Пам’ятка про відшкодування витрат
волонтерам-піклувальникам відповідно до ст. ст. 1835,
1835a Німецького цивільного кодексу (BGB)1
Піклування здійснюється завжди безкоштовно (на добровільних засадах). Однак, як
піклувальник Ви можете отримати компенсацію витрат, які виникли Вам у зв'язку із
виконанням таких обов'язків.

1. Фіксована сума компенсації витрат, ст. 1835 а Цивільного кодексу
Згідно ст. 1835а Цивільного кодексу на даний час фіксована сума компенсації складає
400 євро на рік. Щоб отримати цю суму компенсації, підтвердження витрат у
опікунський суд надавати не треба.
Виплата компенсації здійснюється раз на рік; перша виплата здійснюється через рік
після того, як Вас було призначено піклувальником. Звертаємо Вашу увагу на те, що
право на призначення фіксованої суми виплати компенсації втрачається, якщо Ви не
подасте Вашу заяву до 31.03. наступного року. Це крайній термін, після закінчення
якого претензія більше не може бути заявлена.
Приклад:
Рік піклування закінчується 15.08.2009 року. Заяву необхідно подати щонайпізніше
31.03.2010 року.
Формуляр заяви Ви можете отримати за запитом. Крім того, заяву також можна
подати неформально.

2. Відшкодування витрат, ст. 1835 Цивільного кодексу
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Якщо Ваші витрати перевищують суму 400 євро, то у цьому разі Вам треба буде
надати детальні докази (день відвідування, здійснені телефонні дзвінки, квитанції за
поштові витрати із вказанням адресата тощо). У разі, якщо Ви здійснювали поїздки на
власному легковому автомобілі, Вам буде відшкодовано 42 центи за кілометр.
Право на відшкодування окремих витрат втрачає силу, якщо Ви не подасте відповідну
заяву підопічній особі або у опікунський суд протягом 15 місяців з моменту їх
виникнення.

3. Право вибору
Ви можете вибрати лише один вид відшкодування: фіксовану виплату без надання
доказів або ж відшкодування витрат із наданням відповідних доказів. Виберіть
варіант, який для Вас є найзручнішим. Вибраний варіант є обов’язковим.
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Ця пам’ятка діє відповідно і для осіб, що виконують функції попечителів або доглядаючого персоналу

4. Процедура отримання відшкодування
Якщо підопічна особа є малозабезпеченою, тобто якщо її доходи є нижчими
мінімальної ставки соціального забезпечення і у неї немає майна, що перевищувало
б розмір захищених законом активів, то тоді за заявою Ваші витрати будуть
відшкодовані державою.
Вартість активів, захищених за законом, складає, як правило, 5 000 євро.
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Якщо підопічна особа має достатні доходи або майнові активи, то компенсацію
витрат із наданням детальних доказів (див. вище 2) Ви можете отримати без подання
заяви за рахунок майна підопічної особи одразу ж після того, як вони виникли. Якщо
Ви вибрали варіант із фіксованим розміром відшкодування (див. вище 1), то тоді після
закінчення опікунського року Ви можете отримати цю суму із майна підопічної особи.
Перевірка здійснюється у рамках бухгалтерського обліку або звітності.

