
 
 

Rejestracja podatkowa polskich firm jednoosobowych w Niemczech 

Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli przedsiębiorca z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od 
których musi tam odprowadzany VAT (np. na rzecz prywatnych osób). (Zwolnienie z podatku VAT w Polsce nie działa na terenie Niemiec). 

 

Jest potrzebna przy usługach budowlanych, aby uniknąć obciążenia 15% podatkiem od usług   budowlanych (Bauabzugsteuer).  

Warunkiem  jest wówczas uzyskanie zwolnienia z podatku (Freistellungsbescheinigung §48b EStG). Aby firma z siedzibą w  

Polsce mogła otrzymać niemiecki numer podatkowy (Steuernummer) i zwolnienie z podatku musi złożyć do niemieckiego urzędu 

skarbowego wniosek o rejestracje podatkową na zamieszczonym poniżej formularzu. 

Pojęcie „firma jednoosobowa” oznacza w tym przypadku osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
Do rejestracji podatkowej spółek z o.o. i innych osób prawnych wymagane są inne formularze i dokumenty. 

Nasza firma świadczy pomoc w przygotowaniu wniosku o rejestrację podatkową w Niemczech. Pomoc polega na przetłumaczeniu i 
weryfikacji formularza rejestracyjnego (aby uniknąć błędów i kilku pułapek tkwiących w pytaniach) oraz na asyście w okresie 
rozpatrywania wniosku przez urząd (odpowiedzi na ewentualne pytania i pomoc w kontaktach z urzędem). 

Odpłatność wynosi 500,00 PLN + VAT (615,00 PLN brutto). Istnieje możliwość zlecenia nam wypełnienia tabel z wykazem zleceń i 
wykazem pracowników. Wtedy za każdą fakturę / pozycję w tabeli należy doliczyć 5,61 PLN + VAT (6,90 PLN brutto) 
  

Wpłaty należy dokonać na konto 78 2490 0005 0000 4530 6876 6537 firmy TAXREFUND Sp.z o.o. 

 

Aby rozpocząć procedurę należy wypełnić formularz (po polsku), skompletować potrzebne załączniki (wykaz poniżej) oraz po 
dokonaniu wpłaty wysłać całość dokumentów do naszego biura. 

 

Z L E C E N I E 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………  

Adres …………………………………………………………………………………………………………... 

             Telefon……………………………………………….   E-mail…………………………………………….. 

         Zlecam firmie „Taxrefund” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 51A, przeprowadzenie  
         formalności związanych z rejestracja podatkową w Niemczech. 

Przedkładam następujące wymagane załączniki:                     Firmy które już działały w Niemczech powinny przesłać także: 

 

Kopia wpisu do ewidencji dz. gosp.                                                 Kopie faktur za prace w Niemczech (szt…..….)  

Kopia dowodu osobistego Kopie umów z klientami (szt. ………) 

                  Zaświadczenie Ansässigkeitsbescheinigung                                    Wykaz zrealizowanych zleceń (wystawionych faktur)  w        

                     (potwierdzone przez polski urząd skarbowy)                                           Niemczech. Tabelę w formie elektronicznej można                                                                                          

                                                                                                                            pobrać ze strony.                    

                  Wypełniony „Formularz rejestracji podatkowej”                                         

                   (po polsku)                                                                                       Wykaz zatrudnianych pracowników* 

     *proszę również zapoznać się z załączonym schematem  
 Podpisany druk Zusatzfragebogen (na dole w miejscu                     opodatkowania pracowników w Niemczech. 
 „Unterschrift des Unternehmers”)                                                    

  

                  Zgoda na przesyłanie przez urząd wiadomości e-mailem* 
                  *zgoda jest dobrowolna 

 
Dokumenty należy wysłać pocztą na adres: Taxrefund sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 51A, 59-900 Zgorzelec  

lub e-mailem na adres: biuro@taxrefund.pl 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest „Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej 51A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zlecenia zgodnie 
z polityką prywatności dostępną na stronie www.taxrefund.pl. W ramach realizacji niniejszego zlecenia dane osobowe będą udostępniane niemieckim urzędom. Dane mogą być także udostępnione podmiotom 
wspomagającym działalność Taxrefund Sp. z o.o. w szczególności w zakresie realizacji niniejszego zlecenia oraz w zakresie obsługi finansowo-księgowej. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich 
sprostowania, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do żądania ich usunięcia. W celu realizacji uprawnień należy skontaktować się z Taxrefund sp. z o.o. Przysługuje 
Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania danych wynika z niniejszego zlecenia, a także przepisów o rachunkowości na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej. 
 

