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Formularz danych – zasiłek rodzinny z Niemiec 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK KINDERGELD 

 

Długość oczekiwania na decyzję zależy w dużej mierze od kompletności złożonych dokumentów. 

 

Wypełnij i załącz następujące dokumenty: 

✓ Załączony formularz danych 

✓ Formularze obcojęzyczne- podpisz w miejscu wyznaczonym: 

● Antrag auf Kindergeld 

1. Podpis wnioskodawcy 

2. Podpis współmałżonki/partnerki 

● Anlage Kind (UWAGA! Dla każdego dziecka jeden formularz) 

1. Podpis wnioskodawcy 

2. Podpis dziecka (tylko jeśli pełnoletnie) 

● Anlage Ausland 

Podpis wnioskodawcy 

● Erklaerung zu den Verhaeltnissen eines ueber 18 Jahre alten Kindes (dla dzieci 

powyżej 18. roku życia) 

1. Podpis wnioskodawcy 

2. Podpis dziecka 

✓ Lohnsteuerbescheinigung lub wszystkie miesięczne odcinki z wypłat 

✓ Dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacyjnego (Identifikationsnummer) 

✓ Aktualna umowa o pracę 

✓ Jeśli ubiegasz się o zasiłek za obecny rok załącz wypełniony i podbity przez pracodawcę druk 

Arbeitgeberbescheinigung oraz wszystkie odcinki z wypłat od początku roku do chwili obecnej 

(należy udokumentować każdy okres zatrudnienia) 

✓ Kopię potwierdzenia ubezpieczenia w Niemczech (np. kopia karty ubezpieczenia zdrowotnego 

Sozialversicherungsnachweis) 

✓ Kopię potwierdzenia zameldowania w Niemczech 

✓ Kopię aktu małżeństwa i aktu urodzenia dziecka/dzieci na drukach europejskich 
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✓ Wypełnione Zaświadczenie dotyczące składu rodziny, potwierdzające zameldowanie dziecka z 

opiekunem, poświadczone przez Urząd Miasta i Gminy 

✓ Kopia decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu zasiłku w Polsce 

✓ Kopia zaświadczenia z MOPSu/ROPSu o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń socjalnych na 

dane dziecko w Polsce 

✓ Kopia aktualnego dowodu tożsamości 

✓ Jeśli dziecko ukończyło 18 lat - Zaświadczenie o nauce dziecka wypełnione przez 

szkołę/uczelnię. 

 

Jeśli pracowałeś jako pracownik oddelegowany przez polską firmę do pracy w Niemczech, załącz 

dodatkowe dokumenty: 

✓ Kopię poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy na druku europejskim A1. 

✓ Podbite i podpisane przez pracodawcę Bescheinigung des Arbeitgebers za każdy okres 
zatrudnienia. 

✓ Kopię umowy o pracę na zasadzie oddelegowania (najlepiej niemiecką wersję). 

 

W przypadku dziecka niepełnosprawnego i pełnoletniego załącz dodatkowe dokumenty: 

✓ Urzędowe zaświadczenie o niepełnosprawności 

✓ Wykaz środków finansowych dziecka niepełnosprawnego – dochód netto oraz świadczenia od 

osób trzecich (nie mogą one przekraczać podstawowej kwoty wolnej w roku kalendarzowym) 

 

Powyższe dokumenty wyślij nam listem poleconym lub dostarcz osobiście do naszego biura na adres: 

DORFIN Group Sp. z o.o. 

Ul. Świętojańska 47/48 

80-840 Gdańsk 

z dopiskiem „zasiłek rodzinny Kindergeld” 

 

Pojedyncze dokumenty można dosłać e-mailem na adres bok@podatkowo.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bok@podatkowo.pl
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CENNIK 

USŁUGA CENA 

• Zasiłek rodzinny z Niemiec Kindergeld (opłata obejmuje prowadzenie sprawy 
do momentu uzyskania decyzji) 

 
500 PLN 

• Dodatkowa opłata za drugie i kolejne dziecko 
 

+50 PLN 
za każde dziecko 

• Opłata za prowadzenie korespondencji z Familienkasse po otrzymaniu decyzji. 
Opłata dotyczy pojedynczej korespondencji (pismo, dosłanie dokumentów, 
tłumaczenie pisma, kontakt telefoniczny) 

 

150 PLN 

• Odwołanie od negatywnej decyzji Finanzamt / Familienkasse - dla klientów 

korzystających z naszych usług 150 PLN 

• Odwołanie od negatywnej decyzji Finanzamt / Familienkasse - dla klientów 

niekorzystających z naszych usług od 200 PLN 

 
 
