
 

Deutsche Rentenversicherung

Erklärung

Für die Prüfung der Einkommen übersende ich Ihnen die folgenden Anlagen:

Anlage A0535 (mein Einkommen)

Anlage A0536 (Einkommen meines Ehegatten / Lebenspartners)
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Ich habe im Jahr / in den Jahren kein in der Anlage A0535 genanntes
Einkommen bezogen.

Dane osobowe / Angaben zur Person
Nazwisko, Imię / Name, Vorname:

Rozpatrzenie prawa do dodatku do punktów płacowych za wieloletnie ubezpieczenie
Prüfung des Anspruchs auf Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung

Oświadczenie

W celu weryfikacji dochodów przesyłam Państwu następujące załączniki:

Załącznik A0535 (mój dochód)

W roku / w latach

Załącznik A0536 (dochód mojego współmałżonka / partnera życiowego)

Mój współmałżonek / partner życiowy w roku / w latach

Ich möchte meine Einkommenssituation und gegebenenfalls die meines Ehegatten / Lebenspartners nicht
darlegen.
Mir ist bewusst, dass dadurch kein Zuschlag gewährt werden kann.

Nie chcę ujawniać swojej sytuacji dochodowej oraz ewentualnie sytuacji dochodowej mojego
współmałżonka/partnera życiowego. 
Jestem świadomy/a, że w związku z tym nie można przyznać żadnego dodatku.

Mein Ehegatte / Lebenspartner hat im Jahr / in den Jahren kein in der Anlage
A0536 genanntes Einkommen bezogen.

dochodu wymienionego w załączniku A0536.

załączniku A0535.

Versicherungsnummer
Kennzeichen
(soweit bekannt)

Odręczne uzupełnienia proszę napisać
drukowanymi literami w kolorze czarnym lub
niebieskim

Handschriftliche Ergänzungen bitte in Druckschrift
in schwarz oder blau

nie pobierałem/am żadnego dochodu wymienionego w 

nie pobierał żadnego
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Mein Einkommen und gegebenenfalls das Einkommen meines Ehegatten / Lebenspartners übersteigt den
Grenzbetrag deutlich, so dass ich auf die Einsendung von Einkommensnachweisen verzichte, weil es zu
keiner Zahlung eines Zuschlags kommen kann.
Mir ist bewusst, dass dadurch kein Zuschlag gewährt werden kann. Sollten sich meine beziehungsweise
unsere Einkommensverhältnisse ändern, werde ich Sie informieren und die Zuschlagszahlung beantragen.

Ich versichere, dass ich sämtliche Angaben nach bestem Gewissen gemacht habe.

Mir ist bekannt, dass unzutreffende Angaben zu einer rückwirkend geänderten Anrechnung des Einkommens
führen können und gegebenenfalls der zu viel gezahlte Zuschlag von mir zu erstatten ist.

Miejscowość, data / Ort, Datum Podpis / Unterschrift

Mój dochód oraz ewentualnie dochód mojego współmałżonka/partnera życiowego wyraźnie przekracza kwotę
graniczną, tak że odstępuję od przedłożenia zaświadczeń o dochodach, ponieważ wypłata dodatku nie będzie
możliwa.
Jestem świadomy/a, że w związku z tym nie można przyznać żadnego dodatku. Jeśli moja lub nasza sytuacja
dochodowa ulegnie zmianie, poinformuję Państwa o tym i złożę wniosek o wypłatę dodatku. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podałem/am zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

Jestem świadomy/a, że nieprawidłowe informacje mogą prowadzić do wstecznego zmienionego uwzględniania
dochodu i że będę ewentualnie musiał/a zwrócić nadpłacony dodatek.

Versicherungsnummer
Kennzeichen
(soweit bekannt)
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