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2016/17 okul yılında günlük bakım için Viyana, Nisan 2016
masraf katkı payı enformasyonu

Sayın ebeveynler!

56. Belediye Dairesi – Viyana Okulları sizlere, günlük bakım hizmeti veren okullarda bakım katkı payının tahsil edilmesi ile ilgili
olarak geçerli yönetmelikleri iletmek istemektedir.

Günlük bakım için oluşan masraflar, 2016/2017 okul yılında günlük 5,70 Euro tutarındadır. Bu meblağ yalnız aylık hesaplama
esasının (düşülecek meblağlar dikkate alınmak suretiyle ailenin net geliri) 2.758,42 Euro ’yu aşması durumunda ödenir.
Viyana ’da mukim aileler için bu meblağ sosyal kademelendirmeye tabi tutulabilir. Günlük bakımdan, yalnız sunulmakta olan
öğle yemeğiyle birlikte yararlanmak mümkündür. Bu nedenle öğle yemeği için ek masraflar oluşmaktadır. Ödemeler, okul
idaresi tarafından aylık olarak talep edilir.

Bakım katkı payında indirim yapılması için hesaplama esasının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespit, 10. Belediye Dairesi,
Viyana Ana Okulları hizmet noktalarında yapılmaktadır. Bunun için gerekli olan başvuru formları okullarda bulunmaktadır.

Hizmet noktalarının bütün adreslerini
http://www.wien.gv.at/kontakte/ma10/servicestellen.html

sayfasından ya da +43 1 277 55 55 nolu enformasyon telefonundan öğrenebilirsiniz.

Hizmet noktalarının başvuru gün ve saatleri:
Pazartesi, Salı, Cuma günleri saat 8.00 - 12.00 arası
Çarşamba günleri kapalıdır
Perşembe günleri saat 8.00 - 12.00 ile saat 15.30 - 17.30 arası

Lütfen hizmet noktalarına eksiksiz doldurmuş olduğunuz başvuru formunu ve gelir belgelerinizin hem asıllarını hem de
birer fotokopilerini beraberinizde getiriniz!

Ulaşım: U4 hattı, Margaretengürtel istasyonu, açılış saatleri: Pazartesi’den Cuma’ya kadar saat 7.30 – 15.30 arası
Banka bağlantısı: Bank Austria AG, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT191200051428010694, Veri işlem Sicili: 0000191

http://www.schulen.wien.at/
http://www.wien.gv.at/kontakte/ma10/servicestellen.html


Çalışma ilişkinize göre sizden aşağıdaki gelir belgeleri talep edilmektedir:

Serbest çalışmayanlar:
- son geçerli ücret ve maaş belgesi (fazla mesai ödemeleri dahil)
- gelir seviyesinin düzenli olmaması durumunda, en az 3 aylık bir dönem için ücret ve maaş belgeleri gerekmektedir

Serbest çalışanlar:
- son geçerli gelir vergisi tahakkuk belgesi

Aşağıdaki meblağlar net aile gelirine dahildir:

Velayet sahibinin geliri (Anne) Lohusalık parası
Velayet sahibinin geliri (Baba) Viyana aile yardımı
Çocuk parası Hastalık parası
Çocuk bakım parası Dul ve yetim aylığı
Nafaka / Nafaka peşinatı İş kurumu (AMS)-yardımı
Boşanma sonrasında alınan nafaka Sivil hizmet ücreti + askerlik ve sivil hizmet için nafaka
İşsizlik parası Yüksek öğrenim yardımı, burs
Asgari yaşam güvencesi Örneğin ebeveynlerin ya da akrabaların yardım ödemeleri
Mağduriyet yardımı Kira gelirleri
Emekli maaşı / Emekli maaşı avansı Sermaye malvarlığından gelirler

Bir ücret ya da maaş belgesinde belirtilmiş olan aşağıdaki ödemeler düşülemez:
- belirtilmiş avans geri ödemeleri
- belirtilmiş icra taksitleri
- hesaplanan yemek ödemeleri
- özel emeklilik önlemleri ve/ya da hayat sigortaları için belirtilmiş kesintiler