 
 

 
 
 

Dane do przelewu: 
 
Nr konta: 45 1240 5400 1111 0010 3629 8915 
DORFIN Group Sp. z o.o. 
Ul. Świętojańska 47/48 
80-840 Gdańsk 
Tytuł przelewu: imię i nazwisko Kindergeld 

 
 
 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I CZAS TRWANIA USŁUGI 

 
Dokumenty do ubiegania się o zasiłek Kindergeld przyjmujemy przez cały rok. Po otrzymaniu kompletu 
dokumentów wnioski wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych. W okresie rozliczeń podatkowych (miesiącach 
kwiecień -maj) procedura sporządzania wniosków o zasiłek rodzinny może się przedłużyć. 
Usługa złożenia wniosku o zasiłek Kindergeld kończy się z chwilą uzyskania przez klienta poprawnej decyzji 
wystawionej przez Familienkasse. Dalsze prowadzenie sprawy jest płatne zgodnie z cennikiem. 
 
Wszystkie warunki jakie należy spełniać do ubiegania się o zasiłek Kindergeld znajdują się na naszej stronie 
internetowej https://podatkowo.pl w zakładce „Zasiłki rodzinne w Europie”. 
 

 

 

 

 

 

https://podatkowo.pl/
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FORMULARZ DANYCH - ZASIŁEK RODZINNY 

DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Identifikationsnummer (Idnr)  

E-mail  

Telefon kontaktowy  

Adres  

Stan cywilny: wolny/na żonaty/a w konkubinacie rozwiedziony/na w separacji 

Od kiedy:      

 

DANE WNIOSKODAWCY O STOSUNKU PRACY, UBEZPIECZENIU, ZASIŁKACH 

Nazwa i adres pracodawcy za granicą Data rozpoczęcia pracy Data zakończenia pracy 

 
 

  

 
 

  

Gdzie opłacane było ubezpieczenie społeczne?        Polska (załącz A1)                  
 
       Niemcy 

Jeśli w Niemczech wpisz numer ubezpieczenia 
(Versicherungsnummer) 

 

Czy w ciągu ostatnich 5 lat prowadziłeś/aś 
działalność gospodarczą ? 

       Tak 
 
       Nie 

Czy w ciągu ostatnich 5 lat składałeś/aś wniosek 
lub pobierałeś/aś emeryturę? 

       Tak 
 
        Nie 

Czy w ciągu ostatnich 5 lat otrzymywałeś 
pieniądze z instytucji państwowych w Polsce lub 
w Niemczech?                         
-z jakiej instytucji? 
-od kiedy do kiedy? 
-jakie świadczenie? 

  

Czy w ciągu ostatnich 5 lat przerywałeś 
zatrudnienie? Jeśli TAK, to z jakiego powodu? 
(urlop macierzyński, wychowawczy, choroba, 
wypadek przy pracy, bezrobocie) Z jakiej instytucji 
pobierane były pieniądze? 
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DANE WSPÓŁMAŁŻONKA/PARTNERA 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Czy w ciągu ostatnich 5 lat pracował/ła 
zawodowo? 
Podaj okres zatrudnienia i nazwę pracodawcy. 

       Tak, od ……………...     do …………….. 
                
        Nie 

Na terenie jakiego kraju opłacał/ła ubezpieczenie 
społeczne? 
 

      Polska 
        
       Niemcy 

Czy w ciągu ostatnich 5 lat prowadziłeś/aś 
działalność gospodarczą? 

       Tak 
 
       Nie 

Czy w ciągu ostatnich 5 lat sładałeś/aś wniosek 
lub pobierałeś/aś emeryturę? 

     Tak 
 
        Nie 

Czy w ciągu ostatnich 5 lat otrzymywałeś 
pieniądze z instytucji państwowych w Polsce lub 
w Niemczech?                         
-z jakiej instytucji? 
-od kiedy do kiedy? 
-jakie świadczenie? 

 

Czy w ciągu ostatnich 5 lat przerywałeś 
zatrudnienie? Jeśli TAK, to z jakiego powodu? 
(urlop macierzyński, wychowawczy, choroba, 
wypadek przy pracy, bezrobocie) Z jakiej instytucji 
pobierane były pieniądze? 

