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2021 januártól minden biztosított jogosulttá válik az elektronikus
betegdokumentumra. A biztosított kérésére minden betegpénztárnak biztosítania kell
azt. A második negyedévtől csatlakoztatják az összes szolgáltatót, akik 2021. július 1től a beteg kérésére kötelesek bevezetni az adatokat a dokumentumba.
Az orientációs érték szövetségi szinten január 1-től 1,25%-kal növekedik. A
honoráriumokról szóló egyeztetésre a Betegpénztárak Szövetségi Egyesülése
(Kassenärztliche Bundesvereinigung – KBV) és a kötelező betegbiztosítás
ernyőszervezete között (GKV-Spitzenverband) között 2020 szeptemberében került sor.
A járulékszámítási határ 2021. január 1-től 56.250 EUR-ról 58.050 EUR-ra
emelkedik. A biztosítási kötelezettség határa évi 62.550 EUR-ról 64.350 EUR-ra
emelkedik.
Az átlagos kiegészítő járulék a kötelező betegbiztosítás keretében 1,1%-ról 1,3%-ra
emelkedik. Az általános járulékkulcs továbbra is 14,6%.
A hepatitis B és hepatitis C bekerül az egészségügyi szűrővizsgálatok körébe. A 35
év alattiak évente egy alkalommal jogosultak hepatitis-szűrésre.
A magzatok orvosilag nem indikált 3D és 4D-ultrahangvizsgálata a sugárvédelemről
szóló rendelet alapján tilos. A 2D-vizsgálatokat a terhességgondozás keretében
továbbra is biztosítják.
A kórházakban 2021. február 1-től bevezetik az ápolószemélyzet minimális
létszámát. Az intenzív terápia, a pediátriai intenzív terápia, a szívsebészet, az általános
sebészet, a baleseti sebészet, a neurológia, a geriátria, a belgyógyászat és a kardiológia
területén biztosítani kell a minimális létszámokat.
Az eddigiekhez képest további 20.000 segédápolói státusz finanszírozása az
ápolásbiztosítás keretében. Ennek összköltségei 680 millió EUR-ra becsülhetők. E
költségek nem terhelhetik az ápolásra szoruló személyeket.

A kötelező ápolásbiztosítás tagjai már tizenkét hónap elteltével betegpénztárat
válthatnak. Korábban ez csak tizennyolc hónap elteltével volt lehetséges.
Munkahelyváltás vagy önálló vállalkozásba való áttérés esetén direkt módon új
betegpénztárat lehet választani.
A jogszabályban előírt minimálbér 2021. január 1-től 9,35 EUR/óráról 9,50
EUR/órára emelkedik. A minimálbér 2022-ig lépcsőzetesen 10,45 EUR/órára
emelkedik.
Az adómentesség határa az eddigi 9.408 EUR-ról 9.744 EUR-ra emelkedik. A 42%os maximális adókulcs határa enyhén, 57.919 éves jövedelemre emelkedik. A
gyermeküket egyedül nevelő szülők magasabb összeget vonhatnak le adójukból.
Az általános forgalmi adó továbbra is 19%, közszükségleti cikkeknél 7%. A 2020
július és december közötti ideiglenes áfacsökkentés konjunkturális jellegű volt.
Áfaköteles szolgáltatásaik elszámolása során az orvosoknak ezt figyelembe kell
venniük. Ez a dologi költségekre is kiterjed.
A szolidaritási pótlék 2021. január 1-től részben megszűnik. Az adófizetők
legmagasabb jövedelemmel rendelkező tíz százalékának azonban továbbra is fizetnie
kell. Ha a bér szerinti jövedelemadó nem haladja meg a 16.956 EUR-t (házaspároknál
a 33.912 EUR-t), nem kell szolidaritási pótlékot fizetni. Ugyancsak nem kell
befizetniük a szolidaritási pótlékot az évi 73.000 EUR és 109.000 EUR közötti
jövedelemmel rendelkező szingliknek.
Az egészségügyi szakdolgozók keresete 2021. január 1-től hat százalékkal emelkedik.
Az elektronikus orvosi zárójelentés 2021. április 1-től csak akkor érvényes, ha azt
KIM-szolgálaton keresztül küldik. Az eredeti 2021. január 1-i határidőt
meghosszabbították, mivel a KIM-szolgálatok a tervezettnél később jelentek meg a
piacon. (KIM – Kommunikation im Medizinwesen; https://www.kbv.de/html/kim.php )
2021. február 1-én hatályba lép a sugárterapeuták honoráriumtáblájának
átdolgozott verziója.
Az Egyesült Királyságból származó biztosítottak számára kiállított, EU-logoval
ellátott európai egészségbiztosítási kártyák az év végén elveszítik érvényességüket.
Az Egyesült Királyság az EU logoja nélküli új kártyát bocsát ki: Citizens‘ Rights
(CRA) EHIC.
A pandémia által kiváltott gazdasági válság utáni pénzügyi stabilizáció érdekében a
kötelező betegbiztosítás ötmilliárd EUR összegű adóforrásokból származó szövetségi
kiegészítő támogatásban részesül. Ezenkívül a betegpénztárak pénzügyi tartalékaiból
egyszeri alkalommal nyolcmilliárd EUR-t helyeznek át az egészségügyi alap
bevételeibe. Továbbra is fennmarad a kiegészítő járulékok emelésének tilalma és a
fölös pénzügyi tartalékok fokozatos elköltésére irányuló kötelezettség. Ezek a
rendelkezések az egészségügyi ellátás és az ápolás javításáról szóló törvény
(Versorgungsverbesserungsgesetz) elemeit képezik. A kiadásokat fedező kiegészítő
járulékkulcs a kötelező betegbiztosítás keretében 0,2 százalékpontról 1,3
százalékpontra emelkedik.

