ZASIŁEK RODZINNY DE

Witamy w naszej firmie!

Drogi Kliencie, w załączeniu znajdziesz potrzebne nam dokumenty:
- Ankieta - proszę wypełnić oraz podpisać
- Wniosek – Antrag auf deutsches Kindergeld - proszę tylko podpisac się na 2 stronie w miejscach oznaczonych X
Na górze wnioskodawca, czyli rodzic na co dzień zajmujący się dziećmi, na dole rodzic pracujący w Niemczech. W przypadku osób delegowanych do Niemiec przez polskiego pracodawcę,
wnioskodawcą powinien być oddelegowany pracownik.
- Załącznik dziecko – Anlage Kind proszę tylko podpisać na ostatniej stronie na górze podpis wnioskodawcy, na dole podpis dziecka. jeżeli jest pełnoletnie. Dla każdego dziecka 1 egzemplarz.
- Załącznik do wniosku – Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld – proszę tylko podpisać wnioskodawcy ) na 3 stronie w miejscu oznaczonym X
- Zaświadczenie o zatrudnieniu (Arbeitgeberbescheinigung/ Bescheinigung des Arbeitgebers) wypełnione przez pracodawcę rodzica pracującego w Niemczech – dokument nie może być starszy
niż 1 miesiąc. Jeżeli pracodawca nie chce wypełnić tego druku może być na druku pracodawcy. Jeżeli pracodawca wystawi swój druk tylko w języku polskim, koniczne jest tłumaczenie przysięgłe
tego dokumentu na język niemiecki.
- Zaświadczenie o nauce dziecka dołączyć w oryginale wypełnione i opieczętowane przez szkołę lub uczelnię – potrzebne w przypadku posiadania dziecka, które ukończyło 18 lat. Jeżeli szkoła nie
chce wypełnić tego druku, można przedstawić zaświadczenie na druku szkoły. Jeżeli szkoła wypisze je tylko po polsku, konieczne jest tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język niemiecki
- Oświadczenie o sytuacji dziecka powyżej 18 rż - Erklärung zu den verhältnissen eines über 18 proszę tylko podpisać na 3ciej stronie. W miejscu „Podpis osoby uprawnionej” podpisuje się rodzic
będący wnioskodawcą o Kindergeld, a w miejscu „Podpis dziecka” podpisuje się pełnoletnie dziecko. Dla każdego pełnoletniego dziecka potrzebny osobny dokument
- Zaświadczenie dotyczące składu rodziny - dołączyć wypełnione i opieczętowane przez urząd meldunkowy. Jeżeli urząd meldunkowy nie wypełni tego dokumentu, proszę pobrać z urzędu
meldunki i przetłumaczyć je przysięgle na język niemiecki
- Zaświadczenie o numerach PESEL (jeżeli dzieci nie posiadają dowodów osobistych) – dołączyć wypełnione i opieczętowane przez urząd ewidencyjny
- Zaświadczenie/Bescheinigung – jeśli pracodawca zapewnia Ci mieszkanie, poproś go o wypełnienie tego dokumentu.
Jeżeli wynajmujesz mieszkanie samodzielnie przedstaw kopię umowy najmu oraz potwierdzenie opłacania czynszu
- Pismo in blanco – do podpisu w wyznaczonym miejscu przez wnioskodawcę
- Zmiana nr konta - Mitteilung über den Zahlungsweg für Kindergeld zur Vorlage bei der Familienkasse – proszę tylko podpisać w miejscu „Unterschrift”, podpisuje wnioskodawca, tylko jeżeli
wybrałeś płatność prowizyjną
- Vollmacht (Pełnomocnictwo) – podpisz w miejscu „Unterschrift” – tylko jeżeli wybrałeś płatność prowizyjną
- Umowa – proszę wypełnić, podpisać i wybrać formę płatności – jeden egzemplarz proszę odesłać do nas.

Proszę, dołącz następujące dokumenty:
- Akt małżeństwa na druku EU wielojęzycznym w kopii - w przypadku rozwodników również
- Akty urodzenia dzieci na druku EU wielojęzycznym w kopii
- Jeżeli jesteś zameldowany – kopię potwierdzenia zameldowania na terenie Niemiec – Anmeldung,Meldebestatigung
- Kopię nadania Numeru Identyfikacyjnego w Niemczech lub inny dokument potwierdzający ten numer - jeśli klient nie posiada tego numeru wniosek składamy na odpowiedzialność klienta
- Kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy
- Kserokopię dowodu osobistego drugiego rodzica
- Kserokopie dowodów osobistych dzieci lub paszportów – jeśli posiadają
- Potwierdzenie konta wnioskodawcy lub współmałżonka – kopia dokumentu potwierdzjącego numer rachunku oraz jego właścicela
- Kopie odcinków z wynagrodzenia za pracę w DE za ostatnie 6 miesięcy – Abrechnung
- Kopie Lohnsteuerkarte (karty podakowe) za rok poprzedni
- Zaświadczenie o ograniczonym lub nieogranicoznym obowiązku podatkowym, za okres o który ubiegasz się o Kindergeld w kopii. Może być to potwierdzenie uzyskane bezpośrednio w
Finznamt lub dokument Lohnsteuerabzug, który także jest wystawiony przez Finanzamt (może go również posiadać Twój pracodawca) jeżeli znajduje się tam informacja : beschrankte lub
unbeschrenkte steuerpflicht
Kopię zaświadczenia o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne:
- Meldebescheinigung zur Sozialversicherung – jeśli składki były odprowadzane w Niemczech
- Zaświadczenie A1 – jeśli składki były odprowadzane w Polsce
- Decyzje odnośnie świadczenia wychowawczego 500+ i zasiłku rodiznego. Dołącz wyraźne kopie tłuamczenia przysięgłego na j niemeicki
Bez tych decyzji możemy złożyć w Familienkasse Twój wniosek. Natomiast w 99% przypadkach są one potrzebne do podjęcia decyzji przyznającej prawo do Kindergeld. Zaraz po złożeniu u nas
kompletu dokumentów do ubiegania się o Kindergeld udaj się do właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania instytucji – MOPS, GOPS, ROPS i złóż wniosek o zasiłek rodzinny oraz o
świadczenie 500+ Po rozpatrzeniu wniosków otrzymasz decyzję którą należy dosłać do Famileinkasse, Wniosek składaj zawsze na wszystkie dzieci, na które starasz się w Niemczech o Kindergeld.
Nawet jeżeli wiesz, że nie masz do nich prawa
Uwaga! Nie zwlekaj z tym, bo kiedy Familienkasse poprosi o informacje zawarte w tych decyzjach, a Ty nie będziesz mieć jeszcze złożonego wniosku to będziesz mieć za mało czasu na jej
uzyskanie, co spowoduje pomniejszenie kindergeld o oba polskie świadczenia.
Płatność z góry: 500 PLN
na konto ING Bank Śląski, Timetax Sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole
Nr rachunku 78 1050 1504 1000 0023 6331 5496
TYTUŁ PRZELEWU: „imię i nazwisko, Kindergeld”
lub Prowizja 19% - jednak nie mniej niż 90€ pobierana od pierwszego przelewu wypłaconego z Familienkasse
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Informacje na temat niemieckiego zasiłku rodzinnego – KINDERGELD
Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne przysługujące rodzicom na dziecko do 25 roku życia (uczące się, będące na
utrzymaniu rodziców, niepełnosprawne), w przypadku gdy co najmniej jeden z rodziców pracuje na terenie Niemiec i w Niemczech
odprowadza podatki. O Kindergeld można starać się dzięki temu rodzicowi, który pracuje w Niemczech, natomiast wnioskodawcą powinien
być ten rodzic, który na co dzień przebywa/mieszka z dzieckiem. Wyjątek stanowi przypadek w którym rodzic pracujący w Niemczech jest tam
oddelegowany przez polskiego pracodawcę (A1). Wtedy wnioskodawcą powinien być rodzic pracujący w Niemczech.

O Kindergeld można starać się do 6 miesięcy wstecz. W trakcie składania wniosku jeden z rodziców musi być zatrudniony na
terenie Niemiec.

Warunkiem do uzyskania prawa do Kindergeld jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego lub odprowadzonych składek
na terenie Niemiec.

Kto posiada w Niemczech nieograniczony obowiązek podatkowy?
- osoba zameldowana w Niemczech
- osoba przebywająca i pracująca w Niemczech nieprzerwanie od co najmniej pół roku
- osoba, której 90% dochodów z danego roku stanowi dochód niemiecki lub dochód uzyskany w Polsce nie przekracza połowy kwoty wolnej za
dany rok (należy koniecznie rozliczyć podatek niemiecki, by urząd skarbowy mógł sprawdzić proporcję dochodów).
W każdym przypadku trzeba przedstawić urzędowi dokument potwierdzający ograniczony lub nieograniczony obowiązek
podatkowy
Jeżeli twoje składki odprowadzone są w Polsce koniecznie jest potwierdzenie nieograniczonego obowiązku podatkowego.
Posiadanie ograniczonego obowiązku podatkowego jest równoznaczne z brakiem prawa do zasiłku.
Jeżeli Twoje składki odprowadzone są w Niemczech to mimo posiadania ograniczonego obowiązku podatkowego możesz się starć
o Kindergeld
Jeśli rozliczany jest u nas akurat podatek niemiecki to prośbę o wydanie zaświadczenia możemy wysłać do Finanzamt razem z deklaracją
podatkową. Jeżeli nie, możemy za dodatkową opłatą 100zł wysłać taką prośbę do urzędu.

