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ZADEVA: IZMENJAVA PODATKOV MED NOSILCI ZA DODELITEV DRUŽINSKIH DAJATEV
V OKVIRU KOORDINACIJE SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI
Države članice EU v prvi vrsti zasledujejo cilj hitre, enotne ter strukturirane izmenjave informacij
med pristojnimi nosilci za namene dodelitve in izračuna družinskih dajatev. Da bi bilo doseženo
čim bolj nemoteno delovanje in učinkovito vodenje postopkov, s katerimi se izvajajo pravila za
koordinacijo sistemov socialne varnosti, v obdobju, ki za državljane EU še predstavlja
sprejemljiv časovni okvir glede pridobitve informacij v zvezi z njihovimi družinskimi dajatvami, je
potrebno zagotoviti učinkovito in tesnejše sodelovanje nosilcev socialne varnosti, kar je bistveno
za zagotavljanje, da so pravice oseb v smislu Uredbe (ES) št. 883/2004 izpolnjene hitro in pod
najbolj ugodnimi pogoji.
V skladu z navedenim ter na podlagi vodilnih načel, ki postavljajo v ospredje dobro sodelovanje
med nosilci, pragmatizem in prožnost konkretnega postopka znotraj koordinacije sistemov
socialne varnosti, bo od 1. januarja 2018 mogoča izmenjava informacij socialne varnosti
izključno med pristojnimi nosilci držav članic EU. Za razliko kot doslej, ko so se za informacije v
zvezi z njihovimi konkretnimi primeri lahko na pristojne institucije obračali tudi državljani držav
članic EU sami. Pri čemer so pretekle izkušnje pokazale, da je vpetost državljanov držav članic
EU pri pridobitvi informacij glede prejemanja družinskih dajatev od pristojnih institucij, ki delujejo
v sistemih socialne varnosti, v večini obravnavanih primerov podaljševalo in oteževalo
poenostavitev postopkov, kar bi sicer koristilo vsem zadevnim akterjem.
Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke kot pristojna institucija v Republiki
Sloveniji tako od 1.1.2018 naprej v potrditev ne bo več sprejemala obrazcev E 411 neposredno
od strank, temveč bo potrjevala le tiste, ki jih po prejela od pristojnih institucij iz tujine.
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