Vești bune pentru românii care muncesc în Germania: Alocațiile pentru copii cresc de la 1 iulie
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Guvernul german a decis să mărească începând din iulie 2019 alocațiile pentru copii,
suplimentul de alocație pentru copii și suma neimpozabilă în favoarea acestora. Astfel,
începând de luna viitoare, părinții vor primi alocații (Kindergeld) cu 10 euro mai mari pentru
fiecare copil, transmite www.ziarulromanesc.de , preluat de Romanian Global News.

Pentru primul și al doilea copil alocația crește de la 194 de euro pe lună la 204 euro pe lună.

Alocația pentru al treilea copil va fi de 210 euro în loc de 200 de euro cât este în prezent, iar de
la al patrulea copil în sus suma crește de la 225 la 235 de euro pe lună.

Astfel, de exemplu o familie cu patru copii va primi un total de 853 de euro lunar, față de 813
euro până la 1 iulie 2019.

Alocații încasate ilegal pentru copii români inexistenți, fraudă de zeci de mii de euro în
Germania

Suplimentul de alocație

În afară de creșterea alocațiilor, guvernul a prevăzut o majorare și a suplimentului de alocație
(Kinderzuschlag) în 2019 pentru familiile cu venituri reduse.

În cazul acestui beneficiu, majorarea se face de la 170 de euro lunar, la 185 de euro.

Venitul anual neimpozabil în favoarea copiilor
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În 2019 se majorează și pragul sumei anuale neimpozabile cu 192 de euro. Prin urmare, venitul
neimpozabil al ambilor părinți crește de la 7.428 de euro la 7.620 de euro.

IMPORTANT! Părinții care muncesc în Germania au dreptul să primească alocații pentru copii
chiar dacă aceștia se află în România.
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