Osoba, która chce starać się o Kindergeld lub jest w trakcie starania się o Kindergeld powinien zawsze rozliczać się z podatku niemieckiego, w
innym wypadku Finanzamt nie wystawi mu niezbędnego zaświadczenia.
Zdarza się, że pracodawca posiada z Finanzamt za rok bieżący dokument Lohnsteuerabzug na którym może być informacja o ograniczonym
lub nieograniczonym obowiązku podatkowym (beschränkt/ unbeschränkt steuerpflicht). Jeżeli tak – proszę go dołączyć do dokumentów.

Kwoty zasiłku rodzinnego:
1 dziecko
2 dziecko
3 dziecko
4 dziecko i każde kolejne

w 2017
192 euro
192 euro
198 euro
223 euro

w 2018
194 euro
194 euro
200 euro
225 euro

Od 1 lipca 2019
204 euro
204 euro
210 euro
235 euro
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Jak zdobyć decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce oraz decyzję o świadczenie
wychowawcze 500+?

Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że urząd nie wystawi Ci decyzji jeśli nie składałeś wniosku o ustalenie prawa
do danego zasiłku.
Jeśli w tym roku nie składałeś jeszcze wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i świadczenia 500+ w Polsce to:
- udaj się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Ośrodka Polityki Społecznej i pobierz stamtąd odpowiedni wniosek.
Urzędnik poinformuje Cię jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku. Nie zrażaj się ilością formularzy. W praktyce dużą część
wniosku stanowią same instrukcje jego wypełnienia. A w samym wniosku chodzi przede wszystkim o podanie podstawowych
danych dotyczących członków rodziny. Zawsze możesz też prosić urzędnika o pomoc, jeśli jakaś rubryka jest dla Ciebie
niezrozumiała
- nie zapomnij, że do wniosku musisz dołączyć również dokumenty potwierdzające dochody z Niemiec (np. Lohnsteuerkartę/y –
kartę/y podatkową/e, Abrechnungi – miesięczne odcinki z wypłaty, lub decyzję podatkową - Bescheid)
- bardzo ważne jest to byś od razu poinformował urzędnika, że posiadasz dochody z Niemiec
Po rozpatrzeniu złożonego przez Ciebie kompletnego wniosku urząd wystawi Ci decyzję. Przetłumacz ją u tłumacza przysięgłego
na język niemiecki. Następnie wraz z kompletem dokumentów dostarcz nam kopię tłumaczenia decyzji oraz ksero decyzji w
języku polskim.
Jeśli składałeś wcześniej wniosek o rodzinne w Polsce, ale wtedy jeszcze nie pracowałeś w Niemczech, albo pracowałeś, ale nie
wykazałeś dochodów niemieckich to jak najszybciej zgłoś się do urzędu i zostaw pisemną informację, że dochód rodziny uległ
zmianie (dołącz do oświadczenia kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięty dochód w Niemczech np. Abrechnung).
Powiedz również, że potrzebujesz decyzję w sprawie rodzinnego uwzględniającą nowe dochody.
Dodatkowe uwagi:
•

Możemy złożyć Twój wniosek bez decyzji odnośnie świadczeń rodzinnych i wychowawczych

•

Na wydanie decyzji czeka się kilka miesięcy, nawet ponad rok

•

Bez decyzji urząd od Kindergeld może odjąć polskie rodzinne i wychowawcze co daje tylko około 50 euro do wypłaty
miesięcznie

•

Urząd może pomniejszyć świadczenie zawsze jeżeli nie przedstawia się decyzji odmownych - zarówno na dziecko
pełnoletnie jak i pierwsze dziecko oraz nawet gdy drugi rodzic nie pracuje w Polsce

•

Wnioski w Polsce muszą być składane na każde dziecko, które uwzględniamy we wniosku o Kindergeld każdego roku.
Nie zakładaj z góry, że jak świadczenie nie będzie się należało to nie trzeba złożyć wnisoku – urząd niemiecki wymaga
decyzji odmownych

•

Jeżeli nie będą posiadać Państwo decyzji, a urząd pomniejszy Kindergeld mamy dwa miesiące od wydania decyzji na
odwołanie od niej. Jeżeli nie będą posiadać Państwo na dwa tygodniu przed upływem terminu, decyzji z ROPS
przetłumaczonej na j niemiecki, nie otrzymają już Państwo wyrównania z Familienkasse

•

Zaświadczenia nie są zamiennikami decyzji!

Nr zasiłku rodzinnego

Familienkasse

Kindergeld-Nr.

Numer identyfikacji podatkowej osoby składającej wniosek w
Niemczech (wypełnić obowiązkowo)

k

Steuerliche Identifikationsnummer der antragstellenden Person in
Deutschland (zwingend auszufüllen)

Proszę
przestrzegać
załączonych
wskazówek i instrukcji zasiłku rodzinnego.

Beachten Sie bitte die anhängenden Hinweise und
das Merkblatt Kindergeld.

Wniosek o zasiłek rodzinny
Proszę załączyć dla każdego dziecka, dla którego wnioskowany jest
zasiłek rodzinny „Załącznik dziecko“.

Ilość dołączony załączników „Załącznik dziecko“: ……
Antrag auf Kindergeld

Zapytanie telefoniczne w ciągu dnia pod nr:

Bitte fügen Sie für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, eine „Anlage Kind“ bei.

telefonische Rückfrage tagsüber unter Nr.:

Anzahl der beigefügten „Anlage Kind“: …

1

Dane osoby składającej wniosek
Angaben zur antragstellenden Person

Nazwisko

Name

Imię

Vorname

Data urodzenia

Tytuł

ew. nazwisko rodowe i nazwisko z poprzedniego małżeństwa
ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Miejsce urodzenia

Geburtsdatum

Titel

Płeć

Geburtsort

Obywatelstwo *

Staatsangehörigkeit *

Geschlecht

* (Jeśli nie jest to kraj należący do UE/EOG lub Szwajcaria, należy dołączyć dokument pobytowy!)
* (wenn nicht EU-/EWR-Staat oder Schweiz, bitte Aufenthaltstitel beifügen!)

Adres (ulica/plac, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

Stan cywilny:
Familienstand:

kawaler/
panna
ledig

od

seit

Anschrift (Straße/Platz, Hausnr., PLZ, Wohnort, Staat)

żonaty/mężatka

żyjący/żyjąca w rejestrowanym związku partnerskim

wdowiec/wdowa

rozwiedziony/-a

verheiratet
verwitwet

2

in eingetragener Lebenspartnerschaft lebend
geschieden

w trwałej separacji

dauernd getrennt lebend

Informacje o współmałżonku/małżonku lub zarejestrowanym partnerze życiowym
Angaben zum/zur Ehegatten/Ehegattin bzw. eingetragenen Lebenspartner(in)

KG 1-pl – 02.18 – Stand Mai 2018

Nazwisko

Data urodzenia
Geburtsdatum

Name

Obywatelstwo

Staatsangehörigkeit

Imię

Vorname

Tytuł

Titel

ew. nazwisko rodowe i nazwisko z poprzedniego małżeństwa
ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adres, jeśli jest inny, niż podany przez osobę wypełniającą wniosek (ulica/plac, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
Anschrift, wenn abweichend von antragstellender Person (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

3

Dane dotyczące sposobu zapłaty
Angaben zum Zahlungsweg

IBAN

IBAN

BIC

BIC

Bank, instytucja finansowa (ew. także oddział)

Bank, Finanzinstitut (ggf. auch Zweigstelle)

nazwisko, imię

Name, Vorname

Właścicielem/właścicielką konta jest
Kontoinhaber/in ist

wnioskodawca, jak w pkt. 1
antragstellende Person wie unter 1

nie wnioskodawca, lecz:

nicht antragstellende Person, sondern:

4

Decyzję należy przesłać nie do mnie, lecz do następującej osoby:
Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person zugesandt werden:

Nazwisko

Imię

Name

Vorname

Adres, jeśli jest inny, niż podany przez osobę wypełniającą wniosek (ulica/plac, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
Anschrift, wenn abweichend von antragstellender Person (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

5

Dane dotyczące dzieci
Angaben zu Kindern

Dla każdego dziecka, na które wnioskowany jest od nowa zasiłek rodzinny, należy złożyć wypełniony odrębny „Załącznik
dziecko“.
Für jedes Kind, für das Kindergeld neu beantragt wird, ist eine gesonderte „Anlage Kind“ ausgefüllt einzureichen.

Pobieram już zasiłek rodzinny na następujące dzieci
(także w przypadkach innego konta, przekazywania zasiłku innej osobie i zwrotu):
Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld
(auch in Fällen der abweichenden Kontoverbindung, Abzweigung und Erstattung):

Imię dziecka,
ew. odmienne nazwisko

Vorname des Kindes,
ggf. abweichender Familienname

Data urodzenia
Geburtsdatum

Płeć

Geschlecht

W której kasie świadczeń rodzinnych
(numer zasiłku, numer osobowy – dla pracowników służby publicznej)?
Bei welcher Familienkasse
(Kindergeldnummer, Personalnummer)?

6

Następującą ilość dzieci należy uwzględnić przy przeliczeniu:
Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden:

Imię dziecka,
ew. odmienne nazwisko

Data urodzenia
Geburtsdatum

Vorname des Kindes,
ggf. abweichender Familienname

Płeć

Geschlecht

Kto pobiera zasiłek na dziecko
(nazwisko, imię)?
Wer bezieht das Kindergeld
(Name, Vorname)?

