TỜ PHỤ SỐ 1
ĐỂ XÁC ĐỊNH PHÍ TỔN PHÙ HỢP CHO NHÀ Ở VÀ LÒ SƯỞI

Mã số chi tiêu trong gia đình:

Người đứng đơn

Họ:
Mã số khách hàng:
Tên gọi:
Đường phố, số nhà
- hoặc sống với ai Số bưu điện, địa danh:
Số điện thọai (với số đầu tỉnh)và / hoặc hộp thư điện tử khi liên lạc:
Tài khoản:
Số nhà Băng:
Tên Tài khoản, quĩ tiết kiệm
hoặc các cơ quan tín dụng khác: .
Tên của người đứng tài khoản:

Số tài khoản:

Quan hệ về nhà ở của những người có khả năng đi làm nhưng cần sự giúp đỡ và những người cùng
sống trong gia đình
(1) 1 Nhà thuê
Tên, địa chỉ của chủ nhà: _______________________________________
_______________________________________
Tài khoản của chủ nhà : Số nhà Băng: ______________
Số tài khoản: ______________
Tên nhà Băng hoặc các viện quĩ tiền tệ: _________________________________
Tiền thuê nhà ( không tính nhà để xe, chỗ đỗ xe và các phí tổn phụ) ________
Euro / hàng tháng
( Yêu cầu trình hợp đồng thuê hoặc các giấy tờ tương tự)
(2) 1 Tôi/chúng tôi là:
Sở hữu tư nhân một

1 Ngôi nhà riêng

Tiền nợ lãi phải trả :
( Yêu cầu chứng minh kèm theo)

1 Căn hộ riêng
__________ Euro / hàng tháng

(3) 1 Tôi/chúng tôi co quyền ở không mất tiền ở nhà của: _____________________________________
_____________________________________
(4) 1 Kê khai về căn hộ / ngôi nhà
Tổng diện tích căn hộ/ ngôi nhà: ____________ Bao nhiêu phòng: __________
Diện tích để ở :
____________ Bao nhiêu nhà bếp: __________
Xây xong từ khi nào :
____________ Bao nhiêu phòng tắm: __________
Trường hợp nhà riêng: Tổng số các căn hộ: ___________

(5) 1 Phí tổn về lò sưởi (Đề nghị trình bằng chứng)
_________ Euro/ hàng tháng
1 Phí tổn tổng hợp của hệ lò sưởi trung tâm – năm chế tạo ________ Euro/ hàng tháng
Căn hộ được sử dụng nguồn nước nóng từ trung tâm dẫn về ?
1 có 1 không
Tự lo nhiên liệu để đốt
1 có 1 không
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1 Phí tổn phụ (Đề nghị trình bằng chứng):
1 Các phí tổn để ở khác: (Đề nghị trình bằng chứng)

Euro/ hàng tháng
Euro/ hàng tháng

(6) 1 Đã nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà ngày: __________ tại: ____________________
1 Trợ cấp tiền nhà được lĩnh từ: ___________________ đến _____________________
hàng tháng là : ______________ Euro
1 Bị bác đơn xin trợ cấp tiền nhà (Đề nghị trình bằng chứng)
_____________
(7) 1 Trong căn hộ / Trong căn nhà gồm có những người sau đây trú ngụ:
Họ và tên :_____________________________quan hệ họ hàng :_________________
Họ và tên :_____________________________quan hệ họ hàng :_________________
Họ và tên :_____________________________quan hệ họ hàng :_________________
Họ và tên :_____________________________quan hệ họ hàng :_________________
Họ và tên :_____________________________quan hệ họ hàng :_________________
Họ và tên :_____________________________quan hệ họ hàng :_________________
Họ và tên :_____________________________quan hệ họ hàng :_________________
Họ và tên :_____________________________quan hệ họ hàng :_________________
Trong đó, theo giấy công chứng, những người sau đây có quyền ở không mất tiền

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng.

