Інформаційний листок про Закон про аліментний аванс (UVG)
Основний зміст та інформація
Будь ласка, уважно прочитайте цей інформаційний листок. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, зверніться до
співробітників відділу аліментних авансів.
1.

Хто має право на аліменти відповідно до Закону про аліментний аванс?
Згідно із Законом про аліментний аванс таке право має дитина. Дитина має право на отримання аліментів, якщо
вона
a) ще не досягла 12-річного віку
та
b) проживає в Німеччині з (тільки) одним із батьків, який
 не одружений, овдовів або розлучений, або
 живе постійно окремо від свого чоловіка / дружини / цивільного партнера або
 не одружений, а інший батько не проживає з сім'єю через обставини, пов'язані з військовими діями для
захисту країни.
 не отримує або отримує нерегулярно аліменти в розмірі не менше аліментного авансу від іншого з батьків
або
 якщо інший з рідних чи прийомних батьків помер, не отримує сирітську допомогу в цьому розмірі.
c) Діти віком від 12 до 18 років також мають право на отримання аліментного авансу, якщо вони додатково
 не отримують жодної допомоги відповідно до Соціального кодексу II (SGB II) або при отриманні алементів
вже не будуть залежати від допомоги центру зайнятості
або
 живуть лише з одним з батьків, дохід якого разом з допомогою за SGB II становить не менше 600 євро без
урахування допомоги на дитину.
d) Дитина-іноземець має право на аліментний аванс тільки в тому випадку, якщо вона або батько, у якого вона
живе, мають вид на проживання або дозвіл на перебування (виняток: громадянство ЄС)

2.

В якому разі немає права на аліменти відповідно до Закону про аліментний аванс?

Права на аліментний аванс не існує,
a) якщо обидва батьки живуть разом в одному домогосподарстві (незалежно від того, чи перебувають вони у
шлюбі один з одним)
або
b) якщо батько, з яким проживає дитина, перебуває у шлюбі (навіть якщо це не другий батько дитини) або
перебуває у цивільному партнерстві
або
c) якщо обидва батьки спільно піклуються про дитину або інший батько робить істотний внесок в піклування та
виховання дитини
або
d) якщо дитина перебуває не під опікою одного з батьків, а в притулку або під опікою іншої сім'ї
або
e) якщо батько, з яким проживає дитина, відмовляється співпрацювати в питанні встановлення батьківства чи
місця проживання іншого з батьків
або
f) якщо інший батько виконав свої обов'язки за утриманням, заздалегідь заплативши суму, яка, як мінімум,
відповідає нормативному аліментному авансу
або
g) якщо інший батько виконав свої обов'язки за утриманням, заздалегідь заплативши суму, або був звільнений від
виплати коштів на утримання
або
h) якщо, наприклад, з кожним з батьків проживає один з двох дітей, і кожен з батьків несе відповідальність за
повне утримання дитини, що проживає з нею (без отримання соціальної допомоги, наприклад за SGB II)
або
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i)

3.

якщо батько, з яким проживає дитина, одружений, а його чоловік / дружина проживає окремо від батька у
зв'язку з військовими діями для захисту країни і немає явного наміру розлучитися.

Який розмір аліментних виплат?

Розмір аліментного авансу залежить від віку дітей та складає щомісяця з 1 січня 2022 року:
Вікова група
I
від 0 до 5 років
II
від 6 до 11 років
III від 12 до 17 років

З 2022 р.
177,00 євро
236,00 євро
314,00 євро

Якщо дитина отримує аліменти від іншого з батьків або сирітську допомогу після його смерті, вони віднімаються із суми
зазначених вище виплат відповідно до Закону про аліментний аванс.
Як тільки дитина перестає відвідувати загальноосвітню школу, при розрахунку суми аліментного авансу враховуються
чисті доходи дитини, які вона отримує під час проходження виробничого навчання, від посильної роботи та від майна.
4.

Протягом якого періоду виплачуються аліменти?

