إرشادات وتعليمات حول التعويضات والنفقات طبقا للمواد  a1835 ،1835من قانون حقوق
1
المواطنين ) (BGBللراعيات المتطوعات والرعاة المتطوعين
يتم تقديم الرعاية وبشكل أساسي دون مقابل )عمل تطوعي وفخري( .ولكن يمكنكم كراعي )راعية(
المطالبة بتعويض عن النفقات الناتجة لكم من خالل ممارستكم لواجبكم ھذا.
.1

تعويضات ثابتة عن النفقات ،المادة  a1835من قانون حقوق المواطنين

)(BGB

تقدر تعويضات النفقات طبقا للمادة  a1835من قانون حقوق المواطنين ) (BGBفي الوقت
الحاضر ببدل ثابت قدره  399.00يورو سنويا .ال يتوجب عند المطالبة بھذا المبلغ تقديم
وصوالت الى القسم المختص في المحكمة اإلبتدائية )المحكمة العائلية أو محكمة الرعايات(.
يتم التعويض سنويا ،وللمرة االولى بعد مرور عام واحد على التكليف بالرعاية .يتوجب عليكم
اإلنتباه الى أنه ستفوت عليكم فرصة المطالبة بحق التعويض الثابت عن النفقات ،في حالة عدم
تقديمكم لطلب بذلك وفي كل مرة لغاية  .31.03من السنة الالحقة .يتعلق االمر ھنا بمھلة
إستبعاد ،والتي بعد مرورھا ال يمكن المطالبة بھذا الحق بعد.
مثال:
تنتھي سنة الرعاية بتاريخ  .15.08.2009فيتوجب تقديم الطلب لغاية تاريخ .31.03.2010
ستحصلوا على إستمارة الطلب عند مطالبتكم بذلك .وكما يمكن تقديم طلب غير رسمي.
.2

تعويضات عن النفقات ،المادة  1835من قانون حقوق المواطنين

)(BGB

عندما تتجاوز نفقاتكم مبلغ  399.00يورو ،فيجب عليكم حينئذ إثبات النفقات وبشكل مفصل )يوم
الزيارة ،نفقات السفر ،المكالمات الھاتفية الحاصلة ،إيصاالت البريد مع إعطاء اسم الجھة
المرسل أليھا وما شابه ذلك( .وفي حالة السفر بسيارتكم الخاصة فسيتم تعويضكم عن كل
كيلومتر واحد مقطوع بالسيارة بمبلغ قدره  0.30يورو.
سيضيع حقوق التعويض عن النفقات المنفردة ،في حالة عدم المطالبة بتسديدھا خالل مدة
شھرا بعد وقوعھا ومن الشخص المعني بالرعاية أو من القسم المختص في المحكمة اإلبتدائية
)المحكمة العائلية أو محكمة الرعايات(.
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.3

حق اإلختيار
يمكنكم تقديم طلب أما بتسديد بدل النفقات الثابت  -دون وصوالت وإثباتات مفصلة  -أو بتسديد
التعويض عن النفقات .عليكم إختيار الحل األفضل من بينھما لكم .حيث أن اإلختيار بين
األثنين إلزامي وواجب.

.4

طريقة التعويض
عندما يكون المعني بالرعاية فقير ،وعندما يكون دخله  /دخلھا الحالي أقل من بدل اإلعانات
ممتلكات ،والتي تزيد فوق الحد األدنى للممتلكات ،فسيتم
االجتماعية وال توجد لديه
تعويض المصروفات والنفقات من خزينة اإلقليم وعند تقديم طلب بذلك.

 1ھذة اإلرشادات تنطبق بمحتواھا أيضا على األوصياء والقوامين والقومات

يبلغ الحد األدنى للممتلكات:
وعلى وجه العموم يبلغ الحد األدنى للممتلكات  5000يورو.
عندما يكون لدى الشخص المعني بالرعاية موارد مالية كافية أو توجد لديه ممتلكات ،فيمكنكم
أخذ النفقات من ممتلكات المعني بالرعاية مع تقديم إثباتات مفصلة بھا )أعاله  (.2ودون الحاجة
لتقديم طلب ومباشرة بعد وقوعھا .عند إختياركم لبدل التعويض الثابت عن النفقات )أعاله ،(.1
فيمكنكم أخذه من ممتلكات المعني بالرعاية وبعد إنتھاء سنة الرعاية .سيتم التدقيق عبر تقديم
الحسابات أو عند تقديم التقارير.
.5

الواجب الضرائبي
من المعتاد أن ال يخضع مبلغ التعويضات المدفوع كبدل ثابت عن النفقات لواجب دفع
الضرائب .ولكن يمكن أن يكون ھناك واجب لدفع ضريبة الدخل والسيما عندما تزيد حاالت
الوصايات على ستة وتوجد ھناك موارد أخرى أضافية ،على سبيل المثال من خالل خدمتكم
كعامل وأجير .للمزيد من المعلومات نرجوكم اإلستفسار لدى اإلدارة المالية المسؤولة عنكم.
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