Wniosek o wydanie decyzji dla celów odprowadzenia podatku od wynagrodzeń za rok 201… dla
pracowników o graniczonym obowiązku podatkowym.
Uwaga:
Pracownikom, którzy nie mają ani miejsca zamieszkania ani pobytu zwykłego, (pracownicy o ograniczonym obowiązku podatkowym) wystawiane jest zaświadczenie o miarodajnych indywidualnych warunkach opodatkowania do celów odprowadzenia podatku od wynagrodzeń. Wniosek o wy danie zaświadczenia składany jest przez pracownika na niniejszym formularzu we właściwym dla tego pracownika urzędzie skarbowym (urzędzie skarbowym właściwym
dla miejsca pracy); należy je przedłożyć pracodawcy przed rozpoczęciem roku kalendarzowego lub w czasie wstąpienia w stosunek służbowy.
Jeżeli jest składany wniosek o poświadczenie kwoty wolnej (część B), to wniosek ten musi być podpisany przez pracownika. Jeżeli wniosek jest składany
tylko o poświadczenie kategorii podatkowej (część A) oraz zwolnienia od podatku (części C, D i E), to może on być składny w imieniu pracownika również
przez pracodawcę.
Wniosek o wydanie lub zmianę zaświadczenia może być składany tylko do końca roku kalendarzowego, na który obowiązuje to zaświadczenie. W
przypadku pracowników o ograniczonym obowiązku podatkowym podatek dochodowy wraz z przeprowadzeniem odprowadzenia podatku od wynagrodzeń
jest uważany zasadniczo za zapłacony.
Jeżeli na podstawie danych w części B niniejszego wniosku do zaświadczenia o odprowadzeniu podatku od wynagrodzeń wpisana zostanie państwu kwota
wolna, a uzyskane w roku kalendarzowym wynagrodzenie z pracę przekroczy w sumie kwotę 10.700 €, to są państwo zobowiązani do złożenia po zakończeniu
roku kalendarzowego deklaracji o podatku dochodowym we właściwym dla siedziby zakładu urzędzie skarbowym.
Na państwa wniosek będą państwo traktowani jako osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym, jeżeli suma państwa dochodów będzie podlegała w co
najmniej 90% opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym, lub gdy dochody niepodlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym
nie będą przekraczały zasadniczej kwoty wolnej od podatku (od roku 2014: 8.354 €; (ewentualnie pomniejszonej zgodnie z warunkami kraju państwa zamieszkania).
Jeżeli są państwo obywatelami kraju UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego i mieszkają państwo z małżonkiem/partnerem czasowo oddzielnie, to dodatkowym warunkiem do poświadczenia kategorii podatkowej III jest to, aby małżonek/partner miał miejsce zamieszkania w kraju UE/ Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Szwajcarii oraz aby państwo spełniali podane powyżej granice dochodu.
Ponadto warunkiem jest jeszcze, aby dochody obu małżonków/partnerów spełniały granice dochodu, przy czym podstawową kwotę wolną od podatku należy
podwoić. W takich przypadkach należy skorzystać z formularza „Wniosek o obniżenie podatku od wynagr odzeń” („Antrag auf einer Lohnsteuer-Ermäßigung“) z
załącznikiem „Osoby regularnie przekraczające granicę UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego” („Grenzpendler EU/EWR“). Po upływie roku kalendarzowego są państwo zobowiązani do złożenia deklaracji o podatku dochodowym.
Po podpisaniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Belgią potrącany podatek od wynagrodzeń zmniejszany jest zasadniczo o 8%, jeżeli mieszkają
państwo w Belgii a państwa dochody z pracy niesamodzielnej opodatkowane są w Republic e Federalnej Niemiec. Jeżeli zachodzą te warunki, to wnioskowane
przez państwa zaświadczenie będzie zawierać odpowiednią wskazówkę dla państwa pracodawcy.
Jeżeli składają państwo wniosek zgodnie z częściami C, D lub E, to oprócz tej części należy jeszcze wypełnić tylko część A. Do wniosku prosimy dołączyć potwierdzenia i ewentualnie zaświadczenia, które zostały już wydane na ten sam rok kalendarzowy. Zgodnie z przepisami ustaw o ochronie danych osobowych
zwracamy państwa uwagę na fakt, że w myśl tych ustaw podanie numeru telefonu jest dobrowolne a poza tym dane wymagane w tym wniosku są zbierane na
podstawie §§ 149, 150 ordynacji podatkowej oraz §§ 1 ust. 4, 39 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym – EstG.
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Dane osobowe

Białe pola wypełnić lub zaznaczyć x .