W której kasie świadczeń rodzinnych
(numer zasiłku, numer osobowy – dla
pracowników służby publicznej)?
Bei welcher Familienkasse
(Kindergeldnummer, Personalnummer)?

Oświadczam, że wszystkie podane tutaj informacje (w tym także te w załącznikach) są w pełni kompletne i prawdziwe.
Wiadomo mi, że wszystkie zmiany mające znaczenie dla prawa do zasiłku rodzinnego powinnam/powinienem
bezzwłocznie zgłosić do kasy świadczeń rodzinnych. Zapoznałem/-łam się z treścią ulotki zatytułowanej Zasiłek na
dziecko (którą można znaleźć pod adresem www.familienkasse.de).
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.familienkasse.de) habe ich zur Kenntnis genommen.

Uwaga dotycząca ochrony danych osobowych:
Dane są przetwarzane na podstawie i w celu §§ 31, 62 do 78 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uregulowań
Ordynacji podatkowej oraz na podstawie Federalnej ustawy o zasiłku rodzinnym i Kodeksu socjalnego. Bliższe informacje na
temat swoich praw w zakresie gromadzenia danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
można uzyskać odwiedzajac stronę główną swojego funduszu rodzinnego (którą można znaleźć pod adresem
www.familienkasse.de), gdzie podane są również dane kontaktowe inspektora ochrony danych.
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.

Data

Datum

Podpis wnioskodawcy lub przedstawiciela prawnego
Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung

Zgadzam się, że zasiłek rodzinny zostanie ustalony lub przyznany na rzecz wnioskodawcy.

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

Data

Datum

Podpis osoby, o której mowa w pkt 2 lub drugiego rodzica
mieszkającego z wnioskodawcą w gospodarstwie domowym, lub przedstawiciela prawnego
Unterschrift der unter Punkt 2 genannten Person oder des anderen Elternteils, die/der mit der antragstellenden
Person in einem Haushalt lebt bzw. deren/dessen gesetzlichen Vertretung

Alle Eingaben löschen

Drucken

Speichern

Nazwisko i imię osoby składającej wniosek
Name und Vorname der antragstellenden Person

Nr zasiłku rodzinnego

Kindergeld-Nr.

F K

Załącznik zagranica
do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia ……………………..
Anlage Ausland
zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom …

Załącznik zagranica należy złożyć dodatkowo do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny, jeśli co najmniej jeden rodzic
lub dziecko mieszka lub prowadzi działalność zarobkową zagranicą lub pobierane są zagraniczne świadczenia. To
samo obowiązuje, gdy rodzic jest członkiem oddziałów NATO stacjonujących w Niemczech.
Proszę przestrzegać instrukcji zasiłku rodzinnego; proszę dołączyć wymagane zaświadczenia! Proszę wypełnić
drukowanymi łacińskimi literami!
Die Anlage Ausland ist zusätzlich zum Antrag auf deutsches Kindergeld einzureichen, wenn mindestens ein Elternteil bzw. ein Kind im Ausland wohnt bzw.
erwerbstätig ist oder ausländische Leistungen bezogen werden. Gleiches gilt, wenn ein Elternteil Mitglied der in Deutschland stationierten NATO-Streitkräfte ist.
Beachten Sie das Merkblatt Kindergeld; fügen Sie die erforderlichen Nachweise bei! Bitte in lateinischer Druckschrift ausfüllen!

1

Dane ogólne
Allgemeine Angaben

Numer identyfikacyjny/Numer ubezpieczenia osoby składającej wniosek
Kenn-Nummer/Versicherungsnummer der antragstellenden Person

Numer identyfikacyjny/Numer ubezpieczenia małżonka lub partnera wnioskodawcy

Kenn-Nummer/Versicherungsnummer des Ehegatten bzw. Lebenspartners der antragstellenden Person

2

Czy dziecko, dla którego wypełnił(-a) Pan/Pani „Załącznik dziecko“ mieszka zagranicą?
Lebt ein Kind, für das Sie eine „Anlage Kind“ ausgefüllt haben, im Ausland?

tak, proszę podać tutaj informacje

nie

ja, bitte hier Angaben machen

Imię

Vorname

3

Kraj, w którym przebywa dziecko
Land, in dem sich das Kind aufhält

Od kiedy dziecko mieszka
w podanym kraju?
Seit wann lebt das Kind im
angegebenen Land?

Numer identyfikacji podatkowej/
identyfikacyjny/ubezpieczeniowy
(Steuerliche) Identifikationsnummer/
Kenn-/Versicherungsnummer

Czy Pan/Pani, małżonek lub partner albo inna osoba obecnie otrzymuje lub w ciągu ostatnich pięciu
lat przed złożeniem wniosku otrzymywał(-a) świadczenie rodzinne do renty od organu spoza Niemiec
dla dzieci podanych w „Załączniku dziecko“ wzgl. czy wniosek o to świadczenie został złożony?
Erhalten oder erhielten Sie, Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner oder eine andere Person für die in der „Anlage Kind“ aufgeführten Kinder derzeit oder
in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung eine Familienleistung zu einer Rente von einer Stelle außerhalb Deutschlands bzw. wurde diese
Leistung beantragt?
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nein

tak

Jeśli tak, kto wnioskował o świadczenie wzgl. kto otrzymuje lub otrzymywał je?
Wenn ja, wer hat die Leistung beantragt bzw. wer erhält oder erhielt sie?

Nazwisko

Imię

Name

Dla jakich dzieci
(imię)

Für welche Kinder (Vorname)

Data urodzenia

Vorname

Jakie świadczenie
Welche Leistung

Geburtsdatum

od

von

do
bis

Kwota
miesięczna

Monatlicher Betrag

Od jakiego organu
Von welcher Stelle

ja

nie

nein

4

4.1 Czy prowadzi Pan/Pani obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku
prowadził(-a)
Sind Sie derzeit oder waren Sie in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung

tak

nie

tak

nie

ubezpieczenie zdrowotne

tak

nie

ubezpieczenie rentowe

tak

nie

bezrobocia?

tak

nie

choroby?

tak

nie

macierzyństwa?

tak

nie

wychowania dzieci?

tak

nie

wypadku przy pracy?

tak

nie

tak

nie

a) niesamodzielną działalność zarobkową?
unselbständig erwerbstätig?

Jeśli tak: w

(nazwa i adres pracodawcy)

Wenn ja: bei

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)

od:
seit:

do:
bis:

regularny tygodniowy czas pracy:
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:

Miejsce zatrudnienia:
Beschäftigungsort:

Przy nadal trwającym zatrudnieniu w Niemczech należy przedłożyć wypełnione załączone
zaświadczenie pracodawcy!

Bei fortdauernder Beschäftigung in Deutschland ist beiliegende Arbeitgeberbescheinigung ausgefüllt vorzulegen!

b) samodzielną działalność zarobkową?
selbständig erwerbstätig?

Jeśli tak: jako
Wenn ja: als

Nazwa i adres zakładu:
Name und Anschrift des Betriebes:

od:
seit:

do:
bis:

regularny tygodniowy czas pracy:
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:

Przy prowadzeniu samodzielnej działalności w Niemczech proszę dołączyć odpowiednie
zaświadczenia (np. kopia zgłoszenia do ewidencji działalności, decyzja podatkowa, rachunek
zysków i strat)!
Bei Ausübung der selbständigen Tätigkeit in Deutschland bitte geeignete Nachweise beifügen (z. B. Kopie der
Gewerbeanmeldung, Steuerbescheid, Gewinn- und Verlustrechnung)!

Czy posiada lub posiadał(-a) Pan/Pani ubezpieczenie społeczne w Niemczech?

Sind oder waren Sie in Deutschland sozialversichert?

Krankenversicherung
Rentenversicherung

Jeśli tak, proszę przedłożyć polisę ubezpieczeniową!
Wenn ja, legen Sie bitte den Versicherungsschein vor!

Jeśli nie, proszę podać powody takiej odpowiedzi (np. ubezpieczenie zagranicą)!
Wenn nein, teilen Sie bitte Gründe hierfür mit (z. B. Versicherung im Ausland)!

4.2 Czy obecnie lub w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku przerwał(-a) Pan/Pani
przejściowo swoją działalność zarobkową z powodu
Haben Sie derzeit oder in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung Ihre Erwerbstätigkeit vorübergehend unterbrochen wegen
Arbeitslosigkeit?
Krankheit?

Mutterschaft?

Kindererziehung?
Arbeitsunfall?

Czy z powodu tej przerwy otrzymuje lub otrzymał(-a) Pan/Pani świadczenie pieniężne?
Erhalten oder erhielten Sie aufgrund dieser Unterbrechung eine Geldleistung?

Jeśli tak, od jakiego organu?
Wenn ja, von welcher Stelle?

Za jaki okres?

Für welchen Zeitraum?

od

Von

do
bis:



4.3 Czy obecnie otrzymuje lub w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku otrzymał(-a)
Pan/Pani rentę(-y) lub świadczenia zaopatrzeniowe wzgl. czy wnioskował(-a) Pan/Pani o nie?
Erhalten Sie derzeit oder erhielten Sie in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung Rente(n) oder Versorgungsbezüge bzw.
haben Sie dies beantragt?

