Αριθμός επιδόματος τέκνων

Kindergeld-Nr.

Αριθμός φορολογικού μητρώου του προσώπου που υποβάλλει την
αίτηση στη Γερμανία (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)
Steuerliche Identifikationsnummer der antragstellenden Person in
Deutschland (zwingend auszufüllen)

k
Παρακαλούμε προσέξτε τις επισυναπτόμενες
πληροφορίες και το ενημερωτικό φυλλάδιο
Επίδομα τέκνων (Kindergeld).

Beachten Sie bitte die anhängenden Hinweise und
das Merkblatt Kindergeld.

Αίτηση επιδόματος τέκνων
Παρακαλούμε επισυνάψτε για κάθε τέκνο, για το οποίο αιτείστε τη
χορήγηση Επίδομα τέκνων (Kindergeld) , ένα «Παράρτημα Τέκνο».

Τηλεφωνικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της
ημέρας στον αριθμό:
Rückfrage tagsüber unter Nr.:

Αριθμός των συνημμένων «Παράρτημα Τέκνο»:
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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Στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει τη αίτηση

Angaben zur antragstellenden Person

Επώνυμο

Τίτλος

Familienname

Titel

Όνομα

Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και επώνυμο προηγούμενου γάμου

Vorname

ggf. Geburtsname und Familienname aus früherer Ehe

Ημερομηνίαγέννησης
Geburtsdatum

Τόπος γέννησης

Φύλλο

Geburtsort

Geschlecht

Υπηκοότητα * (βλ. οδηγίες)

Staatsangehörigkeit * (siehe Hinweise)

* εάν όχι Γερμανία, αλλά EU-/EWR-χώρα, συμπληρώστε „Έγγραφο EU“!
* εάν όχι χώρα EU-/EWR ή Ελβετία, παρακαλώ επισυνάψετε άδεια διαμονής!
* wenn nicht Deutschland, aber EU-/EWR-Staat, bitte „Anlage EU“ ausfüllen!
* wenn nicht EU-/EWR-Staat oder Schweiz, bitte Aufenthaltstitel beifügen!

Διεύθυνση (Οδός/Πλατεία,Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τόπος κατοικίας, Κράτος)
Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

Οικογενειακή
κατάσταση:

άγαμος/η
ledig

Familienstand:

έγγαμος/η

ζούνε σε καταχωρημένη σχέση συμβίωσης

χήρος

διαζευγμένος/η

verheiratet

από
seit

verwitwet
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in eingetragener Lebenspartnerschaft lebend

σε διαρκή διάσταση

geschieden

dauernd getrennt lebend

Πληροφορίες σχετικά με τον/την σύζυγο ή τον καταχωρημένο σύντροφο ή τον άλλο γονέα ή
τον θετό γονέα στο ίδιο νοικοκυριό

Angaben zum/zur Ehepartner(in) bzw. eingetragenen Lebenspartner(in) oder zum anderen leiblichen Elternteil bzw. Stiefelternteil im gemeinsamen
Haushalt
KG 1-g - 01.22 - Stand Juli 2022

Επώνυμο

Όνομα

Familienname

Ημερομηνίαγέννησης
Geburtsdatum

Vorname

Υπηκοότητα

Staatsangehörigkeit

Τίτλος
Titel

Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και επώνυμο προηγούμενου γάμου
ggf. Geburtsname und Familienname aus früherer Ehe

Διεύθυνση, κατά παρέκκλιση από την εφαρμογή του προσώπου,π.χ. σε περίπτωση περαιτέρω κατοικίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
(Οδός/Πλατεία, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τόπος κατοικίας, Κράτος)
Anschrift, wenn abweichend von antragstellender Person, z. B. bei weiterem Wohnsitz im In- oder Ausland (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)
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Στοιχεία του/της συζύγου ή του/της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Angaben zum Zahlungsweg

IBAN

IBAN

Τράπεζα, Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (ενδεχομένως και υποκατάστημα)

BIC

Bank, Finanzinstitut (ggf. auch Zweigstelle)

BIC

Ο/η κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού είναι
Kontoinhaber(in) ist

Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση όπως στο 1
antragstellende Person wie unter Nr. 1

Όχι το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, αλλά:

