DLACZEGO STARAJĄC SIĘ O KINDERGELD TAK WAŻNE JEST ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM
SKARBOWYM W NIEMCZECH?

Od jakiegoś czasu składając dokumenty o zasiłek rodzinny z Niemiec, Familienkasse wymaga
dostarczenia zaświadczenia o prawach podatkowych. A tym samym u wnioskodawców rodzi się
pytanie, gdzie można taki dokument uzyskać i w jakim celu urząd go w ogóle wymaga?
Zaświadczenie o prawach podatkowych (Bescheinigung über Steuerpflicht in Deutschland) to nic
innego jak potwierdzenie z urzędu skarbowego w Niemczech na jakim obowiązku podatkowym była
osoba rozliczająca się w określonym roku, za który stara się o Kindergeld tzn. czy był na ograniczonym
(beschränkt) lub nieograniczonym (unbeschränkt) obowiązku podatkowym.

Zaświadczenie o prawach
podatkowych

Osoba będąca na ograniczonym obowiązku podatkowym to taka osoba, która nie ma meldunku na
terenie Niemiec oraz której dochód z Niemiec nie stanowi 90% lub dochód spoza Niemiec nie
przekracza kwoty 4.410€ (na rok 2017; kwota ta zmienia się każdego roku).

Osoba będąca na nieograniczonym obowiązku podatkowym to taka, która ma meldunek bądź stale
przebywa na terenie Niemiec oraz której dochód z Niemiec stanowi 90% lub dochód spoza Niemiec
nie przekracza kwoty 4.410€.
Jeśli osoba pracująca w Niemczech stara się o Kindergeld za kilka lat, a co roku rozliczała się w innym
urzędzie, konieczne jest wysłanie prośby o wydanie takowego dokumentu do każdego urzędu
skarbowego, w którym się rozliczała z osobna. Dlatego też tak ważne jest rozliczenie się z podatku,
gdyż bez tego w pierwszej kolejności nie wiadomo, który urząd skarbowy jest odpowiedzialny za
rozliczenie lub co gorsza Finanzamt nie wyda zaświadczenia lub odpisze, że konieczne jest najpierw
złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej, co dodatkowo wydłuży oczekiwanie na wydanie decyzji
z Familienkasse.
Czy można zastąpić zaświadczenie o prawach podatkowych innym dokumentem?
Niestety nie każdy urząd skarbowy chce wydawać potwierdzenie obowiązku podatkowego, dlatego
dokument ten można zastąpić decyzją podatkową lub zaświadczeniem o cechach odprowadzonego
podatku tzw. Bescheinigung über Lohnabzugsmerkmale (o ten dokument może postarać się
pracodawca w urzędzie skarbowym). Z tego powodu nie należy zwlekać z rozliczeniem się, gdyż jak
już każdy podatnik wie, urząd skarbowy ma minimum 6 miesięcy czasu na opracowanie deklaracji.

Zaświadczenie o cechach
odprowadzonego podatku

Dlaczego Familienkasse wymaga informacji na jakim obowiązku podatkowym jest osoba pracująca
w Niemczech?
W Niemczech zasiłek rodzinny przyznawany jest na podstawie dwóch różnych ustaw. Osoby, które są
na nieograniczonym obowiązku podatkowym mają prawo do Kindergeld na podstawie § 62 praw
podatkowych (Einkommensteuergesetz w skrócie EStG), zaś osoby będące na ograniczonym
obowiązku podatkowym mają przyznawany zasiłek rodzinny na postawie § 1 federalnej ustawy o
zasiłku rodzinnym (Bundeskindergeldgesetz w skrócie BKGG). Wyjątkiem są osoby delegowany, gdyż
będąc w danym roku na ograniczonym obowiązku podatkowym, nie mają tym samym prawa do
Kindergeld.
Jak widać kluczową rolę w uzyskaniu zasiłku rodzinnego w Niemczech, stanowi rozliczenie się z
podatku na terenie Niemiec, gdyż bez tego urząd nie wyda Państwu zaświadczenia o obowiązku
podatkowym, a tym samym Familienkasse nie będzie w stanie zweryfikować na jakiej podstawie
wnioskodawca ma prawo do Kindergeld. Dlatego jeśli dotychczas Państwo jeszcze się nie rozliczyli,
proszę nie zwlekać, ponieważ urząd socjalny prędzej czy później poprosi o potwierdzenie z urzędu
skarbowego, a niedosłanie wymaganego dokumentu w terminie może spowodować, że

Familienkasse wyda decyzję odmowną lub co gorsza, w przypadku gdy Państwo już posiadają zasiłek
rodzinny, cofnie decyzję i każe zwracać wypłacony Kindergeld.
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