
 
 
 
 
 
 

Виплати на дітей 
Інформація для країн: НІМЕЧЧИНА та АВСТРІЯ 

Умови описані нижче стосуються лише громадян України, що мешкають на 

території Німеччини або Австрії. 
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Інформація про країну: НІМЕЧЧИНА 

Послуга: Виплати на дітей 

 

 

 

 

Німеччина 

ВИПЛАТИ НА ДІТЕЙ - Familienkasse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Що таке “виплати на дітей”? 
Виплати на дітей - це кошти, що надаються батькам на їхніх дітей, незалежно від 
того чи працевлаштовані батьки та який в них рівень доходу.  

2. Скільки грошей я можу отримати? 

2018 
(щомісячно) 

З липня 2019 
(щомісячно) 

на першу та другу дитину 
194 Євро 

на першу та другу дитину 
204 Євро 

на третю дитину 
200 Євро 

на третю дитину 
210 Євро 

на кожну наступну дитину 
225 Євро 

на кожну наступну дитину 
235 Євро 

 

3. Хто може отримати виплати на дітей з Німеччини? 

Так, як Україна не входить до ЄС та не має угоди про соціальне забезпечення з                             
Німеччиною, то для того, щоб подати заявку на виплати на дітей, вся сім’я повинна                           
мати посвідку на постійне проживання в Німеччині (довгострокова віза), тобто                   
фактично бути податковими резидентами Німеччини.  

4. Хто з батьків може подати заявку на виплати на дітей? 
 

Все залежить від того в якому статусі перебувають батьки: 
● якщо ви одружені (тобто перебуваєте офіційному шлюбі), будь хто з батьків 

може подати заявку на виплати на дітей 
● якщо ви не перебуваєте в офіційному шлюбі або ж розлучені - лише мати 

дитини може подати заявку на виплати на дітей 
● якщо ви розлучені, але дитина мешкає разом з батьком (тобто батько є 

єдиним законним опікуном) - лише батько дитини може подати заявку на 
виплати на дітей 

5. Як мені довести що дитина офіційно проживає  в Німеччині?  

 
Вам необхідно буде заповнити форму E401. Цей документ підтверджує ваш 
сімейний стан та місце проживання дитини. Форма заповнюється та завіряється 
печаткою в мерії за місцем проживання в Німеччині. 



 

6. До якого віку дитини батьки можуть подавати заявку на виплати?  

Як тільки дитині виповнюється 18 років виплати на дітей виплачуватимуться за 
певних обставин. Наприклад: через інвалідність дитини, навчання в університеті 
чи в інших навчальних закладах до 25 років.  
 

7. За скільки років/місяців назад можна подати заявку на виплати на дітей? 

Ви можете подати заявку максимально за останніх 6 місяців.  

8. Чи є якийсь граничний строк протягом року до якого я маю встигнути 
подати заявку?  

Ні, ви можете зробити це коли завгодно, але заявка може бути максимально за 
останніх 6 місяців. 

9. Мінімально за скільки місяців можна подати заявку?  

Мінімум - один повний місяць. Наприклад, якщо ви в'їхали до країни в середині 
листопада, то виплати на дітей ви можете отримати починаючи з грудня місяця.  

10. Як обчислюється сума виплат на дітей? 
Ми подаємо заявку на виплати на дітей до німецької служби. У відповідь нам 
надсилають лист-підтвердження, вказуючи суму грошей, які вам виплатять.  

11. Скільки часу займає процедура отримання виплат на дітей? 

Здебільшого від 6 до 9 місяців.  

12. Скільки я заплачу вам за цю послугу? 

Є фіксована сума 99 Євро  + 9 % від загальної суми, що вам виплатить німецька 
служба.  Плата за послугу стягується після того як ви отримаєте виплати.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Інформація про країну: АВСТРІЯ 

Послуга: Виплати на дітей 

 

 
 
 
 

Австрія 

ВИПЛАТИ НА ДІТЕЙ - 
FAMILIENBEIHILFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Що таке “Виплати на дітей”? 
Виплати на дітей - це кошти, що надаються батькам на їхніх дітей, незалежно від 
того чи працевлаштовані батьки та який в них рівень доходу.  
 

2. Скільки грошей я можу отримати? 

2016-2017 
щомісячно 

2018 
щомісячно 

від народження дитини до 3 років 
111,80 Євро 

від народження дитини до 3 років 
114 Євро  

від 3 років 
119,60 Євро  

від 3 років 
121,90 Євро  

від 10 років 
138,80 Євро  

від 10 років 
141,50 Євро  

від 19 років 
162 Євро  

від 19 років 
165,10 Євро  

 

3. Хто може отримати виплати на дітей з Австрії? 

Так, як Україна не входить до ЄС та не має угоди про соціальне забезпечення з                             
Австрією, то для того, щоб подати заявку на виплати на дітей вся сім’я повинна                           
мати посвідку на постійне проживання в Австрії (довгострокова віза), тобто                   
фактично бути податковими резидентами Австрії.  

4. Хто з батьків може подати заявку на виплати на дітей? 
 

Все залежить від того в якому статусі перебувають батьки: 
● якщо ви одружені (тобто перебуваєте офіційному шлюбі), будь хто з батьків 

може подати заявку на виплати на дітей 
● якщо ви не перебуваєте в офіційному шлюбі або ж розлучені - лише мати 

дитини може подати заявку на виплати на дітей 
● якщо ви розлучені, але дитина мешкає разом з батьком (тобто батько є 

єдиним законним опікуном) - лише батько дитини може подати заявку на 
виплати на дітей 

5. Яким чином я можу офіційно довести що дитина мешкає в Німеччині?  

 
Вам необхідно буде заповнити форму E401. Цей документ підтверджує ваш 
сімейний стан та місце проживання дитини. Форма заповнюється та завіряється 
печаткою в мерії за місцем проживання в Німеччині. 
 



 

6. До якого віку дитини батьки можуть подавати заявку на виплати?  

Як тільки дитині виповнюється 18 років виплати на дітей виплачуватимуться за 
певних обставин. Наприклад: через інвалідність дитини, навчання в університеті 
чи в інших навчальних закладах до 24 років. 

7. За скільки років/місяців назад можна подати заявку на виплати на дітей? 

Ви можете подати заявку максимально за останніх 5 років. 

8. Чи є якийсь граничний строк протягом року до якого я маю встигнути 
подати заявку?  

Ні, ви можете зробити це коли завгодно, але заявка може бути максимально за 
останніх 5 років. 

9. Мінімально за скільки місяців можна подати заявку? 

Мінімум - один повний місяць. Наприклад, якщо ви в'їхали до країни в середині 
листопада, то виплати на дітей ви можете отримати починаючи з грудня місяця.  

10. Як обчислюється сума виплат на дітей? 
Ми подаємо заявку на виплати на дітей до австрійської служби. У відповідь нам 
надсилають лист-підтвердження, вказуючи суму грошей, які вам виплатять.  

11. Скільки часу займає процедура отримання виплат на дітей? 

Здебільшого від 6 до 9 місяців.  
 

12. Скільки я заплачу вам за цю послугу? 

Є фіксована сума 99 Євро  + 9 % від загальної суми, що вам виплатить австрійська 
служба.  Плата за послугу стягується після того як ви отримаєте виплати.   
 
 
 