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Jeśli tak, od jakiego organu/
w jakim organie?
Wenn ja, von/bei welcher Stelle?

Za jaki okres?

Für welchen Zeitraum?

od

do

Von/ab

bis

5 5.1 Czy Pana/Pani małżonek lub partner albo inna osoba, będąca w stosunku rodzic-dziecko
z dziećmi podanymi w „Załączniku dziecko“, prowadzi obecnie lub prowadził(-a) w ciągu ostatnich
pięciu lat przed złożeniem wniosku
Ist Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner oder eine andere Person, zu der die in der „Anlage Kind“ aufgeführten Kinder in einem
Kindschaftsverhältnis stehen, derzeit oder war er/sie in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung

a) niesamodzielną działalność zarobkową?
unselbständig erwerbstätig?

Jeśli tak:
Wenn ja:

Kto? Nazwisko

imię

Wer? Name

data urodzenia

Vorname

w

Geburtsdatum

(nazwa i adres pracodawcy)

bei

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)

od:
seit:

do:

regularny tygodniowy czas pracy:

bis:

regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:

Miejsce zatrudnienia:
Beschäftigungsort:

b) samodzielną działalność zarobkową?
selbständig erwerbstätig?

Jeśli tak:
Wenn ja:

Kto? Nazwisko

imię

Wer? Name

Vorname

data urodzenia
Geburtsdatum

jako
als

Nazwa i adres zakładu:
Name und Anschrift des Betriebes:

od:
seit:

do:
bis:

regularny tygodniowy czas pracy:
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:

Przy prowadzeniu samodzielnej działalności w Niemczech proszę dołączyć odpowiednie
zaświadczenia (np. kopia zgłoszenia do ewidencji działalności, decyzja podatkowa, rachunek
zysków i strat)!
Bei Ausübung der selbständigen Tätigkeit in Deutschland bitte geeignete Nachweise beifügen (z. B. Kopie der
Gewerbeanmeldung, Steuerbescheid, Gewinn- und Verlustrechnung)!

5.2 Czy podana/(-e) osoba(-y) posiada(-ją) lub posiadała/(-y) z tytułu tej działalności zarobkowej
ubezpieczenie społeczne w Niemczech?
Ist/Sind oder waren die genannte(n) Person(en) wegen dieser Erwerbstätigkeit in Deutschland sozialversichert?

Jeśli nie, proszę podać powody takiej odpowiedzi:
Wenn nein, teilen Sie bitte Gründe hierfür mit:



5.3 Czy Pani/Pana małżonek lub partner albo inna osoba, będąca w stosunku rodzic-dziecko z
dziećmi podanymi w „Załączniku dziecko“, obecnie lub w ciągu ostatnich pięciu lat przed
złożeniem wniosku przejściowo przerwał(-a) swoją działalność zarobkową z powodu
Hat Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner oder eine andere Person, zu der die in der „Anlage Kind“ aufgeführten Kinder in einem
Kindschaftsverhältnis stehen, derzeit oder in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung seine Erwerbstätigkeit vorübergehend
unterbrochen wegen

bezrobocia?

tak

nie

choroby?

tak

nie

macierzyństwa?

tak

nie

wychowania dzieci?

tak

nie

wypadku przy pracy?

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Arbeitslosigkeit?
Krankheit?

Mutterschaft?

Kindererziehung?
Arbeitsunfall?

Jeśli tak:
Wenn ja:

Kto? Nazwisko

imię

Wer? Name

data urodzenia

Vorname

Geburtsdatum

Czy podana osoba z powodu tej przerwy otrzymuje lub otrzymała świadczenie pieniężne?
Erhält oder erhielt die genannte Person aufgrund dieser Unterbrechung eine Geldleistung?

Jeśli tak, od jakiego organu?
Wenn ja, von welcher Stelle?

Za jaki okres?

Für welchen Zeitraum?

od

do

Von

bis

5.4 Czy Pani/Pana małżonek lub partner albo inna osoba, będąca w stosunku rodzic-dziecko
z dziećmi podanymi w „Załączniku dziecko“, otrzymuje obecnie lub w ciągu ostatnich pięciu lat
przed złożeniem wniosku otrzymywał(-a) rentę(-y) lub świadczenia zaopatrzeniowe wzgl. czy
wniosek o takie świadczenia został złożony?
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?

Jeśli tak:
Wenn ja:

Kto? Nazwisko

imię

Wer? Name

data urodzenia

Vorname

Geburtsdatum

Od jakiego organu/w jakim organie?
Von/bei welcher Stelle?

Za jaki okres?

Für welchen Zeitraum?

od

do

Von/ab

bis

Jeśli na stałe opuszczę Niemcy a zasiłek rodzinny na dziecko zostanie przelany na moje konto bez prawa do niego,
muszę to niezwłocznie zgłosić. W przeciwnym razie kasa rodzinna jest upoważniona do zlecenia przelewu zwrotnego
odpowiedniej kwoty w moim banku.
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.

(data)

(Datum)

(własnoręczny podpis osoby składającej wniosek)
(Eigenhändige Unterschrift der antragstellenden Person)

ew. proszę przekazać do wypełnienia zaświadczenie pracodawcy (KG 54)!
Ggf. Bescheinigung des Arbeitgebers (KG 54) ausfüllen lassen!

Alle Eingaben löschen

Drucken

Name und Vorname des/der Kindergeldberechtigten

Kindergeld-Nr.

F K
Steuer-ID

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
zur Vorlage bei der Familienkasse
Der/Die Arbeitnehmer(in) ....................................................................................................................................... ,
(Name, Vorname)
geboren am ...................................................... ,
ist/war ohne Unterbrechung
im hiesigen Betrieb seit / von - bis .................................................................................................................................. beschäftigt.
von uns in einen ausländischen Betrieb in .......................................... seit / von - bis ............................................... entsandt.
Die Arbeitszeit während der genannten Beschäftigung bzw. Entsendung beträgt/betrug
regelmäßig .............................................. Stunden pro Woche.
ist/war
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:
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Für den Lohnsteuerabzug
liegt eine Bescheinigung des Betriebsstättenfinanzamtes vor. Eine Ablichtung ist beigefügt.
liegt keine Bescheinigung des Betriebsstättenfinanzamtes vor.
Ort und Datum

Anschrift und Fernsprechnummer, soweit nicht im Firmenstempel enthalten

Firmenstempel, Unterschrift(en)

Familienkasse

Nazwisko i imię osoby składającej wniosek
Name und Vorname der antragstellenden Person

Nr zasiłku rodzinnego

k

Kindergeld-Nr.

Proszę
przestrzegać
załączonych
wskazówek do wniosku o zasiłek
rodzinny i instrukcji zasiłku rodzinnego.

Załącznik dziecko
do wniosku o zasiłek rodzinny
z ……………………
Lp. …….

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Antrag auf
Kindergeld und das Merkblatt Kindergeld.

Anlage Kind zum Antrag auf Kindergeld vom …
Lfd. Nr. …
1

Dane dotyczące dziecka

Angaben zum Kind

Numer identyfikacji podatkowej dziecka (jeśli nadano, wypełnić obowiązkowo)
Steuerliche Identifikationsnummer des Kindes (soweit vergeben, zwingend auszufüllen)

Imię

ew. odmienne nazwisko

Vorname

Data urodzenia
Geburtsdatum

Miejsce urodzenia

Płeć

Geburtsort

ggf. abweichender Familienname

Obywatelstwo

Geschlecht

Staatsangehörigkeit

Adres, jeśli jest inny, niż podany przez osobę wypełniającą wniosek (ulica/plac, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
Anschrift, wenn abweichend von antragstellender Person (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

Powód odmiennego adresu (np. zakwaterowanie u dziadków, w ośrodku wychowawczym/internacie, z powodu kształcenia szkolnego lub zawodowego)
Grund der abweichenden Anschrift (z. B. Unterbringung bei Großeltern, in einer Pflegestelle/einem Heim, wegen Schul- oder Berufsausbildung)

2

Stosunek dziecko-rodzic

Kindschaftsverhältnis

dziecko biologiczne
leibliches Kind

adopcyjne *)
Adoptivkind *)

rodzina zastępcza
Pflegekind

pasierb
Stiefkind

wnuk

Enkelkind

do osoby składającej wniosek
zur antragstellenden Person

do małżonka/małżonki lub
partnera/partnerki
zum/zur Ehegatten/Ehegattin bzw.
Lebenspartner/in

do innej osoby

(np. innego rodzica; szczegóły proszę
podać poniżej)
zu einer anderen Person (z. B. anderer
Elternteil; bitte unten Angaben machen)

*) w razie potrzeby dołącz potwierdzenie adopcji

*) ggf. Annahmebeschluss beifügen
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Informacje na temat drugiej osoby (należy je podać tutaj)
Angaben zur anderen Person (bitte hier eintragen)

....................................................................................................................................................
Nazwisko, imię

Name, Vorname

............................................

