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Hvem der har kompetencen for udbetalingen af børnepenge, afhænger hovedsageligt af 

arbejdstageregenskabet. Derudover er barnets bopæl af betydning. Kompetencen til udbetaling skifter 
den første hele måned, der følger arbejdsforholdets begyndelse. Begynder man at arbejde den første i 

måneden, er det denne måned. 
Principielt er EU-forordningen 883/2004 bestemmende; denne udelukker eventuelt opståede dobbeltkrav. 

Har myndigheden, der modtager ansøgningen, den opfattelse, at den anden stat skal udbetale 

børnefamilieydelsen med prioritet, skal denne myndighed sende ansøgningen videre til den kompetente 

myndighed i den anden stat. Arbejdstageregenskab er relevant for børnepenge. Efter dansk 

forvaltningspraksis er man arbejdstager, når arbejdstiden udgør mindst 9 timer om ugen i Danmark (ATP-

pligtig). Efter tysk forvaltningspraksis er man arbejdstager, når man arbejder mindst 8 timer om ugen i 

Tyskland. Dette gælder også for de såkaldt Minijobs i Tyskland. Da det ikke er skreven ned nogen steder, 

kræver det europæiske ret en enkeltsagsundersøgelse.  

 

Arbejdstagere og selvstændige er ligestillet. Bopælslandet betyder barnets bopælsland. 

 

Bopælsland Tyskland, 1 forældredel arbejder i Danmark 

Er den anden forældredel beskæftiget eller selvstændig i Tyskland, modtager vedkommende 

børnefamilieydelse i Tyskland. Eventuelt er der krav på udbetaling af differencen i Danmark. Såfremt den 

anden forældredel ikke er beskæftiget i Tyskland, udbetales dansk børnefamilieydelse. Eventuelt er der krav 

på udbetaling af differencen (delvis børnepenge) i Tyskland. 

 

Bopælsland Tyskland, hvor begge forældre arbejder i Danmark eller der er kun 1 forældredel 

Der udbetales børnefamilieydelse fra Danmark. Eventuelt består der ret til difference fra Tyskland. 

  

Bopælsland Danmark, 1 forældredel arbejder i Tyskland 

Såfremt den anden forældredel er beskæftiget eller selvstændig i Danmark, udbetales der 

børnefamilieydelse fra Danmark og eventuel difference fra Tyskland. Såfremt forældredelen i Danmark ikke 

er beskæftiget eller selvstændig, er man berettiget til ”Kindergeld” fra Tyskland og eventuel difference fra 

Danmark.     

 

Bopælsland Danmark, hvor begge forældre arbejder i Tyskland 

Der udbetales tyske børnepenge. Eventuelt består der ret til difference fra Danmark. 

Satser i Tyskland, pr. 01.01.2023, månedlige beløb, månedlig udbetaling 

For hvert barn         250 € svarende til ca. 5.588 DKK pr. kvartal 

 

Når barnet bor i Tyskland, skal der på selve ansøgningen angives barnets Steueridentifikationsnummer. 

 

Bor barnet i Danmark, skal der angives barnets danske cpr nr. 

 

I Tyskland kan der bestå ret til Kindergeld, efter at barnet er fyldt 18 år. 
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Satser i Danmark, pr. 01.01.2023, udbetaling kvartalsvis 

0 - 2      år     4.746 DKK pr. kvartal svarende til ca. 212 € pr. måned    

3 - 6      år      3.756 DKK pr. kvartal svarende til ca. 168 € pr. måned 

7 - 14    år      2.955 DKK pr. kvartal svarende til ca. 132 € pr. måned 

15 - 17  år          985 DKK pr. måned svarende til ca. 132 € pr. måned (udbetales månedligt!) 

 

Beløbene udbetales kvartalsvis forud den 20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober. Overstiger familiens 

indtægt 852.600 DKK (2023), bliver ydelsen reduceret. Børnefamilieydelsen i Danmark udbetales kun indtil 

barnet fylder 18.  

 

Børnetilskud i Danmark 

Såfremt man er enlig forsørger og er berettiget til dansk børnefamilieydelse vil man eventuelt være 

berettiget til ordinært og ekstra børnetilskud fra Danmark. Børnetilskud udbetales kun efter ansøgning.  

 

Børnetilskud (Kinderzuschlag) i Tyskland 

For at undgå at visse børnefamilier kommer under indtægtsgrænsen for kontanthjælp, kan de få et tilskud 

med op til 250 € (2023) om måneden per barn. 

 

Forældrene bor hver for sig og børnene bor hos en forældredel 

Også når forældrene lever adskilt og børnene lever hos en forældredel, kan retten til børnefamilieydelse 

afhænge af den anden forældredels arbejde i det andet land. Her kan forældremyndigheden være vigtigt. 

 

Det danske ”Optjeningsprincip” 

Optjeningsprincippet betyder, at mindst én forældredel inden for de sidste 10 år enten skal have arbejdet i 

Danmark eller have boet i Danmark. Reglerne er: 

 

 indtil 6 måneder ingen ydelse 

   7 – 12 måneder 25% af den fulde ydelse 

 12 – 18 måneder 50% af den fulde ydelse 

 18 – 24 måneder 75% af den fulde ydelse 

 2 år ret til den fulde ydelse 

 

Arbejds- og bopælstider inden for EU-landene er ligestillet efter EU–forordning 883/2004.  

 

For at få børnefamilieydelse fra Danmark kræves der del i forældremyndigheden. 

 

Hovedansvarlig (som regel) 

Tyskland: Familienkasse Bayern Nord 

Danmark:  Udbetaling Danmark 

 

Den kompetente myndighed der modtager ansøgningen om børnefamilieydelse afgør, om de skal udbetale 

ydelsen med prioritet. Hvis ja, udbetaler de ydelsen, hvis nej, sender de ansøgningen til den anden stats 

kompetente myndighed. 

 

Alle oplysninger gives under forbehold. En forpligtende information kan i hvert enkelt tilfælde 

kun gives via Familienkasse i Tyskland eller via Udbetaling Danmark i Danmark. 
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Links og adresser med flere informationer 
 

 
Danmark 
 
www.borger.dk/familieydelser  

Udbetaling Danmark Tel.  +45 70 12 80 62   

 
 

 

 

Tyskland 
 
www.familienkasse.de 
  
Familienkasse Nord (ingen sagsbehandling), Eckernförder Landstr. 65, 24941 Flensburg 
 
Familienkasse Bayern Nord (sagsbehandling), Solgerstr. 1, 90429 Nürnberg  
 
Telefon: 

i Tyskland  0800 – 45 55 530 

fra Danmark  +49 911 – 12 03 10 10  
     
 
 