_____________
Địa danh,
ngày, tháng, năm

_____________
Chữ ký của
người đứng đơn

_______________
________________
Địa danh,
Chữ ký của
ngày, tháng, năm
người đỡ đầu
(nếu người đứng đơn dưới vị thành

niên)
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TỜ PHỤ SỐ 2
CAM KẾT VỀ THU NHẬP / GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ THU NHẬP
DÀNH CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN VÀ NHỮNG THÀNH VIÊN SỐNG TRONG NHÀ
Người đứng đơn :
Họ :
Tên gọi :

Mã số gia đình:
Mã số người đứng đơn :
Kê khai sự thu nhập của người đứng đơn và các thành viên trong gia đình

Họ :_____________

Tên gọi:___________Ngày tháng năm sinh : ________________
_____________________
Trách nhiệm phải khai báo thu nhập nằm trong điều luật 60, Quyển II Bộ luật xã hội. Đề nghị những chỗ sửa
đều phải có chữ ký riêng. Người đệ đơn được phép xem lại đơn ( những mục kê khai của người đệ đơn đã
hoàn chỉnh ) đã nộp. ( Áp dụng quyền được đòi hỏi thẫm vấn theo luật 24 quyển 10 Bộ luật xã hội )
Tôi có thu nhập như sau (đánh dấu vào ô thích hợp) :
1 Tiền lương làm việc cũng như giấy chứng nhận của chủ hãng (mặt sau)
1Thu nhập từ kinh doanh (tự ước tính đánh giá)
1Hưu trí, trợ cấp hưu bổng _________________________ hàng tháng, số tiền là _______ Euro
Yêu cầu khai loại lươg hưu và giấy chứng nhận lương hưu mới nhất (bản sao là đủ). Nếu Ngài là người
hưởng lương hưu vì mất sức lao động, hãy trả lời những câu hỏi sau:
1Ngài có được cấp thẻ tàn tật nặng với ký hiệu G ?
1có 1không
1Tiền thất nghiệp
1 hàng ngày 1 hàng tuần ____________ Euro
Ngài hãy khai mức lương dùng để sinh sống :
1 hàng ngày 1 hàng tuần ____________ Euro
1 Các khoản thu nhập khác ( so với mục VI của tờ đơn, yêu cầu chứng minh gửi kèm)
Loại ______________từ ___________đến _________hàng tháng _______ Euro
Loại ______________từ ___________đến _________hàng tháng _______ Euro
1 Chỉ có thu nhập một lần ( ví dụ tiền thuế được trả lại, tiền bồi thường, tiền trợ cấp cho nhà riêng)
Loại ______________ được chuyển vào : ______________ với số tiền: __________ Euro
Những chi phí cho công việv của tôi mà chủ hãng hoặc người thứ ba không thanh toán
Chỉ dẫn: Sự chi phí vào mục đích của thu nhập mà không phải là tự kinh doanh là mối liên hệ cần thiết của chi
tiêu( phí tổn quảng cáo) được lưu tính. Số tiền khấu hao hàng tháng. Sở lao động sẽ trả 15,33 Euro/ hàng
tháng. Phí tổn giao thông để đến chỗ làm sẽ được tính 0,06 Euro/km. Tính vào tiền thu nhập
Nếu chi phí cao hơn mức qui định, yêu cầu phải có bằng chứng.!
Quãng đường ngắn nhất từ nhà đến chỗ làm việc ______________________
Đọan đường đơn giản dài ___________km, được đi đều đặn __________ngày đi làm trong tuần
Tôi có chi phí thêm, ví dụ mua vé tháng đi giao thông công cộng ( yêu cầu chứng minh )
Loại: _______________________________Vé hàng tháng ___________ Euro
Sụ chi phí dành cho các bảo hiểm theo luật pháp quy định (kể cả thu nhập khác)
Bảo hiểm ngôi nhà
1 hàng tháng 1 ¼ năm 1 ½ năm 1 cả năm _____ Euro
Bảo hiểm Ô tô
(không tính bảo hiểm thiệt hại
một phần hay toàn phần Kasko)
1hàng tháng 1¼ năm 1½ năm
1cả năm ______ Euro
Những bảo hiểm bắt buộc theo luật 1hàng tháng 1¼ năm 1½ năm
1cả năm ______ Euro
1cả năm ______ Eur
Tiền để dưỡng già
1hàng tháng 1¼ năm 1½ năm
( Số tiền đóng hưu Riester )
Yêu cầu gửi kèm theo những bằng chứng )
Chỉ dẫn :
Đối với những bảo hiểm tư nhân tự do không bắt buộc mà lý do và số tiền phải đóng sẽ được tính bằng một
khoản tiền cố định lấy từ thu nhập ra. Đối với những bảo hiểm này không cần chứng minh.
Nếu Ngằi không phải đóng bảo hiểm hưu trí và y tế bắt buộc theo luật. Ngài có thể đóng bảo hiểm cho trường
hợp ốm đau, cho nhu cầu cần chăm sóc và để dưỡng già, số tiền đó sẽ được trích từ thu nhập ra. Điều này
cũng cần có giấy chứng minh phù hợp kèm theo.
Công nhận lời khai trên đây là đúng.
_______________________________________________________________________________
Ngày tháng năm
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TỜ KHAI PHỤ SỐ 3
ĐỂ XÁC ĐỊNH CỤ THỂ VỀ ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN

