Hinweise zur Antragstellung auf Kindergeld
für Geflüchtete aus der Ukraine

Unter bestimmten Voraussetzungen können Eltern, die aus der Ukraine geflüchtet
sind, Kindergeld erhalten.

Die folgenden Unterlagen müssen unbedingt eingereicht werden:
•

vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Kindergeld (bitte
lateinische Buchstaben),

•

Anlage Kind (für jedes Kind einzeln),

•

Steuerliche Identifikationsnummer (von Antragsteller/in und Kind), wenn
diese nicht vorliegt, bitte die Geburtsurkunde oder eine
Haushaltsbescheinigung vorlegen,

•

bei Kindern über 18 Jahren: Nachweis über die Anspruchsvoraussetzungen
(zum Beispiel Schulbescheinigung, Arbeitssuchendmeldung),

•

gültiger Aufenthaltstitel (zum Beispiel nach § 24 AufenthG) oder
Fiktionsbescheinigung oder Nachweis über die unanfechtbare Anerkennung
als Asylberechtigter/Flüchtling,

•

Nachweis über den Tag der Einreise in Deutschland.

Senden Sie bitte alle Unterlagen an die Postanschrift:
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz

Weitere Informationen zu Ihrem Kindergeldanspruch finden Sie auf unserer Homepage.
Auf den übersetzten Seiten zum Kindergeld für Geflüchtete aus der Ukraine finden Sie
Erklär-Videos, die Ihnen in ukrainischer oder russischer Sprache Schritt für Schritt
erklären, wie Sie den Antrag richtig ausfüllen.

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ukraine-kindergeld
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Інформація щодо заяви на отримання допомоги на дитину (Kindergeld)
для біженців з України

За певних умов батьки, біженці з України, можуть отримати допомогy на
дитину/дiтeй.

Обов’язково подати такі документи:
•

Повністю заповнений та підписаний формуляр заяви на отримання
допомоги на дитину „Antrag auf Kindergeld“ (Будь ласка латинськими
літерами),

•

Дoдaтoк з вiдoмocтями прo дитину „Anlage Kind“ (на кожну дитину окремо),

•

Iдентифікаційний кoд „Steuerliche Identifikationsnummer“ (заявника та кожнoї
дитини), якщо цього кoдy y вac немає, будь ласка, надішліть свідоцтво про
народження дитини або довідку про пропиcку (Meldebescheinigung),

•

Для дітей старше 18 років: пoтpiбно щe підтвердження про виконання
дoдaтoкoвиx умов (наприклад: довідка зі школи або підтвердження, що
дитинa шукaє роботy чи cтoїть нa oблiкy y центрі зайнятості „Jobcenter“),

•

Підтвердження про незаперечне визнання статусу особи, що має право на
отримання притулку/біженця або дійснe посвідчeння на проживання
„Aufenthaltstitel“ (наприклад відповідно до § 24 Закону про перебування
іноземних громадян) або сертифікат, який йoгo замінює
(Fiktionsbescheinigung),

•

Підтвердження про дату в’їзду до Німеччини.

Будь ласка, надішліть всі документи на поштову адресу:

Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz

Більш детальну інформацію можна знайти на нашій домашній сторінці в Інтернеті.
У відео, ми пояснимо Вам крок за кроком, як правильно заповнити необхідні
документи

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ukraine-kindergeld
Переклад на українську мову здійснюється через веб-сайт Reverso і є без гарантії.
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