Data, podpis………………………………………………. 
Chcę otrzymywać od Taxrefund sp. z o.o. *drogą elektroniczną i/lub pocztą tradycyjną (*niepotrzebne skreślić) informacje o promocjach oraz nowościach dotyczących usług świadczonych przez Taxrefund sp. z o.o.. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym zakresie. Mam świadomość, że w każdej chwili mogę odwołać lub ograniczyć moją zgodę. 

. 

Tak                                  Nie        
                                                                      Data i podpis …………………………………………………….                          

  www.taxrefund.pl    ::    BIURO RACHUNKOWE DLA PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ    :: biuro@taxrefund.pl 
 

 

EUR: Alior Bank PL36 2490 0005 0000 4600 9046 0523  Swift code: ALBPPLPW 
 

"TAXREFUND" Sp. z o.o. 
 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu 

PLN: Alior Bank  78 2490 0005 0000 4530 6876 6537 ul. Armii Krajowej 51A, 59-900 Zgorzelec IX Wydział Gospodarczy  KRS 0000444954 

NIP 615-20-42-800,  REGON 022040666 Telefon +48 75 7719765 Kapitał zakładowy: 75.000 zł 

 

mailto:biuro@taxrefund.pl
http://www.taxrefund.pl/
mailto:biuro@taxrefund.pl


I. Antrag / Wniosek 
auf Erteilung / o wydanie  

 einer Ansässigkeitsbescheinigung gemäß dem deutsch-polnischen Doppelbesteuerungsabkommen zur 
Durchführung des Steuerabzugsverfahrens bei in Deutschland zu erbringenden Bauleistungen (§ 48 EStG) 
certyfikatu rezydencji podatkowej na podstawie niemiecko-polskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dla 
celów potrącenia u źródła podatku z tytułu świadczonych na terenie Niemiec robót budowlanych (§ 48 niem. Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych [Einkommensteuergesetz, EStG]) 

 einer Bescheinigung über die umsatzsteuerliche Registrierung (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) 
zaświadczenia o rejestracji podatnika podatku od towarów i usług (numer VAT) 

 
Angaben zur Person der/des Steuerpflichtigen / Dane osobowe podatnika  
Name und Vorname der natürlichen Person bzw. Name 
der juristischen Person 
Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej 

 

Geburtsdatum der natürlichen Person 
Data urodzenia osoby fizycznej 

 

Ständige Wohnstätte (Mittelpunkt der Lebensinteres-
sen) der natürlichen Person bzw. Ort der Leitung der 
juristischen Person in Polen 
Stałe miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) 
osoby fizycznej lub miejsce zarządu osoby prawnej w Pol-
sce 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 
Ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość 
 

Art der Tätigkeit des Unternehmens (Gewerbezweig) 
Rodzaj działalności przedsiębiorstwa 

 

Steuernummer und ggf. Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer in Polen 
Numer identyfikacji podatkowej lub numer VAT nadany w 
Polsce 

 

 
 
 

Datum / Data       Unterschrift der/des Antragsteller(s) / Podpis wnioskodawcy  
 

II. Bescheinigung der polnischen Steuerverwaltung /  
Zaświadczenie polskiej administracji podatkowej 

 
Gemäß der in Abschnitt I gestellten Anträge wird für den/die dort genannte(n) Steuerpflichtige(n) bestätigt, das 
der/die Steuerpflichtige 
Zgodnie z wnioskami złożonymi w Części I niniejszym zaświadcza się, że wymieniony podatnik 
 

 in der Republik Polen ansässig ist 
jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej 

 im Zeitraum vom                         bis                          in der Republik Polen ansässig war 
w okresie od         ………………... do ……….……….. był rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej  
 

 in der Republik Polen umsatzsteuerlich registriert ist 
jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako podatnik podatku od towarów i usług 
 

 
und dass nichts bekannt ist, was zu den gemachten Angaben über die persönlichen Verhältnisse (Abschnitt I) in 
Widerspruch steht / i że nie są znane żadne fakty, które byłyby sprzeczne z podanymi w Części I informacjami o sytuacji 
osobistej podatnika. 
 
