
Nr. alocaţie pt. copii Kindergeld-Nr. 

k 

Familienkasse 
        

 

Cod de identificare fiscală al solicitantului în Germania 
(completare obligatorie) 
Steuerliche Identifikationsnummer der antragstellenden Person in 
Deutschland (zwingend auszufüllen) 

                
 

  

 

 

Cerere alocaţie pentru copii 
Vă rugăm să completaţi câte o „Anexă copil“ pentru fiecare copil pentru 
care solicitaţi alocaţie pentru copii. 

Numărul de „Anexe pentru copil“ prezentate: ………… 

Antrag auf Kindergeld 
Bitte fügen Sie für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, eine „Anlage Kind“ bei. 
Anzahl der beigefügten „Anlage Kind“: … 

Vă rugăm să ţineţi seama de indicaţiile 
anexate şi de formularul explicativ 
Alocaţie pentru copii. 
Beachten Sie bitte die anhängenden Hinweise und 
das Merkblatt Kindergeld. 

Informaţii telefonice zilnic la nr.: 
telefonische Rückfrage tagsüber unter Nr.: 

 
 
 

1 Informaţii privind solicitantul 
Angaben zur antragstellenden Person  

 
Nume   Name  Titulatură  Titel 

        

 
  Eventual, nume la naştere şi nume dintr-o căsătorie anterioară 
Prenume   Vorname  ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe 

        

 
Data naşterii  Locul naşterii  Sex  Naţionalitate * (vezi indicaţiile) 
Geburtsdatum  Geburtsort  Geschlecht  Staatsangehörigkeit * (siehe Hinweise) 

            

 * daca nu Germania, dar stat al UE/CEE, completaţi anexa UE! 
 * daca nu stat UE/CEE  sau Elvetia, anexaţi permisul de şedere temporara! 

 * wenn nicht Deutschland, aber EU-/EWR-Staat, bitte „Anlage EU“ ausfüllen! 
 * wenn nicht EU-/EWR-Staat oder Schweiz, bitte Aufenthaltstitel beifügen! 

Adresa (stradă/piață, număr, cod poştal, localitate de domiciliu, țara) Anschrift (Straße/Platz, Hausnr., PLZ, Wohnort, Staat) 

 

 

Stare civilă: 
Familienstand:  

celibatar 
ledig 

din 
seit 

   căsătorit 
verheiratet  

trăiesc în parteneriat civil 
in eingetragener Lebenspartnerschaft lebend 

 
 

     văduv 
verwitwet  

divorţat 
geschieden  

trăiesc separat 
dauernd getrennt lebend 

 
 
 

2 Informaţii privitoare la soţ (soţie) resp. partenerul(a) civil(a) sau cu privire la alt parinte natural 
resp. parinte vitreg în gospodaria comună 
Angaben zum/zur Ehepartner(in) bzw. eingetragenen Lebenspartner(in) oder zum anderen leiblichen Elternteil bzw. Stiefelternteil im gemeinsamen 
Haushalt 

 

 
Nume   Name  Prenume   Vorname  Titulatură  Titel 

     

 
Data naşterii  Naţionalitate  Eventual, nume la naştere şi nume dintr-o căsătorie anterioară 
Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit  ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe 

    

 
Adresa, dacă diferă de cea a solicitantului (stradă/piață, număr, cod poştal, localitate de domiciliu, țara) 
Anschrift, wenn abweichend von antragstellender Person (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat) 
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3 Informaţii privind modalitatea de plată 
Angaben zum Zahlungsweg  

 
IBAN  IBAN 
                                   

                                  

 
BIC  BIC  Banca, institutul financiar (eventual şi filiala)  Bank, Finanzinstitut (ggf. auch Zweigstelle) 
            
            

 
Titularul contului   
Kontoinhaber/in ist  

 
este solicitantul, cf.  1  
antragstellende Person wie unter 1 

 
Nume, prenume     Name, Vorname 

 
nu este solicitantul, ci: 
nicht antragstellende Person, sondern: 

