Kişisel ve maddi durumunuzla ilgili bilgileriniz
1.1.1 Kişisel bilgileriniz
1.1.1. Genel
Soyisim, İsim

Doğum tarihi

Sokak, ev numarası

Posta kodu/ İkamet

Okul diploması

Doğum Yeri

Vatandaşlık
Medeni hal (tarih)

Meslek eğitimi ve/veya Üniversite eğitimi

Çalışdığınız mevcut işiniz

Diğer vasıflar

Mevcut işverenin adı ve adresi

İlgili hastalık sigortası İlgili vergi dairesi

Bu zamana kadar yaptığınız işler
İşsizlik tarihi

İşsizliğin nedeni

İlgili iş kurumu/jobcenter

Dosya numarası

Sağlıkla ilgili kısıtlamalarınız
Çalışamaz durumunuzun başlangıç tarihi

Malul durumunuzun başlangıcı

1.1.1 Mevcut yasal nafaka yükümlükleriniz

Ev hanenizde beraber yaşadığınız kişiler için
Soyad, İsim

Doğum tarihi

Aile bağınız

Meblağ

Kendi kazancı

Meblağ

Kendi kazancı

Ev haneniz dışında yaşayan kişiler için
Soyad, İsim

Doğum tarihi

Aile bağınız

1.2

Maddi durumunuz ile ilgili bilgileriniz
Lütfen sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda bunu belgelemek zorunda olduğunuzu
dikkate alınız. O yüzden verdiğiniz bilgileri ispatlamak için yanına fotokopi olarak
belgelerinizi ekleyiniz.
Şayet bir işveren için çalışıyorsanız, bize son 12 ayın maaş belgelerinin fotokopileri
gerekli.

1.2.1 Gelir durumunuz ile ilgili bilgileriniz
Son 12 ayda çalışan olarak elde ettiğiniz maaş belgeleriniz:
________________ € (brüt)
Çalışan olarak elde edilen gelirler
Son 12 ayda elde ettiğiniz gelirleriniz (brüt olarak) ve ek gelirleriniz dahil.
maaş, mesai gelirleri, özel ödemeler (noel parası, tatil parası vs.),

Her tür serbest meslekten, tarım ve orman işletmeciliği gibi işlerden elde edilen
gelirlerde bu formun yanına ek olarak son 3 yılın vergi gelir bildirimleri,
bilançoları, kar ve zararları ve diğer belgeleri göndermeniz gerekir.
Son 12 ayda elde edilen sermaye varlıklarından elde edilen kazançlar:
_________________ €
Vergi ödemesi gereksede gerekmesede her tür faiz ve tasarruf mevduatlarından, başka
mevduatlardan, hisse senetlerinden, hayat sigortalarından ve başka sermaye yatırımlarından
gelen kar paylarını açıklamanız gerekiyor.

Son 12 ayda elde edilen kira ve arazi kiralamadan elde edilen kazançlar:
_________________ €
Her çeşit kira ve alt kira, inşa edilmiş ve inşa edilmemiş araziyi kiraya vermekten ve başka
şeylerden elde edilen gelirleri açıklamanız gerekiyor. Bütün gelirler ve içinde olan tüm işletme
ve ek masraflar dahil.

Son 12 ayda elde edilen diğer gelirler:
_________________ €
Her çeşit gelir ve tutarları (örneğin vergi iadesi, çocuk bakım parası, hastalık parası, işsizlik
parası I veya II, kaza veya malulen emeklilik, emekli maaşı, temel güvence, sosyal yardım veya
benzeri) açıklamanız gerekiyor.

Çocuk parası
Çocuğun adı ve soyadı

doğum tarihi

Avro olarak
parası

çocuk

1.2.2 Mali durumunuzla ilgili bilgiler
Gayrimenkul, piyasa değeri: _______________ €
Mülkiyet, ortak mülkiyet, inşa edilmiş ve inşa edilmemiş arazilerde olan mülkiyet hissesi, aile
konutu, yazlık, arazilere benzer haklar, konut mülkiyeti, yurtdışında üst hakkı ve gayrimenkul

Para, banka mevduatı, hisse senetleri, değeri: _______________ €
Nakit para, kasa mevcudu, posta çek kredisi, yapı tasarruf bankasında mevduat, yerli ve
yurtdışındaki bankalardaki mevduatlar, hisse senetleri, hayat sigortaları, diğer yerli ve
yurtdışında olan yatırımlar, alacaklar/ödenmemiş ücretler, gayrimaddi yatırım değerleri, telif
hakları, diğer mal varlıkları

Diğer değerli mallar, değeri: ________________ €
Mülkiyet, ortak mülkiyet, taşınır mallarda mülkiyet payları

2.

Ödeme isteğiniz hakkında beyanınız:
☐ Çocuğuma/çocuklarıma
yapmak istiyorum:
Çocuğun adı ve soyadı

☐ Çocuğuma/çocuklarıma
yapmak istemiyorum:

aşşağıda belirtiğim gibi nafaka ödemesi

tarihten itibaren

aylık Avro

aşşağıda belirtiğim gibi nafaka ödemesi

3.

Diğer bildirmek istediğim bilgiler:

İletişim:
Sabahları bana ulaşılması mümkün:
_____________________ sabit hat
_____________________ cep telefonu
_____________________ e-posta adresi

Bu beyanımda bana yardımcı olanlar:
______________________________________ (örneğin avukat)
______________________________________ adres
______________________________________ telefon numarası

Verdiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim
Yer, Tarih

İmza