Finanzamt / Urząd skarbowy   ……………………………………………………………………………………… 
Straße, Hausnummer / Ulica, numer domu  ……………………………………………………………………………………… 
Postleitzahl, Ort / Kod pocztowy, miejscowość  ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Datum / Data        Dienstsiegel / Pieczęć służbowa   Unterschrift / Podpis  





 













 

 

  

    

  















 











  



















 























  















 

    











 







 



















 



















 

 









  

















 







 

 





 





















    

 









 

 





 

























  



 

   







  









 









   

     











 





 









  



















   























  

  























    

 









 





























  































   

 



 









  











 

 





     















  

 









  



  



































  



 





 



































  



 









     





















  









 

 













  























 

























   













































  

  























 





    









 







  









          



         



            

   

    

   











 









 Seite 6 / 6 
 

Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland im 
Rahmen der ArbeitnehmerÜBERLASSUNG 
Liczba pracowników zatrudnionych w Niemczech w ramach pracy 
TYMCZASOWEJ 

 Ab Zeitpunkt 
Od dnia 
 

 

Die Arbeitnehmerüberlassung erschöpft sich im bloßen Zurverfügungstellen von Arbeitskräften, die der Dritte (Entleiher) 
nach eigenen betrieblichen Erfordernissen in seinem Betrieb einsetzt. 
Praca tymczasowa polega na samym udostępnieniu pracowników, których osoba trzecia (pracodawca użytkownik) zgodnie z 
potrzebami zatrudnia we własnym zakładzie. 
 

Die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung ist nach § 1 Abs. 1 Satz 1 (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) AÜG 
grundsätzlich erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung erfolgt durch die zuständige Bundesagentur 
für Arbeit (für Polen: Bundesagentur für Arbeit Düsseldorf, Grafenberger Allee 300, 40237 Düsseldorf - Telefon: +49 211 
4306-400, E-Mail: Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de) 
Zgodnie z § 1 ust. 1 zd. 1 niem. Ustawy o pracy tymczasowej [Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG] zarobkowe udostępnianie 
pracowników tymczasowych wymaga zezwolenia, którego udziela właściwa Federalna Agencja Pracy [Bundesagentur für Arbeit] 
(dla Polski: Bundesagentur für Arbeit Düsseldorf, Grafenberger Allee 300, 40237 Düsseldorf - Telefon: +49 211 4306-400, e-mail: 
Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de). 
 

Bitte die Erlaubnis zur gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung in Kopie übersenden! 
Prosimy o przesłanie kopii zezwolenia na zarobkowe udostępnianie pracowników tymczasowych! 

 
 

Die überlassenen Arbeitnehmer werden im Baugewerbe eingesetzt: 
Pracownicy tymczasowi są zatrudniani w branży budowlanej:                        ja / tak         nein / nie 
 

Der  erste  Einsatzort der Arbeitnehmerüberlassung erfolgt am folgenden Ort:  
Pierwsze miejsce świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych:        

 

Lohnkonten werden geführt in 
Konta płac będą prowadzone w 

Anschrift: 
Adres: 
 

Der für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeitslohn bzw. die für die Lohnabrechnung maßgebenden 
Daten werden ermittelt in: 
Miejsce, w którym obliczana jest wysokość wynagrodzeń będąca podstawą potrącenia podatku / ustalane są dane istotne dla 
rozliczenia wynagrodzeń: 

Anschrift der Betriebsstätte: 
Adres zakładu: 
Ein selbstständiges Dienstleistungsunternehmen (z.B. Steuerberater), das für einen Arbeitgeber die Lohnabrechnungen 
durchführt, ist keine lohnsteuerliche Betriebsstätte, vgl. R 41.3 der Lohnsteuer-Richtlinien). 
Samodzielna firma (np. doradca podatkowy) wykonująca usługowo rozliczenia wynagrodzeń dla przedsiębiorcy nie stanowi zakładu 
w rozumieniu przepisów podatkowych, por. R 41.3 Wytycznych ds. podatku dochodowego od wynagrodzeń [Lohnsteuer-
Richtlinien]. 
Die jährlich zu entrichtende Lohnsteuer beträgt voraussichtlich  
Roczny należny podatek od wynagrodzeń wyniesie prawdopodobnie 
 

