
 
 
 
 
 

LaFin NRW, Abt. (UE / UH oder UK), 40302 Düsseldorf 

 

 

 

Empfänger/-in 

 

 

 

 

Prestații conform Legii de plată în avans a pensiei alimentare (UVG) 

pentru copilul (Vorname Familienname), născut la (Geburtsdatum) 

 

 

Stimată doamnă / stimate domn XXX, 

 

prin intermediul acestei scrisori vă transmitem 

 

 notificarea de respectare a legislației, 

 explicarea condițiilor cadru legale și a dreptului(ilor),  

 un formular pentru informarea cu privire la raporturile dvs. 

personale și economice, inclusiv indicațiile de completare 

precum și 

 o fișă de date cu privire la obligația crescută de obținere a 

veniturilor. 

 

Vă rugăm, de asemenea, să contactați Administrația Financiară în cazul 

în care efectuați deja plăți în problema menționată mai sus. 

 

 

Cu stimă, 

pentru 

 

semnat (Familienname Sachbearbeitung) 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

LaFin NRW, Abt. (UE / UH oder UK), 40302 Düsseldorf 

 

 

 

Empfänger/-in 

 

 

 

 

Notificarea de respectare a legislației 

 

Prestații conform Legii de plată în avans a pensiei alimentare (UVG) 

pentru copilul (Vorname Familienname), născut la (Geburtsdatum) 

 

 

Stimată doamnă / stimate domn XXX, 

 

Copilul dvs. beneficiază în intervalul de timp de la (TT.MM.JJJJ) până la 

(TT.MM.JJJJ) de prestații în conformitate cu Legea pentru plata în 

avans a pensiei alimentare în valoare lunară (lfd. UVG) Euro. Dreptul la 

pensie alimentară în valoare egală cu prestațiile plătite conform art. 7 par. 

1 al Legii pentru plata în avans a pensiei alimentare este transferat 

Landului Renania de Nord-Westfalia. 

 

Vă rugăm să transferați suma plătită copilului dumneavoastră până în 

prezent în valoare de (Rückstand Euro) până cel târziu la data de 

(TT.MM.JJJJ).  

În plus, trebuie să plătiți întreținerea curentă în valoare lunară (lfd. UVG 

Euro) până la sfârșitul fiecărei luni, începând cu (TT.MM.JJJJ) în 

următorul cont: 

Deținătorul contului:  Landeshauptkasse  

IBAN:    DE75 3005 0000 0004 1000 79 

BIC:    WELADEDDXXX 

Destinație:    (Kassenzeichen) 

 

În cazul în care nu recunoașteți creanța de întreținere prin transfer, vă 

rugăm să completați și să îmi returnați fișa de informații anexată până la 

data de (TT.MM.JJJJ) , împreună cu dovezile relevante. Altfel, 

presupun că sunteți în măsură să plătiți întreținerea copilului 

dumneavoastră. 
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Vă rugăm să țineți cont de faptul că trebuie să faceți tot ceea ce este 

rezonabil pentru a vă îndeplini obligația de a vă întreține copilul (obligația 

sporită de a beneficia de prestații). În cazul în care nu aveți posibilitatea 

de a efectua plata pensiei alimentare, trebuie să motivați aceasta cu 

dovezi (de ex. avizele de acord pentru ajutor social (Codul Social Volumul 

XII), prestațiile de bază pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă 

(Codul Social II), scrisoarea de certificare a impozitului pe venituri). În 

cazul în care nu primesc un răspuns rezonabil de la dumneavoastră, 

pornesc de la premisa unui venit fictiv.  

 

În plus există și posibilitatea de a evalua o posibilă plată în rate a sumelor 

restante. 

 

Vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să suportați posibilele costuri 

ale procesului de somare, dobânzile, ca și costurile unei executări silite. 

Suplimentar este posibil să se inițieze un proces împotriva dvs., ale cărui 

costuri va trebui să le suportați. 

