İflas maaşı hakkında önemli bilgiler
İflas maaşı nedir ve hangi koşullarda ödenir?
İflas maaşı iş bulma kurumu (Agentur für Arbeit) tarafından ödenen bir ödenektir. Bu ödenek iş
verenden maaşını alamayan işçiler için iş bulma kurumundan onaylanır.
İflas maaşının iş verme kurumu tarafından onaylanması için şart koşulan husus, iş vereninin bulunduğu
kentin yerel mahkemesinde iflas başvurusunda bulunmasıdır. Çalışanlar için iflas davasının açılışı
çalışanlar için asildir.
İflas maaşı hangi süre için ödenir?
İflas maaşı, iflas olayının var olmasından önce azami üç ay veya doksan günlük süre için ödenir.
Eğer iş veren üç aydan daha az çalışanlarına maaş ödememiş ise, o zaman iflas maaşının ödeme süresi
aynı oranda kısalır.
Örnek: İflas açılışı yani iflas başvurusunun yerel mahkemeye intikal tarihi 1 Temmuz 2021 ise ve Nisan
2021’ den itibaren maaşlar iş veren tarafından ödenmemiş ise, bu durumda iflas maaş süresi
01. Nisan 2021 den başlar ve 30. Haziran 2021 de son bulur.
Eğer iş veren üç aydan daha fazla (örneğin beş ay) çalışanlara maaş ödememiş ise, bu duruma rağmen
sadece en fazla son üç aylık dilim iflas maaşı ödemesi onaylanır. Açıkta kalan ödenmemiş diğer
miktarlar yetkili iflas yönetecisine iflas çizelgesine bildirmek üzere taleb edilir.
Eğer çalışanın iş sözleşmesi (ilişkisi) iflas açılışından önce biter ise, bu durumda açıkta kalan ve
ödenmemiş maaş ödemeleri için iflas parası iş ilişkinin bitiminden önceki en fazla son üç aylık dilimi
için ödenir.
İflas Maaşın yüksekliği hakkında bilgiler
İflas maaşın yüksekliği net maaşın tutarı kadardır. Brüt maaşınızdan kanunlar gereği maaş vergisi ve
sosyal sigorta kurumlarına ödenen sigorta aidatları düşürüldüğünde, net maaşınızın tutarı belirlenir.
İflas maaşın azami sınır emek belirleme sınır (Leistungsbemessungsgrenze) tarafından belirlenir. Bu
sınır 2020 yılında Batı Almanya için 6.900 Avro’ dur, Doğu Almanya için 6.450 Avro’ dur. 2021 yılı
itibaren Batı Almanya için 7.100 Avro’ya, Doğu Almanya için 6.700 Avro’ya yükselmiştir.
Hangi maaş bileşenleri iflas maaşında hesaba katılır?
Ifas maaş sürecinde emek ilkesi (Erarbeitungsprinzip) geçerlidir. İflas parasına uygun, hak taleb edilen
iflas maaşı süresi içinde çalışan tarafından kazanılan bütün maaş bileşenleri iflas maaşı çerçevesince
belgelenir. Bu maaş bileşenlere maaşlar, mesai saatleri, fazla mesai saatleri, zorluk ek ücretleri
(Erschwerniszuschläge), maaş devamlılığı (Lohnfortzahlung), istihdam kazanımlarını ve sermaye
oluşumu teşvik etmek için işveren tarafından ödenen prim (VWL / Vermögenswirksame Leistung),
maaş vergisine tabi olmayan ve maaşa ek ödenen hibeler ve son olarakda özel sağlık sigorta
kurumlarına işveren tarafından ödenen primler dahildir.
İflas maaşına uygun olmayan ödenekler sıralananlardan ibarettir: İş çıkış tazminatı, izin kullanımda
ödenen izin parası, doğrudan ödenen sigorta ödenekleri (Gehaltsumwandlung i.R. einer
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Direktversicherung), emekliğin yanı sıra iş veren tarafından ödenen mesleki emeklilik (Betriebsrente)
ve iflas maaş süreci dışında olan bütün maaş bileşenleri.
Ne zaman ve hangi kurum ve kuruluşdan iflas maaşı alabirim?
İflas Maaşı ödemeleri için, iflas etmiş olan iş verenin bulunduğu merkezin iş bulma kurumu (Agentur
für Arbeit) yetkilidir. İflas maaş ödemeleri, iş bulma kurumunda bütün ilgili bilge ve belgeler
bulundugunda iflas açılışından sonra başlar. Ondan sonra çalışanların iflas maaşı ödemelerini almaları
için genelde yaklaşık iki hafta geçmektedir.
İflas maaşı almak için başvurmak zorunda mıyım?
Temelde bütün hak sahibi çalışanlar iflas maaşını sorumlu iş bulma kurumunda başvurmalıdırlar.
Bunun için gerekli dilekçe (iflas parası dilekçesi) ya iş bulma kurumunda yerinde dogrudan
doldurulabilir ya da doldurmak üzere iş bulma kuruma genel ag sayfasından indirilebilir.
İflas maaşı için geçerli başvurma süresi, iflas olayının gerçekleşmesinden, bu durumda iflas açılışından
sonra iki ay kadardır. İş bulma kurumu sadece özel istisnalarda ek süre verebilir. Eğer başvuru tanınan
iki aylık süre içinde gerçekleşmey ise, bu durumda iflas maaşına olan hakkınız geçersiz olur.
Eğer bir çalışanın iş ilişkisi iflas açılışından önce biter ise, bu durumda iş bulma kurumuna beklenilen
iflas maaşı çerçevesinde bir ön ödeme başvurusunda bulunulabilir. Ön ödeme tutarının yüksekliğini iş
bulma kurumu belirliyor.
İflas maaşını kim belgeler?
İflas maaşının belgelenmesi iflas eden firma için yetkili kılınan iflas yöneticisinin sorumluluğundadır.
Ancak iflas yöneticisi bu işin yapılması için bir özel personel hizmet şirketini de görevlendirebilir.
İflas maaşından maaş vergisi kesilir mi?
İflas maaşı maaş yerine verilen bir ödeme şekli olduğundan maaş vergisine tabi tutulmaz. Bu ödeme,
gelişme koşuluna (Progressionsvorbehalt) tabidir. İlgili iş bulma kurumu çalışanların alacakları iflas
maaşı için bir belge çıkarıyor ve bu belgenin kişisel gelir vergi beyannamesi ile birlikte vergi dairesine
verilmesi zorunludur.
Sosyal sigorta kurumlarında sigortalığınızın geçerliliği hakkında bilgiler
Bütün çalışanlar yürürlükte olan iflas davası sürecinde sigortalıdırlar. Sosyal sigortaya ait tüm
ödenekler de iş bulma kurumu tarafından iflas maaşı süresi içinde ödenmektedir.

envo personaldienstleistungs gmbH | freihherr – vom – stein – straße 131 | 45473 mülheim an der ruhr
fon: +49 (0)208 377059-0 | fax: +49 (0)208 377059-20 | e-mail: info@envo-pdl.de | www.envo-pdl.de

