
ДОДАТОК ПРО ДОХОДИ  
 

 
ДО ЗАЯВИ ПРО ОТРИМАННЯ БАЗОВОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЩО 

ШУКАЮТЬ РОБОТУ, ЗГІДНО З ДРУГОЮ КНИГОЮ СОЦІАЛЬНОГО КОДЕКСУ (SGB II) – ДОПОМОГА 

ПО БЕЗРОБІТТЮ II / СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 
 

 

Прізвищ
е: 

 Ім’я:  Дата 
народження: 

  

    Я не маю доходу. 

                                                                                                                 Поставте галочку в необхідному місці.  

    Я маю такі доходи:  
 

 Винагорода за працю (будь ласка, надайте форму «Довідка про доходи» або розрахункову відомість про отримання 
заробітної плати!) 

 

 Роботодавець: __________________________________________________________________________________ 
 
 Кількість робочих годин на тиждень: __________ годин Робочих днів на тиждень: __________ днів 
 

 Дохід від самозайнятої діяльності згідно з додатком «Дохід від самозайнятої діяльності» 

 Пенсія  у розмірі  євро/місяць 

(зазначте тип пенсії та додайте копію останнього повідомлення про призначення пенсії!) 

 Допомога по безробіттю (додайте останнє чинне повідомлення про схвалення надання такої допомоги!) у розмірі  євро/день 

 Допомога на дітей  у розмірі  євро/місяць 

 Матеріальна допомога  у розмірі  євро/місяць 

 Дохід від надання майна в оренду у розмірі  євро/місяць 

      нерегулярний дохід (наприклад, відсотки / виграші / бонуси / лотерейні білети / кишенькові гроші): 

  Тип доходу:    від  до  у розмірі  євро 

 Інший дохід: ____________________________________________    у розмірі  ________________  євро на місяць. 

Витрати від мого доходу, отриманого внаслідок трудових відносин/стажування (будь ласка, додайте документи на підтвердження таких витрат) 

 

 Витрати на проїзд до місця роботи ______________________________________ 

  з використанням автомобіля 

      найкоротшою автомобільною дорогою (в один бік) між домом і місцем роботи  __________ км 

  з використанням громадського транспорту 

      Витрати на придбання  разового квитка  денного  тижневого  місячного  проїзного __________ євро 
 

 інші витрати, пов’язані з отриманням доходу (наприклад, на робочий одяг, навчальні 

матеріали, ведення подвійного домашнього господарства, профспілкові внески тощо) 

 __________________________________________________     __________ євро 

 (тип витрат) 
 

Примітка: 
Якщо ви заробляєте до 400 євро на місяць, 100 євро вираховується як витрати. Витрати, пов’язані з отриманням доходу, та витрати 
на проїзд, вже включені до цієї фіксованої суми. Якщо ви заробляєте більше ніж 400 євро на місяць і ваші обов’язкові витрати 
складають більшу суму, вони враховуватимуться тільки за умови надання документів, що їх підтверджують. 

Витрати на обов’язкове страхування / пенсійні відрахування (будь ласка, додайте документи на підтвердження) 

 

 Страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту 
 

 Інші види страхування, передбачені законодавством (наприклад, страхування на випадок необхідності стороннього догляду 
для приватно застрахованих осіб, страхування відповідальності для певних професійних груп) 

 

 обов’язкові пенсійні відрахування згідно з розділом 82 Закону «Про податок на доходи фізичних осіб» (пенсія, що 
фінансується в приватному порядку в Німеччині.) 

 

Примітка: 

У разі наявності адекватного з точки зору необхідності та вартості окремо оформленого приватного страхування, фіксована щомісячна 
сума у розмірі 30,00 євро буде вираховуватися з доходу. Ви не зобов’язані надавати жодного підтвердження такого страхування. 
Тільки в тому разі, якщо ви не підлягаєте обов’язковому страхуванню в рамках загальнообов’язкового медичного або пенсійного 
страхування, з вашого доходу можуть вираховуватися внески на медичне страхування, страхування на випадок необхідності 
стороннього догляду та внески на пенсію за віком. Відрахування з доходу також можливі у разі наявності передбачених законом 
аліментних зобов’язань. Для здійснення таких відрахувань може знадобитися надання відповідних документів. 

Я підтверджую достовірність зазначеної вище інформації. 

 
 

 Дата  Підпис заявника / законного представника  
 

 

Прізвище, ім’я заявника 

Прізвище 

   

Ім’я 

  