  0 € bis 1.080 €  bis 5.000 €   mehr als 5.000 € 
        od 0 € do 1080 €       do 5000 €        powyżej 5000 €  
 Lohnsteuer-Anmeldung  Lohnsteuer-Anmeldung  Lohnsteuer-Anmeldung 
 ist jährlich zu übermitteln vierteljährlich monatlich 
 deklaracja roczna deklaracja kwartalna deklaracja miesięczna 
 

Die Lohnsteuer-Anmeldung sind grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auf elektronischem Weg nach 
Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung zu übermitteln (§ 41 a Abs. 1 Satz 2 EStG). 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.elster.de 
Deklaracje dla podatku dochodowego od wynagrodzeń należy przesyłać na formularzu urzędowym drogą elektroniczną zgodnie z 
niem. Rozporządzeniem o przesyłaniu danych podatkowych [Steuerdaten-Übermittlungsverordnung] (§ 41 a ust. 1 zd. 2 EStG). 
Więcej informacji na stronie www.elster.de 

 

Es wird darum gebeten, den Fragebogen vollständig ausgefüllt und mit den angeforderten Nachweisen und Unterlagen 
einzureichen, da dies zur Beurteilung Ihrer Unternehmereigenschaft/umsatzsteuerlichen Ansässigkeit und der örtlichen 
Zuständigkeit für die Zuteilung einer entsprechenden Steuernummer notwendig ist. 
Prosimy o kompletne wypełnienie formularza i dołączenie do niego wszystkich wymaganych dokumentów. Jest to konieczne w celu 
ustalenia Państwa statusu jako przedsiębiorcy, rezydencji podatkowej oraz właściwości miejscowej organu przydzielającego numer 
podatkowy 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind. 
Zgodnie z moją wiedzą i sumieniem potwierdzam, że powyższe informacje są prawidłowe i kompletne. 

 

 

 

_____________________  ________________________________________ 
Datum  Unterschrift des Unternehmers 
Data  Podpis przedsiębiorcy 

mailto:Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de
mailto:Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de
http://www.elster.de/
http://www.elster.de/


Einwilligung in den Versand unverschlüsselter E-Mails durch Finanzbehörden 
gemäß § 87a Abs.1 Satz 3 Halbsatz 2 der Abgabenordnung (AO) 

Zgoda na wysyłanie niezaszyfrowanych wiadomości e-mail przez organy 
podatkowe zgodnie z § 87a ust. 1 ust. 3 ust. 2 Ordynacji podatkowej (AO) 

Übermittelt das Finanzamt elektronisch Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, muss es diese Daten mit einem 
geeigneten Verfahren verschlüsseln. Das Finanzamt kann elektronisch verschlüsselt nur über www.ELSTER.de oder 
per verschlüsselter E-Mail mit Ihnen kommunizieren.  

Zur elektronischen Kommunikation mit dem Finanzamt sowie den Möglichkeiten und Voraussetzungen einer 
Verschlüsselung beachten Sie bitte auch die Hinweise im Internet unter: 
https://lstn.niedersachsen.de/startseite/aktuelles_und_service/kontakt/sicherer_emailaustausch_mit_ihrem_finanzamt
/sicherer-e-mail-austausch-mit-ihrem-finanzamt-166385.html 

Jeżeli urząd skarbowy przesyła drogą elektroniczną dane objęte tajemnicą skarbową, musi je zaszyfrować 
odpowiednią metodą. Urząd skarbowy może komunikować się z Państwem wyłącznie w formie zaszyfrowanej 
elektronicznie za pośrednictwem www.elster.de lub zaszyfrowanej poczty e-mail.  

W sprawie komunikacji elektronicznej z urzędem skarbowym oraz możliwości i wymagań szyfrowania prosimy 
również zwrócić uwagę na informacje w Internecie pod adresem: 
https://lstn.niedersachsen.de/startseite/aktuelles_und_service/kontakt/sicherer_emailaustausch_mit_ihrem_finanzamt
/sicherer-e-mail-austausch-mit-ihrem-finanzamt-166385.html 