Người đứng đơn:
Họ:
Tên gọi:

Mã số nhu cầu chi tiêu gia đình:
Mã số khách hàng:

Tài sản là toàn bộ vật chất được tính giá trị ra tiền phù hợp với giá trị vật chất của người có, được tính vào thời
điểm nộp đơn, ngoài những tài sản có sau khi nộp đơn.
Thuộc về tài sản có - không phụ thuộc là tài sản đang có ở trong nước hay nước ngoài - đặc biệt là tiền mặt,
tiền trong nhà băng hay quĩ tiết kiệm, cổ phần chứng khoán, tiền hợp đồng xây dựng, cổ phần và những phần
vốn của tiền cổ phần, cũng như những đòi hỏi tài sản luân chuyển, có nhà riêng hay đất cũng như có quyền
thuộc về đất đai. Quan trọng là những tài sản riêng của Ngài và của những thành viên sống và sinh hoạt chung
trong gia đình.
Tất cả những bản khai về tài sản hiện có và những chi phí đều phải có cơ sở chính xác và phải có chứng minh
phù hợp. Ngài hãy nộp kèm cả những tờ chứng thực của nơi cho vay tín dụng về cước phí cũng như lãi xuất
khi mượn.
(1) Ngài hay người bạn đời cùng mọi người sống cùng trong gia đình (dựa theo mục IIvà III
của đơn) đã làm đơn xin miễn thuế cho số tiền vốn / tiền lãi xuất ( ví dụ như quĩ tín dụng, quĩ □ có □ không
tiền xây dựng, các hãng bảo hiểm cuộc sống, các cơ quan hành chính xác minh về nợ của
liên hoặc tiểu bang ) ?
Nếu có:
Tổng số của những đơn xin miễn giảm ____Người đứng đơn____vợ chồng____cùng nhau
Những người khác
Tên ________________________________________
Tên ________________________________________
Tên ________________________________________
(2) Ngài, vợ chồng, bạn đời và những người sống cùng trong gia đình có tài khoản hoặc quĩ
tiết kiệm.
2.1 Tài khoản để lưu động:
□ có □ không
Tổng số tiền ________ Euro
Chủ tài khoản __________________________
Tổng số tiền ________ Euro
Chủ tàikhoản____________________________
Tổng số tiền ________ Euro
Chủ tài khoản___________________________
Tổng số tiền ________ Euro
Chủ tài khoản ___________________________
2.2 Tiền mặt:
Tổng số tiền________ Euro
Tổng số tiền________ Euro

Quyền sở hữu___________________________
Quyền sở hữu___________________________

□ có □ không

2.3 Sổ tiết kiệm:
▪ Tổng số tiền __________Euro
Lãi xuất năm cuối cùng là ______________ Euro
Tên người đứng sổ TK______________________________________________
▪ Tổng số tiền __________Euro
Lãi xuất năm cuối cùng là ______________ Euro
Tên người đứng sổ TK_____________________________________________
▪ Tổng số tiền __________Euro
Lãi xuất năm cuối cùng là ______________ Euro
Tên người đứng sổ TK_____________________________________________

□ có □ không

2.4 Tiền ngân phiếu, cổ phần ( ví dụ cổ phần, tiền vốn cổ phần v. v...)

□ có □ không

▪ Tên người đứng gửi tiền: ________________________________________
Giá trị hiện hành
Số tiền của năm ngoái
Phí tổn báo cắt sớm
__________ Euro
__________ Euro
cước phí_______ Euro
Số tiền trái phiếu ___________Euro
Số tiền lãi xuất cho vay ___________Euro

© Diên Hồng e.V.