 

 

DANE DZIECI 

Imię i nazwisko Data urodzenia Pesel Czy dziecko uczy się? Czy dziecko 
pracuje? 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Czy na dzieci był pobierany zasiłek w Polsce? 
Jeśli tak to: 

• na jakie dzieci 
• jaki zasiłek 
• w jakiem okresie 
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• w jakiej wysokości 

 

 

 

 

DANE DZIECI PEŁNOLETNICH DO 25 R.Ż 

Imię i nazwisko  

Stan cywilny  

Czy posiada własne dzieci?        Tak 
 
       Nie 

Czy mieszka w gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy? 

       Tak 
 
       Nie 

Czy zakończyło wykształcenie zawodowe? (kiedy, 
nazwa zawodu) 

 

Czy ukończyło studia? (kiedy, nazwa tytułu)  

Czy dziecko pracuje? (rodzaj umowy, od kiedy do 
kiedy, nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin 
pracy w tygodniu) 

 

 

 

Imię i nazwisko  

Stan cywilny  

Czy posiada własne dzieci?        Tak 
 
       Nie 

Czy mieszka w gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy? 

       Tak 
 
       Nie 

Czy zakończyło wykształcenie zawodowe? (kiedy, 
nazwa zawodu) 

 

Czy ukończyło studia? (kiedy, nazwa tytułu)  

Czy dziecko pracuje? (rodzaj umowy, od kiedy do 
kiedy, nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin 
pracy w tygodniu) 

 

 

 

Imię i nazwisko  

Stan cywilny  
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Czy posiada własne dzieci?        Tak 
 
        Nie 

Czy mieszka w gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy? 

       Tak 
 
       Nie 

Czy zakończyło wykształcenie zawodowe? (kiedy, 
nazwa zawodu) 

 

Czy ukończyło studia? (kiedy, nazwa tytułu)  

Czy dziecko pracuje? (rodzaj umowy, od kiedy do 
kiedy, nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin 
pracy w tygodniu) 

 
 
 

 

BANK 

Nazwa banku  

Imię i nazwisko właściciela konta  

NUMER KONTA BANKOWEGO 

                          

KOD SWIFT(zazwyczaj 8 znaków) 

                          

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb 

realizacji zlecenia zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 

133, poz. 883 z późn. zm.). Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o przysługującym mi 

prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych. Administratorem danych osobowych 

jest firma DORFIN Group Spółka z o.o z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Świętojańskiej 47/48 

 
 
……………………………...       ………………………………………………. 

          DATA       CZYTELNY PODPIS KLIENTA 
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Informacja na temat administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych  
klientów firmy DORFIN Group Spółka z o.o. 

 
1) W świetle prawa, firma DORFIN Group Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jest administratorem Państwa danych osobowych (nie 
Państwa pracowników), w zakresie uzyskanym przy zawieraniu umowy o świadczenie usług oraz w trakcie jej trwania. 
Oznacza to, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 
Do danych tych należą: dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer pesel oraz zagraniczne numery identyfikacyjne), dane adresowe 
(adres zamieszkania, numery telefonów, adresy e-mail) – bez nich nie moglibyśmy zawrzeć i realizować umowy. 
 
2) Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane w następujących celach: 

• zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług– przez czas trwania umowy i rozliczeń 
po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”); 

• wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych. 
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: 

a)  przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać 
„obowiązkiem prawnym”); przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: 
obowiązek prawny);  
lub 
b) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów 
państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); 
c) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, 
po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych 
organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

• wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o wymaganych płatnościach w urzędach właściwych dla zabezpieczenia 
społecznego i urzędach skarbowych – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes). 

3) We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania 
przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań. 
4) Państwa dane przekazujemy wyłącznie organom państwowym, jak urzędy właściwe dla zabezpieczenia społecznego, urząd skarbowy, 
urzędy statystyczne, Policja, prokuratura, komornik – wyłącznie w celach określonych przepisami prawa i na podstawie umowy (bez 
przekazania danych nie moglibyśmy zarejestrować Państwa w urzędach dotyczących zabezpieczenia społecznego, wysłać deklaracji 
podatkowej, czy odpowiedzieć na zapytanie organów ścigania). Nie potrzebujemy na to odrębnej zgody, gdyż jest to nasz prawny 
obowiązek – dopóki łączy nas z Państwem umowa, a także (zgodnie z przepisami podatkowymi) 5 lat po jej rozwiązaniu (podstawa: 
obowiązek prawny). 
5) Jeśli płacą nam Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego 
konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej 
zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony 
roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes). 
6) Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7)Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 
a)sprostowanie (poprawienie) danych; 
b)usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;  
c)ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego 
 wniosku);  
d)dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);  
e) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w naszym Biurze. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można 
z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy 
prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. 

8) Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi 
naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. 
Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa 
danych przed cofnięciem takiej zgody). 

9) Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie 
Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10) Kontakt z administratorem danych osobowych: 

DORFIN Group Spółka z o.o. 

80-840 Gdańsk 

ul. Świętojańska 47/48 

tel. 58 350 91 71 

mail: admin@dorfingroup.pl 

 

zapoznałem się z treścią powyższej informacji (data i czytelny podpis) ………………………………………………………………… 

mailto:admin@dorfingroup.pl


 
 5.4 Erhält Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner oder eine andere Person, zu der die in der „Anlage Kind“ 

aufgeführten Kinder in einem Kindschaftsverhältnis stehen, derzeit oder erhielt er/sie in den 
letzten fünf Jahren vor der Antragstellung Rente(n) oder Versorgungsbezüge bzw. wurde dies 
beantragt?  ja  nein 

 Wenn ja:   

 Wer? Name  Vorname  Geburtsdatum   

 Von/bei welcher Stelle?   

 Für welchen Zeitraum? Von/ab  bis   
 
 
 
 
Ich versichere, dass alle Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt, dass ich alle Änderungen, die für den 
Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen habe. Den Inhalt des Merkblattes Kindergeld (zu 
finden www.familienkasse.de) habe ich zur Kenntnis genommen. 
Falls ich auf Dauer Deutschland verlasse und Kindergeld ohne Rechtsanspruch auf mein Konto überwiesen wird, habe ich dies unverzüglich 
mitzuteilen. Anderenfalls ist die Familienkasse ermächtigt, die Rücküberweisung des entsprechenden Betrages bei meinem Geldinstitut zu 
veranlassen. 

Hinweis zum Datenschutz: 
Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der Abgabenordnung bzw. aufgrund 
des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches verarbeitet. Nähere Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen der Erhebung von 
personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse (zu 
finden unter www.familienkasse.de), auf der auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind. 

Datum 
  

 

   Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung 

 
Ggf. Bescheinigung des Arbeitgebers (KG 54) ausfüllen lassen! 
 



 

5 Sind oder waren Sie oder eine unter Punkt  2  genannte Person, zu der das Kind in einem 
Kindschaftsverhältnis steht, in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung im öffentlichen 
Dienst tätig?  

  ja, bitte hier Angaben machen  nein, weiter bei Punkt 6 

 .............................................................................................................................................   .................................................. 
 Name, Vorname des/der Beschäftigten     Zeitraum (ab/von – bis) 

 ................................................................................................................................................................................................... 
 Name/Bezeichnung des Dienstherrn/Arbeitgebers bzw. der Dienststelle 

 ................................................................................................................................................................................................... 
 Anschrift des Dienstherrn/Arbeitgebers 

 ................................................................................................................................................................................................... 
 Name und Anschrift der zuständigen Familienkasse, sofern abweichend vom Dienstherrn/Arbeitgeber 

 

6 Besteht oder bestand für Sie oder eine unter Punkt  2  genannte Person für das Kind in den 
letzten 5 Jahren vor der Antragstellung ein Anspruch auf eine kindbezogene Geldleistung von 
einer Stelle außerhalb Deutschlands oder von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung?  

  ja, bitte hier Angaben machen  nein 

 ..............................................................................................................................................   .................................................. 
 Name, Vorname der beziehenden Person     Geburtsdatum 

 .......................................................................................................   ...........................  Euro  .................................................. 
 Leistung   monatlicher Betrag   Zeitraum (ab/von – bis) 

 ..............................................................................................................................................   ..................................................  
 leistende Stelle, Anschrift  Aktenzeichen 

 

7 Sind oder waren Sie oder eine unter Punkt  2  genannte Person, zu der das Kind in einem 
Kindschaftsverhältnis steht, in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung  
a) außerhalb Deutschlands als Arbeitnehmer(in), Selbständige(r),  

Entwicklungshelfer(in) tätig?  ja  nein 
b) in Deutschland bei einer Dienststelle oder Einrichtung eines anderen Staates 

oder als Angehörige(r) der NATO-Streitkräfte tätig?  ja  nein 
c) in Deutschland auf Veranlassung eines Arbeitgebers mit Sitz außerhalb 

Deutschlands beschäftigt (z. B. entsandte Person)?  ja  nein 

Wenn ja, bitte hier Angaben machen: 

 .............................................................................................................................................   .................................................. 
 Name, Vorname des/der Beschäftigten     Zeitraum (ab/von – bis) 

 ................................................................................................................................................................................................... 
 Name/Bezeichnung des Dienstherrn/Arbeitgebers (ggf. Personalnummer) bzw. des Unternehmens, der Dienststelle oder Einrichtung 

 ................................................................................................................................................................................................... 
 Anschrift des Dienstherrn/Arbeitgebers, des Unternehmens, der Dienststelle oder Einrichtung 

 ................................................................................................................................................................................................... 
 Ort/Land der Erwerbstätigkeit 

 
 
Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Uns ist bekannt, dass wir alle 
Änderungen, die für den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen haben. 
Den Inhalt des Merkblattes Kindergeld (zu finden unter www.bzst.de oder www.familienkasse.de) haben wir zur Kenntnis 
genommen. 

