
Abono de família nº Kindergeld-Nr. 

 

Familienkasse 
        

 

Nº de identificação fiscal do/ da requerente na Alemanha 
Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland 

                
 

  

 
 
Requerimento de abono de família 
Por favor, junte um “Anexo filho” por cada filho para o qual é requerido 
o abono de família. 

Quantidade dos „Anexos filho“: ………… 

Antrag auf Kindergeld 
Bitte fügen Sie für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, eine „Anlage Kind“ bei. 
Anzahl der beigefügten „Anlage Kind“: … 

Observe por favor as indicações anexas 
bem como a ficha informativa sobre o 
abono de família. 
Beachten Sie bitte die anhängenden Hinweise und 
das Merkblatt Kindergeld. 

 
 
 
 
1 Dados sobre o/a requerente 
 Angaben zur antragstellenden Person 

 
Apelido   Name  Título  Titel 

        
 
  Eventualmente apelido de solteiro/a e apelido de matrimónio anterior 
Nome próprio   Vorname  Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe 

        
 
     Contacto telefónico durante o dia 
Data de nascimento  Sexo  Nacionalidade *  através do nº: 
Geburtsdatum  Geschlecht  Staatsangehörigkeit *  Telefonische Rückfrage tagsüber unter Nr.: 

            

* no caso de não ser proveniente da UE/ EEE juntar por favor autorização de residência!) 
* (bei nicht EU-/EWR-Staatsangehörigkeit bitte Nachweis Aufenthaltstitel beifügen!) 

Endereço (Rua/Praça, nº de porta, código postal, local de residência, país de residência) Anschrift (Straße/Platz, Hausnr., PLZ, Wohnort, Wohnland) 

 
 
Estado civil: 
Familienstand:  solteiro/a 

ledig 
desde 

seit 
   casado/a 

verheiratet  em regime de união de facto 
in Lebenspartnerschaft lebend 

       viúvo/a 
verwitwet  divorciado/a 

geschieden  a viver em separação duradoura 
dauernd getrennt lebend 

 
 
 
 
2 Dados sobre o cônjuge, resp. sobre o parceiro em regime de união de facto do/da requerente 
 Angaben zum Ehegatten bzw. Lebenspartner der antragstellenden Person 

 
Apelido   Name  Nome próprio   Vorname  Título  Titel 

     
 
Data de nascimento  Nacionalidade  Eventualmente apelido de solteiro/a e apelido de matrimónio anterior 
Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit  Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe 
    

 
Endereço, no caso de ser divergente do endereço do/da requerente (Rua/Praça, nº de porta, código postal, local de residência, país de residência) 
Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 
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3 Dados para pagamento 
 Angaben zum Zahlungsweg 

 
IBAN  IBAN 
                                   
                                  

 
BIC  BIC  Banco, instituição financeira (eventualmente também filial) Bank, Finanzinstitut (ggf. auch Zweigstelle) 
            
            

 
O detentor/ a detentora da conta  
Kontoinhaber(in) ist  

 é o/a requerente conforme sob  1  
antragstellende Person wie unter 1 

 
Apelido, nome próprio    Name, Vorname 

 não é o/a requerente, mas sim: 
nicht antragstellende Person, sondern: 

 

 
 
 
 
4 O aviso não me deverá ser remetido a mim, mas sim à seguinte pessoa:  
 Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person zugesandt werden: 

 
Apelido   Name  Nome próprio  Vorname 
   

 
Endereço, no caso de ser divergente do endereço do/da requerente (Rua/Praça, nº de porta, código postal, local de residência, país de residência) 
Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 

 
 
 
 
 
5 Dados sobre os filhos 
 Angaben zu Kindern 

 
De acordo com o(s) „Anexo(s) filho“ juntos. Por cada filho para o qual é apresentado um novo requerimento de abono de família, 
deve ser apresentado um “Anexo filho” separado, devidamente preenchido. 
Laut beigefügter/n „Anlage(n) Kind“. Für jedes Kind, für das Kindergeld neu beantragt wird, ist eine gesonderte „Anlage Kind“ ausgefüllt einzureichen. 
 
