
Dovezile ce trebuie trimise.

Ce documente sunt

necesare pentru a depune dosarul.

Cum se aplică și ce este 

important de știut.

În această broșură veți afla:

Kulturen im Kiez e.V.



să aveți domiciliul sau reședința obișnuită în Germania

venituri impozabile 

dacă primiți doar ajutor social sau nu aveți venituri deloc se dă alocația din

a patra lună de când aveți reședința în Germania

Cererea principală de alocație

Anexa pentru copil

Anexa pentru familiile transnaționale

Condițiile de bază sunt:

Cele 3 formulare de bază:

Numărul de identificare fiscală: părinte+copil

Pașapoarte/Cărți de identitate ale tuturor membriilor familiei 

Certificat de căsătorie/divorț

Certificat de naștere al fiecărui copil pentru care se depunde dosarul

Reședința din Germania (Anmeldung)

Copie a contractului de muncă sau Dovada de șomaj de la

Jobcenter/Agentur für Arbeit (Bescheid)

Ultimul fluturaș de salariu 

Adeverința de frecventare a școlii(Schulbescheinigung) 

Dovada primirii/opririi de alocație din România

Datele contului bancar din Germania (IBAN+Numele băncii)

Dacă primiți Alocația pentru alt copil este nevoie de

      (Steueridentifikationsnummer)

     (Numarul dosarului de Kindergeld+ Nume, Prenume, data nasterii copilului)

Acte necesare pentru a completa
formularele:



Pașapoarte/Cărți de identitate ale tuturor membriilor familiei

Certificat de căsătorie/divorț

Certificat de naștere la fiecare copil 

Reședința din Germania (Anmeldung)

Copie a contractului de muncă sau Dovada de aparținere

Jobcenter/Agentur für Arbeit (Bescheid)

Ultimul fluturaș de salariu 

Dovada frecventării școlii(Schulzeugnis) 

Copia contractului de chirie (primele pagini)

Dovada opririi de alocație din România

(dacă e nou născut în Germania este nevoie de cel original pe care este

scris „Kindergeld”)

Acte necesare de atașat în copie la
dosar:

Dosarele se depun la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului care se

numește Familienkasse.

În fiecare regiune (Land) există o asemenea instituție. 

Pentru Berlin și Brandenburg adresa poștală este:

Familienkasse Berlin-Brandenburg

14465 Potsdam 

Fiecare caz este unic și trebuie tratat diferit 

în dependență de unde au copilul și părintele

reședința!



Această broșură a fost creată
 de lucrătorii asociației
 Kulturen im Kiez e.V.
cu ajutorul financiar

 al Primăriei sectorului 
Mitte din Berlin.

În cazul în care primiți un refuz din partea Instituției, se poate depune

plângere în termen de 30 de zile de la eliberarea deciziei. 

Pentru a depune contestație există pe site-ul www.kindergeld.org un

document Model ce se numește Einspruch. Iar acesta trebuie însoțit și de

dovezile în copie care arată că sunteți îndreptățiți să primiți alocația.

Dacă aveți întrebări și nevoie de ajutor cu privire la depunerea actelor

sau a depunerii contestației rezultatului vă puteți adresa la biroul

nostru:

Consultanță în română: D-na Diana Dima
Tel. 017645931256
E-mail: d.dima@kulturen-im-kiez.de

Adresă: Kulturen im Kiez e.V.

Utrechter Str. 36

13347 Berlin


