Детски надбавки №

Familienkasse

Kindergeld-Nr.

Данъчен идентификационен номер на декларатора
в Германия
Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschl.

Моля,
обърнете
внимание
приложените
инструкции
и
“Указанията за детски надбавки“.

на
на

Beachten Sie bitte die anhängenden Hinweise und
das Merkblatt Kindergeld.

Молба-декларация за детски надбавки
Моля, добавете по едно „Приложение Дете” за всяко дете, за което
се подава молба-декларация за детски надбавки.

Брой на подадените „Приложения Дете“: …………
Antrag auf Kindergeld

Bitte fügen Sie für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, eine „Anlage Kind“ bei.

Anzahl der beigefügten „Anlage Kind“: …
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Данни на декларатора
Angaben zur antragstellenden Person

Фамилия

Name

Име

Vorname

Дата на раждане

Титла

Пол

Geburtsdatum

Евент. име по рождение и име от предишен брак
Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Телефонен номер за връзка при
запитвания:

Националност *
Staatsangehörigkeit *

Geschlecht

Titel

Telefonische Rückfrage tagsüber unter Nr.:

* (Ако не сте гражданин от държава-членка на ЕС или ЕИП, моля приложете документ за право на пребиваване!)
* (bei nicht EU-/EWR-Staatsangehörigkeit bitte Nachweis Aufenthaltstitel beifügen!)

Адрес (улица/площад, №, пощ.код, населено място, държава на местожителство)

Семейно
положение:
Familienstand:

неженен/
неомъжена
ledig

от

seit

неженен/неомъжена

регистрирано постоянно съжителство с партньор

вдовец/вдовица

разведен/а

verheiratet
verwitwet
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Anschrift (Straße/Platz, Hausnr., PLZ, Wohnort, Wohnland)

in Lebenspartnerschaft lebend
geschieden

постоянно разделен/а
dauernd getrennt lebend

Данни на съпруга/та, респ. на партньора/ката на семейни начала на декларатора
Angaben zum Ehegatten bzw. Lebenspartner der antragstellenden Person

Фамилия

KG 1-bg – 01.15 – Stand Januar 2015

Дата на раждане
Geburtsdatum

Name

Националност
Staatsangehörigkeit

Име

Vorname

Титла

Евент. име по рождение и име от предишен брак
Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Адрес, ако се различава от този на декларатора (улица/площад, №, пощ.код, населено място, държава на местожителство)
Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland)

Titel
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Данни за начин на плащане
Angaben zum Zahlungsweg

IBAN (Международен номер на банкова сметка)

BIC

BIC

(Международен, стандартизиран банков код)

IBAN

Банка, финансов институт (евент. също клон)

Bank, Finanzinstitut (ggf. auch Zweigstelle)

Фамилия, Име

Name, Vorname

Титуляр (м/ж) на банковата сметка е
Kontoinhaber(in) ist

Деклараторът както под 1
antragstellende Person wie unter 1

Не деклараторът, а:

nicht antragstellende Person, sondern:
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Известието да не се изпраща на мен, а на следното лице:
Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person zugesandt werden:

Фамилия

Име

Name

Vorname

Адрес, ако се различава от този на декларатора (улица/площад, №, пощ.код, населено място, държава на местожителство)
Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland)
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Данни на децата
Angaben zu Kindern

Съгласно подаденото/ите „Приложение(я) Дете“. За всяко дете, за което се подава нова молба за детски надбавки,
трябва да се представи отделно попълнено „Приложение Дете”.
Laut beigefügter/n „Anlage(n) Kind“. Für jedes Kind, für das Kindergeld neu beantragt wird, ist eine gesonderte „Anlage Kind“ ausgefüllt einzureichen.

Вече получавам детски надбавки за следните деца:
Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld:

Име на детето,
евент. различаваща се фамилия
Vorname des Kindes,
ggf. abweichender Familienname

Дата
на раждане
Geburtsdatum

Пол

Geschlecht

От коя Каса за семейни надбавки
(Детски надбавки №, служебен номер)?
Bei welcher Familienkasse
(Kindergeldnummer, Personalnummer)?
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Да се зачетат следните деца от други връзки, за които деклараторът не получава детски (Zählkinder):
Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden:

Име на детето,
евент. различаваща се фамилия
Vorname des Kindes,
ggf. abweichender Familienname

Дата
на раждане

Пол

Geschlecht

Geburtsdatum

Кой получава детските надбавки
(Фамилия, Име)?

Wer bezieht das Kindergeld (Name, Vorname)?

От коя Каса за семейни надбавки
(Детски надбавки №,
служебен номер)?
Bei welcher Familienkasse
(Kindergeldnummer, Personalnummer)?

Указание съгласно Федералния закон за защита на данните: Данните се събират, обработват и използват на база на чл.
31, 62 до 78 от Закона за данъка върху доходите и на регулациите от Данъчния кодекс, респ. въз основа на Федералния
закон за детските надбавки и на Кодекса за социалното осигуряване.
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.

