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Hướng dẫn giấy tờ tính điều kiện gia hạn độc lập sau khi ly hôn 
 

1. Hợp đồng nhà (cần phải có thông tin về diện tích, số phòng) 

Mietvertrag (mit Angaben: Nebenkosten, Ziemmer, qm…) 

2. Bảng lương đối với người đi làm thuê 

Lohnabrechung (für Angestellte) 

3. Giấy xác nhận thu nhập tại thời điểm hiện tại của bên khai thuế và BWA của 

năm trước đối với người tự hành nghề 

Einkommensbescheinigung und BWA (für Selbständig) 

4. Có ban nhiêu người đang Anmeldung trong ngôi nhà đó 

Wie viel Leute in diese Wohnung (Hause) angemeldet haben? 

5. Giấy xác nhận đóng bảo hiểm và phí đóng bảo hiểm đối với những người dùng 

bảo hiểm tư 

Krankenversicherung Bescheinigung 

6. Hộ chiếu 

Reisepass 

7. Kontosauszug (nhìn thấy thông tin trả tiền nhà và trả tiền bảo hiểm đối với 

những người dùng bảo hiểm tư hoặc tự hành nghề) 

8. Giấy phép cư trú 

Aufenthalterlaubnis 

9. Đã từng ly hôn chưa? 

Haben Sie Scheidungsurteil gehabt?  

10. Có con hiện tại trên nước Đức không? 

Haben Sie Kind in Deutschland? (wenn ja. Bitte Kopie Geburtsurkunde senden) 

11. Có phải trả tiền nuôi vợ con hàng tháng không? Bao nhiêu? 

Müssen Sie Unterhalt für das Kind oder Exfrau bezahlen?  

(Beleg oder Bescheinigung davon) 

12. Đã từng vi phạm pháp luật bao giờ chưa? 

Haben schon mal mit Straftat involviert? 

13. Đã từng ăn xã hội bao giờ chưa? Nếu có thì ghi cụ thể thời gian…. 

Haben Sie schon mal Sozialleistung beantragt? Wenn Ja, seit wann..? 
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Phí tính các điều kiện để gia hạn độc lập sau khi ly hôn là 250,00€ Brutto. Phí 
này sẽ được trừ vào phí luật sư sau này khi làm thủ tục ly hôn cho khách hàng, 
không tính riêng. 
 
Hoặc khách hàng đã ký hợp đồng làm thủ tục ly hôn với VP thì sẽ không phải trả 
thêm phí. 
 
 
Địa chỉ để gửi giấy tờ: 
 
Kanzlei Relide 
Recchtsanwältin Julia Yen Vu 
Mainzer Str. 21, 10247 Berlin 
 
Thông tin Thanh Toán 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và giao công việc cho chúng tôi giải quyết 
 
Kanzlei RELIDE & ENZU BERLIN GmbH Team. 

Kanzlei RELIDE 
Inhaber:Julia Vu – Kanzlei Relide 
IBAN: DE30 1204 0000 0100 3441 00 
USt.-Nr.: 1134/455/02155 
 

ENZU BERLIN  
Inhaber: Quang Luan Nguyen 
IBAN: DE37 1005 0000 0190 7672 51 

USt.-Nr.:  
 

Mobil, Viber, Whatsapp, Zalo: 
Kanzlei RELIDE:  0049 157 8064 9390 
ENZU BERLIN   : 0049 1784010694 
Số cố định        : 030 5891 3389 
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