Der Verfasser dieser Übersetzung übernimmt keine rechtliche Gewähr.

Seite 4

▪ Tên người đứng gửi tiền: ________________________________________
Giá trị hiện hành
Số tiền của năm ngoái
Phí tổn báo cắt sớm
__________ Euro
__________ Euro
cước phí_______ Euro
Số tiền trái phiếu ___________Euro
Số tiền lãi xuất cho vay ___________Euro
▪ Tên người đứng gửi tiền: ________________________________________
Giá trị hiện hành
Số tiền của năm ngoái
Phí tổn báo cắt sớm
__________ Euro
__________ Euro
cước phí_______ Euro
Số tiền trái phiếu ___________Euro
Số tiền lãi xuất cho vay ___________Euro
2.5 Tiền vốn bảo hiểm tính mạng / Bảo hiểm hưu trí tư nhân.

□ có □ không

▪ Người đứng hợp đồng _______________________________________________
Tiền trả khi mua lại
đến nay đã trả
Số tiền phải đóng bảo hiểm
__________ Euro
________ Euro
_______________ Euro
▪ Người đứng hợp đồng _______________________________________________
Tiền trả khi mua lại
đến nay đã trả
Số tiền phải đóng bảo hiểm
__________ Euro
________ Euro
_______________ Euro
▪ Người đứng hợp đồng _______________________________________________
Số tiền phải đóng bảo hiểm
Tiền trả khi mua lại
đến nay đã trả
__________ Euro
________ Euro
_______________ Euro

2.6 Hợp đồng cho quĩ tiết kiệm xây đất:

□ có □ không

▪ Chủ nhân của hợp đồng ____________________________________________
Số tiền có theo giá chung ____________________ Euro
▪ Chủ nhân của hợp đồng ____________________________________________
Số tiền có theo giá chung ____________________ Euro
▪ Chủ nhân của hợp đồng ____________________________________________
Số tiền có theo giá chung ____________________ Euro
(3) Ngài hay những thân nhân cùng sống và sinh hoạt trong nhà không phải đóng bảo hiểm
hưu trí?
Nếu có: những ai trong ô số (2) đã nêu trên đóng tiền để phục vụ khi già yếu?
_________________________________________________

□ có □ không

Ai là người được miễn đóng bảo hiểm (yêu cầu gửi kèm theo giấy chứng nhận)
_________________________________________________
(4) Ngài hay những người cùng sống trong gia đình đều có chung tài sản phải đánh thuế để □ có □ không
dưỡng già?
Nếu có: Yêu cầu trình mức tài sản hiện có và hợp đồng
(5) (a) Ngài hay những người sống trong gia đình có chung hay riêng một khu đất đã xây
dựng và/hoặc căn hộ riêng?