Hinweis zum Datenschutz: 
Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der Abgabenordnung bzw. 
aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches verarbeitet. Nähere Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen der 
Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer 
Familienkasse (zu finden unter www.familienkasse.de), auf der auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind. 

Datum 
  

 

   

Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung 

Datum 
  

 

   Unterschrift des bereits volljährigen Kindes 

 

1 

2 



 
5 Angaben zu Kindern 

 

Für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, ist eine gesonderte „Anlage Kind“ ausgefüllt einzureichen. 

Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld 
(auch in Fällen der abweichenden Kontoverbindung, Abzweigung und Erstattung): 

Vorname des Kindes 
ggf. abweichender Familienname 

Geburtsdatum 
 

Geschlecht 
 

Bei welcher Familienkasse 
(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

    

    

    

    

    
 
 

6 Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden: 
 

Vorname des Kindes 
ggf. abweichender Familienname 

Geburtsdatum 
 

Geschlecht 
 

Wer bezieht das Kindergeld 
(Name, Vorname)? 

Bei welcher Familienkasse 
(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

     

     

     

     

     

 

 
Ich versichere, dass alle Angaben (auch in den Anlagen) vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt, 
dass ich alle Änderungen, die für den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse 
mitzuteilen habe. Den Inhalt des Merkblattes Kindergeld (zu finden unter www.bzst.de oder www.familienkasse.de) habe ich zur 
Kenntnis genommen. 

Hinweis zum Datenschutz: 
Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der 
Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches verarbeitet. Nähere Informationen 
zu Ihren Rechten im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-
Grundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse (zu finden unter www.familienkasse.de), auf der auch 
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind. 

Datum 
  

 

   

Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung 

Ich bin damit einverstanden, dass das Kindergeld zugunsten der antragstellenden Person festgesetzt bzw. bewilligt wird. 
Datum 

  
 

   

Unterschrift der unter Punkt 2 genannten Person bzw. deren gesetzliche Vertretung 

 

 

1 

2 



Name und Vorname der kindergeldberechtigten Person 

k 

         
 

Kindergeld-Nr. 

       F K                 
 

  

Arbeitgeberbescheinigung 
zur Vorlage bei der Familienkasse 

 

 

Die folgende Bescheinigung ist vom Arbeitgeber stets auszufüllen, wenn ein Elternteil in 
Deutschland bzw. bei einem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber beschäftigt ist. 

Bescheinigung des Arbeitgebers 
Der/Die Arbeitnehmer(in)  .......................................................................................................................................  , 

(Name, Vorname) 

geboren am  ......................................................  , ist/war 

 ohne Unterbrechung im hiesigen Betrieb seit / von  -  bis ...........................................................................................  beschäftigt. 

 ohne Unterbrechung von uns in einen ausländischen Betrieb seit / von  -  bis  .........................................................  entsandt. 

Der ausländische Betrieb befindet sich in  ...........................................................................................................................................  . 

Die Arbeitszeit während der genannten Beschäftigung bzw. Entsendung beträgt/betrug 

regelmäßig  ......................................................  Stunden pro Woche. 

 im Mutterschutz seit / von  -  bis  ............................................................................................................................................................  . 

 in Elternzeit bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis seit / von  -  bis  ............................................................................................  . 

Ein Versicherungspflichtverhältnis zur Bundesagentur für Arbeit 

 besteht/bestand. 

 besteht/bestand nicht, weil  .....................................................................................................................................................................  . 

Nur bei Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen ohne Anmeldung im ELStAM-Verfahren auszufüllen: 

Für den Lohnsteuerabzug 

 liegt eine Bescheinigung des Betriebsstättenfinanzamtes vor.  Eine Ablichtung ist beigefügt. 

 liegt keine Bescheinigung des Betriebsstättenfinanzamtes vor. 