Já recebo o abono de família para os seguintes filhos: 
Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld: 
 

Nome próprio do filho, 
eventualmente apelido diferente 

Vorname des Kindes, 
ggf. abweichender Familienname 

Data de 
nascimento 
Geburtsdatum 

Sexo 
Geschlecht 

 

Em que caixa de família 
(número do abono de família, n.º de identificação do trabalhador)? 

Bei welcher Familienkasse 
(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

    

    

    

    

 
 
 



 
6 Os seguintes filhos contados deverão ser considerados: 
 Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden: 

 
Nome próprio do filho, 

eventualmente apelido diferente 
Vorname des Kindes, 

ggf. abweichender Familienname 

Data de 
nascimento 
Geburtsdatum 

Sexo 
Geschlecht 

 

Quem recebe o abono de família 
(Nome próprio, apelido)? 

Wer bezieht das Kindergeld 
(Name, Vorname)? 

Em que caixa de família 
(número do abono de família, 

n.º de identificação do trabalhador)? 
Bei welcher Familienkasse 

(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

     

     

     

     

 
Indicação de acordo com lei alemã de proteção de dados: Os dados são recolhidos, processados e usados para os efeitos dos 
§§ 31, 62 até 78 do código do imposto sobre o rendimento e das regulamentações do código, resp. da lei federal sobre os 
abonos de família e do código da segurança. 
Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz: Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der 
Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches erhoben, verarbeitet und genutzt. 

 
Eu garanto ter fornecido todas as informações (incluindo as dos anexos) integralmente e correspondentes à verdade. 
Tenho conhecimento de que tenho a obrigação de comunicar de imediato à caixa de família todas as alterações que sejam 
de relevância para o direito ao abono de família. Recebi a ficha informativa sobre o abono de família, tendo tomado 
conhecimento do seu teor. 
Ich versichere, dass ich alle Angaben (auch in den Anlagen) vollständig und wahrheitsgetreu gemacht habe. Mir ist bekannt, dass ich alle Änderungen, die für 
den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen habe. Das Merkblatt über Kindergeld habe ich erhalten und von 
seinem Inhalt Kenntnis genommen. 

Data 
Datum 

  Estou de acordo que o abono de família seja pago ao /  
à requerente. 

   Ich bin damit einverstanden, dass dem Antragsteller / der Antragstellerin das 
Kindergeld gezahlt wird. 

   
Assinatura do/ da requerente / do representante legal 

Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin / des gesetzlichen Vertreters 
 Assinatura do cônjuge/ parceiro em regime de união de facto ou de outro progenitor/ 

do seu representante legal que vive com o / a requerente no agregado familiar 
Unterschrift des gemeinsam mit dem Antragsteller/der Antragstellerin in einem Haushalt 

lebenden Ehegatten/Lebenspartners oder anderen Elternteils/dessen gesetzlichen Vertreters 

Nur von der Familienkasse auszufüllen 
 Antrag 

angenommen 
  Ich bestätige die Richtigkeit der 

Änderung/Ergänzung zu den 
  Vorgang im DV-Verfahren 

 Datum / NZ 
       Zu 1:   nein  KG-Nr.   
        Zu 2:   nein  KG-Nr.   
    Fragen    Zu 6:   nein  KG-Nr.   
        Zu Anlage 1:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 2:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 3:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 4:   nein  KG-Nr.   
 (Datum/Namenszeichen 

des Antragsannehmers) 
  (Unterschrift des Antragstellers / 

der Antragstellerin / des gesetzlichen 
Vertreters) 

   
 Stammdaten erfasst 

 

 

 
 



Indicações relativas ao requerimento de abono de família e ao „Anexo filho“ 
Preencha por favor o impresso do requerimento e o „Anexo filho“ com rigor e de forma bem legível, assinalando o 
que se aplica com uma cruz. Não esqueça de apor a sua assinatura! Se for menor, terá que ser o seu representante 
legar a apor a assinatura. 

O requerimento também deverá ser assinado pelo cônjuge, resp. pelo parceiro em regime de união de facto/ outro 
progenitor que esteja no agregado familiar, se este estiver de acordo em que receba o abono de família. Se não 
houver comum acordo, queira por favor participar isso à caixa de família. Se o detentor do direito tiver sido 
determinado judicialmente, queira por favor juntar a respetiva decisão. 
Queria por favor ter em atenção que o seu requerimento só poderá ser processado, se tiver sido integralmente 
preenchido. 
 