Επώνυμο,όνομα

Familienname, Vorname

nicht antragstellende Person, sondern
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Η ειδοποίηση να μη σταλεί σε εμένα αλλά στο παρακάτω πρόσωπο (π.χ. λογιστή, δικηγόρο
κ.λπ.):
Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person (z. B. Steuerberater, Rechtsanwalt, etc.) zugesandt werden:

Επώνυμο

Όνομα

Familienname

Vorname

Διεύθυνση, κατά παρέκκλιση από την εφαρμογή του προσώπου (Οδός/Πλατεία, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τόπος κατοικίας, Κράτος)
Anschrift, wenn abweichend von antragstellender Person (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)
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Στοιχεία τέκνων

Angaben zu Kindern

Για κάθε τέκνο, για το οποίο αιτείστε τη χορήγηση Επίδομα τέκνων (Kindergeld), πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο ένα
ξεχωριστό « Παράρτημα Τέκνο».

Für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, ist eine gesonderte „Anlage Kind“ ausgefüllt einzureichen.

Για τα παρακάτω τέκνα λαμβάνω ήδη Επίδομα Τέκνων (Kindergeld)
(και σε περιπτώσεις αποκλίνοντος τραπεζικού συνδέσμου, διακλάδωσης και επιστροφής):

Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld
(auch in Fällen der abweichenden Kontoverbindung, Abzweigung und Erstattung):

Όνομα του τέκνου,
ενδεχομένως διαφορετικό επώνυμο
Vorname des Kindes,
ggf. abweichender Familienname

Ημερομηνία
γέννησης
Geburtsdatum

Φύλλο

Geschlecht

Από ποιο Οικογενειακό Ταμείο
(Αριθμός Επιδόματος τέκνων (Kindergeld), αριθμός προσωπικού);
Bei welcher Familienkasse
(Kindergeldnummer, Personalnummer)?
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Τα ακόλουθα τέκνα που ζουν με τον πρώην σύντροφο πρέπει να ληφθούν υπόψη:

Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden:

Όνομα του τέκνου,
ενδεχομένως διαφορετικό επώνυμο
Vorname des Kindes,
ggf. abweichender Familienname

Ημερομηνία
γέννησης
Geburtsdatum

Φύλλο

Geschlecht

Ποιος/α λαμβάνει το επίδομα τέκνων
(επώνυμο, όνομα);
Wer bezieht das Kindergeld
(Familienname, Vorname)?

Από ποιο Οικογενειακό Ταμείο
(Αριθμός Επιδόματος τέκνων,
αριθμός προσωπικού);
Bei welcher Familienkasse
(Kindergeldnummer, Personalnummer)?

Διαβεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία (και στα συνημμένα) είναι πλήρης και αληθεύουν. Γνωρίζω, ότι όλες τις αλλαγές, που
είναι σημαντικές για το δικαίωμα επιδόματος τέκνων, πρέπει να τις γνωστοποιώ αμέσως στο Οικογενειακό Ταμείο
(Familienkasse). Έχω λάβει γνώση το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου Kindergeld (θα το βρείτε στο
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.

Υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Τα στοιχεία σας επεξεργάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 31, 62 και 78 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τις διατάξεις του
Κώδικα Δημοσίων Εσόδων ή λόγω του ομοσπονδιακού νόμου περί οικογενειακών επιδομάτων και του Κώδικα Κοινωνικής
Ασφάλισης. Σκοπός τις επεξεργασίας των στοιχείων είναι ο έλεγχος τις αξιώσεις σας για επίδομα τέκνων. Περισσότερες
πληροφορίες για την επεξεργασία των στοιχείων σας από το οικογενειακό ταμείο και για τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 13
έως 22 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα του οικογενειακού ταμείου σας (βλ. www.arbeitsagentur.de/datenschutz-familienkasse), στην οποία είναι και διαθέσιμα
τα στοιχεία επικοινωνίας του/της επόπτη προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία του φακέλου επιδομάτων τέκνων αποθηκεύονται
μετά το τέλος των πληρωμών επιδομάτων τέκνων για 6 χρόνια.
Hinweis zum Datenschutz:
Ihre Daten werden gemäß der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches
verarbeitet. Zweck der Verarbeitung der Daten ist die Prüfung Ihres Anspruchs auf Kindergeld. Nähere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch die Familienkasse und zu Ihren
Rechten nach Artikel 13 bis 22 der Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse (zu finden unter www.arbeitsagentur.de/datenschutz-familienkasse),
auf der auch die Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind. Kindergeldakten werden in der Regel nach dem Ende der Kindergeldzahlung noch für 6 Jahre aufbewahrt.