Bitte beachten Sie: 
Die Angaben dienen der steuerrechtlichen Beurteilung, ob ein gesetzlich geregelter Kindergeldanspruch gegeben ist. Diese Beurteilung nimmt die 
zuständige Familienkasse in ihrer Funktion als Bundesfinanzbehörde wahr. Die Angaben sind wahrheitsgetreu zu machen. 

Hinweis zum Datenschutz: Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der Abgabenordnung bzw. 
aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches verarbeitet. Nähere Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen der Erhebung von 
personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse (zu finden unter 
www.familienkasse.de), auf der auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind. 

Datum Firmenstempel, Unterschrift(en) 

Anschrift und Telefonnummer, soweit nicht im Firmenstempel enthalten  
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3 Angaben zur Ausbildung des Kindes 
(auch für Zeiträume vor Vollendung des 18. Lebensjahres)  

 

Mein unter  1  genanntes Kind 

 hat bisher noch keine Berufsausbildung bzw. noch kein Studium abgeschlossen. Weiter bei Punkt  5 . 

 hat bereits eine Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen bzw. wird diese(s) in Kürze abschließen. 

 Berufsabschluss/Studienabschluss (mit Angabe des Fachs): Ausbildungsende: 

    

 Berufsziel, falls dieses vom o. g. Abschluss abweicht:  

   Weiter bei Punkt  4 . 
 

 
 
4 Angaben zur Erwerbstätigkeit des Kindes 

(Nur ausfüllen, wenn bereits eine Ausbildung / ein Studium abgeschlossen wurde.)  

 

Mein unter  1  genanntes Kind 

 übt/übte keine Erwerbstätigkeit aus/wird voraussichtlich keine Erwerbstätigkeit ausüben. 

 übt/übte folgende Erwerbstätigkeit (auch Minijob) aus/wird voraussichtlich folgende Erwerbstätigkeit (auch Minijob) ausüben: 
 (Bitte aktuelle Verträge/Nachweise beifügen; ggf. Angaben auf einem gesonderten Blatt.) 

 
(voraussichtliche) Dauer 

von – bis: Art der Tätigkeit 
Dienstherr/Arbeitgeber 

Anschrift 

regelmäßige 
wöchentliche 

Arbeitszeit 
 

    
 

    
 

    
 
 
5 Außerdem teile ich Folgendes mit: 

(Falls der Platz für Ihre Eintragungen nicht ausreichen sollte, verwenden Sie bitte ein separates Blatt.)  

 

  
  
  
  

 
 
Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Uns ist bekannt, dass wir alle 
Änderungen, die für den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen 
haben. Den Inhalt des Merkblattes Kindergeld (zu finden unter www.bzst.de oder www.familienkasse.de) haben wir zur 
Kenntnis genommen. 

Hinweis zum Datenschutz: 
Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der 
Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches verarbeitet. Nähere 
Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der 
Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse (zu finden unter 
www.familienkasse.de), auf der auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind. 

Datum 
  

 

   

Unterschrift der kindergeldberechtigten Person bzw. der gesetzlichen Vertretung 

Datum 
  

 

   Unterschrift des volljährigen Kindes 

 

1 

2 



 
Pl 

Nazwisko i imię osoby uprawnionej do pobierania zasiłku na dzieci 
Name und Vorname des/der Kindergeldberechtigten 

 

 
        
 

Numer zasiłku na dzieci Kindergeld-Nr. 

       F K                 
 

  

Zaświadczenie dotyczące składu rodziny 
dla potrzeb przyznania zasiłku rodzinnego 

Patrz pouczenie! 
Bitte Hinweise beachten! 

Familienstandsbescheinigung 
für die Gewährung von Kindergeld 

 

 

 
 
 

1 Osoba uprawniona  
 Berechtigte(r) 

 
 Nazwisko  Imię  Poprzednie imiona i nazwiska  

 
Name 

 
Vorname 

 
Frühere Namen 

 
                      

 Miejsce urodzenia  Data urodzenia  Płeć  Obywatelstwo  

 
Geburtsort  Geburtsdatum  Geschlecht  Staatsangehörigkeit  

 
                             

 Stan cywilny:  wolny  od   żonaty/zamężna       rozwiedziony/a        żyjący w separacji 
 

Familienstand: ledig seit 
 

verheiratet  geschieden dauernd getrennt lebend 
 

     wdowiec/wdowa       zarejestrowany związek partnerski 
    

verwitwet eingetragene Lebenspartnerschaft 

 Adres (Ulica/plac, numer domu, Kod pocztowy, miejscowość zamieszkania, państwo zamieszkania)  

 
Anschrift (Straße / Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 

 
        

        
   

 
 
 