□ có □ không

Nếu có:
▪ Tên của chủ nhân:__________________________________________________
Đất rộng bao nhiêu: _____________ qm
Giá thị trường
_____ Euro
Tổng diện tích để ở:_____________ qm
Thu nhập cho thuê/ thuê đất _____ Euro
Diện tích riêng để ở _____________ qm
Đang chịu nợ _____ Euro
▪ Tên của chủ nhân:__________________________________________________
Đất rộng bao nhiêu: _____________ qm
Giá thị trường
_____ Euro
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Tổng diện tích để ở:_____________ qm
Thu nhập cho thuê/ thuê đất _____ Euro
Diện tích riêng để ở _____________ qm
Đang chịu nợ _____ Euro
▪ Tên của chủ nhân:__________________________________________________
Đất rộng bao nhiêu: _____________ qm
Giá thị trường
_____ Euro
Tổng diện tích để ở:_____________ qm
Thu nhập cho thuê/ thuê đất _____ Euro
Diện tích riêng để ở _____________ qm
Đang chịu nợ _____ Euro
(5) (b) Ngài hay những người cùng sống trong gia đình có chung hoặc riêng một khu đất
□ có □ không
chưa được xây cất?
Nếu có:
▪ Tên của chủ nhân: ____________________________________________________
Đất rộng bao nhiêu: ___________ qm
Thu nhập cho thuê/cho thuê đất ______ Euro
Đang chịu nợ
___________ Euro
Giá thị trường
______ Euro
▪ Tên của chủ nhân: ____________________________________________________
Đất rộng bao nhiêu: ___________ qm
Thu nhập cho thuê/cho thuê đất ______ Euro
Đang chịu nợ
___________ Euro
Giá thị trường
______ Euro
▪ Tên của chủ nhân: ____________________________________________________
Đất rộng bao nhiêu: ___________ qm
Thu nhập cho thuê/cho thuê đất ______ Euro
Đang chịu nợ
___________ Euro
Giá thị trường
______ Euro

(6) Ngài hay những người cùng chung sống sinh họat trong gia đình Ngài có chung hay
riêng những tài sản khác (ví dụ kim loại quí, đồ cổ, tranh quí v.v.)

□ có □ không

Nếu có:
Trị giá ____________ Euro
Loại tài sản:
(7) Có xe Ô tô không?
□ có □ không
Nếu có:
▪ Chủ xe là ____________________________ Biển số ________________________
Tên hãng sản xuất _____________________ Loại xe________________________
Xe được sản xuất cách đây bao nhiêu năm _____ ước đoán giá thị thực _______Euro
Xe vẫn còn đang nợ vay tín dụng ____________________________ Euro
▪ Chủ xe là ____________________________ Biển số ________________________
Tên hãng sản xuất _____________________ Loại xe______________________
Xe được sản xuất cách đây bao nhiêu năm _____ ước đoán giá thị thực _______Euro
Xe vẫn còn đang nợ vay tín dụng ____________________________ Euro
▪ Chủ xe là ____________________________ Biển số ________________________
Tên hãng sản xuất _____________________ Loại xe_________________________
Xe được sản xuất cách đây bao nhiêu năm _____ ước đoán giá thị thực _______Euro
Xe vẫn còn đang nợ vay tín dụng ____________________________ Euro
(8) Có tài sản đã được cho, quyên góp hay chuyển nhượng cho người khác ở trong hay
ngoài nước?
Nếu có: Mức độ ____________ Euro Thời điểm xâỷ ra sự kiện ______________
Mục đích sử dụng/ Người nhận __________________________________

□ có □ không

Mức độ ____________ Euro Thời điểm xâỷ ra sự kiện ______________
Mục đích sử dụng/ Người nhận __________________________________

Tôi xin cam đoan sự kê khai trên là đúng. Nếu có sự
thay đổi sẽ báo ngay lập tức.
_____________________
Địa danh/ngày tháng năm

Tôi công nhận tính chính xác qua tôi hay tại nơi tiếp nhận
đơn đã có sự thay đổi cũng như bổ xung trong câu hỏi
của điểm:

___________________ _____________________
Chữ ký người đứng đơn Địa danh/ngày tháng năm
_

___________________
Chữ ký người đứng đơn

_____________________ ____________________ ____________________ ____________________
Địa danh/ngày tháng năm
Chữ ký của đại diện cho Địa danh/ngày tháng năm
Chữ ký của đại diện cho
người chưa tới vị thành niên
người chưa tới vị thành niên

© Diên Hồng e.V.
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TỜ KHAI PHỤ SỐ 4
- PHẦN KHAI CHO NHỮNG NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH-

Người đứng đơn:
Họ:
Tên gọi:

Mã số tiêu dùng trong gia đình:
Mã số khách hàng:

Tờ khai này chỉ sử dụng khi trong mục III của đơn không đủ chỗ khai cho tất cả các thành viên trong gia đình
Khai bổ xung cho mục III của đơn về xin trợ cấp để đảm bảo mức sống
- Quan hệ trực tiếp của người đứng đơn với những người khác cùng sinh sống trong một nhà Những thành viên trong gia đình được khai lần lượt theo thứ tự ngày tháng năm sinh
Họ (hay tên khai sinh)
Tên gọi
Quan hệ họ hàng với
người đứng đơn/bạn đời
Giới tính
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Hoàn cảnh gia đình
Quốc tịch