 

De aceea, colaborarea dvs. este în propriul dvs. interes. 

În cazul în care mai aveți întrebări sau aveți nevoie de ajutor la 

completarea formularelor, vă rugăm să luați legătura cu noi. Împreună 

putem găsi o soluție pentru binele copilului dvs.  

 

Indicație referitoare la protecția datelor: 

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul 

Administrației Financiare în scopul procesării plăților și, dacă este cazul, 

al executării silite și privind drepturile dumneavoastră în temeiul 

Regulamentului general privind protecția datelor, precum și privind 

persoanele de contact în materie de protecție a datelor pot fi găsite la 

adresa www.finanzverwaltung.nrw.de/landesamt-fuer-finanzen. 

 

Întrebări frecvente și informații suplimentare: 

 

 

 

 

 

 

Cu stimă, 

pentru 

 

semnat (Familienname Sachbearbeitung)   
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Explicația notificării de menținere a drepturilor 

În cele ce urmează, vom explica în detaliu notificarea privind păstrarea drepturilor și 

vom face trimitere la cifrele prezentate în acest context. 

 

Datoria 

 

Copilul dvs. beneficiază de prestații financiare în avans, deoarece nu vă achitați de 

obligația dvs. de plată a pensiei alimentare parțial sau integral. Suma de plată rezultă 

din articolul 1 din Ordonanța privind pensia minimă de întreținere, prin care se deduc 

alocațiile pentru copii și veniturile impozabile din plățile de întreținere. În această 

perioadă, creanța de întreținere a copilului dumneavoastră, pe care dumneavoastră o 

datorați este transferată către landul Renania de Nord-Westfalia, reprezentat de 

Administrația Financiară, până la valoarea avansului de întreținere plătit, în 

conformitate cu articolul 7 alineatul 1 din Legea privind avansul de întreținere 

(Unterhaltsvorschussgesetz). Acest lucru înseamnă că Administrația Financiară este 

creditorul dumneavoastră în această chestiune. Prin urmare, nu puteți plăti pensia de 

întreținere decât cu efect de reducere a creanței numai către Administrația Financiară.  

Plățile de întreținere pot fi recunoscute de către noi numai dacă sunt transferate direct 

la Administrația Financiară sau, cu acordul nostru, direct copilului sau unei terțe 

părți (de exemplu, la asistență de la Oficiul de Asistență Socială pentru Tineret sau de 

la un avocat). 

Dacă nu puteți achita toată datoria dintr-o dată, vă rugăm să ne anunțați imediat. Vom 

analiza apoi posibilitatea unui acord de amânare rezonabilă cu o posibilă plată 

eșalonată. 

 

 

Transferul 

 

Este imperativ să indicați numărul de referință al numerarului ca explicare a plății, 

deoarece, în caz contrar, înregistrarea corectă (alocarea clară a plății în sistemul nostru 

de evidență) nu este posibilă sau este posibilă doar cu întârziere. Dezavantajele 

cauzate de o înregistrare întârziată trebuie suportate de dvs.  

Aveți obligația de a achita restanțele acumulate cel târziu până la data de (TT.MM.JJJJ) 

în contul indicat. În cazul în care nu aveți această posibilitate, trebuie să ne contactați. 
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Angajamentul și etapele următoare 

 

În conformitate cu articolul 1601 și următoarele din Codul civil german, sunteți obligat 

să le asigurați întreținerea și informații copiilor dumneavoastră. La fel ca și dreptul la 

întreținere, și dreptul la informații este transferat către landul Renania de Nord-

Westfalia și este exercitat de noi. 

