Antragstellende Person Заявник

Geburtsdatum Дата народження

Ergänzende Angaben zu den Angehörigen außerhalb des Haushalts (Kinder und Eltern)
sowie ergänzende Angaben zu früheren bzw. getrenntlebenden Ehepartnern
Додаткова інформація про родичів (дітей та батьків), що живуть окремо, а також
додаткова інформація про колишнє подружжя або про подружжя, що живуть
окремо
1

2

3

4

Name, ggf. Geburtsname
Прізвище,
дівоче прізвище
Vorname(n) Ім`я
Geburtsdatum Дата
народження
PLZ, Wohnort Індекс, місто
Straße, Hausnummer
Вулиця, номер дома
Verwandtschaftsverhältnis
zum/zur Antragsteller/in
bzw. Hilfeempfängerin
Сімейні стосунки із
заявником/ отримувачем
допомоги

☐ Kind дитина

☐ Kind дитина

☐ Kind дитина

☐ Kind дитина

☐ Elternteil
батько/ мати

☐ Elternteil
батько/ мати

☐ Elternteil батько/
мати

☐ Elternteil
батько/ мати

☐ getrennt
lebend живуть
окремо

☐ getrennt
lebend живуть
окремо

☐ getrennt lebend
живуть окремо

☐ getrennt
lebend живуть
окремо

☐ geschieden

☐ geschieden
розлучені

розлучені

☐ geschieden
розлучені

☐ geschieden
розлучені

Sofern Sie geschieden sind Якщо ви розлучені:
Bitte legen Sie eine Kopie des Scheidungsurteils vor Необхідно надати копію свідоцтва про розлучення.

Sofern Sie getrennt lebend sind Якщо ви проживаєте окремо:
Heiratsdatum Дата одруження: ___________ Trennungsdatum Дата відокремлення: _________

Seite 2

Folgende Angaben bitte lediglich über Kinder bzw. Eltern der antragstellenden Person:
Наступні дані надаються виключно про дітей та/або батьків заявника:
Zu Person 1 Особа 1

Zu Person 2 Особа 2 Zu Person 3 Особа
3

Zu Person 4 Особа
4

Höchster Berufsabschluss
Ступінь освіти
Erlernter Beruf
Отримана спеціальність
Ausgeübter Beruf/jetzige
Tätigkeit
Поточна діяльність
Verfügt die Person
vermutlich über erhebliches
Einkommen* (ab 100.000 €
brutto jährlich)

☐ ja так
☐ nein ні

☐ ja так
☐ nein ні

☐ ja так
☐ nein ні

☐ ja так
☐ nein ні

Особа володіє значним
щорічним доходом* (від
100.000 € брутто щорічно)?

* Darunter fallen gemäß § 2 Abs. 1 Einkommenssteuergesetz (EStG) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte aus Land‐ und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Kapitelvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG
*Відповідно до § 2 частини 1 Закону про прибутковий податок, це включає дохід від найму, дохід від самозайнятої роботи, дохід від
комерційної діяльності, дохід від сільського та лісового господарства, дохід від капіталовкладень, дохід від оренди, інші доходи відповідно
до § 22 Закону про прибутковий податок

.............................

....................................................................................

Datum Дата

Unterschrift antragstellende Person bzw. Betreuer/Bevollmächtigter
Підпис заявника та/або опікуна/уповноваженої особи