□ Nữ

□ Nam

□ Nữ

□ Nam

□ Nữ

□ Nam

□ độc thân
□ ________________
□ Đức
□ Quốc tịch khác:

□ độc thân
□ ________________
□ Đức
□ Quốc tịch khác:

□ độc thân
□ ________________
□ Đức
□ Quốc tịch khác:

_________________
(yêu cầu kèm theo giấy
phép lao động, nếu có)

_________________
(yêu cầu kèm theo giấy
phép lao động, nếu có)

_________________ (yêu cầu
kèm theo giấy phép lao động,
nếu có)

Người đó, theo đánh giá
của Ngài, có khả năng
làm việc ít nhất 3 tiếng
trong ngày?
□ có
□ không
□ có
□ không
nếu có yêu cầu chứng
minh kèm theo
□ không
□ có, là

Người đó, theo đánh giá của
Ngài, có khả năng làm việc ít
nhất 3 tiếng trong ngày?
□ có
□ không

□ không

□ không

Mã số khách hàng ở Sở
lao động (nếu có)
Khả năng lao động (chỉ
khai khi đã hơn 15 tuổi)

Người đó, theo đánh giá
của Ngài, có khả năng
làm việc ít nhất 3 tiếng
trong ngày?
□ có
□ không
Là người đuợc công nhận □ có
□ không
tỵ nạn theo luật xin tỵ nạn nếu có yêu cầu chứng
minh kèm theo
Là học sinh- kể cả đang
□ không
□ có, là
học trường nghề

□ có

□ không
nếu có yêu cầu chứng minh
kèm theo
□ không
□ có, là

Tên , địa chỉ của chủ
hãng đang dạy nghề và
địa chỉ trường nghề
Đang nằm tại khu điều
dưỡng
Những lý do bác bỏ

© Diên Hồng e.V.

□ không

□ có, gửi
đến từ ______đến ____
yêu cầu chứng minh
Người đứng đơn không
điền
□ có
□ không

□ có, gửi
đến từ ______đến ____
yêu cầu chứng minh
Người đứng đơn không
điền
□ có
□ không

□ có, gửi đến từ
______đến ____
yêu cầu chứng minh
Người đứng đơn không điền
□ có
□ không
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Những câu hỏi tiếp theo về bảo hiểm y tế và hưu trí của những người có liên quan,
chỉ trả lời khi những người đó đã đủ 14 tuổi.
Bảo hiểm y tế (KV)
□ Tên và địa chỉ của bảo □ Tên và địa chỉ của bảo □ Tên và địa chỉ của bảo hiểm y
hiểm y tế
hiểm y tế
tế

Bảo hiểm hưu trí
(RV)

Số thẻ bảo hiểm
□ Bảo hiểm tư nhân (yêu
cầu điền thêm vào Tờ
phụ Bảo hiểm xã hội)
□ Không có bảo hiểm
Nhánh bảo hiểm
□ Nhân viên □ Công nhân
□ Bảo hiểm thợ mỏ của

Số thẻ bảo hiểm

Số thẻ bảo hiểm

□ Bảo hiểm tư nhân (yêu □ Bảo hiểm tư nhân (yêu cầu điền
cầu điền thêm vào Tờ
phụ Bảo hiểm xã hội)
□ Không có bảo hiểm
Nhánh bảo hiểm
□ Nhân viên □ Công nhân
□ Bảo hiểm thợ mỏ của

thêm vào Tờ phụ Bảo hiểm xã
hội)
□ Không có bảo hiểm
Nhánh bảo hiểm
□ Nhân viên □ Công nhân
□ Bảo hiểm thợ mỏ của