Atâta timp cât nu dovediți că nu sunteți sau nu sunteți pe deplin capabil să plătiți, vom 

presupune că sunteți pe deplin capabil să plătiți întreținerea, în conformitate cu 

jurisprudența Curții Federale de Justiție a R.F. Germania. Oferirea de informații este 

în interesul dumneavoastră. Pentru a ne comunica răspunsul, vă rugăm să utilizați 

următoarea adresă: 

 

Landesamt für Finanzen NRW 

Abt. (UE / UH oder UK) 

40302 Düsseldorf 

 

În cazul în care doriți să susțineți că sunteți în incapacitate de muncă, această scrisoare 

vă va oferi, de asemenea, posibilitatea de a explica și de a dovedi situația 

dumneavoastră personală și economică. Trebuie să completați și să semnați 

chestionarul atașat și să ni-l trimiteți până cel târziu la data de (TT.MM.JJJJ). Vă rugăm 

să anexați copii (nu originale) ale documentelor justificative relevante.  

De asemenea, trebuie să demonstrați că ați depus eforturi pentru a obține venituri 

suficiente, deoarece există o obligație sporită de a plăti prestații pentru copiii minori. 

Aceasta înseamnă că trebuie să folosiți toate mijloacele disponibile pentru a vă 

îndeplini obligația de întreținere și să luați toate măsurile rezonabile pentru a obține 

venituri suficiente pentru a vă îndeplini obligația de întreținere. 

În conformitate cu jurisprudența Curții Federale de Justiție, există o obligație sporită 

de a munci. Aceasta include obligația de a desfășura și activități care se află sub nivelul 

dumneavoastră de educație. De asemenea, se poate accepta un loc de muncă 

secundar suplimentar și se pot lucra ore suplimentare până la un timp de lucru total de 

48 de ore pe săptămână. În anumite circumstanțe, poate fi necesară, de asemenea, o 

schimbare de locație sau de profesie. 

În cazul în care nu demonstrați că depuneți eforturi suficiente, se va aplica un venit 

fictiv la capacitatea dumneavoastră de câștig, care permite plata întreținerii, cel puțin 

până la valoarea avansului pentru întreținere achitat.  

În cazul în care nu ne furnizați dovada venitului și a situației dvs. financiare sau nu o 

faceți în mod corect, complet sau în timp util, vom obține informațiile necesare pentru 

a stabili obligația dvs. de întreținere de la terți (de exemplu, angajatori, centre de 

ocupare a forței de muncă și așa mai departe).  

 

În cazul în care există o tutelă pentru copilul dvs. la biroul de asistență socială pentru 

tineret al orașului/districtului (autoritatea care acordă tutela), tutorele vă poate solicita 

să transferați plata dvs. într-un cont al tutorelui. Vă rugăm să indicați aceste plăți în 

mod sincer în formularul de informații, astfel încât să se poată evita neînțelegerile 
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Consecințele 

 

În cazul în care aveți întârzieri la plată (neîndeplinirea obligațiilor de plată), toate 

costurile suplimentare suportate vor fi suportate de dumneavoastră. Acestea sunt 

dobânzi, comisioane de urmărire și de executare silită, precum și costuri pentru 

procedurile judiciare. 

În cazul în care, în mod intenționat sau din neglijență, contrar dispozițiilor legale, nu 

furnizați informații corecte sau complete sau nu le furnizați în termenul stabilit, încălcați 

legea. Aceasta se poate pedepsi cu o amendă de până la 1000 Euro (art. 10 al Legii 

privind avansul pentru întreținere, art. 17 al Legii privind contravențiile). 

Dorim, de asemenea, să subliniem faptul că, pentru a vă clarifica veniturile și situația 

financiară, se poate înainta o cerere de recuperare la Administrația Financiară, în 

conformitate cu articolul 6 alineatul 6 din Legea privind avansul pentru întreținere. În 

cazul unei cereri de recuperare, Administrația Financiară Federală transmite de la 

instituțiile de credit datele principale ale conturilor dumneavoastră (printre altele, 

numele titularului de cont, data nașterii, numărul de cont și dreptul de dispoziție), cu 

condiția să nu fi trecut mai mult de trei ani de la închiderea conturilor (articolul 6 alineatul 

6 din Legea privind avansul de întreținere coroborat cu articolul 93b alineatul 4 din 

Codul fiscal, articolul 24c alineatul 1 din Legea bancară). 

