
INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA KINDERGELD 

 

Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne, które przysługuje rodzicom na dziecko do 25 roku 

życia ( uczące się i będą na utrzymaniu rodziców ), w przypadku gdy co najmniej jeden z rodziców 

pracuje na terenie Niemiec i odprowadza tam podatki.  Jest to również możliwe w przypadku osób 

oddelegowanych ( A1 ). 

 

W trakcie składania wniosku ważnym warunkiem jest to, że jeden z rodziców musi być zatrudniony na 

terenie Niemiec oraz musi posiadać ID-Nr ( Identifikationsnummer ). Istnieje możliwość złożenia 

wniosku, kiedy tego numeru wnioskodawca nie posiada, ale na wyłączną odpowiedzialność 

Klienta. 

Kolejnym ważnym warunkiem, aby otrzymać Kindergeld, jest posiadanie statusu podatnika o 

nieograniczonym obowiązku podatkowym. 

Kto taki status posiada? 

- osoba zameldowana w Niemczech i posiadająca dokumenty, które ten fakt potwierdzają, np. kopia 

umowy najmu, rachunki za czynsz lub zaświadczenie od pracodawcy poświadczające zapewnienie 

zakwaterowania w okresie wykonywania pracy na terenie Niemiec; 

- osoba przebywająca w Niemczech nieprzerwanie od co najmniej pół roku i posiadająca dokumenty, 

które ten fakt potwierdzają, np. kopia umowy najmu, rachunki za czynsz lub zaświadczenie od 

pracodawcy poświadczające zapewnienie zakwaterowania w okresie wykonywania pracy na terenie 

Niemiec; 

- osoba, której przychód z Niemiec stanowi 90% przychodów całkowitych, a przychód z Polski nie 

przekracza  połowy kwoty wolnej za dany rok podatkowy ( należy rozliczać na bieżąco podatek 

niemiecki, aby urząd skarbowy mógł te informacje sprawdzić ). 

 

Czasami jest trudno określić to, czy Klient posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w 

Niemczech. Bywa tak w przypadku, gdy wnioskodawcą jest kierowca w transporcie 

międzynarodowym oraz osoby mające przerwy w zatrudnieniu. Należy wtedy wystosować prośbę do 

Finanzamtu o nadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego. Czasami taki zapis widnieje na 

decyzji podatkowej. 

 

Ważnym dokumentem, który przedstawia się Familienkasse przy składaniu wniosku, jest decyzja 

dotycząca przyznania lub odmowy zasiłku rodzinnego i świadczenia 500+, którą wydaje Urząd 

Marszałkowski. Jesienią każdego roku należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o ustalenie 

prawa do zasiłku rodzinnego i świadczenia 500+ na wszystkie dzieci, na które już pobierasz Kindergeld 

lub chcesz dopiero złożyć wniosek. Jeżeli Twoje dziecko/dzieci ukończyły 18 rok życia, a Urząd 

Marszałkowski nie chce przyjąć wniosku o świadczenie wychowawcze 500+, wówczas poproś o 

wystawienie zaświadczenia. W innych sytuacjach, czyli dzieci do 18 roku życia, przed Familienkasse 

trzeba przedstawić decyzje z Urzędu Marszałkowskiego.  

 

Jeżeli decyzja będzie odmowna, czyli strona polska nie przyzna Ci zasiłku rodzinnego ani świadczenia 

500+, wówczas otrzymasz zasiłek na dziecko w pełnej wysokości. Natomiast jeżeli instytucja polska 

przyzna zasiłek rodzinny i świadczenia 500+, to Kindergeld będzie pomniejszony o pieniądze 

wypłacone już przez stronę polską.  



 

Jeżeli złożyłeś wniosek do Urzędu Marszałkowskiego zanim pracowałeś w Niemczech lub pracowałeś, 

a nie wykazałeś dochodów niemieckich, to zgłoś to jak najszybciej i poproś o wydanie decyzji z 

uwzględnieniem nowych dochodów. 

Pamiętaj, że bez decyzji z Urzędu Marszałkowskiego nie przygotujemy wniosku do Famielienkasse.  

 

Usługa składa się z przygotowania i złożenia wniosku w Familienkasse pod warunkiem otrzymania 

kompletnych dokumentów. 

Twoją sprawą zajmujemy się od wysłania wniosku do otrzymania przez Ciebie decyzji z 

Familienkasse. 

 

Dodatkowe uwagi. 

Pamiętaj, że zmiany, jakie zachodzą w Twoim życiu, mają wpływ na otrzymywanie Kindergeldu: 

- zmiana miejsca pracy, 

- przerwa w zatrudnieniu, 

- nowa A1, 

- dziecko ukończyło 18 rok życia, 

- nowa decyzję dotyczącą zasiłku rodzinnego i świadczenia 500+. 

 

Pamiętaj, jeżeli otrzymasz korespondencję z Familienkasse, niezwłocznie nas o tym poinformuj. 

Należy dotrzymać terminu odesłania dokumentów do Niemiec. Niedotrzymanie terminu może 

spowodować zatrzymanie wypłaty Kindergeld. 

 

Termin odwołania się od decyzji Familienkasse to tylko 6 tygodni. 

 

W razie jakichkolwiek niejasności zapraszamy do kontaktu z nami! 

 

 

 