Data urodzenia

Geburtsdatum

....................................................................................................................................................................................................
ostatni znany adres (ulica/plac, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

letzte bekannte Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

.......................................................................................................... .......................................................................................
Obywatelstwo

Staatsangehörigkeit

Miejsce pracy (także za granicą)

Ort der Erwerbstätigkeit (ggf. im Ausland)

....................................................................................................................................................................................................
dodatkowe informacje w razie potrzeby (np. zmarły, ojcostwo nieustalone, nieznany)
ggf. Zusatzangaben (z. B verstorben, Vaterschaft nicht festgestellt, unbekannt)



3

Dane pełnoletniego dziecka lub dziecka, które wkrótce ukończy 18 rok życia, w przeciwnym razie dalej w pkt. 4
Angaben für ein volljähriges Kind bzw. für ein Kind, das in Kürze das 18. Lebensjahr vollenden wird, sonst weiter bei Punkt 4

Zaświadczenia do danych pełnoletniego dziecka
(Punkt 3.1 – 3.3):

Nachweise zu den Angaben (Punkt 3.1 – 3.3) für ein volljähriges Kind:

załączono

sind beigefügt

już przedłożono

będą dosłane

liegen bereits vor

3.1 Dziecko
Das Kind

werden nachgereicht

od

do

ab/von

bis

ukończyło następującą szkołę, uniwersytet lub uczelnię zawodową.
absolviert(e) folgende Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung.

Nazwa kształcenia:

Bezeichnung der Ausbildung:

nie może/nie mógł/nie mogła rozpocząć lub kontynuować kształcenia
zawodowego z powodu braku miejsca do kształcenia.
kann/konnte eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen.

ukończyło dobrowolną roczną służbę socjalną lub ekologiczną (ustawa o
wolontariacie młodzieżowym), wolontariat europejski / rozwoju politycznego,
wolontariat wszystkich generacji, międzynarodowy wolontariat młodzieżowy,
federalny wolontariat lub inną służbę zagranicą (§ 5 federalna ustawa o
wolontariacie).
absolviert(e) ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr (Jugendfreiwilligendienstegesetz), einen
europäischen/entwicklungspolitischen Freiwilligendienst, einen Freiwilligendienst aller Generationen,
einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst, einen Bundesfreiwilligendienst oder einen anderen
Dienst im Ausland (§ 5 Bundesfreiwilligendienstgesetz).

przebywał/przebywała/przebywa w okresie przejściowym
czterech miesięcy (np. między dwoma etapami kształcenia).

maksymalnie

befand/befindet sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten
(z. B. zwischen zwei Ausbildungsabschnitten).

był/była/jest bez zatrudnienia i zgłoszenie do agencji pracy jako poszukujący/-ca
pracy.
war/ist ohne Beschäftigung und bei einer Agentur für Arbeit als arbeitsuchend gemeldet.

3.2 Dane dotyczące działalności zarobkowej (tylko przy wpisach w poz. 3.1)
Angaben zur Erwerbstätigkeit (nur bei Eintragungen unter 3.1)

a) Dziecko ukończyło lub wkrótce ukończy kształcenie zawodowe lub studia.

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

Kwalifikacje zawodowe/Dyplom ukończenia studiów (z podaniem kierunku):
Berufsabschluss/Studienabschluss (mit Angabe des Fachs):

tak
ja

nie (dalej pkt. 3.3)
nein (weiter bei 3.3)

Koniec kształcenia:
Ausbildungsende:

Docelowy tytuł/dyplom, jeżeli różni się od powyższego:
Berufsziel, falls dieses vom o. g. Abschluss abweicht:



Do punktu 3.2

Dane dotyczące działalności zarobkowej (tylko przy wpisach w poz. 3.1)
Zu 3.2: Angaben zur Erwerbstätigkeit (nur bei Eintragungen unter 3.1)

b) Dziecko wykonywało/wykonuje działalność zarobkową lub będzie wykonywać.
Das Kind war/ist erwerbstätig bzw. wird erwerbstätig sein.

działalność

tak
ja

nie (dalej pkt. 3.3)
nein (weiter bei 3.3)

od

Tätigkeit

do

ab/von

bis

jedną lub kilka drobnych prac w rozumieniu §§ 8,
8a SGB IV (tzw. Minijob)
eine oder mehrere geringfügige Beschäftigung(en)
im Sinne der §§ 8, 8a SGB IV (sog. Minijob)

inną działalność zarobkową

(przy kilku pracach dane na odrębnej stronie)
andere Erwerbstätigkeiten

(bei mehreren Beschäftigungen Angaben auf gesondertem Blatt)

Razem (uzgodniony) regularny tygodniowy czas pracy:

godzin

Insgesamt (vereinbarte) regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:

Stunden

Przełożony lub pracodawca (nazwisko, adres):
Dienstherr bzw. Arbeitgeber (Name, Anschrift):

3.3 Dane dotyczące niepełnosprawności
Angaben zum Vorliegen einer Behinderung

Czy niepełnosprawność dziecka wystąpiła przed ukończeniem jego 25. roku życia?
Liegt bei dem Kind eine Behinderung vor, welche vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist?

4

tak
ja

nein

Czy Ty lub inna osoba złożyłeś(-aś) wniosek dotyczący tego dziecka lub otrzymałeś(-aś) zasiłek na dziecko?
Haben Sie oder eine andere Person für dieses Kind bereits Kindergeld beantragt oder erhalten?

tak, proszę tutaj podać informacje
ja, bitte hier Angaben machen

nie

nein

........................................................................................................
Nazwisko, imię wnioskodawcy lub pobierającego zasiłek

Name, Vorname der antragstellenden bzw. kindergeldbeziehenden Person

...................................

..................................................

Geburtsdatum

Zeitraum (ab/von – bis)

Data urodzenia

Okres (od/od – do)

...............................................................................................................................................

..................................................

Familienkasse, Anschrift

Kindergeldnummer

Kasa rodzinna, adres

5

nie

Numer zasiłku na dziecko

Czy istnieje lub istniało dla Pani/Pana lub innej osoby odnoszące się do dziecka prawo do świadczenia pieniężnego
na dziecko w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku od organu poza Niemcami albo od organu
międzypaństwowego lub ponadpaństwowego?
Besteht oder bestand für Sie oder eine andere 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?

tak, proszę tutaj podać informacje
ja, bitte hier Angaben machen

nie

nein

...............................................................................................................................................

..................................................

Name, Vorname der beziehenden Person

Geburtsdatum

Nazwisko, imię osoby pobierającej

........................................................................................................
świadczenie
Leistung

Data urodzenia

........................... euro ..................................................

miesięczna kwota

monatlicher Betrag

Euro

okres (od/od – do)

Zeitraum (ab/von – bis)

...............................................................................................................................................

..................................................

leistende Stelle, Anschrift

Aktenzeichen

organ świadczeniodawcy, adres

Sygnatura akt



Czy Pan/Pani albo inna osoba, z którą dziecko pozostaje w stosunku dziecko-rodzic, w ciągu ostatnich 5 lat przed
złożeniem wniosku był(-a)

6

Sind oder waren Sie oder eine andere Person, zu der das Kind in einem Kindschaftsverhältnis steht, in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung

a) zatrudniony w służbach publicznych?**)

tak

nie

b) zatrudniony poza Niemcami jako pracownik (-ca), samodzielny przedsiębiorca,
wolontariusz/wolontariuszka w krajach rozwijających się?

tak

nie

c) zatrudniony/zatrudniona w Niemczech w organie służbowym lub jednostce
organizacyjnej innego kraju lub jako członek/członkini sił wojskowych NATO?

tak

nie

d) zatrudniony w Niemczech na zlecenie pracodawcy z siedzibą poza Niemcami
(np. jako pracownik delegowany)?

tak

nie

im öffentlichen Dienst tätig?**)

ja

außerhalb Deutschlands als Arbeitnehmer(in), Selbständige(r), Entwicklungshelfer(in) tätig?

ja

in Deutschland bei einer Dienststelle oder Einrichtung eines anderen Staates oder
als Angehörige(r) der NATO-Streitkräfte tätig?

ja

in Deutschland auf Veranlassung eines Arbeitgebers mit Sitz außerhalb Deutschlands beschäftigt
(z. B. entsandte Person)?

ja

nein

nein

nein

nein

Jeśli tak, proszę podać tutaj informacje:
Wenn ja, bitte hier Angaben machen:

............................................................................................................................................... ..................................................

nazwisko, imię zatrudnionego/zatrudnionej

okres (od/od – do)

Name, Vorname des/der Beschäftigten

Zeitraum (ab/von – bis)

....................................................................................................................................................................................................

nazwisko / nazwa przełożonego / pracodawcy (ew. numer personalny) lub przedsiębiorstwa, oddziału lub jednostki organizacyjnej
**) W przypadku a) należy wskazać odpowiednią kasę świadczeń rodzinnych.
Name/Bezeichnung des Dienstherrn/Arbeitgebers (ggf. Personalnummer) bzw. des Unternehmens, der Dienststelle oder Einrichtung
**) In den Fällen von a) bitte nur die zuständige Familienkasse benennen.

....................................................................................................................................................................................................

adres przełożonego / pracodawcy, przedsiębiorstwa, oddziału lub jednostki organizacyjnej
**) W przypadku a) należy podać tylko adres odpowiedniej kasy świadczeń rodzinnych.
Anschrift des Dienstherrn/Arbeitgebers, des Unternehmens, der Dienststelle oder Einrichtung
**) In den Fällen von a) bitte nur die Anschrift der zuständigen Familienkasse angeben.

Oświadczamy, że podane przez nas tutaj informacje są w pełni kompletne i prawdziwe. Zdajemy sobie sprawę, że ciąży
na nas obowiązek niezwłocznego powiadomienia Kasy świadczeń rodzinnych o wszelkich zmianach, które są istotne dla
prawa do zasiłku na dziecko. Zapoznaliśmy się z treścią ulotki zatytułowanej Zasiłek na dziecko (którą można znaleźć pod
adresem www.familienkasse.de).

