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2016/17 okul y nda günlük bak m için

Viyana, Nisan 2016

masraf katk pay enformasyonu

Say n ebeveynler!
56. Belediye Dairesi – Viyana Okullar sizlere, günlük bak m hizmeti veren okullarda bak m katk pay n tahsil edilmesi ile ilgili
olarak geçerli yönetmelikleri iletmek istemektedir.
Günlük bak m için olu an masraflar, 2016/2017 okul y nda günlük 5,70 Euro tutar ndad r. Bu mebla yaln z ayl k hesaplama
esas n (dü ülecek mebla lar dikkate al nmak suretiyle ailenin net geliri) 2.758,42 Euro ’yu a mas durumunda ödenir.
Viyana ’da mukim aileler için bu mebla sosyal kademelendirmeye tabi tutulabilir. Günlük bak mdan, yaln z sunulmakta olan
le yeme iyle birlikte yararlanmak mümkündür. Bu nedenle ö le yeme i için ek masraflar olu maktad r. Ödemeler, okul
idaresi taraf ndan ayl k olarak talep edilir.
Bak m katk pay nda indirim yap lmas için hesaplama esas n tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespit, 10. Belediye Dairesi,
Viyana Ana Okullar hizmet noktalar nda yap lmaktad r. Bunun için gerekli olan ba vuru formlar okullarda bulunmaktad r.
Hizmet noktalar n bütün adreslerini
http://www.wien.gv.at/kontakte/ma10/servicestellen.html
sayfas ndan ya da +43 1 277 55 55 nolu enformasyon telefonundan ö renebilirsiniz.
Hizmet noktalar n ba vuru gün ve saatleri:
Pazartesi, Sal , Cuma günleri saat 8.00 - 12.00 aras
Çar amba günleri kapal r
Per embe günleri saat 8.00 - 12.00 ile saat 15.30 - 17.30 aras
Lütfen hizmet noktalar na eksiksiz doldurmu oldu unuz ba vuru formunu ve gelir belgelerinizin hem as llar
birer fotokopilerini beraberinizde getiriniz!

Ula m: U4 hatt , Margaretengürtel istasyonu, aç saatleri: Pazartesi’den Cuma’ya kadar saat 7.30 – 15.30 aras
Banka ba lant : Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT191200051428010694, Veri i lem Sicili: 0000191

hem de

Çal ma ili kinize göre sizden a

daki gelir belgeleri talep edilmektedir:

Serbest çal mayanlar:
- son geçerli ücret ve maa belgesi (fazla mesai ödemeleri dahil)
- gelir seviyesinin düzenli olmamas durumunda, en az 3 ayl k bir dönem için ücret ve maa belgeleri gerekmektedir
Serbest çal anlar:
- son geçerli gelir vergisi tahakkuk belgesi
daki mebla lar net aile gelirine dahildir:
Velayet sahibinin geliri (Anne)
Velayet sahibinin geliri (Baba)
Çocuk paras
Çocuk bak m paras
Nafaka / Nafaka pe inat
Bo anma sonras nda al nan nafaka
sizlik paras
Asgari ya am güvencesi
Ma duriyet yard
Emekli maa / Emekli maa avans

Lohusal k paras
Viyana aile yard
Hastal k paras
Dul ve yetim ayl
kurumu (AMS)-yard
Sivil hizmet ücreti + askerlik ve sivil hizmet için nafaka
Yüksek ö renim yard , burs
Örne in ebeveynlerin ya da akrabalar n yard m ödemeleri
Kira gelirleri
Sermaye malvarl ndan gelirler