 

 
 
 

4 Decizia nu mi se va trimite mie, ci următoarei persoane: 
Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person zugesandt werden:  

 
Nume   Name  Prenume  Vorname 

 
 

 

 
Adresa, dacă diferă de cea a solicitantului (stradă/piață, număr, cod poştal, localitate de domiciliu, țara) 
Anschrift, wenn abweichend von antragstellender Person (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat) 

 

 
 
 

5 Informaţii referitoare la copii 
Angaben zu Kindern  

 

Pentru fiecare copil, pentru care se solicită o alocaţie pentru copii trebuie depusă o „Anexă copil“ separată. 
Für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, ist eine gesonderte „Anlage Kind“ ausgefüllt einzureichen. 
 

Pentru următorii copii primesc deja alocaţie 

(și în cazurile unui cont diferit, filiale și rambursare): 
Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld 

(auch in Fällen der abweichenden Kontoverbindung, Abzweigung und Erstattung): 
 

Prenumele copilului, 
eventual nume de familie, dacă diferă 

Vorname des Kindes, 
ggf. abweichender Familienname 

Data naşterii 
Geburtsdatum 

 

Sex 
Geschlecht 

 

La ce agenţie pentru familie 
(Cod alocaţie, cod funcționar public)? 

Bei welcher Familienkasse 
(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

    

    

    

    

    

 
 
 



 

6 Se vor avea în vedere următorii copii: 
Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden:  

 
Prenumele copilului, 

eventual nume de familie, dacă diferă 
Vorname des Kindes, 

ggf. abweichender Familienname 

Data naşterii 
Geburtsdatum 

 

Sex 
Geschlecht 

 

Cine primeşte alocaţia pentru copii 
(nume, prenume)? 

Wer bezieht das Kindergeld (Name, Vorname)? 

La ce agenţie pentru familie 
(Cod alocaţie,  

cod funcționar public)? 
Bei welcher Familienkasse 

(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

     

     

     

     

     

 

 
Prin prezenta certific faptul că, toate informațiile (chiar și cele din anexe) sunt complete și corecte. Îmi este cunoscută 
obligaţia de a comunica imediat Agenţiei pentru familie orice modificări relevante cu privire la dreptul privind alocaţia 
pentru copii. Menționez că am luat la cunoștință conținutul fișei informative cu privire la alocația pentru copii (care se 
găsește la adresa www.familienkasse.de). 
Ich versichere, dass alle Angaben (auch in den Anlagen) vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt, dass ich alle Änderungen, die für den 
Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen habe. Den Inhalt des Merkblattes Kindergeld (zu finden unter 
www.familienkasse.de) habe ich zur Kenntnis genommen. 

Indicații cu privire la protejarea datelor cu caracter personal: 
Datele sunt prelucrate în baza şi în scopul §§ 31, 62 până la 78 din Legea privind impozitul pe venit şi al reglementărilor Codului 
Fiscal, resp. al Legii federale privind alocaţia pentru copii şi al Codului privind asigurările sociale. Informații suplimentare referitor 
la drepturile Dumneavoastră în cadrul olectării de date referitoare la persoane conform art. 13 și 14 din Ordonanța de protecție a 
datelor, le obțineți in Internet păe pagina casei dvs. de Agenţiei pentru familie (care se găsește la adresa www.familienkasse.de), 
la care sunt puse la dispoziție datele de contact a celor însărcinați cu protecția datelor. 
Hinweis zum Datenschutz: 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 verarbeitet. Nähere Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen der Erhebung von 
personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse (zu finden unter 
www.familienkasse.de), auf der auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind. 

Data 
Datum   

 

   

Semnătura solicitantului respectiv al reprezentantului legal 
Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung 

Sunt de acord, cu privire la stabilirea/aprobarea alocației pentru copii în favoarea solicitantului. 
Ich bin damit einverstanden, dass das Kindergeld zugunsten der antragstellenden Person festgesetzt bzw. bewilligt wird. 