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.familienkasse.de)
haben wir zur Kenntnis genommen.

Uwaga dotycząca ochrony danych osobowych:
Dane są przetwarzane na podstawie i w celu §§ 31, 62 do 78 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uregulowań
Ordynacji podatkowej oraz na podstawie Federalnej ustawy o zasiłku rodzinnym i Kodeksu socjalnego. Bliższe informacje na
temat swoich praw w zakresie gromadzenia danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
można uzyskać odwiedzajac stronę główną swojego funduszu rodzinnego (którą można znaleźć pod adresem
www.familienkasse.de), gdzie podane są również dane kontaktowe inspektora ochrony danych.
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.

Data

Datum

Podpis wnioskodawcy lub przedstawiciela prawnego
Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung

Data

Datum

Podpis dziecka; tylko gdy jest ono pełnoletnie
Unterschrift des bereits volljährigen Kindes

Alle Eingaben löschen

Drucken

Speichern

Name und Vorname der kindergeldberechtigten Person

Kindergeld-Nr.

k

F K

Telefonische Rückfrage tagsüber
unter Nr.:

Steuerliche Identifikationsnummer
der kindergeldberechtigten Person (zwingend auszufüllen)

Erklärung
zu den Verhältnissen

Beachten Sie bitte die Hinweise zum
Ausfüllen des Erklärungsvordrucks und
zu den erforderlichen Nachweisen.

eines über 18 Jahre alten Kindes
für Zeiträume von
ab

bis

1 Angaben zum Kind
Name

Vorname

Geburtsdatum

Steuerliche Identifikationsnummer des Kindes
(soweit vergeben, zwingend auszufüllen)

Das Kind wohnt

in meinem Haushalt
nicht in meinem Haushalt, sondern seit ............................................
bei/in .................................................................................................................................................
vorübergehend zu Ausbildungszwecken seit ...................................
bei/in .................................................................................................................................................

2 Weitere Angaben zum Kind (bitte Nachweise beifügen)

KG 5d – 01.17 – Stand November 2017

Mein unter 1 genanntes Kind

Zeitraum
von

bis
(voraussichtlich)

hat das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet, steht/stand nicht in einem
Beschäftigungsverhältnis und ist/war bei der Bundesagentur für Arbeit als
arbeitsuchend registriert.
kann/konnte eine Ausbildung bzw. ein Studium mangels Ausbildungsplatz
bzw. Studienplatz (noch) nicht beginnen oder fortsetzen.
Welche Ausbildung/welches Studium wird angestrebt/wurde angestrebt?



Zu 2 Weitere Angaben zum Kind (bitte Nachweise beifügen)

Mein unter 1 genanntes Kind befindet/befand sich

Zeitraum
von

bis
(voraussichtlich)

in folgender Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung:

in einer sonstigen Ausbildungsmaßnahme (z. B. Praktikum):

in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten.
in einem Freiwilligendienst nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d
EStG bzw. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d BKGG.

Mein unter 1 genanntes Kind

Zeitraum
von

bis

kann/konnte sich aufgrund einer körperlichen/geistigen/seelischen
Behinderung nicht selbst unterhalten.
Weiter bei Punkt 5 ; bitte füllen Sie zusätzlich die Formulare KG 4e und 4f aus.

hat vor dem 1. Juli 2011 den gesetzlichen Grundwehrdienst/Zivildienst
oder einen entsprechenden Ersatzdienst geleistet.

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.)
Die der Familienkasse vorliegenden Angaben zur Erwerbstätigkeit haben sich nicht geändert.
Die der Familienkasse vorliegenden Angaben zur Erwerbstätigkeit werden sich voraussichtlich nicht ändern.

Mein unter 1 genanntes Kind
übt/übte keine Erwerbstätigkeit aus/wird voraussichtlich keine Erwerbstätigkeit ausüben.
übt/übte eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) aus/wird voraussichtlich eine geringfügige Beschäftigung ausüben:
von

bis

(Bitte Nachweis beifügen.)

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

(voraussichtliche) Dauer
von – bis:

Dienstherr/Arbeitgeber
Anschrift

Art der Tätigkeit

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 alle Angaben (auch in den Anlagen) 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.
Datum

Datum

(Unterschrift der kindergeldberechtigten Person bzw. der gesetzlichen Vertretung)

(Unterschrift des volljährigen Kindes)

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 erhoben,
verarbeitet und genutzt.
Alle Eingaben löschen

Drucken

Speichern

Zaświadczenie o przydzielonych numerach PESEL
Bescheinigung über die zugeteilten polnischen Identifikationsnummern (PESEL)

Nazwisko

Imię

Data, Miejsce urodzenia

PESEL

Name

Vorname

Geburtsdatum, Ort

polnische
Identifikationsnummer

1
2
3
4

Niniejszym potwierdza się, że w/w osoby mają przypisane w/w numery PESEL
Hiermit wird bescheinigt, dass den o. g. Personen die o. g. Nummern (PESEL) zugeteilt wurden.

_________________________________________

_________________________________________

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć urzędu

Ort und Datum

Unterschrift und Stempel

Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w niemieckim urzędzie ds. świadczeń rodzinnych (Familienkasse)
Diese Bescheinigung wurde Ausgestellt um Sie der zuständigen Familienkasse vorzulegen.

Ort, Datum / Miejscowość, Data

Firmenstempel / Stempel firmowy

Bescheinigung / Zaświadczenie

Hiermit wird bescheinigt, dass Herrn/Frau ……………………………………………………..........................
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani

geboren am …………………………………….
urodzony/a dnia

während der Arbeit in unserer Firma eine Unterkunft zur Verfügung gestelt wurde von ……..…….…..…bis ……………………
Udostępniono na czas zatrudnienia od……. do….. w naszej firmie mieszkanie

……………………………………………………
Unterschrift des Arbeitgebers
Podpis pracodawcy

An die Familienkasse

Vollmacht
Pełnomocnictwo
Ich…………………………………………………………………………………………………..
(Name, Vorname/Nazwisko, Imię)
……………………………………………………………………………………………………………………….....
(Anschrift/ Adres: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)

bevollmächtigte hiermit:
upoważniam niniejszym:

TimeTax Sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 8
45-710 Opole

zur Einreichung meines Antrags auf deutsche Kindergeld bei
der
zuständigen
Familienkasse,
zum
Empfang
und
Einreichung von Korrespondenzen im Zusammenhang mit
meinem Antrag.
do złożenia mojego wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny do właściwej Kasy
Rodzinnej, do odbierania i wysyłania korespondencji w związku z moim wnioskiem.

Ort, Datum ………………………………………………….

…………………………………........

Miejscowość, data

Unterschrift/Podpis

Mit freundlichen Grüßen

X

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
ZASIŁEK RODZINNY NIEMCY

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem FamilienKasse
(FK), a Zleceniodawcą przy złożeniu wniosku o niemiecki zasiłek na dziecko (Kindergeld)
Zleceniodawcy z tytułu pracy na terenie tego kraju. Proszę wybrać zakres usługi:
1)

2)

Usługa ta obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie wniosku wraz z załącznikami w
Familienkasse. Wszystkie dodatkowe czynności po złożeniu wniosku są płatne,
zgodnie z cennikiem Timetax. Wynagrodzenie przy tej opcji wynosi 500 PLN
brutto płatne przelewem lub gotówką z góry.
Usługa ta obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie wniosku wraz z załącznikami w
Familienkasse do momentu wystawienia decyzji oraz wypłacenia świadczenia
przez Familienkasse. Wynagrodzenie przy tej opcji wynosi 19% brutto (słownie
dziewiętnaście
procent),
liczone
od
kwoty
zasiłku
przyznanej
Zleceniodawcy przez Familienkasse nie mniej niż 90 euro.

