Kindergeld – zmiany od 01.01.2018.
Tylko wnioskując o zasiłek do końca roku 2017 dostaniesz nadpłatę do 4 lat wstecz!
Od stycznia będzie to już tylko 6 miesięcy!
Od dnia 01.01.2018 wchodzi w życie nowa regulacja dotycząca wnioskowania o zasiłek rodzinny z Niemiec –
Kindergeld.
Familienkasse od nowego roku będzie przyznawać świadczenie Kindergeld jedynie 6 miesięcy wstecz od daty
złożenia wniosku w urzędzie, a nie jak dotychczas 4 lata wstecz.
W związku z powyższym bardzo ważnym jest, aby każda osoba podejmująca zatrudnienie na terenie Niemiec i
posiadająca dzieci, jak najszybciej skompletowała potrzebne dokumenty i złożyła wniosek o zasiłek rodzinny z
Niemiec – Kindergeld, aby żaden miesiąc świadczenia nie przepadł.
Zasiłek rodzinny na:
• pierwsze i drugie dziecko to 192 Eur
• trzecie dziecko 198 Eur
• czwarte i każde kolejne dziecko 223 Eur
Przykład:
Sytuacja I: PRZED ZMIANAMI
Pan Kowalski ma dwójkę dzieci i pracuje w Niemczech od kwietnia 2013 roku. Skompletował już wszystkie potrzebne
dokumenty i jeszcze dziś odesłał je do Familienkasse. Wprawdzie instytucja niemiecka ma swój określony czas na
opracowanie dokumentów, ale dla nich ważny jest moment wpłynięcia wniosku, ponieważ wysyłając wniosek jeszcze
w 2017 roku, urząd sprawdzi czy należał mu się zasiłek rodzinny na 4 lata wstecz od momentu złożenia wniosku. W
związku z tym, że Pan Kowalski pracował nieprzerwanie od kwietnia 2013, urząd w lutym 2018 wydał decyzję i
przyznał mu Kindergeld za okres kwiecień 2013 do luty 2018 w łącznej kwocie 22.184€ czyli 95.391 PLN.

Sytuacja II: PO ZMIANACH W 2018
Pan Kowalski ma dwójkę dzieci i pracuje w Niemczech od kwietnia 2013, ale w związku z kończącą się w lutym 2018
umową o pracę, postanowił, że zaczeka i dopiero po zakończeniu pracy będzie ubiegał się o zasiłek rodzinny. Tak też
zrobił, z tym że nie wiedział, iż od 2018 Familienkasse cofa się już tylko 6 miesięcy wstecz. Tym samym urząd wydając
decyzję w kwietniu 2018, przyznając zasiłek rodzinny za okres od września 2017 do lutego 2018 w łącznej kwocie
1.156€ czyli tylko 4970 PLN.
Tym samym gdyby Pan Kowalski nie zwlekał i wysłał jeszcze w 2017 wniosek do urzędu zyskałby o 21.028€ czyli
90.420 PLN więcej Kindergeld
Nie zwlekajcie Państwo ze składaniem wniosków!
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