 
Requerimento de abono de família 
 
Em relação a  1  e  2 : 
Indicações relativas ao/ à requerente e ao cônjuge, respetivamente parceiro em regime de união de facto 
Se ambos os progenitores de uma criança cumprirem os requisitos para o direito ao abono de família, deverá ser registado o 
progenitor que, de acordo com a vontade de ambos os progenitores, deverá receber o abono de família. No campo referente 
ao estado civil só deverá ser posta uma cruz na opção „a viver em separação duradoura“, se em casais pelo menos um dos 
cônjuges tiver a intenção de manter a separação a título permanente. Se não for casado/a ou se o seu cônjuge, resp. o seu 
parceiro em regime de união de facto não for também o outro progenitor biológico de uma das crianças referidas no(s) 
„Anexo(s) filho“, queira por favor comunicar os dados relativos ao outro progenitor biológico (no caso de crianças adotadas 
ou de netos, em relação a ambos os progenitores biológicos) no respetivo „Anexo filho“. 
Se não possuir a nacionalidade alemã ou a nacionalidade de um estado da UE / EEE, resp. da Suíça, queira por favor juntar 
o comprovativo da autorização de residência (p. ex. cópia do passaporte). 
 
Em relação a  4 : 
O aviso não me deverá ser remetido a mim, mas sim à seguinte pessoa 
Aqui poderá indicar um destinatário autorizado (p. ex., consultor fiscal, associação de apoio em matéria de imposto sobre o 
rendimento, etc.) que deverá receber o aviso sobre o abono de família. 
 
Em relação a  6 : 
Os seguintes filhos contados deverão ser considerados 
Filhos em relação aos quais outra pessoa recebe o abono de família podem ter em relação a si um efeito de aumento do 
abono (filhos contados). Na medida em que faça valer que se considerem os filhos contados, queira por favor indicar em 
todo o caso quem recebe o abono de família relativo aos filhos contados e junto de qual caixa de família. 
 
 
Anexo filho 
 
Generalidades 
Queira por favor preencher o „Anexo filho“ integralmente. No caso de se tratar de um primeiro requerimento de abono de 
família após o nascimento, dever-se-á juntar a “certidão ou o certificado de nascimento para o requerimento de abono de 
família” no original. No caso de a criança ter nascido no estrangeiro é suficiente apresentar o assento de nascimento. Em 
relação a crianças com idade superior a 18 anos o anexo só deverá ser preenchido, se em relação às mesmas estiver dado 
um dos pressupostos especiais referidos na ficha informativa relativa aos filhos. Dever-se-ão juntar os respetivos 
comprovativos (p. ex. sobre a formação escolar ou profissional). Se o seu filho for deficiente, queira por favor juntar 
suplementarmente o formulário „Anexo para a criança maior e deficiente“. No caso de crianças aceites, juntar por favor a 
decisão de aceitação do Tribunal de Família. 
Consideram-se como „outras pessoas“, aquelas em relação às quais existe uma relação de filiação, nomeadamente: pais, 
padrastos e madrastas, pais adotivos, pais de acolhimento, avós. 
 
Em relação a  1 : 
Dados relativos à criança 
Se houver crianças que vivam fora do agregado familiar, queira por favor indicar o motivo (p. ex. alojamento nos avós / numa 
instituição / num lar, por formação escolar ou profissional). 
 
Em relação a  2 : 
Relação de filiação com o/a requerente, o cônjuge, resp. o parceiro em regime de união de facto ou outras pessoas 
É em todo o caso necessário o preenchimento das indicações aqui solicitadas. Se o outro progenitor / os pais da criança 
tiverem falecido, tal deverá ser indicado através do aditamento „falecido“. Se em relação a uma criança a paternidade não 
tiver sido juridicamente verificada, dever-se-á preencher „desconhecido“, resp. „paternidade não verificada“. 
 



Em relação a  3 : 
Dados relativos a uma criança maior de idade 

Pressupostos especiais para o direito 
É possível uma criança maior de idade ser abrangida, se ela 

1. ainda não tiver completado 21 anos de idade, não estiver empregada e estiver inscrita num centro de emprego no 
país como pessoa à procura de trabalho ou 

2. ainda não tiver completado 25 anos de idade e 
a) estiver a receber formação profissional ou 
b) se encontrar numa fase de transição de no máximo quatro meses ou 
c) não lhe for possível iniciar ou continuar um curso de formação profissional por falta de lugar ou 
d) estiver a prestar um serviço voluntário regulamentado ou 

se por deficiência física, mental ou psíquica não tiver capacidade para se sustentar a ela mesma; a condição é que a 
deficiência tenha ocorrido antes de ter completado 25 anos de idade (sem limite de idade). 
 