În cazul în care nu răspundeți la această scrisoare, vă atragem atenția asupra faptului 

că executarea silită a creanței de întreținere transferate la Administrația Financiară 

poate fi inițiată de aici.  

În plus, am dori să subliniem că, în conformitate cu articolul 170 din Codul penal, orice 

persoană care se sustrage de la obligația legală de a asigura întreținerea, astfel 

încât mijloacele de existență ale persoanei care are dreptul la întreținere sunt puse în 

pericol sau ar fi puse în pericol fără ajutorul altora, este pasibilă de urmărire penală. 

Suntem autorizați să depunem plângeri penale și ne rezervăm în mod explicit dreptul 

de a face acest lucru. 
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Fișă de date cu privire la obligația crescută de obținere a veniturilor 

 

În calitate de părinte plătitor de pensie alimentară, aveți o obligație sporită de a vă folosi 

forța de muncă. Vă rugăm să țineți cont de faptul că trebuie să faceți tot ceea ce este rezonabil 

pentru a vă îndeplini obligația de a vă întreține copilul (obligația sporită de a obține venituri).  

În cazul în care nu dovediți eforturi suficiente, se va aplica un venit fictiv la capacitatea 

dumneavoastră de câștig (BGH, hotărârea din 22.10.1997 - XII ZR 278/95, reluată în FamRZ 

1998, p. 357 și următoarele, 359). Acest caz apare dacă sunteți acuzat de comportament 

iresponsabil sau imprudent. Acest lucru se poate întâmpla în special în cazul unei performanțe 

reduse ca urmare a unei schimbări de loc de muncă sau de ocupație. În cazul unei schimbări 

neobligatorii la un loc de muncă mai prost plătit, veniturile mai mari obținute la angajatorul 

anterior sunt luate ca bază pentru evaluarea plăților de întreținere. 

Ca urmare a obligației sporite de a plăti prestații pentru copiii minori, există o obligație extinsă 

de a munci. Aceasta înseamnă că aveți obligația de a desfășura și activități care se află sub 

nivelul dumneavoastră de educație. De asemenea, se poate accepta un loc de muncă 

secundar suplimentar și se pot lucra ore suplimentare până la un timp de lucru total de 48 

de ore pe săptămână. În anumite circumstanțe, poate fi necesară o schimbare de reședință 

sau de ocupație (BGH, hotărârea din 09.07.1980 - IVb ZR 529/80, în ceea ce privește caracterul 

rezonabil, a se vedea, de asemenea, BVerfG, decizia din 29.12.2005 - 1 BvR 2076/03). 

În caz de șomaj, obligația sporită de a munci pentru copiii minori aflați în întreținere este 

îndeplinită numai dacă sunt depuse cel puțin 20 de cereri de locuri de muncă pe lună (OLG 

Köln, ordin din 29.01.2010 - 4 WF 6/10). Acest lucru trebuie să fie dovedit de dumneavoastră.  

Trebuie să căutați un loc de muncă în mod intensiv și continuu, adică pe o perioadă mai lungă 

de timp, și să epuizați toate posibilitățile pe care le aveți în vedere. Acest lucru necesită 

inițiativă corespunzătoare din partea dumneavoastră. Cererile trebuie să demonstreze un 

interes serios pentru obținerea unui loc de muncă, atât în ceea ce privește selecția angajatorilor 

potriviți, cât și în ceea ce privește conținutul acestora. Cererile depuse exclusiv prin telefon sau 

în persoană pun la îndoială seriozitatea efortului depus și nu vor fi recunoscute. În cazul în care 

nu depuneți eforturi serioase pentru a vă găsi un loc de muncă, nu puteți invoca o incapacitate 

de prestare. 