Bakım katkı payının hesaplanmasında aşağıdaki kalemler dikkate alınmaz:
- Özürlü çocuklar için çocuk parasında arttırma payı
- Bakım paraları
- Özürlü yardımı
- Körler yardımı
- Çok ağır sakatlığı bulunanlara yasal kaza sigortasından ödenen ek rant aylıkları
- Gelir Vergisi Yasası ’nın 34. ve 35. maddeleri gereğince özürlüler için yapılan olağanüstü harcamalar

Aynı hanede oturan kardeş/ler için indirim:
Tam ya da indirimli bakım katkı payından bağımsız olarak, velayet hakkına sahip olan kişinin hanesinde yaşamakta ve çocuk
parası alınmakta olan her çocuk için net aile gelirinden 391,69 Euro tutarında bir meblağ düşülür.

Nafaka ödemelerinin dikkate alınması:
Ebeveynlerin ya da ebeveynlerden birinin hanesinde yaşamayan her çocuk için ailenin nafaka yükümlülüğü çerçevesinde
yapılmış olan sürekli nafaka ödemeleri ya da masraf tazminatı payları (en fazla 391,69 Euro) düşülür.

Hesaplama esasının tespitini en geç Mayıs ayı sonuna kadar yaptırmanızı rica ederiz. 10. Belediye Dairesi’nin hizmet
merkezlerinin bay ve bayan çalışanları, taleplerinizi mümkün olduğu ölçüde derhal ele almaya gayret etmektedirler.
Ancak işlemler birkaç gün de sürebilir. Belgeler size postayla gönderilecektir.
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Belirlenmiş olan hesaplama esası gereğince ne kadar bakım katkı payı ödeneceği ortaya çıkar:

Hesaplama esası: Yemek masrafları: Bakım katkı payı:
1.016,09  Euro ’ya kadar Sıfır katkı payı yok
1.270,66  Euro ’ya kadar Tam katkı payı yok
1.728,01  Euro ’ya kadar Tam ¼ katkı payı  = günlük 1,43 Euro
2.186,46 Euro ’ya kadar Tam ½ katkı payı  = günlük 2,85 Euro
2.758,42  Euro ’ya kadar Tam ¾ katkı payı  = günlük 4,28 Euro
2.758,43  Euro ’dan fazlası Tam Tam ödeyenler = günlük 5,70 Euro

İndirimler ancak okullara ibraz edildikten sonra geçerli olur ve geriye dönük olarak dikkate alınamaz. Her gelir değişikliğinin
derhal 10. Belediye Dairesi’nin hizmet noktasına ve okul idaresine bildirilmesi şarttır.

Bakım bölümüne kabul edilebilir bir gerekçeyle (Okul eğitim yasasının 45. maddesinin 7. fıkrası) arka arkaya 3 ders gününden
uzun bir süre gidilmemesi durumunda, gidilmeyen bu günlerin bakım katkı payı, ebeveyn(ler)in başvurusu üzerine alacak
olarak hesaba geçilir.

Öngörülmüş ödeme tarihlerine kesinlikle uyulması gerekmektedir. Talep edilen katkı paylarının ödenmemesi, sizin için önemli
artı masraflara yol açar ve çocuğunuzun bakım kapsamından çıkarılmasına neden olabilir (Okul eğitim yasasının 33.
maddesinin 7a fıkrası).

Bilgi almak için bay/bayan okul yöneticisi ya da bay/bayan boş zaman yöneticisi ve esaslara ilişkin sorularda MA 56 da (Bayan
Brunner Tel-No. +43 1 59916 95051) memnuniyetle emrinizdedir.

Ortaya çıkan sorunlara kısa yoldan çözüm bulmaya gayret etmekteyiz ve sizlere önümüzdeki okul yılı için en iyi dileklerimizi
sunarız.

                           Dostane selamlarla
                              Şube yöneticisi:

Daire baş müşaviri Ciza
Tel.: +43 1 59916 95071

                             Mag. Oppenauer
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