Situação jurídica a partir de 2012 
Após a conclusão de um primeiro curso de formação profissional ou de um primeiro curso superior, só será considerada 
uma criança nos casos do número 2 (a até d), se esta não estiver a exercer uma profissão (que seja prejudicial). 
Considera-se que uma formação está concluída (formação profissional ou curso superior), se esta capacitar a pessoa para 
o exercício de uma profissão, mesmo que a seguir se siga outra formação complementar. Isto também se aplica, se a 
conclusão ainda não lhe conferir o direito de exercer a profissão pretendida (p. ex. vendedor, profissional paramédico, 
professor ou jurista após a conclusão da 1ª licenciatura). 
Considera-se que um filho exerce uma atividade, se tiver um trabalho com o intuito de auferir rendimentos que exija a sua 
força de trabalho. Disto se depreende que o conceito de „atividade“ pode ser cumprido através de uma atividade 
assalariada, uma atividade na agricultura ou silvicultura, uma atividade industrial e uma atividade por conta própria. Já a 
administração de património próprio não é considerada como o exercício de uma atividade. 
Queira por favor comprovar o horário de trabalho semanal através de documentos adequados (p. ex. contrato de trabalho / 
certificado da entidade patronal). Se houver divergências em relação aos horários de trabalho contratualmente acordados, 
pode-se apresentar um comprovativo da folha de pagamentos, de um extrato da conta de trabalho ou de um certificado da 
entidade patronal. Períodos de ausência devido a férias, doença ou similares não constituem uma redução do horário de 
trabalho acordado. 
 
Situação jurídica até 2011 
A consideração de um filho com idade superior a 18 anos em relação ao pagamento do abono de família está excluída, se o 
mesmo auferir rendimentos ou prestações superiores a 8.0004 euros destinados ou adequados a cobrir o seu sustento ou a 
sua formação profissional. Por esse motivo o requerimento de abono de família relativo a um filho maior de idade deverá 
ser sempre aditado pela „declaração de rendimentos e prestações“ e, dado o caso, pela „declaração relativa às despesas 
profissionais“. 
 
Em relação a  5 : 
Direito a uma prestação pecuniária por parte de uma entidade fora da Alemanha / por parte de uma instituição 
intraestatal ou supranacional 
Aqui devem-se registar por exemplo direitos a prestações familiares para filhos que existem no estrangeiro ou direitos a 
prestações relacionados com os filhos por parte de uma entidade de emprego (p. ex. a União Europeia). 
 
Em relação a  6 : 
Está ou esteve ou outra pessoa que esteja numa relação de filiação nos últimos 5 anos precedentes ao 
requerimento: (...) 
„Atividade na Função Pública“ significa uma atividade como funcionário público / beneficiário / empregado no âmbito de 
contrato coletivo de trabalho do governo federal, de um Land, de um município, de uma associação municipal ou de outra 
qualquer pessoa coletiva, instituição ou fundação de direito público ou como juiz, profissional das Forças Armadas ou militar 
por período determinado. Aqui também estão englobadas atividades exercidas numa entidade patronal privada, desde que 
funcionários públicos tenham sido dispensados para o efeito. Não englobadas na Função Pública estão as associações 
religiosas de direito público (igrejas, incluindo as congregações, hospitais da igreja, escolas, jardins de infância e similares) 
bem como associações de topo / de membros de organismos com fins caritativos e respetivas instituições associadas. 
As perguntas 6b, resp. 6c devem assim ser respondidas com „sim“, se você, o seu cônjuge, resp. parceiro em regime de 
união de facto ou outra pessoa com quem uma das crianças está numa relação de filiação exercerem ou tiverem exercido 
atividade no serviço diplomático ou consular. 

 

Encontra informações detalhadas relativas ao abono de família na Internet sob o endereço www.bzst.de, resp. sob 
o endereço www.familienkasse.de. 
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