
Suplimentul de
alocație pentru copii
(Kinderzuschlag)
În această broșură veți afla:

Ce înseamnă Kinderzuschlag (Suplimentul de alocație)
Condițiile pentru a primi acest supliment
Cum puteți completa și depune cererea
Ce documente sunt necesare de atașat în copie la dosar
Ce instituție este responsabilă de cerere și unde o
trimiteți
Care sunt beneficiile adiționale, dacă primiți Suplimentul.



Condițiile pentru a primi suplimentul:

Depunerea Cererii

Cererea principală (Antrag auf Kinderzuschlag)
Anexa (Anlage Antragsteller(in) und Partner(in) zum Antrag auf Kinderzuschlag)
Anexa (Anlage Kind zum Antrag auf Kinderzuschlag)

Următoarele formulare trebuie completate:

Există 2 posibilități cum poate fi completată cererea.
Puteți printa formularele accesând link-ul următor: 
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-kindergeld-
kinderzuschlag
Sau puteți completa online cu ajutorul acestui link(posibil doar în germană):
https://web.arbeitsagentur.de/kiz/ui/einstieg

Copilul dumneavoastră locuiește în casa dumneavoastră, are mai puțin de 25 de ani
și nu este căsătorit sau în parteneriat înregistrat.
Primiți deja Alocația (Kindergeld) pentru copil
Veniturile dumneavoastră sunt minim 600 Euro pentru părinți singuri și minim 900
pentru Cupluri. Cei care au un venit mai mic se pot adresa la Job Center.

Suplimentul de alocație pentru copii este un ajutor financiar adițional pentru părinții, care
au un venit destul, cât să se întrețină pe ei înșiși, dar nu este de ajuns în acoperirea
cheltuielilor pentru întreaga familie.
 Suma se acordă pentru 6 luni de zile, începând din luna în care se depune cererea. Dacă
nevoia persistă, se completează cererea din nou la fiecare 6 luni. Suma maximă de ajutor
acordat per copil pe lună este de 209 Euro actual. Aceasta depinde de veniturile familiei.
Cu cât venitul este mai mare, cu atât mai mic este Suplimentul de alocație.

Fiecare schimbare relevantă pentru Suplimentul de alocație trebuie anunțată cât mai
rapid posibil. De exemplu: veniturile, adresa, contul bancar, dovezile de la alte ajutoare
sociale.
De obicei prelucrarea dosarului durează 6 săptămâni. Daca după această perioadă nu
primiți nici un rezultat, vă puteți informa despre asta telefonic la numărul: 0800 4
555530

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-kindergeld-kinderzuschlag
https://web.arbeitsagentur.de/kiz/ui/einstieg


Informațiile necesare pentru completare
sunt următoarele:

Documentele necesare, ce trebuie atașate
în copie

Datele despre alocație: numărul dosarului și numele persoanei care primește alocația
Numele, prenumele și data nașterii tuturor membrilor familiei care   locuiesc în
aceeași locuință
Adresa actuală a membrilor familiei
Datele bancare (IBAN și numele deținătorului contului)
Dacă apa caldă este centralizată sau descentralizată
Dacă dețineți bunuri precum o mașină sau alte bunuri de valoare
Mijlocul de transport către locul de muncă folosit și câte zile pe săptămână munciți
Primiți sau oferiți pensie alimentară unui copil în afara familiei cu care locuiți.

Dovada veniturilor din ultimele 6 luni a ambilor părinți (fluturași de salariu, copia
declarației de impozit pentru cei care au PFA).
Dovada costurilor chiriei din contractul de chirie 
Copia tichetelor de călătorie cu transportul public din ultimele 6 luni. Dacă aveți
abonament, puteți pune copia plăților din contul bancar.
 În cazul care dețineți un vehicul, copia facturii de la asigurare.

Ce instituție este autorizată și unde se
trimite cererea?
Instituția ce prelucrează dosarele pentru Suplimentul de alocație este Familienkasse, cea
de unde primiți alocația.

Pentru Zona Berlin și Brandenburg se trimit actele la adresa: 
Familienkasse Berlin Brandenburg, 14465 Potsdam



Beneficii adiționale:

Scutirea de plățile lunare pentru grădiniță
Preluarea costurilor pentru excursii scurte sau lungi (Cu grădinița sau școala)
156 Euro anual pentru rechizite școlare
Preluarea costului biletului de transport public 
Preluarea costurilor pentru pregătire școlară în plus
Preluarea costurilor de prânz la școală, grădiniță, creșă.
Dacă copilul frecventează spre exemplu un club sportiv sau școală muzicală

Chiar dacă primiți o sumă mică de supliment de alocație, există anumite posibilități ce vă
pot salva anumite cheltuieli pentru copil. Prin Supliment copilul poate primi și Ajutorul
pentru Educație și Incluziune.
Acesta include:

        se oferă o sumă de 15 euro lunar în baza dovezilor.

Aceste beneficii pentru educație și incluziune se cer de la Biroul Municipal responsabil
pentru dvs. Puteți afla care birou este responsabil pentru dvs. pe site-ul web al
Ministerului Federal al Muncii și Protecției Sociale (www.bmas.de/bildungspaket).
Puteți obține informații cu privire la scutirea de la taxele de grădiniță de la Direcția
Generală de Asistență socială și Protecția Copilului (Jugendamt) responsabilă în sector.

Această broșură a fost creată de lucrătorii asociației 
Kulturen im Kiez e.V. cu ajutorul financiar
al Primăriei sectorului Mitte din Berlin.


