
KINDERGELD 

KRAJ: 

ROK: 

Numer telefonu 

Dodatkowy telefon/ e-mail 
kontaktowy  

Data urodzenia 

Adres zamieszkania w Polsce 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE PODSTAWOWE  

Adres zamieszkania za granicą 

 Steueridentifikationsnummer, ID-Nummer  
 (JEST ON NIEZBĘDNY DO UBIEGANIA SIĘ O KINDERGELD. 
Znajdziesz go na Bescheid, Lohnsteuerbescheinigung, 
Abrechnung lub na Dokumencie z Stadtamt) 

Czy byłeś/aś zameldowany/a w Niemczech? Jeśli tak, podaj adres. 

Stan cywilny Wolny/na W związku 
małżeńskim 

W konkubinacie Rozwiedziony/na W separacji 

Od kiedy: 

 DANE PRACODAWCY – PODAJ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W NIEMCZECH Z OSTATNICH 4 LAT. 

Nazwa i adres pracodawcy w Niemczech Data podjęcia pracy Data zakończenia pracy 

 Czy byłeś oddelegowany do pracy w Niemczech? TAK 

Na terenie jakiego kraju opłacałeś/łaś  ubezpieczenie społeczne? Niemcy Polska 

Jeżeli zaznaczyłeś Niemcy – podaj numer ubezpieczenia 
(VERSICHERUNGSNUMMER) i załącz dokument na potwierdzenie: 
Meldebescheinigung zur Sozialversicherung, karta ubezpieczenia 
prywatnego lub Abrechnung 

Czy przerywałeś/łaś zatrudnienie w Niemczech z jakiegoś powodu? NIE 

urlop macierzyński urlop wychowawczy wypadek przy pracy choroba bezrobocie 

Z jakiej instytucji były wypłacane 
pieniądze (podaj nazwę)? 

OD - DO - 

Czy rozliczałeś/aś się z podatku w Niemczech? TAK 
Jeśli tak to za jakie lata? (proszę przesłać kopie decyzji z urzędu 
Bescheid).  

Imię 

Nazwisko 

e-mail

NIE 

TAK 

NIE 
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DANE DOTYCZĄCE RODZINY – PYTANIA Z GWIAZDKĄ WYPEŁNIJ NA PODSTWIE LEGENDY 

Pod czyją opieką pozostawały dzieci podczas Twojego pobytu za granicą? 

*)DOTYCZY PYTAŃ Z GWIAZDKĄ: 

Proszę o podanie stopnia pokrewieństwa z dzieckiem za pomocą symboli: 

A – dziecko ze związku małżeńskiego, 
B – dziecko uznane, 
C – dziecko przysposobione, 
D – dziecko pozamałżeńskie, 
E – dziecko małżonka/małżonki należące do gospodarstwa domowego, 
F – wnuki i rodzeństwo, które zostały przyjęła do gospodarstwa domowego. 

Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Stosunek *) Pesel 

*) 

*) 

*) 

*) 

*) 

DANE DOTYCZĄCE DZECI PEŁNOLETNICH 

Imię i nazwisko dziecka 

Czy posiada własne dzieci? 

Czy zakończyło wykształcenie 
zawodowe? 

Czy dziecko ukończyło studia?

  Jeżeli tak – podaj kiedy i nazwę zawodu 

Jeżeli tak – podaj kiedy i nazwę 
uzyskanego tytułu  

 Czy dziecko jest zatrudnione?                                             Jeżeli tak – podaj daty zatrudnienia 

                                                                                                              (od kiedy do kiedy) 

 Ilość godzin przepracowanych 
tygodniowo przez dziecko 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

DANE DOTYCZĄCE DZECI PEŁNOLETNICH 

Imię i nazwisko dziecka 

Czy posiada własne dzieci? 

Czy zakończyło wykształcenie 
zawodowe? 

Czy dziecko ukończyło studia?

  Jeżeli tak – podaj kiedy i nazwę zawodu 

Jeżeli tak – podaj kiedy i nazwę 
uzyskanego tytułu  

 Czy dziecko jest zatrudnione?                                             Jeżeli tak – podaj daty zatrudnienia 

                                                                                                              (od kiedy do kiedy) 

 Ilość godzin przepracowanych 
tygodniowo przez dziecko 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

Stan cywilny dziecka (jeśli w związku małżeńskim 
to na  proszę przesłać unijny akt małżeństwa
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Czy pracował/ła zawodowo za granicą ? 

TAK NIE 

Daty zatrudnienia 

Nazwa i adres pracodawcy 

 DANE DOTYCZĄCE TWOJEGO MAŁŻONKA / PARTNERA 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zasiłku rodzinnego  oraz celów marketingowych. 