Numer identyfikacyjny
-

jeżeli został przyznany -

Nazwisko, imię

Data urodzenia

żonaty/zw. partn. od dn.

wdowiec od dn.

rozwiedziony/zw. partn. rozw. od dn.

M

R

w stałej separacji od dn.
Tak, od

Pobyt w Republice Federalnej Niemiec

D

(przewidywalnie) do

Nie

Ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość w Niemczech
Miejsce zamieszkania za granicą

Nie

Ulica, numer domu

Tak

kod pocztowy, miejscowość, kraj
Miejsce urodzenia
U osób żonatych/związkach partnerskich:
Małżonek/partner ma w Niemczech

obywatelstwo
Miejsce
zamieszkania

Nie

Tak

Stosunek
pracy
Tak, od

Pobyt małżonka /partnera jest w Niemczech

Nie

Tak

( przewidywalnie) do

Nie

(niemiecki) pracodawca osoby składającej wniosek (Nazwa, adres)
Numer podatkowy
Zatrudniony jako

od

(przewidywalnie) do

€

Przewidywalne roczne zarobki w Niemczech
Dalsi pracodawcy w bieżącym roku kalendarzowym (Nazwa, adres, numer podatkowy)
Zaświadczenia dla pracowników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
na bieżący rok kalendarzowy zostały mi już udzielone
Nie
od 2014

od - do
Tak, przez urząd skarbowy w

034005
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B

Uwzględnienie kwot wolnych

I. Koszty reklamy
Wypełnić tylko wtedy, gdy koszty reklamy są wyższe niż (ew. proporcjonalnie do czasu) właściwa kwota ryczałtu w wysokości 1000 €/102 €.
Zwrot kosztów podróży
pracodawcy1)

1. Droga pomiędzy mieszkaniem a pierwszym, miejscem pracy (ryczałt za odległość)
Droga przebywana jest całkowicie lub częściowo
prywatnym
Własnym lub udostępnionym samochodem
Miejsce pracy w (miejscowość i ulica) - ew. wg szczególnego zestawienia -

1

Objaśnienia

€

firmowym
dni pracy w
tygodniu

dni urlopu i
choroby

Stopień niepełnosprawności co najmniej 70 lub co
najmniej 50 i oznaczenie
,,G"

2.

Tak
Tätigkeits- aufgesucht einfache
eigenem oder zur
Sammelbe- öffentl. Verkehrsmitteln, Motorrad,
stätte
an Tagen Entfernung Nutzung überlassenen förderung des Fahrrad o.ä., als Fußgänger, als
Nr.
(km)
Pkw 2) 3)
Arbeitgebers Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft 2)

Aufwendungen
für öffentl.
Verkehrsmittel4)

EUR

1) Nur Fahrtkostenersatz eintragen, der
pauschal besteuert
oder steuerfrei gewährt wird
2) Die Entfernungspauschale beträgt
0,30 € je Entfernungskilometer;
bei anderen
Verkehrsmitteln als
eigenem oder zur
Nutzung überlassenen Pkw höchstens
4.500 €.
3) Erhöhter Kilometersatz wegen Behinderung: 0,60 € je
Entfernungskilometer

2. Składki na stowarzyszenia zawodowe (nazwy stowarzyszeń)

4) Die tatsächlichen
Aufwendungen für
öffentliche Verkehrsmittel (ohne Flugund Fährkosten)
werden nur angesetzt, wenn sie
höher sind als die
Entfernungspauschale.

3. Wydatki na środki pracy (rodzaj środków pracy)5) – jeżeli nie są zamienione na wolne od podatku -

5) Ggf. auf gesonderem Blatt erläutern

4. Dalsze koszty reklamy (np. koszty dokształcania, dojazdów/noclegów w przypadku pracy na zewnątrz)

6) Die Aufwendungen
für Heimflüge oder
die anstelle der
Aufwendungen für
Heimfahrten entstehenden Telefonkosten bitte auf besonderem Blatt erläutern

5)