Ημερομηνία
Datum

Υπογραφή του αιτούντα ή του νομικού εκπροσώπου

Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung

Συμφωνώ ότι το επίδομα τέκνων καθορίζεται και εγκρίνεται προς όφελος του αιτούντα.

Ich bin damit einverstanden, dass das Kindergeld zugunsten der antragstellenden Person festgesetzt bzw. bewilligt wird.

Ημερομηνία
Datum

Υπογραφή του ατόμου, που αναφέρεται στοο πλαίσιο 2, ή των νομικών αντιπρόσωπων
Unterschrift der unter Punkt 2 genannten Person bzw. deren gesetzlichen Vertretung

Διαγραφή όλων των
καταχωρήσεων

Εκτύπωση

Αποθήκευση

Πληροφορίες για την αίτηση επιδόματος τέκνων (Kindergeld)
και για το παράρτημα Τέκνο (Anlage Kind)
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης και το παράρτημα Τέκνο (Anlage Kind) επιμελώς και ευανάγνωστα και
σημειώστε με σταυρό τα κατάλληλα στοιχεία. Μην ξεχάσετε την υπογραφή Σας! Αν είστε ανήλικοι, πρέπει να υπογράψει για Εσάς ο
νόμιμος εκπρόσωπός Σας.
Μπορείτε να αφήσετε και τον/ην σύζυγό ή τον/ην σύντροφό/ Σας και τον άλλο γονέα που ζει μαζί Σας στην ίδια οικία, να υπογράψει
την αίτηση, εάν συμφωνεί να λάβετε Εσείς το Επίδομα Τέκνου (Kindergeld). Όταν δεν υπάρχει συμφωνία, παρακαλούμε να
ενημερώσετε σχετικά το Οικογενειακό Ταμείο (Familienkasse). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ορίστηκε δικαστικώς, παρακαλούμε
να επισυνάψετε την απόφαση.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η αίτησή Σας μπορεί να επεξεργαστεί μόνο εάν έχει συμπληρωθεί πλήρως. Εφόσον πρέπει να
προσκομιστούν τα αποδεικτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της παροχής επιδόματος τέκνων, οι πληροφορίες που δεν
απαιτούνται (π.χ. Βαθμοί σχολείου στο απολυτήριο πτυχίου) μπορούν να καταστούν μη αναγνωρίσιμες.
Από την 01.01.2016 προϋπόθεση για το δικαίωμα χορήγησης Επιδόματος Τέκνου (Kindergeld) αποτελεί η ταυτοποίηση του δικαιούχου και του
τέκνου μέσω των αριθμών φορολογικών μητρώων (Steuerliche Identifikationsnummern), που τους έχουν αποδοθεί [άρθρο 139β του Γερμανικού
Φορολογικού Κώδικα (Abgabenordnung)]. Από το 2008 σε κάθε πρόσωπο, που είναι καταχωρημένο σε μητρώο δηλώσεων διαμονής της
Γερμανίας με κύρια κατοικία ή μοναδική κατοικία, έχει χορηγηθεί ένας αριθμός φορολογικού μητρώου (Steuerliche Identifikationsnummer). Στα
πρόσωπα, που δεν είναι καταχωρημένα σύμφωνα με το δίκαιο δήλωσης διαμονής, ωστόσο φορολογούνται στη Γερμανία, χορηγείται επίσης
ένας αριθμός φορολογικού μητρώου (Steuerliche Identifikationsnummer).
Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Steuerliche Identifikationsnummer) Σας και αυτόν του τέκνου Σας, θα τον βρείτε στην εκάστοτε ενημερωτική
επιστολή της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Φορολογικής Υπηρεσίας (Bundeszentralamt für Steuern). Ο αριθμός Σας σημειώνεται και στην
ηλεκτρονική βεβαίωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Elektronische Lohnsteuerbescheinigung) του εργοδότη Σας ή στην ειδοποίηση φόρου
εισοδήματός (Einkommensteuerbescheid) Σας. Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Steuerliche
Identifikationsnummer) Σας, στα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα, μπορείτε να αιτηθείτε την εκ νέου αποστολή, με το έντυπο αίτησης στην
δικτυακή πύλη της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Φορολογικής Υπηρεσίας (Bundeszentralamt für Steuern) www.bzst.de. Η γνωστοποίηση του
αριθμού φορολογικού μητρώου (Steuerliche Identifikationsnummer) από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Φορολογική Υπηρεσία (Bundeszentralamt
für Steuern) γίνεται εγγράφως. Για λόγους προστασίας δεδομένων δεν μπορεί να Σας διαβιβασθεί ούτε τηλεφωνικώς ούτε μέσω e-mail.
Εάν μετακομίσετε από το εξωτερικό στη Γερμανία, θα λάβετε ταχυδρομικώς, αυτόματα από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Φορολογική Υπηρεσία
(Bundeszentralamt für Steuern) τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας (Steuerliche Identifikationsnummer), εάν έχετε δηλωθεί στην Υπηρεσία
Καταχώρησης Κατοίκων (Einwohnermeldeamt). Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Steuerliche Identifikationsnummer) του τέκνου σας,
αποστέλλεται άμεσα μετά τη γέννηση στη διεύθυνση που δηλώθηκε. Για τέκνα, που διαμένουν πλέον στο εξωτερικό, τα οποία όμως ήδη έχουν
λάβει στο εσωτερικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Steuerliche Identifikationsnummer), παρακαλούμε να αναφέρετε στο εσωτερικό τον αριθμό
φορολογικού μητρώου (Steuerliche Identifikationsnummer) που τους έχει αποδοθεί. Σε περίπτωση που στη Γερμανία δεν έχει αποδοθεί στο
τέκνο αριθμός φορολογικού μητρώου (Steuerliche Identifikationsnummer), γιατί π.χ. ζει σε χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης, τότε η ταυτοποίηση
του τέκνου θα πρέπει να γίνει με διαφορετικό, κατάλληλο τρόπο, με τη βοήθεια των χαρακτηριστικών ταυτοποίησης προσώπων και εγγράφων,
που χρησιμοποιούνται στα εκάστοτε κράτη. Ποια αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται ακριβώς, θα τα μάθετε από το Οικογενειακό Σας Ταμείο
(Familienkasse).
Περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Steuerliche Identifikationsnummer) ως προϋποθέσεις δικαιώματος, θα
Σας απαντηθούν στην σελίδα www.bzst.de.
Περιορισμός πληρωμών
Το επίδομα επιδόματος τέκνου καταβάλλεται αναδρομικά μόνο για τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την έναρξη του μήνα κατά τον οποίο το
οικογενειακό ταμείο έλαβε την αίτηση για παροχή τέκνου (§ 70, παράγραφος 1, παρ. 2 και 3 του EStG).