Acest lucru este valabil și pentru selecția locurilor de muncă adecvate, care nu trebuie să se 

limiteze la un domeniu îngust de activitate, ci trebuie să includă toate domeniile ocupaționale 

care intră în discuție. Eforturile insuficiente de obținere a veniturilor pot duce la atribuirea 

unui venit fictiv.  

 Mai aveți întrebări?  

Informații suplimentare găsiți în secțiunea noastră de întrebări 

frecvente: 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/fragen-und-antworten-fuer-

unterhaltspflichtige 

 



 

Informații cu privire la situația dvs, personală și economică 

1.1 Indicații referitoare la situația personală 

1.1.1 Informații generale 
 

Nume     Prenume          Data nașterii  Locul nașterii 

    
Strada + numărul locuinței   Codul poștal + localitatea     Țara / Statul 

   
Cetățenia  Naționalitatea  Starea civilă, de când (necăsătorit etc.) 

   
Studii școlare   Formare profesională / Studii superioare activitatea actuală pe funcția de 

   
Denumirea + adresa angajatorului actual    Casa de asigurări de sănătate responsabilă 

  
activitățile profesionale anterioare (activități principale, secundare, mini-job-uri etc.) 

 

 
șomer de la  Motivul pentru șomaj Autoritatea de plasare a forței de muncă / Jobcenter responsabil(ă) 

   
limitări de natură medicală (de ex. boli cronice, GdB, capacitate de muncă redusă etc.) 

 

 

 
incapacitate de muncă din motiv medical, începând cu incapacitate de muncă (conform certificatului) 

  
 

1.1.2 Obligațiile legale de întreținere existente 

a) față de persoanele care locuiesc împreună cu dumneavoastră în gospodăria 
dumneavoastră 

Nume, prenume  Data nașterii Starea civilă  Suma    Venituri proprii 

   € € 

   € € 

   € € 

   € € 
 

b) față de persoane care locuiesc în afara gospodăriei dumneavoastră 

Nume, prenume Data nașterii Starea civilă Suma Venituri proprii 

   € € 

   € € 

   € € 

   € € 
 

A 

B 



 

1.1.3 Condiții de locuit și de viață suplimentare 

Alte persoane, care locuiesc împreună cu dumneavoastră în gospodăria dumneavoastră 
 

 Nume, prenume   Data nașterii Starea civilă  Suma    Venituri proprii 

   € € 

   € € 

   € € 

   € € 
 

1.2 Indicații referitoare la situația personală 

1.2.1 indicații referitoare la venituri (încasări) 

a) Veniturile totale din activitatea profesională în 
ultimele 12 luni 

€ 

b) Veniturile totale provenite din capital în ultimele 
12 luni 

€ 

c) Venitul total din închirieri + arende din ultimele 12 
luni 

€ 

d) Alte venituri din ultimele 12 luni  
(de ex. ajutor social) 

€ 

 

e) alocația copiilor (bifați ce este aplicabil și completați, dacă este cazul) 

☐ Alocația copiilor este primită de celălalt părinte. 

☐ Primesc alocația copiilor după cum urmează: 

 Numele, prenumele copilului    Data nașterii  Valoarea alocației 

  € 

  € 

  € 

  € 
 

1.2.2 indicații cu privire la averea dumneavoastră (averea existentă) 

f) Terenuri                                Valoarea curentă: € 

g) Bani, valori, acțiuni                                    Valoare: € 

h) Alte bunuri de valoare                          Valoare: € 

 

2.       Documente anexate (vă rugăm să bifați ce documente trimiteți în anexă) 

☐ Fluturași de salariu         ☐ Notificare Hartz-IV / SGB-II 

☐ Declarații de venit / alte documente fiscale   ☐ Notificarea ALG I 

☐ Bilanțuri/EÜR          ☐ Declarații de indemnizație de boală 

☐ Documente doveditoare ale averii       ☐ Decizie de indemnizație parentală 

☐ Asigurarea socială de bază/        ☐ Decizie de pensie pentru capacitate de 

     Asigurarea socială SGB XII    muncă redusă 

☐ Decizie de indemnizație de locuință       ☐ Decizie de indemnizație de locuință 

☐ Comunicare insolvență                   ☐ Altele: ____________________________ 

B 

C 

D 



 

3. Declarație de disponibilitate de plată (Bifați punctele aplicabile) 

☐ Declar că nu sunt de acord să plătesc pensie alimentară copilului / copiilor mei.  

