
Zasiłek Rodzinny

NIEMCY
Należy dostarczyć do nas następujące dokumenty: 

1. MIĘDZYNARODOWY AKT MAŁŻEŃSTWA.
2. MIĘDZYNARODOWY AKT URODZENIA DZIECKA/DZIECI.
3. KOPIA ZAŚWIADCZENIA o zameldowaniu w Niemczech.
4. ZAŚWIADCZENIE o wspólnym zameldowaniu w Polsce.
5. KOPIA DECYZJI  o  przyznaniu  bądź  odmowie  przyznania  zasiłku  rodzinnego  i  500+ w  Polsce  –

wydana przez właściwy Urząd Marszałkowski
6. KOPIA  DOKUMENTU  NADANIA  IDENTIFIKATIONSNUMMER –  wydany  przez  właściwy

niemiecki Urząd Skarbowy.
7. KOPIE LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG (  niemiecka  karta  podatkowa  )  –   za  lata,  w których

ubiegasz się o zasiłek.
8. KOPIA BESCHEID ( niemiecka decyzja podatkowa ) - za lata, w których ubiegasz się o zasiłek.
9. KOPIE PASKÓW WYPŁAT – z ostatniego roku pracy.
10. ZAŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI NAUKI – w przypadku dzieci powyżej 17 lat.
11. POŚWIADCZENIE  PRACODAWCY – zaświadczenie podbite pieczątką przez pracodawcę. 
12. KOPIA FORMULARZA A1 – jeżeli posiadałeś polskie ubezpieczenie (pracownik oddelegowany).
13. KOPIA DECYZJI O PRZYZNANIU WCZEŚNIEJ NIEMIECKIEGO ZASIŁKU RODZINNEGO.
14. PODPISANY  WNIOSEK  „ANTRAG  AUF  KINDERGELD”  – czytelnie  podpisać  przez  osobę

wnioskującą ( po lewej stronie ) oraz partnera ( po prawej stronie ). Nie wypełniać.
15. KOLOROWA  KOPIA KARTY UBEZPIECZENIOWEJ – e-card.
16. FORMULARZ  Z  DANYMI  OSOBOWYMI  –  dokładnie  wypełniona  i  czytelnie  podpisana  przez

obojga rodziców.
17. UMOWA –  wypełniona  i  czytelnie  podpisana  w  miejscu  „Zleceniodawca”.  Jeden  z  egzemplarzy

pozostaw sobie, drugi odeślij do nas.
18. PEŁNOMOCNICTWO   - dokładnie wypełnione i czytelnie podpisane.  Wypełnione na osobę, która

będzie Cię reprezentować w kontaktach z nami, np. kiedy będziesz  w pracy za granicą. 

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES:  

                                                ErsaBelasting
                                                ul. Sempołowskiej 1
                                                45-044 Opole

W RAZIE PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ:

                       Tel./fax. 77/423 00 31,   Kom. 516-028-140,     e – mail: podatki@ersa.pl      
 

WAŻNE!!!

1. O zasiłek rodzinny można starać się na dziecko do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku
kontynuowania nauki szkolnej . Cała procedura starania się o zasiłek trwa ok. 12 miesięcy. 

2. Pamiętaj o dołożeniu kopii wszelkich innych decyzji, o których jest mowa w formularzu z danymi
osobowymi, oraz tłumaczeń przysięgłych w j. niemieckim wymienionych dokumentów w instrukcji.

3. Na dokumentach w j.  niemieckim proszę  złożyć  wyłącznie  podpisy,  nie  wypełniać  ich  oraz  nie
wpisywać dat.

4. Cennik  usług  znajduje  się  na  naszej  stronie  internetowej.  Numer  rachunku  bankowego
ErsaBelasting - MBank 18 1140 2017 0000 4102 0467 2186. W tytule przelewu prosimy wpisać imię
nazwisko oraz rodzaj usługi za jaką Państwo płacą.

5. W razie otrzymania jakiejkolwiek korespondencji z Urzędu Niemieckiego prosimy o niezwłocznie

                                                               



przesłanie nam kopii otrzymanych dokumentów na powyżej podany adres lub e-mail.

                                                               