§2
Zleceniodawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć Zleceniobiorcy i wypełnić zgodnie z prawdą dokumenty i informacje niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Niezwłocznie poinformować telefonicznie lub mailowo Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji
dotyczącej zasiłku z Familienkasse w terminie 3 dni od daty jej otrzymania.
3. Do nie występowania samodzielnie, lub za pośrednictwem osób trzecich o zasiłek rodzinny
Kindergeld przed FK w czasie obowiązywania niniejszej umowy. Na wypadek naruszenia niniejszego
postanowienia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 200 PLN.
§3
1. Zleceniodawca upoważnia (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………….…………
data ur. ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ r. do pozyskiwania informacji o przebiegu i etapie
świadczonej dla niego usługi.
2. Jeżeli w kolejnych okresach, nie objętych postanowieniami niniejszej umowy Zleceniodawca
zdecyduje się korzystać z usług innego podmiotu, zobowiązany jest samodzielnie dokonać zmian w
FK wprowadzonych przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania niniejszej umowy np.
pełnomocnictwo, adres korespondencyjny, numer konta itp. Zleceniobiorca nie ponosi
odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Zleceniodawcę.
§4
Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia za usługę dla Zleceniobiorcy:
1. W przypadku wybrania opcji 1) §1, wynagrodzenie wynosić będzie 500 PLN brutto płatne
przelewem lub gotówką z góry.
2. W przypadku wybrania opcji 2) §1, wynagrodzenie wynosić będzie 19% brutto (słownie
dziewiętnaście procent), liczone od kwoty zasiłku przyznanej Zleceniodawcy przez
Familienkasse nie mniej niż 90 euro.
Przy wyborze opcji 2) §1, zasiłek zostanie przekazany na konto Zleceniobiorcy, a następnie
pomniejszony o wysokość prowizji ustalonej w §1 pkt 2, i przekazany będzie na wskazane przez
Zleceniodawcę konto. Podanie konta przez Zleceniodawcę wymaga formy pisemnej. Wypłata
następuje w walucie euro. W sytuacji kiedy przy wyborze opcji 2) zagraniczny urząd mimo
wskazania rachunku bankowego Zleceniobiorcy prześle zasiłek na konto Zleceniodawcy,
Zleceniodawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty zaksięgowania środków na koncie
poinformować o tym Zleceniobiorcę i dokonać rozliczenia usługi. W przypadku zatajenia w/w
informacji, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do naliczenia kary w wysokości 400 PLN.
§5
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
- wszelkie konsekwencje, w szczególności wydłużenie terminu załatwienia sprawy lub zmiany
kwoty zasiłku.
- konsekwencje wynikające z niewywiązywania się Zleceniodawcy z zobowiązań wynikających z §2,
a także z udzielenia niepełnej, błędnej lub nieprawdziwej informacji przez Zleceniodawcę,
- utratę bądź zniszczenie lub uszkodzenie dokumentacji w zagranicznym urzędzie lub urzędzie
pocztowym,
- treść decyzji wydanych przez Familienkasse,
- skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich odpowiednich dokumentów.
§6
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 PLN (słownie: pięćset złotych) na rzecz
Zleceniobiorcy, stanowiącej koszty przygotowania dokumentacji i prowadzenia sprawy przez
Zleceniobiorcę w przypadku, gdy:
- Zleceniodawca stara się o nieprzysługujący mu zasiłek za dany okres
- Kindergeld zostanie wstrzymany w powodu ciążącego na kliencie zobowiązania do zwrotu
nienależnie pobranego zasiłku
§7
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę po przystąpieniu do jej wykonania przez
Zleceniobiorcę , a przed ukończeniem świadczenia usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 100 PLN (słownie: sto złotych) odpowiadające wydatkom
poczynionym celem należytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

§8
Zleceniodawca udziela
pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do załatwienia sprawy zgodnie z
niniejszą umową. Dane kontaktowe Zleceniodawcy:
E-mail:
_________________________________________________________________________________
Telefon:
_________________________________________________________________________________
§9
Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o zmianie swojego adresu z tym
skutkiem, że pismo nadane przez Zleceniobiorcę bądź zagraniczny urząd skierowane według adresu
podanego na umowie i dokumentach złożonych w biurze będzie uważane za doręczone.
§ 10
1.Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli Zleceniodawca nie
dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu
umowy w terminie 7 dni od wezwania do ich uzupełnienia. W takiej sytuacji Zleceniobiorca zwróci
zleceniodawcy dotychczas zapłacone wynagrodzenie po potrąceniu kwoty 100 PLN (słownie: sto
złotych) odpowiadającej wydatkom poczynionym celem należytego wykonania czynności objętych
niniejszą umową.
2.Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo dostarczenia
przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy,
Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 60 dni od ich otrzymania.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 12
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniobiorcy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
Twoje dane osobowe i dokumenty, które je zawierają przetwarzamy zgodnie z
załącznikiem 1 do umowy. Zapoznaj się z Tą treścią. Poniżej możesz wyrazić
odpowiednie zgody, jeżeli chcesz abyśmy przekazywali Ci treści marketingowe.
Podpisując niniejszą umowę potwierdzasz zapoznanie się z treścią załącznika 1.
TimeTax sp. z o.o. wykorzystuje kopię dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości
klienta przed FamilienKasse. Kopię dowodu osobistego lub paszportu przekazujesz nam
dobrowolnie, byśmy mogli zrealizować usługę. Jeżeli nie przekażesz nam dokumentu nie będziemy
mogli reprezentować Cię przed FamilienKasse.
Zaznaczając pola poniżej wyrazisz zgodę na przetwarzanie
marketingowych oraz przesyłanie informacji marketingowych:

danych w celach

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach pracy za granicą od
time2work przez SMS,
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach pracy za granicą od
time2work przez e-mail,
Wyrażam zgodę na ogólną rekrutację do pracy za granicą.
Podpis: Zleceniodawcy
___________________________________________________
Podpis Zleceniobiorcy w imieniu Timetax Sp. z o.o.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
ZASIŁEK RODZINNY NIEMCY

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem FamilienKasse
(FK), a Zleceniodawcą przy złożeniu wniosku o niemiecki zasiłek na dziecko (Kindergeld)
Zleceniodawcy z tytułu pracy na terenie tego kraju. Proszę wybrać zakres usługi:
1)

2)

Usługa ta obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie wniosku wraz z załącznikami w
Familienkasse. Wszystkie dodatkowe czynności po złożeniu wniosku są płatne,
zgodnie z cennikiem Timetax. Wynagrodzenie przy tej opcji wynosi 500 PLN
brutto płatne przelewem lub gotówką z góry.
Usługa ta obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie wniosku wraz z załącznikami w
Familienkasse do momentu wystawienia decyzji oraz wypłacenia świadczenia
przez Familienkasse. Wynagrodzenie przy tej opcji wynosi 19% brutto (słownie
dziewiętnaście
procent),
liczone
od
kwoty
zasiłku
przyznanej
Zleceniodawcy przez Familienkasse nie mniej niż 90 euro.

§2
Zleceniodawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć Zleceniobiorcy i wypełnić zgodnie z prawdą dokumenty i informacje niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Niezwłocznie poinformować telefonicznie lub mailowo Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji
dotyczącej zasiłku z Familienkasse w terminie 3 dni od daty jej otrzymania.
3. Do nie występowania samodzielnie, lub za pośrednictwem osób trzecich o zasiłek rodzinny
Kindergeld przed FK w czasie obowiązywania niniejszej umowy. Na wypadek naruszenia niniejszego
postanowienia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 200 PLN.
§3
1. Zleceniodawca upoważnia (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………….…………
data ur. ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ r. do pozyskiwania informacji o przebiegu i etapie
świadczonej dla niego usługi.
2. Jeżeli w kolejnych okresach, nie objętych postanowieniami niniejszej umowy Zleceniodawca
zdecyduje się korzystać z usług innego podmiotu, zobowiązany jest samodzielnie dokonać zmian w
FK wprowadzonych przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania niniejszej umowy np.
pełnomocnictwo, adres korespondencyjny, numer konta itp. Zleceniobiorca nie ponosi
odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Zleceniodawcę.
§4
Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia za usługę dla Zleceniobiorcy:
1. W przypadku wybrania opcji 1) §1, wynagrodzenie wynosić będzie 500 PLN brutto płatne
przelewem lub gotówką z góry.
2. W przypadku wybrania opcji 2) §1, wynagrodzenie wynosić będzie 19% brutto (słownie
dziewiętnaście procent), liczone od kwoty zasiłku przyznanej Zleceniodawcy przez
Familienkasse nie mniej niż 90 euro.
Przy wyborze opcji 2) §1, zasiłek zostanie przekazany na konto Zleceniobiorcy, a następnie
pomniejszony o wysokość prowizji ustalonej w §1 pkt 2, i przekazany będzie na wskazane przez
Zleceniodawcę konto. Podanie konta przez Zleceniodawcę wymaga formy pisemnej. Wypłata
następuje w walucie euro. W sytuacji kiedy przy wyborze opcji 2) zagraniczny urząd mimo
wskazania rachunku bankowego Zleceniobiorcy prześle zasiłek na konto Zleceniodawcy,
Zleceniodawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty zaksięgowania środków na koncie
poinformować o tym Zleceniobiorcę i dokonać rozliczenia usługi. W przypadku zatajenia w/w
informacji, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do naliczenia kary w wysokości 400 PLN.
§5
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
- wszelkie konsekwencje, w szczególności wydłużenie terminu załatwienia sprawy lub zmiany
kwoty zasiłku.
- konsekwencje wynikające z niewywiązywania się Zleceniodawcy z zobowiązań wynikających z §2,
a także z udzielenia niepełnej, błędnej lub nieprawdziwej informacji przez Zleceniodawcę,
- utratę bądź zniszczenie lub uszkodzenie dokumentacji w zagranicznym urzędzie lub urzędzie
pocztowym,
- treść decyzji wydanych przez Familienkasse,
- skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich odpowiednich dokumentów.
§6
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty 500 PLN (słownie: pięćset złotych) na rzecz
Zleceniobiorcy, stanowiącej koszty przygotowania dokumentacji i prowadzenia sprawy przez
Zleceniobiorcę w przypadku, gdy:
- Zleceniodawca stara się o nieprzysługujący mu zasiłek za dany okres
- Kindergeld zostanie wstrzymany w powodu ciążącego na kliencie zobowiązania do zwrotu
nienależnie pobranego zasiłku
§7
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę po przystąpieniu do jej wykonania przez
Zleceniobiorcę , a przed ukończeniem świadczenia usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 100 PLN (słownie: sto złotych) odpowiadające wydatkom
poczynionym celem należytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