Data 
Datum   

 

   

Semnătura persoanei menţionate la punctul 2 resp. a reprezentantului legal 
Unterschrift der unter Punkt 2 genannten Person bzw. deren gesetzlichen Vertretung 

 
 
 



Indicaţii privind solicitarea alocaţiei pentru copii şi anexa pentru copil 
Vă rugăm să completaţi cu atenţie şi lizibil formularul de solicitare şi anexa pentru copil, bifând informaţiile aplicabile. Nu 
uitaţi să semnaţi! În cazul în care sunteţi minor, este necesară semnătura reprezentantului Dvs. legal. 

Solicitaţi semnarea cererii şi de către soţul, resp. partenerul de viaţă care locuieşte cu dumneavoastră în aceeaşi gospodărie 
/ de către celălalt părinte, dacă acesta este de acord ca Dvs. să primiţi alocaţia. Dacă nu există un acord în acest sens, vă 
rugăm să comunicaţi acest lucru agenţiei pentru familie. Dacă persoana îndreptăţită a fost stabilită de tribunal, vă rugăm să 
anexaţi decizia. 

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că cererea Dvs. poate fi prelucrată numai dacă a fost completată în totalitate. În măsura în 
care pentru stabilirea situației copilului sunt necesare dovezi suplimentare, specificații nesolicitate (ca de ex. notele școlare 

ale unui certificat de absolvire) nu vor fi luate în considerare. 

Din data de 01.01.2016, condiţia pentru dreptul la alocaţie de stat pentru copii este ca persoana îndreptăţită şi copilul să fie identificaţi 
prin codurile de identificare fiscală (art. 139b din Codul fiscal german) care le-au fost atribuite. Începând cu anul 2008, fiecărei persoane 
înregistrate cu domiciliul principal sau cu singurul domiciliu într-un registru de evidenţă a populaţiei din Germania îi este atribuit un cod 
de identificare fiscală. Persoanele care nu sunt incluse în înregistrări, dar sunt contribuabili în Germania, vor primi de asemenea un 
cod de înregistrare fiscală. 

Codul dvs. fiscal de identificare și pe cel al copilului dvs. îl găsiți în scrisoarea respectivă emisă de Oficiul Federal Central de Impozite. 
Numărul dvs. se găsește și pe adeveirnța electronică de salariu a angajatorului dvs. sau în declarația dvs. de venit. Dacă nu găsiți 
codul dvs. fiscal în documentele menționate, îl puteți solicita prin intermediul formularului de introducere de pe portalul de internet al 
Oficiul Federal Central de Impozite www.bzst.de. Comunicarea codului fiscal de către Oficiul Federal Central de Impozite  se face în 
scris. Din motive de protecție a datelor, acesta n use poate comunica telefonic sau prin email. 

Atunci când vă mutaţi din străinătate în Germania, primiţi automat, prin poştă, codul de identificare fiscală de la Oficiul Federal Central 
pentru Taxe şi Impozite, după înregistrarea la Einwohnermeldeamt (Oficiul de Evidenţă a Populaţiei). Codul de identificare fiscală al 
copilului dvs. este trimis, imediat după naştere, la adresa la care copilul este înregistrat. Pentru copiii care între timp se află în 
străinătate, dar care au primit deja un cod de identificare fiscală în ţară, vă rugăm să indicaţi codul de identificare fiscală primit în ţară. 
Dacă pentru copil nu se emite în Germania un cod de identificare fiscală, de ex. deoarece locuiește în alte țări ale UE, atunci copilul 
se va identifica pe documente în alt mod potrivit pe baza codului numeric personal uzual în alte țări. Ce fel de documente doveditoare 
sunt necesare în acest sens veți afla de la Casa dvs. de asigurări familiale. 

Alte răspunsuri referitoare la codul de identificare fiscală în calitate de condiții pentru acordarea drepturilor găsiți la adresa 
www.bzst.de. 

