można wnieść
odwołanie. Ponadto istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z urzędem pomocy
społecznej w przypadku wystąpienia rozbieżności.
Chętnie doradzą pracownikom ośrodka wsparcia d.s. opieki
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Podmiotami ośrodków wsparcia są land Berlin jak i kasa pielęgnacyjna i kasa chorych w Berlinie.
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