☐ Declar că sunt de acord să plătesc pensie alimentară copilului / copiilor mei,   

    conform indicațiilor din continuare: 

 Numele, prenumele copilului Data nașterii începând din suma lunară 

   € 

   € 

   € 

   € 
 

4. Altele / indicații voluntare (text liber) 

 
 

5. Posibilitatea de contactare (ziua) 

Număr de telefon fix  

Număr de telefon mobil  

Adresa de e-mail  
 

6.  Consiliere 

La completarea acestei declarații am fost consiliat de: 

Nume, prenume  
Adresă  
Număr de telefon  

 

7.  Declararea informațiilor pentru mai mulți copii 

Această declarație de informare este valabilă pentru copiii mei indicați în continuare: 

 Numele, prenumele copilului Referințe privind plata 

  

  
 

8. Declar că informațiile oferite de mine sunt complete și corecte. 

  

Localitatea, data Semnătura declarantului / declaranților 

E 

F 

H 

G 

J 

I 



 

Indicații de completare a formularului de informare 

Observație prealabilă: Vă rugăm să aveți în vedere că în contextul obligației de informare trebuie să puteți dovedi 
toate informațiile în scris. Prin urmare, vă rugăm să anexați copii (nu originale!) ale documentelor justificative 
adecvate pentru toate informațiile pe care le-ați furnizat. 
Dovezile trebuie să fie complete (de exemplu, toate paginile unui aviz) și actualizate (în cazul veniturilor, sunt 
întotdeauna necesare dovezile pentru ultimele 12 luni). 

  
Vă rugăm să introduceți aici toate datele în mod complet și cât mai detaliat posibil (în cazul bolilor cronice, este necesar 
un certificat medical de specialitate, un simplu certificat medical nu este suficient). 

 
Vă rugăm să indicați toate obligațiile dumneavoastră legale de întreținere de la punctul 1.1.2. Dacă aveți alți copii 
minori care locuiesc în gospodăria dumneavoastră, vă rugăm să anexați și copii ale certificatelor de naștere ale 
acestora. La punctul 1.1.3. vă rugăm să menționați alte persoane (de exemplu, noul partener de viață) care locuiesc 
cu dumneavoastră în aceeași gospodărie. La „Sumă” trebuie să introduceți suma pe care o plătiți persoanei aflate în 
întreținere sau altei persoane, iar la „Venitul propriu” trebuie să introduceți suma veniturilor proprii ale persoanei aflate 
în întreținere sau ale altei persoane. 

 
a) La „venituri din muncă neindependentă” sunt incluse toate veniturile din ultimele 12 luni (brute) din toate raporturile 
de muncă (de asemenea, din joburi secundare și mini-joburi), cum ar fi salariile, remunerațiile, plata orelor 
suplimentare, indemnizațiile speciale (prime de Crăciun, prime de vacanță etc.), indemnizațiile de cheltuieli (cheltuieli, 
cheltuieli de călătorie etc.) Se vor indica participațiile la profit și la proprietate, beneficiile nemonetare/premisele 
(beneficii în natură, locuințe gratuite sau la preț redus etc.).  
În cazul „venitului din activități independente”, trebuie să se prezinte avize de evaluare a impozitului pe venit, conturi 
de profit și pierdere (EÜR), bilanțuri, conturi de profit și pierdere din ultimii 3 ani de activitate sau alte dovezi din 