Виплати припиняються найпізніше, коли дитині виповниться 18 років. Аліментний аванс може бути виплачений заднім
числом максимум за один календарний місяць до місяця, в якому було подано заяву, за умови, що вимоги, зазначені в
пункті 1, протягом цього періоду вже дотримувалися і з боку одержувача були вжиті посильні дії для отримання
аліментів від батька, зобов'язаного виплачувати аліменти.
5.

Які обов'язки несе батько-одинак і законний представник дитини, якщо вони подали заяву на отримання виплат
відповідно до Закону про аліментний аванс або отримують її?

Після подання заяви батько-одинак повинен негайно повідомляти відділ аліментних авансів про всі зміни, які мають
значення для отримання виплат за Законом про аліментний аванс, зокрема













якщо дитина більше не живе з батьком-одинаком;
якщо ступінь участі у турботі про дитину з боку іншого батька значно збільшився,
якщо батько-одинак починає жити разом з іншим батьком,
якщо батько-одиначка одружується, навіть якщо чоловік / дружина не є батьком дитини,
якщо дитина чи батько-одинак переїжджає,
якщо стане відомо раніше невідоме місцезнаходження іншого з батьків,
якщо інший з батьків платить аліменти на дитину або якщо аліменти на дитину з нього стягуються,
якщо іншого з батьків звільнено від обов'язку виплати аліментів за рішенням суду або в позасудовому порядку,
якщо аліменти, які зобов'язаний виплачувати інший із батьків, були перераховані (наприклад, захисником або
адвокатом),
якщо для дитини було виписано виконавчий лист про виплату аліментів,
якщо інший з батьків або дитина, яка має право на отримання аліментів, померли,
якщо дитина більше не відвідує загальноосвітню школу та отримує дохід під час проходження виробничого
навчання, від роботи та (або) від майна.

Намірне або недбале порушення цього обов'язку розкриття інформації може бути покаране штрафом. Якщо батькоодинак не виконує цей обов'язок розкриття інформації, він зобов'язаний відшкодувати надлишок аліментного авансу,
який він неправомірно отримав.
6.

Чи звільняється в цьому випадку інший з батьків від своїх обов'язків за утриманням?

Принципово ні. Відповідне право дитини на отримання аліментів від одного з батьків переходить до Земля Баден
Вюртемберг в розмірі аліментного авансу. Вимога відшкодування аліментного авансу пред'являється з боку
компетентного управління у справах неповнолітніх, в разі потреби порушується судовий розгляд або застосовуються
заходи примусового виконання. Інший з батьків буде проінформований про подання заяви та про надання аліментного
авансу.
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7.

В яких випадках виплати за Законом про аліментний аванс мають бути замінені або повернені?
Виплати за Законом про аліментний аванс мають бути замінені або повернені, якщо
 при подачі заяви з недбалості або навмисне була надана неправдива або неповна інформація, або
 після подання заяви було порушено обов'язок розкриття інформації відповідно до пункту 5 цього
інформаційного листка, або
 батько-одинак знав або в результаті недбалості не знав, що умови для виплати аліментів не були
дотримані, або
 якщо дитина отримувала утримання або дохід (наприклад, сирітську допомогу, зарплату учня виробничого
навчання) після подання заяви, що мало бути враховано при розрахунку розміру виплат згідно із Законом
про аліментний аванс

8.

Як аліментні виплати згідно із Законом про аліментний аванс впливають на інші соціальні виплати?

Аліментні виплати за Законом про аліментний аванс відносяться до коштів, призначених для покриття витрат на дитину.
Тому ці виплати зараховуються, наприклад, у рахунок допомоги з базового забезпечення відповідно до Соціального
кодексу SGB II як дохід дитини.
9.

Хто може допомогти, якщо дитина має ширші права на отримання змісту?

Якщо щодо іншого з батьків мають бути пред'явлені подальші вимоги на отримання утримання на дитину, консультації
та підтримку можна отримати від компетентного управління у справах неповнолітніх, відділ опіки та піклування.
Стан на: січень 2022 р.
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