PŘÍLOHA VIII
(Článek 78a Nařízení)
SOUSTAVY, KTERÉ POSKYTUJÍ SIROTKŮM POUZE RODINNÉ PŘÍDAVKY
NEBO DOPLŇKOVÉ ČI ZVLÁŠTNÍ PŘÍDAVKY.

A. BELGIE
(a) Rodinné přídavky stanovené koordinovanými právními předpisy pro zaměstnané osoby.
(b) Přídavky na děti stanovené legislativou o přídavcích na děti pro samostatně výdělečné
činné osoby.
(c) Přídavky na děti stanovené systémem pro bývalé zaměstnance z Belgického Konga a
Ruandy-Urundi.
B. ČESKÁ REPUBLIKA - Žádné.
C. DÁNSKO
„Zvláštní rodinné přídavky a běžné a doplňkové rodinné přídavky poskytnuté tehdy, je-li
osoba, do jejíž péče je dítě svěřeno, jediným živitelem.
Kromě toho jsou přídavky na nezaopatřené děti poskytovány všem dětem mladším 18 let,
pokud žijí v Dánsku a pokud osoba, do jejíž péče je dítě svěřeno, plně podléhá dani podle
dánských předpisů.“
D. NĚMECKO – Žádné
E. ESTONSKO - Žádné.
F. ŘECKO - Žádné
G. ŠPANĚLSKO - Žádné
H. FRANCIE
Veškeré systémy sociálního zabezpečení s výjimkou zvláštních systémů pro zaměstnané
osoby (úředníky, státní zaměstnance, námořníky, notáře, agenty EDG-GDF, SNCF a RATP,
zaměstnance Opery a Comédie française, atd.) jiných než systémy pro horníky.
I. IRSKO
Přídavky na děti, sirotčí (příspěvkové) přídavky a zvyšování vdovských (příspěvkových)
důchodů vyplácené dotyčným dětem na základě zákona o sociální péči z roku 1993 a
pozměňujících návrhů zákona.
J. ITÁLIE – Žádné
K. KYPR - Žádné.

L. LOTYŠSKO - Žádné.
M. LITVA - Žádné.
N. LUCEMBURSKO – Žádné
O. MAĎARSKO - Žádné.
P. MALTA - Žádné.
Q. NIZOZEMSKO - Žádné
R. RAKOUSKO – Žádné
S. POLSKO - Žádné.
T. PORTUGALSKO – Žádné
U. SLOVINSKO - Žádné.
V. SLOVENSKO - Žádné.
W. FINSKO - Žádné
X. ŠVÉDSKO - Žádné
Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
1. Velká Británie a Severní Irsko
Ustanovení zákona o příspěvcích a přídavcích v sociálním zabezpečení z roku 1992 a zákona
o příspěvcích a přídavcích v sociálním zabezpečení pro Severní Irsko z roku 1992 týkající se
přídavků na děti (včetně jakýchkoli vyšších sazeb pro jednoho rodiče), přídavků na
nezaopatřené děti vyplácené penzistům a přídavků vyplácených poručníkům.
2. Gibraltar
Ustanovení na základě výnosu o sociálním zabezpečení z roku 1997 a výnosu o sociálním
zabezpečení z roku 1996 týkající se zvýšení přídavků na nezaopatřené děti vyplácených
penzistům a přídavků vyplácených poručníkům.