Декларирам, че посочените данни (също и в приложенията) са верни. Запознат/а съм с това, че за всички промени,
който са от значение за правото на получаване на детски надбавки, трябва незабавно да уведомя Касата за
семейни надбавки (Familienkasse). Получих „Указанията за детски надбавки” и съм запознат/а с тяхното
съдържание.
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 über Kindergeld habe ich erhalten und von
seinem Inhalt Kenntnis genommen.

Дата

Съгласен/съгласна съм детски надбавки да се изплащат на
декларатора / на деклараторката.

Datum

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

Подпис на декларатора / на деклараторката/ на законния представител
Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin / des gesetzlichen Vertreters

Drucken

Alle Eingaben löschen

Подпис на съпруга(та) / партньора(ката) на семейни начала или на другия
родител / на неговия законен представител, който/която живее в едно
домакинство с декларатора / деклараторката
Unterschrift des gemeinsam mit dem Antragsteller/der Antragstellerin in einem Haushalt
lebenden Ehegatten/Lebenspartners oder anderen Elternteils/dessen gesetzlichen Vertreters

Nur von der Familienkasse auszufüllen
Antrag
angenommen

Ich bestätige die Richtigkeit der
Änderung/Ergänzung zu den

Fragen

(Datum/Namenszeichen
des Antragsannehmers)

(Unterschrift des Antragstellers /
der Antragstellerin / des gesetzlichen
Vertreters)

Vorgang im DV-Verfahren
Datum / NZ
Zu 1:

nein

KG-Nr.

Zu 2:

nein

KG-Nr.

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.
Stammdaten erfasst

Указания към Mолба-декларация за детски надбавки
и към Приложение Дете
Моля, попълнете формуляра на молбата и Приложение Дете старателно и четливо и зачеркнете верните
отговори. Не забравяйте Вашия подпис! Ако сте малолетни, трябва да се подпише Вашият настойник.
Молбата трябва да бъде подписана също от съпруга/та, респ. от партньорa/ката на семейни начала / от друг
родител, с когото живеете в едно домакинство, ако той/тя е съгласен/на, Вие да получавате детските
надбавки. Ако не съществува съгласие, моля, уведомете Касата за семейни надбавки (Familienkasse). Ако
лицето с право за получаване на детски надбавки е определено по съдебен път, моля, приложете съдебното
постановление.
Моля, обърнете внимание на това, че молбата Ви може да се обработи, само ако е попълнена изцяло.

Молба-декларация за детски надбавки
Към 1 и 2 :
Данни на декларатора и на съпруга/та, респ. на партньора/ката на семейни начала на декларатора
Когато и двамата родители на едно дете отговарят на условията за получаване на детски надбавки, като декларатор
се посочва родителят, който по желание на двамата родители трябва да получава детските надбавки. При семейно
положение се зачерква „постоянно разделен/а" само, когато поне един от съпрузите възнамерява раздялата да е
постоянна. Ако нямате сключен брак или Вашият/та съпруг/а, респ. партньор/ка на семейни начала не е биологичен
родител на поне едно от децата, посочени в „Приложение Дете”, моля, добавете данните на другия биологичен
родител (на двамата биологични родители при внуци и приемни деца) в съответното „Приложение Дете“.
Ако не сте германски гражданин или гражданин от държава-членка на ЕС/ЕИП, респ. на Швейцария, моля приложете
документ за право на пребиваване (напр. копие от паспорт).
Към 4 :
Известието да не се изпраща на мен, а на следното лице
Тук можете да посочите упълномощено лице (напр. данъчен съветник, дружество за данъчна помощ и др.), което да
получи решението за детски надбавки.
Към 6 :
Да се зачетат следните деца от други връзки, за които деклараторът не получава детски (Zählkinder)
Деца, за които друго лице получава детски надбавки, могат да увеличат сумата на Вашите детски надбавки
(Zählkinder). Ако искате да използвате зачитането на тези деца (Zählkinder), моля, задължително посочете, кой
получава детските надбавки за тях и от коя Каса за семейни надбавки.