Limitarea plăţii beneficiului 
Alocaţia pentru copii stabilita se va plati restant numai pentru ultimele şase luni înaintea lunii în care a fost inregistrată cererea pentru 
alocaţia de stat pentru copii la Familienkasse (§ 70 alin.1 prop. 2 si 3 EStG – Einkommenssteuergesetz – Legea impozitului pe venit). 
 

Cerere alocaţie pentru copii 
 

La  1  şi  2 : 
Informaţii privitoare la solicitant şi la soţ (soţie) resp. partenerul(a) civil(a) sau cu privire la alt părinte natural resp. părinte 
vitreg in gospodaria comună 

Dacă ambii părinţi ai unui copil îndeplinesc condiţiile preliminare în ceea ce priveşte dreptul la alocaţia pentru copii, va fi specificat ca 
solicitant părintele care, conform voinţei ambilor părinţi, urmează să primească alocaţia pentru copii. La starea civilă se va bifa „trăiesc 
separat" numai dacă unul dintre soţi are intenţia de a permanentiza separarea (valabil şi in cazul unui parteneriat civil). 
Va rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la celălalt părinte natural în „anexa copil – Anlage Kind” în cazul în care celălalt părinte 
natural nu trăieşte în gospodăria comună a solicitantului.   

Cetaţenia solicitantului: 
1. Vă rugăm completaţi „anexa străinătate - Anlage Ausland” în cazul unei cetăţenii germane, a unui stat UE/CEE resp. a 

Elveţiei si dacă de ex. cel puţin un părinte resp. un copil trăieşte în străinătate resp. munceşte sau obţine beneficii în 
străinătate sau dacă un părinte este membru al trupelor NATO staţionate in Germania. 

2. Dacă nu deţineţi cetăţenia germană dar deţineţi cetăţenia unui stat UE/CEE, vă rugăm completaţi „anexa UE – Anlage 
EU” si depuneţi-o împreună cu cererea dvs.; cu excepţia cazului în care trebuie depusă pe baza punctului 1 „anexa străinătate 
- Anlage Ausland”. 

3. In cazul unei alte cetăţenii decăt cea germana sau a unui stat UE/CEE resp. Elvetia, vă rugăm depuneti permisiunea de 
sedere. 

 

La  4 : Decizia nu mi se va trimite mie, ci următoarei persoane 

Aici puteţi menţiona un mandatar poştal (de ex. expertul fiscal, Asociatia de suport la declaraţia impozitului pe venit etc.), caruia să i 
se trimită decizia cu privire la alocatia pentru copii – Kindergeld. 
 

La  6 : Trebuie avuţi în vedere următorii copii 
Copiii, pentru care o altă persoană primeşte alocaţia, pot duce la majorarea sumei alocaţiei pentru copii (copii care trebuie avuţi în 
vedere). În măsura în care doriţi ca aceşti copii să fie avuţi  în vedere, vă rugăm să indicaţi cine primeşte alocaţia pentru aceştia şi de 
la care agenţie pentru familie. 
 

 
 

 



Anexă pentru copil 
 
Generalităţi 
Vă rugăm să completaţi în totalitatea „Anexa pentru copil“. Întocmirea cererii pentru acordarea alocației pentru copii la nașterea unui 
copil în Germania va fi însoțită de adeverința de naștere respectiv certificatul de naștere doar la solicitarea Agenției pentru familie. 
Pentru un copil născut în străinătate dovada se va face prin documente oficiale (de ex. certificatul de naștere străin) prin care se va 
stabili calitatea copilului. 
Pentru copii de peste 18 ani anexa se va completa numai dacă îndeplinesc una dintre condiţiile speciale menţionate în formularul 
explicativ alocaţie pentru copii. Se vor anexa documentele doveditoare corespunzătoare (de ex. privind studiile sau formarea 
profesională. Pentru copiii luaţi în grijă (adoptaţi), vă rugăm să anexaţi decizia de adopţie a instanţei pentru probleme de familie. 
„Alte persoane“, care au o relaţie cu copilul, sunt: părinţi, părinţi vitregi, părinţi adoptivi, bunici. 
 