2 Małżonek/małżonka  
 Ehegatte 

 
 Nazwisko  Imię  Poprzednie imiona i nazwiska  

 
Name  Vorname  Frühere Namen 

 
                      

 Miejsce urodzenia  Data urodzenia  Płeć  Obywatelstwo  

 
Geburtsort  Geburtsdatum  Geschlecht  Staatsangehörigkeit 

 
                             

 Adres (Ulica/plac, numer domu, Kod pocztowy, miejscowość zamieszkania, państwo zamieszkania)  

 
Anschrift (Straße / Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 

 
        

        
   

 
 
 

3 Dzieci, które należą do gospodarstwa domowego osoby uprawnionej  
 Kinder, die zum Haushalt des/der Berechtigten gehören  

 Nazwisko  Imię  
Data 
urodzenia  

Stosunek 
prawny  
dziecka  

Stan 
cywilny  

Miejscowość 
zamieszkania 

 

 
Name  Vorname  Geburts-

datum 
 Kindschafts-

verhältnis 
 Familien-

stand 
 Wohnort 

 

1.                                           

2.                                           

3.                                           

4.                                           

5.                                           
   

 
 
 

                

.

                  

.

              

.

                

.

               

.

              

.

                

.

                  

.

              

.

               

.

                

.

                

.

                  

.

                   

.

                 

.

                                

.

                

.

              

.

                   

.

                 

.

             

.

                 

.

            

.

                

.

             

.

                 

.
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.

                 

.
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4 Uwagi  
 Bemerkungen 

 
   

        

        

        

        
   

 
 
 

5 Biuro ewidencji ludności lub władze lub organ właściwy w sprawach stanu cywilnego 

 
Bescheinigung des Einwohnermeldeamtes oder  
einer anderen für Personenstandsangelegenheiten zuständigen Behörde oder Dienststelle 

 Zgodność danych w punktach od 1 do 4 zostaje potwierdzona na podstawie tutejszych dokumentów urzędowych. 
 

Die Richtigkeit der Angaben von Punkt 1 - 4 wird aufgrund der hier vorliegenden amtlichen Unterlagen bestätigt. 

 Nazwa instytucji:   

 Bezeichnung der Dienststelle:   

 Adres instytucji:   

 Anschrift der Dienststelle:   

   

 Pieczęć Data: .................................................  
 Stempel Datum:  

 

 

Podpis  
  Unterschrift  

    
   



POUCZENIE 
do zaświadczenia dotyczącego składu rodziny 

 
Jeśli chcą Państwo pobierać w Niemczech zasiłek rodzinny, proszę udowodnić istnienie Państwa 
dzieci. Ten dowód należy dostarczyć z reguły za pomocą „Zaświadczenia dotyczącego składu rodziny”. 
Zaświadczenie należy ponownie dostarczyć każdego roku razem z ankietą przesłaną Państwu przez 
niemiecką Kasę Rodzinną. Proszę wypełnić punkty od  1  do  4  tego formularza w całości i czytelnie 
oraz potwierdzić urzędowo w instytucji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dzieci zgodność 
Państwa danych. 
 
Na dzieci, które wymienili Państwa we wniosku o zasiłek rodzinny lub w ankiecie a które mieszkają 
jednak nie tylko chwilowo poza Państwa gospodarstwem domowym, proszę dostarczyć specjalne 
zaświadczenie potwierdzające ich życie i tożsamość. Formularze do tego są dostępne w niemieckiej 
Kasie Rodzinnej Federalnej Agencji Pracy w Niemczech. Te zaświadczenia mogą zostać oddane na 
dzieci, które umieszczone są w domu dziecka lub zakładzie poprawczym lub które przebywają podczas 
nauki lub przyuczania do zawodu poza Państwa gospodarstwem domowym, przez dyrekcję domu 
dziecka, zakładu poprawczego, szkoły lub miejsca pracy. Specjalne zaświadczenie potwierdzające 
życie i tożsamość osoby nie jest konieczne, jeśli na dzieci, które ukończyły 18 rok życia, należy 
dostarczyć zaświadzczenie o formie i trwaniu nauki w szkole lub na uczelnii lub przyuczania do 
zawodu. 
 
Na dzieci, które ukończyły 18 rok życia lub w ciągu następnych 12 miesięcy ukończą i które po 
ukończeniu 18 roku życia również nadal powinny zostać uwzględnione, proszę dostarczyć dodatkowo 
następujące zaświadczenia: 
 
a) Jeśli dziecko znajduje się w trakcie nauki lub przyuczania do zawodu, zaświadczenie ze szkoły lub z 

miejsca pracy o formie i trwaniu nauki, 
 
b) jeśli dziecko nie może się samo utrzymać z powodu upośledzenia fizycznego, umysłowego lub 

psychicznego, zaświadczenie lekarskie o tym. 
 