Αίτηση Επιδόματος Τέκνου
Στο 1 και 2 : Πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα και τον/την σύζυγο ή τον καταχωρημένο σύντροφο ή τον άλλο φυσικό γονέα ή
τον θετό γονέα στο ίδιο νοικοκυριό
Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς του τέκνου πληρούν τις προϋποθέσεις του δικαιώματος Επιδόματος Τέκνου (Kindergeld), θα πρέπει να
καταχωρηθεί ως πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση ο γονέας, που με επιθυμία και των δύο γονέων θα πρέπει να λάβει το Επίδομα Τέκνου
(Kindergeld). Στο πεδίο Οικογενειακή Κατάσταση θα πρέπει να σημειώσετε με σταυρό στο «σε διαρκή διάσταση» μόνο όταν στα αντρόγυνα ο
ένας σύζυγος έχει την πρόθεση συνεχούς διατήρησης της (αυτό ισχύει και για τις καταχωρημένες αστικές σχέσεις συμβίωσης).
Παρακαλείσθε να δώσετε λεπτομέρειες για τον άλλο γονέα στο "Παράρτημα Τέκνο " εάν ο άλλος φυσικός γονέας δεν κατοικεί στο ίδιο
νοικοκυριό με τον αιτούντα.
Ιθαγένεια του αιτούντος ατόμου:
1.
εάν γερμανική υπηκοότητα ή υπηκοότητα μιας χώρας EΕ-/ ΕΟΧ - ή της Ελβετίας και εάν τουλάχιστον ένας γονέας ή. ένα παιδί
διαμένει στο εξωτερικό ή εργάζεται ή πρόκειται να πάρει επιδόματα του εξωτερικού ή εάν ένας γονέας είναι μέλος στις δυνάμεις του
ΝΑΤΟ που βρίσκονται στη Γερμανία, παρακαλώ συμπληρώστε „Παράρτημα Εξωτερικό“
2.
εάν όχι γερμανική υπηκοότητα, αλλά υπηκοότητα μιας χώρας EΕ-/ ΕΟΧ, παρακαλώ συμπληρώστε το „Παράρτημα EU“ και
υποβάλλετέ το μαζί με την αίτησή σας; εκτός εάν πρόκειται να επισυναφθεί το έντυπο " Παράρτημα εξωτερικό" βάσει του σημείου 1
3.
Εάν άλλη ιθαγένεια εκτός της γερμανικής ή της χώρας της ΕΕ / ΕΟΧ ή της Ελβετίας, παρακαλείσθε να επισυνάψετε την άδεια
διαμονής
Στο 4 : Η ειδοποίηση να μη σταλεί σε εμένα αλλά στο παρακάτω πρόσωπο
Εδώ μπορείτε να ορίσετε έναν παραλήπτη (-ες) (π.χ. φορολογικό σύμβουλο, άτομο για φορολογική βοήθεια κ.λπ.), ο οποίος πρέπει να
παραλάβει την κοινοποίηση για το επίδομα τέκνων.
Στο 6 : Τα ακόλουθα τέκνα που ζουν με τον/ην πρώην σύντροφο πρέπει να ληφθούν υπόψη
Τέκνα, για τα οποία λαμβάνει ένα άλλο πρόσωπο Επίδομα Τέκνου (Kindergeld), μπορούν να αυξήσουν το Επίδομα Τέκνων Σας (τέκνα που
ζουν με τον/ην πρώην σύντροφο) (Zählkinder). Εάν ζητήσετε να ληφθούν υπόψη τα τέκνα που ζουν με τον πρώην σύντροφο, παρακαλούμε να
αναγράψετε σε κάθε περίπτωση ποιος λαμβάνει για τα τέκνα που ζουν με τον/ην πρώην σύντροφο το Επίδομα Τέκνου (Kindergeld) και από
ποιο Οικογενειακό Ταμείο (Familienkasse).