§8
Zleceniodawca udziela
pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do załatwienia sprawy zgodnie z
niniejszą umową. Dane kontaktowe Zleceniodawcy:
E-mail:
_________________________________________________________________________________
Telefon:
_________________________________________________________________________________
§9
Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o zmianie swojego adresu z tym
skutkiem, że pismo nadane przez Zleceniobiorcę bądź zagraniczny urząd skierowane według adresu
podanego na umowie i dokumentach złożonych w biurze będzie uważane za doręczone.
§ 10
1.Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli Zleceniodawca nie
dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu
umowy w terminie 7 dni od wezwania do ich uzupełnienia. W takiej sytuacji Zleceniobiorca zwróci
zleceniodawcy dotychczas zapłacone wynagrodzenie po potrąceniu kwoty 100 PLN (słownie: sto
złotych) odpowiadającej wydatkom poczynionym celem należytego wykonania czynności objętych
niniejszą umową.
2.Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo dostarczenia
przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy,
Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 60 dni od ich otrzymania.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 12
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniobiorcy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
Twoje dane osobowe i dokumenty, które je zawierają przetwarzamy zgodnie z
załącznikiem 1 do umowy. Zapoznaj się z Tą treścią. Poniżej możesz wyrazić
odpowiednie zgody, jeżeli chcesz abyśmy przekazywali Ci treści marketingowe.
Podpisując niniejszą umowę potwierdzasz zapoznanie się z treścią załącznika 1.
TimeTax sp. z o.o. wykorzystuje kopię dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości
klienta przed FamilienKasse. Kopię dowodu osobistego lub paszportu przekazujesz nam
dobrowolnie, byśmy mogli zrealizować usługę. Jeżeli nie przekażesz nam dokumentu nie będziemy
mogli reprezentować Cię przed FamilienKasse.
Zaznaczając pola poniżej wyrazisz zgodę na przetwarzanie
marketingowych oraz przesyłanie informacji marketingowych:

danych w celach

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach pracy za granicą od
time2work przez SMS,
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach pracy za granicą od
time2work przez e-mail,
Wyrażam zgodę na ogólną rekrutację do pracy za granicą.
Podpis: Zleceniodawcy
___________________________________________________
Podpis Zleceniobiorcy w imieniu Timetax Sp. z o.o.

Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Administratorem Twoich danych osobowych jest TimeTax sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do umowy

z siedzibą przy ul. Niemodlińskiej 8, 45-710 Opole, NIP: 754-304-7558 REGON: 160517377. Przekazane dane przetwarzamy w ramach

Drogi Kliencie, ważne jest dla nas byś miał pewność, że
dane osobowe, które nam przekazujesz są bezpieczne,
dlatego

też

prosimy,

zapoznaj

się

z

poniższymi

informacjami i jeżeli wyrażasz zgody, o które Cię prosimy
zaznacz to w odpowiednich polach na druku umowy.
Dziękujemy !

zawarcia i realizacji umowy. Wszystkie dane, przetwarzane będą w
celu

wykonania

usługi,

którą

nam

zleciłeś,

umożliwienia

ewentualnych kontroli odpowiednich urzędów oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Informujemy, że
Twoje dane możemy powierzyć firmom: realizującym usługi
informatyczne, biurowe, Punktom Obsługi Klienta, bankom,
kancelarii prawniczej oraz odpowiednim urzędom zgodnie z
przepisami prawa.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na marketing, pamiętaj, że Twoje imię,
nazwisko i odpowiednio numer telefonu czy adres e-mail będą

1.

Zakończenie realizacji usługi

przetwarzane

we

wskazanym

przez

Ciebie

celu

przez

Współadministratorów: I: TimeTax sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Klient zobowiązany jest do przekazania TimeTax sp. z o.o.

Niemodlińskiej 8, 45-710 Opole, NIP: 754-304-75-58, REGON:

informacji o każdym otrzymanym z urzędu piśmie, w tym

160517377;

decyzji o wyniku rozliczenia podatku/ przyznaniu świadczenia.

Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Dane te mogą

Będzie to dla nas informacja o zakończeniu realizacji niniejszej

zostać

umowy.

i informatyczne. Pamiętaj, wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej

II: time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul.

przekazane

firmom,

realizującym

usługi

biurowe

brak nie wpłynie na realizację umowy. W dowolnym momencie
możesz

2.

Przekazywanie dokumentów

Jeżeli realizacja usługi nie wymaga przekazania oryginałów
dokumentów, przekaż nam wyłącznie ich kopie. Przekazane
dokumenty zostaną przez nas zeskanowane (zdigitalizowane),
a następnie zniszczone. Pamiętaj, oryginały dokumentów mogą
być niezbędne do okazania w trakcie kontroli z urzędu,
zachowaj je. Podpisując niniejszą umowę akceptujesz ten fakt.

zwrócić

się

drogą

mailową

na

adres:

dane.osobowe@timetax.pl lub dane.osobowe@time2work.pl z
prośbą o realizację swoich praw. Możesz także: cofnąć wyrażoną
zgodę bez wpływu na zgodność przetwarzania, dokonanego przed
jej wycofaniem.
Okres przetwarzania danych i Twoje prawa:
Twoje dane będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016

r.

w sprawie

ochrony

osób

fizycznych

w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

3.

Przekazanie danych osób trzecich

Przekazując nam dane swoich bliskich deklarujesz, że
poinformowałeś te osoby o fakcie przekazania nam ich danych
i nie wyraziły one sprzeciwu.

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wszystkie swoje dane przekazujesz dobrowolnie, jednak ich nie
podanie uniemożliwi nam realizację określonych działań/celów.
Twoje

dane

będą

przez

nas

przetwarzane

przez

okres

przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy lub
zgodnie z okresem przechowywania dokumentów w razie kontroli
podatkowej po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym
momencie

4.

Przekazanie danych dotyczących stanu zdrowia

Informujemy, że przekazanie danych dotyczących stanu
zdrowia nie jest wymagane dla samej realizacji usługi. Jednak
jeżeli podczas rozliczenia chcesz skorzystać ze wszystkich ulg
jakie Ci przysługują, dokumenty te mogą okazać się niezbędne.
Fakt przekazania dokumentów, oznacza dla nas wyrażenie
zgody na ich przetwarzanie

możesz zwrócić się

drogą mailową na

adres:

dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:


dostęp do Swoich danych,



ich sprostowanie,



usunięcie,



ograniczenie przetwarzania,



przeniesienie danych do innej firmy

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego
tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy

Drogi kliencie,
Poniżej przedstawiamy wszystkie etapy składania wniosku o zasiłek Kindergeld.

ETAP I – przesłanie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do Familienkasse:

!

Na podstawie otrzymanej od Ciebie ankiety oraz uzyskanych informacji wypełniamy wniosek o zasiłek

rodzinny, który przesyłamy razem dostarczonymi przez Ciebie dokumentami do odpowiedniego oddziału
Familienkasse.

.

ETAP II – Twój wniosek w urzędzie – czas rozpatrywania wniosku przez
Familienkasse:

!

W momencie kiedy dokumenty trafiają do Familienkasse następuje procedura weryfikacji

dokumentów, która trwa ok. 6-ciu miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć się do 9 miesięcy.
W tym czasie Familienkasse wysyła albo bezpośrednio do ROPS, albo do Ciebie druki E401 i E411.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej musi te dokumenty wypełnić i odesłać do Familienkasse. Jeśli w
Twoim przypadku Familienkasse prześle dokumenty do Ciebie – poinformuj nas o tym, a następnie przekaż
je do swojego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

ETAP III – Familienkasse może pytać…

!

W trakcie rozpatrywania wniosku przez Familienkasse mogą przychodzić do Ciebie pisma. W

większości przypadków Familienkasse wysyła w nich dodatkowe dokumenty do wypełnienia lub prosi o
udzielenie odpowiedzi na pytania.
O otrzymanej korespondencji proszę nas niezwłocznie poinformować. Familienkasse, zawsze podaje termin
w którym należy odpowiedzieć na pismo, nie udzielenie odpowiedzi w terminie skutkuje odrzuceniem
wniosku o Kindergeld.
! Pamiętaj ! Czas działa na Twoją korzyść. Im szybciej prześlesz nam otrzymane pisma i im szybciej
dostarczysz nam wymagane informacje/dokumenty tym szybciej trafią one do Familienkasse, a Twój
wniosek zostanie rozpatrzony.

ETAP IV – Otrzymanie decyzji:

!

Kiedy otrzymasz decyzję prześlij ją do nas jak najszybciej. Sprawdzimy czy wszystko się zgadza. Czas

tu jest bardzo ważny, ponieważ mamy tylko 4 tygodnie od daty wystawienia decyzji na ewentualne
odwołanie.
Jeśli należy Ci się Kindergeld, a za usługę płaciłeś nam z góry cała kwota zostanie przelana przez
Familienkasse na konto, które podałeś nam na ankiecie (pamiętaj by go nie zamykać, ani nie zmieniać).
Natomiast jeśli podpisałeś z nami umowę według, której nasza prowizja ma być pobrana po otrzymaniu
przez Ciebie zasiłku to zwrot Twojego Kindergeld najpierw zostanie przelany na nasze konto. Po pobraniu
należnej nam prowizji przelejemy przyznany Ci zasiłek na Twoje konto. A następnie wyślemy informację do
Familienkasse by comiesięczny przelew był wysyłany bezpośrednio na Twoje konto.

! Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się ze swoim Punktem Obsługi Klienta
lub Centralą w Opolu pod numerem telefonu: 774 455 030

