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Bilgi Broşürü No. 34 

Çocukların bakıma muhtaç ebeveynlere 

karşı bakım yükümlülüğü (bakım yardımı) 
Yardımlaşma Yasası ile çocuklar, yalnızca brüt yıllık gelirleri 100.000 €'yu aşarsa, 
bakıma muhtaç ebeveynlerini (veya bakıma muhtaç çocuklarıyla ilgili olarak 
ebeveynlerini) korumakla yükümlüdür. Yalnızca bakmakla yükümlü olunan çocuğun 
geliri hesaba katılır, eş veya partnerin geliri dikkate alınmaz. 

Sosyal yardım ofisi daha yüksek bir gelirin mevcut olduğundan şüphelenmedikçe, 
çocukların gelirine ilişkin genel bir kontrol yoktur. 

Sınır aşılırsa, ebeveyn bakımı miktarının belirlenmesine yönelik mevcut 
düzenlemeler kullanılmaya devam edilir. 

2.000,- € aylık net, asgari kişisel gereksinim tutarı olarak. 

Buna 700 €'luk ısıtma giderleri dahil kira dahildir. Gerçek ısıtma masrafları dahil kira bu 
sabit oranın üzerindeyse, bu daha yüksek masraf bakım yükümlülüğünü azaltabileceği 
için bu sosyal yardım ofisine bildirilmelidir. 

+ 1.600,- € eşler için, 600,- € ısıtma masrafları dair kira dahildir 

+ Bakmakla yükümlü olunan her çocuk için Düsseldorf tablosundaki ilgili miktar 
(kendi hanesi olan yetişkin bir çocuğun toplam nafakası). 

+ Ek emeklilik için brüt gelirin %5'i, serbest meslek durumunda brüt gelirin %25'i. 

İşle ilgili harcamalar, net gelirin %5'lik sabit bir oranı (ayda en az 50 €‘ya en fazla 150 €) 
kanıt olmadan tahmin edilerek düşülür. Giderler bu sabit oranı aşarsa, ayrıntılı olarak 
kanıtlanmalıdır. 

Buna ek olarak, borçlar (ebeveynlerin ihtiyacı hakkında bilgi sahibi olmadan alınan), 
hastalığa bağlı ek masraflar, işle ilgili (maluliyet sigortası) masraflar gibi nafaka 
sorumlusu kişiye özel masraflar ve diğer mali yükler talep edilebilir. Gelir, hesaplanan 
indirilebilir tutarı aşarsa ortaya çıkan farkın %50'si genellikle bakım için gereklidir. 

Mal varlığı 

Esas itibariyle, çocuklar artık varlıklarını ebeveynlerini desteklemek için kullanmak 
zorunda değildir. Sadece varlıklardan elde edilen faiz geliri, gelir olarak sayılır. 
Yaşadığınız bir mülkün satılmasına gerek yoktur veya uygunsa kendi emeklilik 
karşılığınız için saklanan varlıklar kullanılmaz. 

Genelde, birikimlere de dokunulamaz. 
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Vergi indirimi 

Ebeveynleri için nafaka ödeyen herkes, yıllık vergi beyannamesinde “olağanüstü 
masraflar” altında bunu talep edebilir. 

Satılabilirlik ve Orantılılık 

Sosyal yardım ofisleri, etkilenenlerin (bakıma muhtaç olanlar) kendilerinden veya 
bakımdan sorumlu olanlardan, içinde yaşamadıkları bir ev gibi varlıkları veya diğer 
öğeleri, değerleri, yetkileri veya hakları, bir konut mülkü satmasının beklenip 
beklenemeyeceğini kontrol eder. Burada orantılılık ilkesi uygulanır. Hiç kimse geçim 
kaynaklarından veya bir varlık veya emekli maaşı oluşturma olasılığından mahrum 
bırakılmamalıdır. Bu nedenle burada özel muafiyet ve vergi muafiyeti sınırları geçerlidir. 

 

Nafaka borcu olan kişinin yeterliliği sosyal yardım dairesi tarafından belirlenmişse, yazılı 
bir ödeme talebinde bulunur. Buna itiraz edilemez. Daha fazla suçlamayı ileri sürmek 
için itirazlar işlenerek bir girişimde bulunulabilir. Burada, bu tutarsızlıkları açıklığa 
kavuşturmak için sosyal yardım ofisinde doğrudan bir görüşme yapma olasılığı vardır.  

Bakım destek noktasının çalışanları size yardımcı olmaktan memnuniyet 
duyacaklar 

Ücretsiz servis numarası: 0800 59 500 59 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Bakım destek noktalarının sorumlu kurumları, Berlin eyaleti ve Berlin’deki bakım ve hastalık sigortalarıdır 

 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