Użyjcie Państwo dla podania stosunku prawnego dziecka pojęcia dziecko ze związku małżeńskiego, 
dziecko uznane, dziecko przysposobione (adoptowane), pasierb/pasierbica, dziecko naturalne, 
wnuk/wnuczka lub dziecko przybrane. Jako przybrane dzieci należy również wpisać rodzeństwo osoby 
uprawnionej, która przyjęła je do gospodarstwa domowego. 
 
Uwzględnijcie Państwo poza tym pouczenie o zasiłku rodzinnym. 
 
 
 

HINWEISE 
zur Familienstandsbescheinigung 

 
Wenn Sie in Deutschland Kindergeld beziehen wollen, weisen Sie bitte das Vorhandensein Ihrer Kinder nach. Dieser Nachweis 
ist in der Regel durch die „Familienstandsbescheinigung“ zu erbringen. Die Bescheinigung ist jedes Jahr zusammen mit dem 

Fragebogen, der Ihnen von der Familienkasse zugesandt wird, erneut einzureichen. Bitte füllen Sie die Punkte  1  bis  4  dieses 

Vordrucks vollständig und gut leserlich aus und lassen Sie von der für den Wohnort der Kinder zuständigen Behörde die 
Richtigkeit Ihrer Angaben amtlich bestätigen. 
 
Für Kinder, die Sie in Ihrem Antrag auf Kindergeld oder im Fragebogen aufgeführt haben, die jedoch nicht nur vorübergehend 
außerhalb Ihres Haushalts wohnen, reichen Sie bitte eine besondere Lebensbescheinigung ein. Vordrucke hierfür sind bei der 
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland erhältlich. Diese Bescheinigungen können für Kinder, die in einem 
Heim untergebracht sind oder die sich während der Schul- oder Berufsausbildung außerhalb Ihres Haushalts aufhalten, von der 
Heim- oder Schulleitung oder der Ausbildungsstätte abgegeben werden. Die besondere Lebensbescheinigung ist nicht 
erforderlich, wenn für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, eine Bescheinigung über Art und Dauer des Schul- oder 
Hochschulbesuchs oder der Berufsausbildung beizubringen ist. 
 
Für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben oder im Laufe der nächsten 12 Monate vollenden und die nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres auch weiterhin berücksichtigt werden sollen, bringen Sie bitte zusätzlich folgende Bescheinigungen bei: 
 
a) Falls sich das Kind in Schul- oder Berufsausbildung befindet, eine Bescheinigung der Schule oder der Ausbildungsstätte über 

die Art und Dauer der Ausbildung, 
 
b) falls sich das Kind wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht selbst unterhalten kann, eine ärztliche 

Bescheinigung hierüber. 
 
Verwenden Sie für die Angabe des Kindschaftsverhältnisses die Begriffe ehelich, für ehelich erklärt, angenommen (adoptiert), 
Stiefkind, nichtehelich, Enkel oder Pflegekind. Als Pflegekinder sind auch Geschwister des Berechtigten einzutragen, die dieser in 
seinen Haushalt aufgenommen hat. 
 
Beachten Sie im Übrigen das Merkblatt über Kindergeld. 
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...........................................................
Pieczęć nagłówkowa szkoły / uczelni

Stempel der Schule / Hochschule

Zaświadczenie o nauce
Bescheinigung über die Schulausbildung

Niniejszym zaświadcza sie, że ....................................................... ..........................
Hiermit wird bescheinigt, dass Imię i nazwisko ucznia / studenta Data urodzenia

Vorname, Name des Schülers / Studenten Geburtsdatum
der Schülerin /Studentin

zamieszkały(a) . ..........................................................................................
wohnhaft adres ucznia / studenta (kod, miejscowość, ulica 
numer)
(Postleitzahl, Ort, Strasse, Nummer)

Syn / córka Pana / Pani ..........................................................................................
Sohn / Tochter von Imię i nazwisko rodziców

Vorname, Name der Eltern

w roku szkolnym / akademickim ................ / ................ jest naszym uczniem / studentem.
im Schuljahr / Studienjahr unser(e) Schüler(in) / Student(in)

w okresie od ............................. do ............................

im Zeitraum von bis ist.

.............................. ..............................
Miejscowość, data Podpis, pieczęć
Ort, Datum Unterschrift, Stempel