□ Công nhân □ Nhân viên

□ Công nhân □ Nhân viên

□ Công nhân □ Nhân viên

Số thẻ bảo hiểm hưu:
□ Số thẻ hưu đã đặt đơn
□ Số thẻ hưu sẽ đặt đơn

Số thẻ bảo hiểm hưu:
□ Số thẻ hưu đã đặt đơn
□ Số thẻ hưu sẽ đặt đơn

Số thẻ bảo hiểm hưu:
□ Số thẻ hưu đã đặt đơn □ Số thẻ
hưu sẽ đặt đơn Sinh tại nước

Sinh tại nước nào/nơi sinh

Sinh tại nước nào/nơi sinh

nào/nơi sinh

Phần kê khai bổ sung cho mục VI của đơn để đảm bảo mức sống
- Quan hệ về thu nhập của những người cùng sống và sinh họat trong gia đìnhTất cả những thu nhập bằng tiền hoặc giá trị như tiền được coi là thu nhập.
Những người kê khai trong tờ phụ này có các khoản thu nhập
▪ Đi làm hay tự kinh doanh, chủ thuê hay cho thuê đất canh tác, kinh tế nông nghiệp hay trồng rừng
▪Tiền trẻ em, nhận các khoản tiền như thất nghiệp, tiền quá độ tiền ốm,
▪ Tiền hưởng hưu trí từ bảo hiểm xã hội hay tiền trợ cấp hưu trí
▪ Tiền được nhận nuôi dưỡng, các khoản tiền theo luật tạm ứng nuôi dưỡng,
▪ Lãi xuất, tiền lãi từ vốn, tiền trợ cấp thuê nhà, tiền trợ cấp xã hội theo bô luật xã hội quyển XII,
▪ Các khoản tiền luôn có hay thu nhập một lần, đều đặn, loại thu nhập gì?
□ Không có ai trong tờ khai phụ này có thu nhập bằng tiền hay có giá trị như tiền
□ Những người trong tờ khai này có thu nhập:
Họ và tên ______________________________ Loại thu nhập ______________________________
Họ và tên ______________________________ Loại thu nhập ______________________________
Họ và tên ______________________________ Loại thu nhập ______________________________
Yêu cầu hãy chứng minh về quan hệ thu nhập của tờ phụ số 2 - tách rời từng người một - người nào lĩnh tiền
xã hội, yêu cầu nộp theo giấy chứng nhận được cấp tiền.
Kê khai bổ sung cho mục VII của đơn để đảm bảo mức sống
-Quan hệ về tài sản của những người cùng sống và sinh họạt trong gia đìnhTài sản được tính là tất cả gì có giá trị
Những người trong tờ khai phụ này có tài sản như:
▪ Tiền trong nhà băng, quĩ tiết kiệm, tiền mặt...
▪ Ô tô, cổ phiếu, cổ phần, vốn cổ phần
▪ Bảo hiểm thân thể, bảo hiểm hưu trí tư nhân, Rieste - Renter, hợp đồng xây dựng v. v...
▪ Đất đã được sử dụng hay chưa, có nhà riêng ( ví dụ một căn nhà hay nhà nhiều căn hộ riêng), căn hộ
riêng, các bất động sản khác,
▪ Đồ đạc hoặc tài sản có giá trị khác, tranh cổ ?
Những thành viên nằm trong tờ khai này có tài sản mà giá trị cao hơn 750,-Euro mỗi người.
□ có
□ không
Nếu có, hãy điền vào tờ phụ số 3
Tôi xin cam đoan, những lời khai trên là đúng.
Những thay đổi đặc biệt về quan hệ gia đình, về thu
nhập hay tài sản tôi sẽ và khai báo ngay lập tức,
không cần đến sự nhắc nhở.
________________ ______________________
Địa danh/ngày tháng
Người làm đơn ký tên
________________ _________________
_________________ ______________________
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Tôi chứng nhận sự chính xác của những thay đổi hoặc bổ
sung do tôi hay người tiếp nhận đơn khai.
_______________________________________
________________
__________________
Địa danh/ngày tháng
Người làm đơn ký tên
________________ _________________
_______________ ______________________
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Địa danh/Ngày tháng Chữ ký người đại diện cho
chủ đơn, nếu người đó
chưa tới vị thành niên
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Địa danh/Ngày tháng Chữ ký người đại diện cho
chủ đơn, nếu người đó
chưa tới vị thành niên
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