- jeżeli nie są zamienione na wolne od podatku -

5. Pauschbeträge für Mehraufwendungen für Verpflegung

Abwesenheitsdauer mindestens 8 Std.
x6€ 0
Zahl der Tage

bei Auswärtstätigkeit 7)
An-/Abreisetag(bei auswärtiger Überwachung) Abwesenheitsdauer 24 Std.
Zahl der Tage

x 12 € 0

steuerfreier
Arbeitgeberersatz

x 24 €

Zahl der Tage

0

-

€=

0,00

Beschäftigungsort

6. Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung

7) Bei Abwesenheitsdauer von:
mehr als 8 Std.: 12 €
24 Std.: 24 €
nur für die ersten
drei Monate an der
selben Tätigkeitsstätte/demselben
Tätigkeitsort

Der doppelte Haushalt ist aus beruflichem Anlass begründet worden

am

Grund 5)

besteht voraussichtlich
bis

Eigener Hausstand am Lebensmittelpunkt:
Nie
Tak, in

seit

Kosten der ersten Fahrt zum Beschäftigungsort und der letzten Fahrt zum eigenen Hausstand
mit öffentlichen
Verkehrsmitteln

mit privatem Kfz
Entfernung

km x

Fahrtkosten für Heimfahrten (nicht bei Firmenwagennutzung) 3) 4) 6)
einfache Entfernung
km x Anzahl
x 0,30 €
ohne Flugstrecken

0,00 € -

€
=

steuerfreier
Arbeitgeberersatz

€=

0,00

0,00 €

-

€=

0,00

€

-

€=

0,00

0,00 €

-

€=

0,00

Uwagi urzędu
skarbowego

Kosten der Unterkunft am Beschäftigungsort (lt. Nachweis)
höchstens 1.000 € im Monat

Mehraufwendungen für Verpflegung 5) 7)
täglich

Zahl der Tage
€

x

=

Suma
€

Summe

po potrąceniu - ew.
zależnej od czasu
kwoty ryczałtu von
1000 €/102 €

Se.:

€

Przeniesienie na Vfg.

Prosimy dołączyć potwierdzenia!

Prosimy dołączyć potwierdzenia!
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II. Wydatki specjalne

Uwagi urzędu
skarbowego

EUR

Darowizny i składki członkowskie

Prosimy dołączać
potwierdzenia na
formularzach urzędowych

Suma
€
po potrąceniu ew. zależnej od
czasu kwoty ryczałtu na wydatki
specjalne w wysokości 36 €

a) Darowizny i składki członkowskie na wspieranie celów objętych zwolnieniem podatkowym
b) Darowizny na rzecz majątku fundacji
Darowizny i składki członkowskie na rzecz partii politycznych

c)

€

-

€

Se.:

Suma

III. Kwota wolna z tytułu wspierania

Przeniesienie na
Vfg.

Jak w roku ubiegłym

własności mieszkaniowej
(§§ 10e, 10i EStG)

Wniosek składany po raz pierwszy lub
zmiana w stosunku do roku ubiegłego
(wyjaśnienia na osobnej kartce)

€
Przeniesienie Vfg.

IV. Przeniesienie

kwota wolna/ kwota doliczenia

Roczne wynagrodzenie za pracę z mojego pierwszego stosunku służbowego będzie wynosiło w kategorii podatkowej I za rok 2014 nie więcej
niż 11.389 €.
Proszę wpisać do mojego zaświadczenia o odliczeniu podatku kwotę wolną w wysokości
z tytułu mojego drugiego stosunku służbowego
z tytułu mojego trzeciego lub kolejnego stosunku służbowego kwotę wolną w wysokości
oraz odpowiednią kwotę doliczenia do mojego zaświadczenia o odliczeniu podatku z tytułu pierwszego
stosunku służbowego. Dołączyłem zaświadczenie(a) dla odliczenia podatku.

€
€

C Zwolnienie od podatku studentów o ograniczonym obowiązku podatkowym
Jestem studentem uczelni poza terenem RFN. Dołączam zaświadczenie z uczelni o moim statusie studenta i ewentualnie o konieczności kształcenia praktycznego.
Miejscowość, państwo

Nazwa uczelni

Rodzaj działalności, dla której składany jest wniosek o
zwolnienie z podatku

Kierunek studiów

Wysokość miesięcznego
wynagrodzenia za pracę

€

D Zwolnienie od podatku odbiorców emerytury o ograniczonym obowiązku podatkowym
Jestem odbiorcą emerytury w myśl § 19 ust. 2 EStG, która zgodnie z § 39 ust. 4 Nr. 5 EStG oraz umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
pomiędzy RFN a
Państwo

artykuł/ustęp

nie podlega potrąceniu podatkowemu.