La  1 : Informaţii privind copilul 
În cazul în care copiii trăiesc în afara gospodăriei Dvs., menţionaţi motivul (de ex. locuiesc la bunici / într-o instituţie de întreţinere / 
într-un cămin, pentru studii sau formare profesională). 
 

La  2 : Relaţia copilului faţă de solicitant, faţă de soţ (soţie) resp. partenerul(a) civil(a) si alte persoane 

Specificarea informaţiilor solicitate aici este în orice caz necesară. Dacă celălalt părinte / părinţii copilului au decedat, acest lucru 
trebuie specificat cu menţiunea „decedat. Dacă pentru un copil paternitatea nu a fost stabilită paternitatea conform prevederilor legale, 
se va menţiona „necunoscută“ resp. „Paternitatea nu a fost stabilită“. 
 

La  3 : Informaţii pentru un copil major 
 
Condiţii preliminare speciale pentru admisibilitatea solicitării 
Conform § 32 par. 4 fraza 1 EStG (Legea de impozitare a veniturilor) este luarea în considerație a unui copil major, în cazul în care 

1. încă nu a împlinit 21 de ani, nu este parte a unei relaţii de muncă şi este înregistrat la o agenţie de muncă naţională ca 
aflându-se în căutarea unui serviciu sau 

2. încă nu a împlinit 25 de ani şi 
a) este în curs de formare profesională sau 
b) se află într-o perioadă de tranziţie de maxim patru luni sau 
c) nu poate începe sau continua formarea profesională din cauza lipsei locului de calificare sau 
d) desfăşoară un serviciu voluntar regulat sau 

3. din cauza unui handicap fizic, psihic sau spiritual nu este capabil să se întreţină singur; condiţia preliminară este ca 
handicapul să fi intervenit înainte de împlinirea a 25 de ani (fără limită de vârstă). 

 

La  5 : Activitate în serviciul public 

„Activitate în serviciul public“ semnifică o activitate ca funcţionar / beneficiar ale unei alocaţii de vârstă înaintată / angajat al statului, 
al unui land, al unei comune, al unei uniuni comunale sau al unui alt organism, instituţie sau fundaţie de drept public sau ca judecător, 
soldat profesionist sau soldat cu termen redus. 
Aici se ia în considerare şi activitatea prestată pentru un angajator privat, în măsura în care angajaţii au fost scutiţi în acest sens de 
serviciul public. Nu au legătură cu serviciul public comunităţile religioase de drept public (biserici incl. congregaţii religioase, spitale, 
şcoli, grădiniţe bisericeşti ş.a.) precum şi asociaţiile centrale / asociaţiile membre ale sistemului de asistenţă socială şi instituţiile 
afiliate. 
 

La  6 : Dreptul de primire a unei indemnizaţii din partea unei agenţii din afara Germaniei sau de la o instituţie interstatală 
sau suprastatală 

Aici se va specifica de exemplu dreptul de primire a unei indemnizaţii familiale pentru copii în străinătate sau dreptul de primire a unei 
indemnizaţii referitoare la copii din partea unei autorităţi angajatoare (de ex. a Uniunii Europene). 
 

La  7 : De-a lungul ultimilor 5 ani anteriori solicitării dvs. sau altă persoană, care are o relaţie cu copilul: (…) 
La întrebările 7a resp. 7b se va răspunde cu „da”, în cazul în care dvs., soţul (soţia) resp. partenerul(a) civil(a) sau alte persoane, faţă 
de care exista o relaţie a copilului, exercită sau au exercitat o activitate în cadrul serviciului diplomatic sau consular.  
 

Informaţii detaliate referitoare la alocaţia pentru copii sunt disponibile pe internet, la adresa www.bzst.de resp. 
www.familienkasse.de. 
 