Παράρτημα Τέκνο
Γενικά
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το «Παράρτημα Τέκνο» („Anlage Kind“) πλήρως. Σε περίπτωση αίτησης για τη γέννηση παιδιού που
γεννήθηκε στην Γερμανία,, το πιστοποιητικό γέννησης για το επίδομα τέκνων ή το πιστοποιητικό γέννησης πρέπει να υποβληθεί στο
οικογενειακό ταμείο μόνο κατόπιν αιτήματος. Στην περίπτωση ενός τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό, πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσημα
έγγραφα (π.χ. Πιστοποιητικό αλλοδαπής γέννησης) για να αποδειχθεί η σχέση μεταξύ των παιδιών.
Για τέκνα άνω των 18 ετών πρέπει να συμπληρωθεί το Παράρτημα μόνο, εφόσον πληρούν μία από τις ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται
στο ενημερωτικό φυλλάδιο Επίδομα Τέκνου. Τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. για τη σχολική ή την επαγγελματική εκπαίδευση) πρέπει
να επισυνάπτονται. Σε θετά (υιοθετημένα) τέκνα παρακαλούμε να επισυνάψετε την απόφαση υιοθεσίας του Οικογενειακού Δικαστηρίου
(Familiengericht).
«Άλλα πρόσωπα», με τα οποία υφίσταται μια υιική σχέση, είναι: οι γονείς, πατριοί/μητριές, οι θετοί γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες.
Στο 1 : Στοιχεία τέκνου
Εάν ζουν τέκνα εκτός της οικίας Σας, αναφέρετε το λόγο (π.χ. ζουν με τους παππούδες και τις γιαγιάδες / σε κατάστημα φροντίδας / σε ίδρυμα,
λόγω της σχολικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε περαιτέρω κατοικία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ).
Στο 2 : Σχέση παιδιού με τον αιτούντα, με τον σύζυγο ή τον καταχωρημένο σύντροφο και με άλλα πρόσωπα
Η καταχώρηση των στοιχείων που ζητούνται εδώ είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη. Εάν έχει αποβιώσει ο άλλος γονέας/ οι γονείς του
τέκνου, πρέπει να καταχωρηθεί με την προσθήκη «αποβιώσας-σα». Σε περίπτωση που για κάποιο τέκνο δεν αποδείχτηκε η πατρότητα με
εγκυρότητα, πρέπει να καταχωρηθεί «άγνωστος» ή «δεν διαπιστώθηκε η πατρότητα».
Στο 3 :