Приложение Дете
Общо
Моля, попълнете цялото „Приложение Дете“. При първа молба-декларация за получаване на детски надбавки след
раждане трябва да се приложи „Удостоверение, респ. свидетелство за раждане за детски надбавки” в оригинал. При
дете, родено в чужбина е достатъчно да се приложи актът за раждане. За деца над 18 години приложението се
попълва само, когато отговаряте на някое от извънредните условия, посочени в Указанията. Трябва да се приложат
съответни документи (напр. за училищно или професионално обучение). При деца с увреждания, моля попълнете
допълнително формуляра „Приложение за пълнолетно дете с увреждания“. За приети деца, моля приложете
постановлението на семейния съд.
„Други лица“, които имат законово установена връзка с децата, са: родители, съпрузи на биологичните родители,
осиновители, приемни родители, родители на родителите.
Към 1 :
Данни на детето
При деца, живеещи извън Вашето домакинство, моля посочете причината (напр. настаняване при родители на
родителите / в специализирана институция/ в дом, поради училищно или професионално обучение).
Към 2 :
Законово установена връзка с декларатора, със съпруга/та, респ. партньора/ката на семейни начала и с
други лица
Попълването на тези данни е необходимо във всеки случай. Ако другият родител / родителите на детето са
починали, това трябва да се посочи чрез допълнението „починал/а“. Ако за дадено дете бащинството не е законово
установено, трябва да се посочи „неизвестно”, респ. „бащинството не е установено“.

Към 3 :
Данни за пълнолетно дете
Специални условия за допустимост
Зачитането на пълнолетно дете е възможно, когато то
1.

все още не е навършило 21 години, не упражнява трудова дейност и е регистрирано като търсещо работа в
Агенция по заетостта в държавата, или

2.

все още не е навършило 25 години, и
a) се обучава за професия, или
b) е в преходен период от максимално четири месеца, или
c) не може да започне или да продължи професионално обучение поради недостиг на места, или
d) отслужва регулирана доброволна служба, или

поради физически, интелектуални или психически увреждания не е в състояние да се издържа самостоятелно;
предпоставка е настъпването на увреждането преди навършване на 25 години (без възрастова граница).
Правно положение от 2012 г.
След завършване на първо професионално обучение или на първо висше образование, детски надбавки могат да
се изплащат в случаите от точка номер 2 (a до е) само, ако детето не упражнява (вредна) трудова дейност.
Едно обучение (професионално обучение или висше образование) е завършено, когато имате право да
упражнявате дадена професия, дори и когато обучението може да се продължи с надграждаща степен. Това важи и
когато завършеното обучение не дава право за упражняване на желаната професия (напр. продавач, санитар от
-вия
бърза медицинска помощ, учители или юристи след успешно издържане на 1 държавен изпит).
Едно дете упражнява трудова дейност, когато извършва работа с цел получаване на възнаграждение, която изисква
прилагане на личната работна сила. Оттук следва, че понятието „трудова дейност” може да обозначава и
упражняването на дейност на трудов договор, на селскостопанска и горско-стопанствена дейност, занаятчийска
дейност и дейност на свободна практика. Така управлението на собствено имущество не е трудова дейност.
Моля, удостоверете броя на седмичните работни часове чрез подходящи документи (напр. трудов договор /
удостоверение от работодателя). Ако е имало отклонения от договорените работни часове, това може да се
удостовери чрез представяне на фишове за работни заплати, на извадка от трудовата сметка или трудово
удостоверение. Отсъствия поради отпуск, заболяване или подобни не намаляват договорените работни часове.
Правно положение до 2011 г.
Зачитането на дете на възраст над 18 години относно изплащането на детски надбавки не е възможно, ако детето
получава доходи и възнаграждения над 8.004 Евро, които са предвидени или са достатъчни за издръжката му или за
професионалното му обучение. Поради тази причина към молбата-декларация за детски надбавки за пълнолетно
дете винаги трябва да се прилага и „Декларация за доходите и възнагражденията“ и евент. „Декларация за
необходими общи разходи“.
Към 5 :
Право на парични помощи от агенция извън Германия / от международна или свръхдържавна институция
Тук трябва да се посочат примерно правата за получаване на семейни помощи за деца, съществуващи в чужбина
или права на обезщетения за деца от обществена служба по заетост (напр. на Европейския съюз).
Към 6 :
Вие или друго лице, което има законово установена връзка с детето, били/о ли сте/е през последните 5
години преди подаване на молбата: (…)
„Работа като длъжностно лице“ означава дейност като служител в държавно учреждение / осигурено лице / на
тарифно възнаграждение или като служител на държавата, на провинция, на община, на общинско сдружение или
на друга корпорация, институт или публичноправна фондация или като съдия, професионален военен или срочно
нает войник.
Към това спада и дейността, изпълнявана при частен работодател, ако длъжностните лица са получили отпуск за
тази дейност. Към работата като длъжностно лице не спадат публичноправни религиозни общности (църкви вкл.
ордени, църковни болници, училища, детски градини и др. подобни), както и централни сдружения и асоциации за
доброволно обществено подпомагане и свързаните с тях учреждения.
На въпросите 6б, респ. 6в трябва да се отговори с „да“ дори когато Вие, Вашият/та съпруг/а, респ. партньор/ка на
семейни начала или друго лице, което има законово установена връзка с някое от децата, сте/са или сте били/са
били на дипломатическа или консулска служба.
Подробна информация за детските надбавки ще намерите в Интернeт на адрес www.bzst.dе, респ. на
www.familienkasse.de.