Bir ücret ya da maa belgesinde belirtilmi olan a
daki ödemeler dü ülemez:
- belirtilmi avans geri ödemeleri
- belirtilmi icra taksitleri
- hesaplanan yemek ödemeleri
- özel emeklilik önlemleri ve/ya da hayat sigortalar için belirtilmi kesintiler
Bak m katk pay n hesaplanmas nda a
daki kalemler dikkate al nmaz:
- Özürlü çocuklar için çocuk paras nda artt rma pay
- Bak m paralar
- Özürlü yard
- Körler yard
- Çok a r sakatl bulunanlara yasal kaza sigortas ndan ödenen ek rant ayl klar
- Gelir Vergisi Yasas ’n n 34. ve 35. maddeleri gere ince özürlüler için yap lan ola anüstü harcamalar
Ayn hanede oturan karde /ler için indirim:
Tam ya da indirimli bak m katk pay ndan ba ms z olarak, velayet hakk na sahip olan ki inin hanesinde ya amakta ve çocuk
paras al nmakta olan her çocuk için net aile gelirinden 391,69 Euro tutar nda bir mebla dü ülür.
Nafaka ödemelerinin dikkate al nmas :
Ebeveynlerin ya da ebeveynlerden birinin hanesinde ya amayan her çocuk için ailenin nafaka yükümlülü ü çerçevesinde
yap lm olan sürekli nafaka ödemeleri ya da masraf tazminat paylar (en fazla 391,69 Euro) dü ülür.
Hesaplama esas n tespitini en geç May s ay sonuna kadar yapt rman rica ederiz. 10. Belediye Dairesi’nin hizmet
merkezlerinin bay ve bayan çal anlar , taleplerinizi mümkün oldu u ölçüde derhal ele almaya gayret etmektedirler.
Ancak i lemler birkaç gün de sürebilir. Belgeler size postayla gönderilecektir.
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Belirlenmi olan hesaplama esas gere ince ne kadar bak m katk pay ödenece i ortaya ç kar:
Hesaplama esas :
1.016,09 Euro ’ya kadar
1.270,66 Euro ’ya kadar
1.728,01 Euro ’ya kadar
2.186,46 Euro ’ya kadar
2.758,42 Euro ’ya kadar
2.758,43 Euro ’dan fazlas

Yemek masraflar :
r
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam

Bak m katk pay :
katk pay yok
katk pay yok
¼ katk pay = günlük 1,43 Euro
½ katk pay = günlük 2,85 Euro
¾ katk pay = günlük 4,28 Euro
Tam ödeyenler = günlük 5,70 Euro

ndirimler ancak okullara ibraz edildikten sonra geçerli olur ve geriye dönük olarak dikkate al namaz. Her gelir de
derhal 10. Belediye Dairesi’nin hizmet noktas na ve okul idaresine bildirilmesi artt r.

ikli inin

Bak m bölümüne kabul edilebilir bir gerekçeyle (Okul e itim yasas n 45. maddesinin 7. f kras ) arka arkaya 3 ders gününden
uzun bir süre gidilmemesi durumunda, gidilmeyen bu günlerin bak m katk pay , ebeveyn(ler)in ba vurusu üzerine alacak
olarak hesaba geçilir.
Öngörülmü ödeme tarihlerine kesinlikle uyulmas gerekmektedir. Talep edilen katk paylar n ödenmemesi, sizin için önemli
art masraflara yol açar ve çocu unuzun bak m kapsam ndan ç kar lmas na neden olabilir (Okul e itim yasas n 33.
maddesinin 7a f kras ).
Bilgi almak için bay/bayan okul yöneticisi ya da bay/bayan bo zaman yöneticisi ve esaslara ili kin sorularda MA 56 da (Bayan
Brunner Tel-No. +43 1 59916 95051) memnuniyetle emrinizdedir.
Ortaya ç kan sorunlara k sa yoldan çözüm bulmaya gayret etmekteyiz ve sizlere önümüzdeki okul y için en iyi dileklerimizi
sunar z.

Daire ba mü aviri Ciza
Tel.: +43 1 59916 95071

Dostane selamlarla
ube yöneticisi:
Mag. Oppenauer
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