Στοιχεία για ενήλικο τέκνο

Ειδικές προϋποθέσεις δικαιώματος

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 4 εδάφιο 1 της Ένωσης διάταξης εθνικής νομοθεσίας είναι δυνατή η επιλογή ενός ενήλικου τέκνου, όταν
αυτό

1.

δεν έχει συμπληρώσει ακόμα το 21. έτος της ηλικίας του, δεν απασχολείται ή είναι εγγεγραμμένο πως αναζητά εργασία σε κάποια
Υπηρεσία Απασχόλησης (Agentur für Arbeit) του εσωτερικού ή

2.

δεν έχει συμπληρώσει ακόμα το 25. έτος της ηλικίας του και
α) εκπαιδεύεται επαγγελματικά ή
β) βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο το μέγιστο για τέσσερις μήνες ή
γ) δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχίσει μία επαγγελματική εκπαίδευση λόγω έλλειψης θέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
δ) υπηρετεί κανονισμένη εθελοντική θητεία ή

3.

λόγω σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής αναπηρίας δεν είναι σε θέση να συντηρεί τον εαυτό του. Η προϋπόθεση είναι, ότι η
αναπηρία παρουσιάστηκε πριν τη συμπλήρωση του 25. έτους της ηλικίας του (χωρίς όριο ηλικίας).

Στο 5 : Δημόσια υπηρεσία
Ως «απασχόληση σε δημόσια υπηρεσία» νοείται η εργασία ως υπάλληλος/ συνταξιούχος/ απασχολούμενοι της Ομοσπονδίας, μίας χώρας, μίας
κοινότητας, ενός συνδέσμου δήμων ή άλλης ένωσης προσώπων, ενός ιδρύματος του δημοσίου δικαίου ή ως δικαστής, επαγγελματίας
στρατιώτης ή τακτικός στρατιώτης.
Εδώ συγκαταλέγεται και η δραστηριότητα που ασκείται σε ιδιώτη εργοδότη, εφόσον γι' αυτό χορηγήθηκε άδεια σε δημοσίους υπαλλήλους. Δεν
ανήκουν στις δημόσιες υπηρεσίες θρησκευτικές κοινότητες του δημοσίου δικαίου (εκκλησίες συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιασμάτων,
εκκλησιαστικά νοσοκομεία, σχολεία, νηπιαγωγεία κ.α.) καθώς και οι κεντρικές ενώσεις και τα μέλη συλλόγων της εθελοντικής πρόνοιας και τα
ιδρύματα που συνδέονται άμεσα μ' αυτές.
Στο 6 : Δικαίωμα χρηματικής παροχής από υπηρεσία εκτός Γερμανίας ή από μία ενδιάμεση ή υπερεθνική υπηρεσία
Εδώ θα πρέπει να αναγραφούν για παράδειγμα δικαιώματα οικογενειακών παροχών σχετικά με τέκνα, που υπάρχουν στο εξωτερικό, ή
δικαιώματα παροχών που σχετίζονται με το τέκνο από μία υπηρεσία απασχόλησης (π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Στο 7 :

Είστε ή υπήρξατε Εσείς ή κάποιο άλλο πρόσωπο, με το οποίο το τέκνο έχει υιική σχέση, τα τελευταία 5 έτη πριν την
υποβολή της αίτησης: (…)
Οι ερωτήσεις 7α και 7β απαντώνται επίσης με "ναι" εάν εσείς, ο σύζυγός σας ή ο καταχωρημένος σύντροφος ή άλλο πρόσωπο με το οποίο το
παιδί σχετίζετε εργάζεται ή έχει εργαστεί σε διπλωματική ή προξενική υπηρεσία.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Επίδομα Τέκνων (Kindergeld) θα βρείτε στο διαδίκτυο στη σελίδα www.bzst.de στο
www.familienkasse.de.