activități independente, operațiuni comerciale, agricultură și silvicultură sau altele similare.  
b) Dacă aveți „venituri din active de capital”, în special dobânzile obținute, dividendele și alte venituri din economii sau 
alte solduri de credit, depozite, titluri de valoare, polițe de asigurare de viață și alte investiții de capital trebuie declarate, 
chiar dacă sunt neimpozabile.  
c) În cazul în care obțineți „venituri din închiriere + arendă”, trebuie indicate toate veniturile obținute din (sub)închirierea 
de proprietăți rezidențiale și comerciale, din închirierea de terenuri amenajate și neamenajate sau de alte proprietăți, 
inclusiv cele aferente costurilor și cheltuielilor de exploatare/incidental.  
d) La „alte venituri” trebuie înregistrate toate celelalte venituri, de exemplu, prestațiile sociale. Indicați tipul și 
cuantumul venitului, de exemplu, rambursări de impozite, alocație parentală, indemnizație de boală, indemnizație de 

șomaj I sau II (Hartz IV/SGB II), venit de bază, asistență socială, orice pensie (de exemplu, pensie de accident, de 
invaliditate, de bătrânețe), pensie pentru limită de vârstă sau altele similare.  
e) Vă rugăm să precizați, de asemenea, dacă dumneavoastră sau celălalt părinte primiți alocații pentru copii și care 
este cuantumul acestora.  
f) În cazul activelor din „bunuri imobile”, trebuie să declarați proprietatea, coproprietatea, cotele-părți de proprietate 
asupra terenurilor amenajate/neamenajate, case mobile sau familiale, case/apartamente de vacanță, drepturi 
asimilate bunurilor imobile, proprietate în condominiu, drepturi de proprietate asupra imobilelor moștenite prin 
moștenire și bunuri imobile în străinătate etc. cu valoarea de piață a acestora.  
g) La rubrica „Numerar, solduri creditoare, acțiuni” trebuie să declarați numerarul, numerarul în mână, economiile la 
societăți de construcții, soldurile creditoare la bănci naționale și străine, soldurile viramentelor poștale, titlurile de 
valoare, asigurările de viață, alte investiții de capital naționale și străine, creanțele/înțelegerile, activele necorporale, 
drepturile de autor și alte active.  
h) La rubrica „Alte obiecte de valoare”, se înscrie valoarea totală a proprietății, coproprietății, cotei-părți din activele 
corporale de orice fel, de exemplu, autovehicul, motocicletă, bijuterii, ceasuri, obiecte de artă. 

 
Vă rugăm să atașați toate dovezile scrise relevante în întregime și să bifați dacă este cazul. 

 
Vă rugăm să precizați dacă doriți să vă achitați voluntar obligația de întreținere și de la ce dată (informațiile pot fi 
furnizate și retroactiv pentru trecut).  

 
Text liber: aici puteți introduce informații suplimentare. 

 
Vă rugăm să indicați aici cum vă putem contacta cel mai bine. În calitate de autoritate digitală, este important pentru 
noi să luăm legătura cu dumneavoastră în mod rapid și flexibil. În același timp, protecția datelor dumneavoastră 
personale este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, din motive de protecție a datelor, nu ne este permis să 
furnizăm informații specifice despre caz prin e-mail. Din motive de protecție a datelor, vă rugăm să nu ne trimiteți date 
sensibile (de exemplu, date de sănătate) prin e-mail. Utilizați serviciul poștal în acest scop. 

 
Vă rugăm să menționați aici cine v-a sfătuit, de exemplu, un avocat, un consilier sau o persoană similară. 

  
În cazul în care aveți mai mulți copii, este suficient să completați un singur formular de informații pentru fiecare dintre 
ei. În acest caz, vă rugăm să indicați numele și prenumele tuturor copiilor dumneavoastră, precum și numărul dosarului 
respectiv utilizat de LaFin. 

 

Vă rugăm să confirmați prin semnătura dvs. caracterul complet și corect al informațiilor. 

A 
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