DATA I PODPIS 

Imię i nazwisko małżonka/ 
    opiekuna  

Czy pobierał/ła zasiłek na dzieci na terenie Polski? TAK    NIE   OD -         DO - 

Czy pracował/ła zawodowo na terenie Polski ? 

TAK NIE 

Daty zatrudnienia 

Nazwa i adres  pracodawcy 

Numer konta ba tylkoowego

Inne dane – WYPEŁNIJ DOKŁADNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

Przelew na konto w PLN PLN

…………………………………..

 
 

DANE DOTYCZĄCE DZECI PEŁNOLETNICH 

Imię i nazwisko dziecka 

Czy posiada własne dzieci? 

Czy zakończyło wykształcenie 
zawodowe? 

Czy dziecko ukończyło studia?

  

Stan cywilny dziecka (jeśli w związku małżeńskim 
to należy przesłać unijny akt małżeństwa dziecka) 

Jeżeli tak – podaj kiedy i nazwę zawodu 

Jeżeli tak – podaj kiedy i nazwę 
uzyskanego tytułu  

 Czy dziecko jest zatrudnione?                                             Jeżeli tak – podaj daty zatrudnienia 

                                                                                                              (od kiedy do kiedy) 

 Ilość godzin przepracowanych 
tygodniowo przez dziecko 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 
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5 Angaben zu Kindern

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

Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld:

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)? 

Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz: 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.

Ich versichere, dass ich alle Angaben (auch in den Anlagen) vollständig und wahrheitsgetreu gemacht habe. Mir ist 
bekannt, dass ich alle Änderungen, die für den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der
Familienkasse mitzuteilen habe. Das Merkblatt Kindergeld habe ich erhalten und von seinem Inhalt Kenntnis genommen.

Datum Ich bin damit einverstanden, dass dem/der Antragsteller/in
das Kindergeld gezahlt wird.

Unterschrift des/der Antragstellers/Antragstellerin
bzw. des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin 

Unterschrift des gemeinsam mit dem/der Antragsteller/in einem Haushalt lebenden
Ehegatten/Ehegattin bzw. Lebenspartners/Lebenspartnerin oder anderen Elternteils

bzw. dessen/deren gesetzlichen/gesetzliche Vertreters/Vertreterin 

Nur von der Familienkasse auszufüllen
Antrag
angenommen

Ich bestätige die Richtigkeit der
Änderung/Ergänzung zu den

Vorgang im DV-Verfahren
Datum / NZ

Zu 1: nein KG-Nr.

Zu 2: nein KG-Nr.

Fragen Zu 6: nein KG-Nr.

Zu Anlage 1: nein KG-Nr.

Zu Anlage 2: nein KG-Nr.

Zu Anlage 3: nein KG-Nr.

Zu Anlage 4: nein KG-Nr.

(Datum/Namenszeichen
des Antragsannehmers)

(Unterschrift des/der Antragstellers/
Antragstellerin bzw. des/der gesetzlichen 

Vertreters/Vertreterin)
Stammdaten erfasst
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Fortsetzung Punkt 5.1): 

b) selbständig erwerbstätig?  ja  nein 

Wenn ja:

Wer? Name  Vorname  Geburtsdatum

als

Name und Anschrift des Betriebes:

seit:  bis:  regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:

Bei Ausübung der selbständigen Tätigkeit in Deutschland bitte geeignete Nachweise beifügen
(z. B. Kopie der Gewerbeanmeldung, Steuerbescheid, Gewinn- und Verlustrechnung)!

5.2 Ist/Sind die genannte(n) Person(en) wegen dieser Erwerbstätigkeit in Deutschland sozialversichert?  ja  nein 

Wenn nein, teilen Sie bitte Gründe hierfür mit: 

5.3 Hat Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner oder eine andere Person, zu der die in der „Anlage Kind“  
aufgeführten Kinder in einem Kindschaftsverhältnis stehen, in den letzten fünf Jahren vor der 
Antragstellung seine Erwerbstätigkeit vorübergehend unterbrochen wegen 

Arbeitslosigkeit?  ja  nein 
Krankheit?  ja  nein 
Mutterschaft?  ja  nein 
Kindererziehung?  ja  nein 
Arbeitsunfall?  ja  nein 

Wenn ja:  

Wer? Name  Vorname  Geburtsdatum 

Erhielt die genannte Person aufgrund dieser Unterbrechung eine Geldleistung?  ja  nein 

Wenn ja, von welcher Stelle?  

Für welchen Zeitraum? Von  bis  

5.4 Erhält oder erhielt Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner oder eine andere Person, zu der die in der 
„Anlage Kind“ aufgeführten Kinder in einem Kindschaftsverhältnis stehen, 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 

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. 

 
(Datum) 

(Eigenhändige Unterschrift der antragstellenden Person) 

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