
 
Çocuk bakımı kuruluşunun 
işletmecisine: 

 
 

2023/24 çocuk bakımı yılı için sosyal derecelenmiş ebeveyn aidatları 
 

Doğum 
Çocuğun adı: tarihi: 

 
Adresi*: 

 
 

Nafaka yükümlüsü ebeveyn: 

Adı Adresi*: 
 

Anne: 
 

Baba: 
 

Başka: 
* İkametgâh belgelerinin (Meldezettel) fotokopileri 
eklenmelidir. 

 

Hanenin bir üyesi olan ebeveyn başka çocuklar için şu anda aile yardımı (Familienbeihilfe) 
alıyorsa, bu çocukların sayısı [aile yardımı (Familienbeihilfe) ile ilgili tasdikler eklenmelidir]: 

 

Aynı hanede oturan nafaka yükümlüsü aile üyesinin 2022 yılı için geliriyle ilgili bilgiler (Lütfen size uyanı 
işaretleyin). 

Baba: Anne: 
Serbest olmayan işten gelirler (emeklilik dahil) □ □ 
Serbest işten gelirler □ □ 
Ticari işletmeden olan gelirler □ □ 
Tarımcılık ve ormancılıktan olan gelirler □ □ 
Stopaj tutarının üzerinde herhangi gelir vergisi dahil edilmeyen gayrimenkul 
sermaye iradından olan gelirler □ □ 
Kira gelirleri □ □ 
Gelir vergisi yasasının 29uncu maddesi uyarınca başka gelirler □ □ 

 

2022 yılında başka gelirler: 
(Doğum öncesi ve sonrası) Haftalık para (Wochengeld) □ □ 
Çocuk bakım parası (Kinderbetreuungsgeld) □ □ 
İşsizlik parası (Arbeitslosengeld) □ □ 
Mağduriyet yardımı (Notstandshilfe) □ □ 
(Günlük ödenek ya da yasal kesinitisi olmayan) askerlik yükümlülüğünden öte 
yapılan askerlikten gelirler (Zeitsoldat) □ □ 
Sosyal yardım (Sozialhilfe) ve asgari geçim yardımı (Mindestsicherung) (geçimini 
sağlama) □ □ 

Boşanmış eşlerden alınan nafaka ödemeleri (mahkeme kararı ya da anlaşma 
ibraz edilmelidir) □ □ 

Çocuklar için alınan nafaka ödemeleri ve yetim aylığı ödemeleri (mahkeme kararı 
ya da anlaşma ibraz edilmelidir) □ □



 
Aynı hanede oturmayan yakınlara yükümlü olarak ödenmiş ve belgelenebilir 
nafaka ödemeleri (belgeler eklenmelidir) □ □ 

 
 
 

Tasdik için aşağıdaki belgeler eklenmelidir: 
2022 yılının ücret bordrosu (Jahreslohnzettel) ya da vergi belirleme işlemi 
(Arbeitnehmerveranlagung) □ □ 

2022 yılının gelir vergisi bildirimi (Einkommensteuerbescheid) □ □ 
Eğer Ormancılar ve Çiftciler gelir vergisi bildirisinde bulunmamışlarsa: 2022 yılı 
sosyal sigortasi icin en son kazanç durumlarini bildiren belge ve kira sözlemeşini 
sunmalılardır. 

□ □ 
2022 yılının emeklilik bildirimi (Pensionsbescheid) □ □ 
(Yukarıda işaretlenmiş) Başka gelirlerle ilgili tasdikler □ □ 

 

(Yukarıda işaretlenmiş) Alınmış ya da ödenmiş nafaka ödemeleriyle ilgili belgeler □ □ 
 
 

Herbir nafaka yükümlüsünün ve çocuğun ikametgah belgesinin (Meldezettel) 
fotokopisi 
(Evinizde ikamet eden birini bildirmeyi unuttuysanız ZMR ikametkah numarıyla 
bu kişiye ulasılabilir). □ 
Herbir başka çocuk için alınan aile yardımının (Familienbeihilfe) güncel tasdik 
belgesi □ 

 

Mali belgelerin teslimi için son tarih : 30 Haziran 2023 
İmzamla aşağıdaki noktaları beyan ederim: 

 
 Bütün nafaka yükümlüsü kişilerle ilgili bilgilerin eksiksizliğini ve doğruluğunu. 
 Net aile gelirinin hesaplanması için bütün ibraz edilen belgelerin eksiksizliğini ve doğruluğunu. Belgelerin 

yanlış ya da eksik ibraz edilmesi durumunda çocuk bakımı kuruluşunun işletmecilerinin geliri doğru 
hesaplaması için gereken maddi farkı ödemek zorundayım. 

 Gelir belgerini ibraz etmediğim ya da eksik ibraz ettiğim taktirde çocuk bakımı kuruluşunun işletmecileri, 
ebeveyn olarak ödemem gereken aidatı en yüksek gelir basamağına göre saptayacağı bana arz edilmiştir. 
Aynı hanede yaşayan ikinci ebeveynin bir geliri olduğu halde yalnızca bir ebeveynin gelir belgesi ibraz 
edilmesi de gelir belgerinin eksik ibraz edildiği anlamına gelir. 

 Ebeveynlerin ödedikleri aidatların hesaplanmasının denetlenmesi için çocuk bakımı kuruluşunun 
işletmecilerine tarafımdan verilmiş olan bütün bilgilerin ve belgelerin Stirya hükumeti “Land Steiermark”´a 
verilmesini kabul ediyorum. 
Çocuğa günlük dadı (Tagesmutter/Tagesvater) bakıyorsa ebeveynlerin ödedikleri aidatların hesaplanmasının 
denetlenmesi için günlük dadının işvereninin bu bilgi ve belgeleri çocuğun ikamet ettiği belediyeye vermesini 
kabul ediyorum. 

 Otomatik bilgi işlemini kabul ediyorum. 
Yanlış bilgilerin cezayı gerektiren suç unsuru oluşturabileceğini biliyorum. 

 
Yer, tarih Velinin imzası 

 
 

Danısmak için 
Telefon numarası E-Mail Adresi 