Dołączam zaświadczenie o rezydencji podatkowej urzędu skarbowego mojego miejsca zamieszkania.

E

Zwolnienie od podatku z innych powodów

Uzyskiwane przeze mnie wynagrodzenie za pracę nie podlega zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy RFN a

państwo

artykuł/ustęp

opodatkowaniu w Niemczech.

Powody wyjaśnić na osobnej kartce.
Przy sporządzaniu niniejszego wniosku współpracowali
Pan/pani/firma

w

numer telefonu

Przyjmuję do wiadomości, że jestem zobowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o zmianę zaświadczenia, jeżeli
– będę miał miejsce zamieszkania lub pobyt zwykły w RFN;
– w przypadku wniosku zgodnie z częścią C moja działalność w RFN przekroczy okres 183 dni w roku kalendarzowym

Jeżeli wniosek jest składany przez pracodawcę w imieniu pracownika:

Data

(Podpis osoby składającej wniosek)

(Pieczęć firmy podpis pracodawcy)
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Z tego przebyta
Miejsce
pracy
Nr.1

Odwiedzane w
dniach

Odległość
zwykła
(km)

Własnym lub przekazanym do
użytkowania samochodem
2) 3)

Transportem zbiorczym
pracodawcy

Środkami komunikacji publicznej, motorem,
rowerem itp., pieszo, jako współpasażer
dojeżdżającej grupy
2)

Wydatki na środki komunikacji
publicznej 4)

1) Wpisać tylko zwrot kosztów podróży,
które są opodatkowane ryczałtem lub są
nieopodatkowane
2) Ryczałt za dojazdy do pracy wynosi 0,30
EUR na kilometr odległości; w przypadku
środków komunikacji innych niż własne
lub przekazany do użytkowania samochód maksymalnie 4.500 EUR.
3) Zwiększona stawka kilometrowa z
powodu niepełnosprawności: 0,60 EUR
na każdy kilometr dojazdu.
4) Faktyczne wydatki na środki komunikacji
publicznej (bez kosztów lotów samolotem i podróży promem) mogą być podawane tylko wtedy, gdy są wyższe niż
ryczałt za dojazdy do pracy
5) Wyjaśnić ewentualnie na osobnej kartce.
6) Wydatki na loty do domu lub zamiast
wydatków na podróż do domu powstałe
koszty rozmów telefonicznych prosimy
wyjaśnić na osobnej kartce.
7) W przypadku nieobecności trwającej
dłużej niż 8 godzin: 12 EUR
24 godzin: 24 EUR
Tylko dla pierwszych trzech miesięcy w
tym samym zakładzie pracy / miejscu
działalności

5. Kwoty ryczałtu na wyżywienie w przypadku pracy na zewnątrz7*

Okres nieobecności co najmniej 8 godzin
Liczba dni
x6€ 0

Dzień przyjazdu/odjazdu (w przypadku nadzoru na zewnątrz) Okres nieobecności 24 godzin
Liczba dni x 12 € 0
Liczba dni x 24 € 0

Wolna od podatku rekompensata pracodawcy
€=

6. Dodatkowe wydatki za prowadzenie dwóch gospodarstw domowych
Podwójne gospodarstwo domowe zostało utworzone z powodów zawodowych

Miejsce zatrudnienia

Powód 5)

w dn.

Własne mieszkanie w punkcie żywnościowym:
Nie  Tak, w

od

Koszty pierwszej podróży środkami komunikacji publicznej do miejsca zatrudnienia oraz ostatniej
podróży do własnego domu

Wolna od podatku rekompensata pracodawcy

środkami

komunikacji samochodem prywatnym
publicznej
odległość km x €
=
Koszty podróży do domu (nie samochodem firmowym) 3) 4) 6)
Odległość zwykła
km x ilość
x 0,30 € = 0,00 €
bez lotu samolotem
Koszty zakwaterowania w miejscu zatrudnienia (zgodnie z
=
potwierdzeniem) maksymalnie 1.000 € miesięcznie
Koszty dodatkowe na wyżywienie
Dziennie
€

5) 7)

Ilość dni
x

=

0,00 €

€=
€=

€
€

€=
€=

potrwa prawdopodobnie do