Wünschen Sie, dass das Finanzamt per unverschlüsselter E-Mail mit Ihnen kommuniziert, muss jede Person, deren 
Daten unverschlüsselt übermittelt werden sollen, zuvor eine separate schriftliche Einwilligungserklärung nach 
nachfolgendem Muster abgeben. Dies betrifft insbesondere zusammen-veranlagte Personen. Willigen nicht alle 
betroffenen Personen in den Versand unverschlüsselter E-Mails ein, wird das Finanzamt Sie nur über die oben 
genannten verschlüsselten Methoden oder per Post kontaktieren. 
Jeżeli chcą Państwo, aby urząd skarbowy komunikował się z Państwem za pośrednictwem niezaszyfrowanej poczty e-
mail, to każda osoba, której dane mają być przekazywane w postaci niezaszyfrowanej, musi najpierw złożyć odrębne 
pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody według poniższego wzoru. Dotyczy to w szczególności osób rozliczanych 
wspólnie. Jeżeli nie wszystkie osoby, których dotyczy korespondencja, wyrażą zgodę na wysyłanie niezaszyfrowanych 
wiadomości e-mail, urząd skarbowy skontaktuje się z Państwem wyłącznie za pomocą wyżej wymienionych 
zaszyfrowanych metod lub drogą pocztową. 

Eine unverschlüsselte E-Mail ist mit einer Postkarte vergleichbar. Sie kann von unbefugten Dritten eingesehen 
oder manipuliert werden. 
Nieszyfrowaną wiadomość e-mail można porównać do pocztówki. Mogą być przeglądane lub manipulowane 
przez nieuprawnione osoby trzecie. 

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Hinweise auf der zweiten Seite dieses Formulars. 
Füllen Sie die Felder bitte leserlich aus. Kreuzen Sie bitte Zutreffendes an.  

Proszę również zwrócić uwagę na informacje na drugiej stronie tego formularza. 
Prosimy o czytelne wypełnienie pól. Proszę zaznaczyć właściwe pola. 

(Name und Anschrift des Finanzamts) 
(Nazwa i adres urzędu skarbowega) 

http://www.elster.de/
https://lstn.niedersachsen.de/startseite/aktuelles_und_service/kontakt/sicherer_emailaustausch_mit_ihrem_finanzamt/sicherer-e-mail-austausch-mit-ihrem-finanzamt-166385.html
https://lstn.niedersachsen.de/startseite/aktuelles_und_service/kontakt/sicherer_emailaustausch_mit_ihrem_finanzamt/sicherer-e-mail-austausch-mit-ihrem-finanzamt-166385.html
http://www.elster.de/
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Name, Vorname bzw. Firma: 
Nazwisko, imię lub firma:  

Anschrift: 
Adres: 

Steuernummer:  
Niemiecki numer identyfikacji podatkowej: 

Bei natürlichen Personen: 
Dla osób fizycznych: 

Geburtsdatum: 
Data urodzenia: 

Identifikationsnummer1: 
Niemiecki numer identyfikacyjny1: 

Bei Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen sowie bei nicht geschäftsfähigen bzw. 
beschränkt geschäftsfähigen Personen: 
W przypadku spółek prawa cywilnego i handlowego, wspólnot oraz osób nieposiadających zdolności do czynności 
prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych: 

Gesetzlich vertreten durch 
Prawnie reprezentowana przez 

Name, Vorname: 
Nazwisko, imię: 

Geburtsdatum: 
Data urodzenia: 

Anschrift: 
Adres: 

 Die gesetzliche Vertretung und deren Umfang ist dem zuständigen Finanzamt bereits bekannt.
Właściwy urząd skarbowy zna już reprezentację prawną i jej zakres.

 Ein Nachweis der gesetzlichen Vertretung und - im Fall einer Betreuung - ihrer Reichweite liegt bei.
Dowód pełnomocnictwa oraz – w przypadku opieki – jego zakres w załączniku.

Ich bitte, den zukünftigen Informationsaustausch per E-Mail über folgende E-Mail-Adresse durchzuführen: 
Proszę o przeprowadzenie przyszłej wymiany informacji drogą e-mailową na następujący adres e-mail: 

E-Mail-Adresse:
Adres e-mail:

 Es handelt sich hierbei um die E-Mail-Adresse, auf die ich Zugriff habe und deren Posteingang ich regelmäßig auf 
Mitteilungen des Finanzamts überwache.
Jest to adres e-mail, do którego mam dostęp i którego skrzynkę odbiorczą regularnie monitoruję pod kątem 
komunikacji z urzędem skarbowym.

oder/lub 

 Es handelt es sich hierbei um die E-Mail-Adresse einer von mir nach § 80 AO zu meiner Vertretung
bevollmächtigten Person. Diese Person überwacht den Posteingang regelmäßig auf Mitteilungen des
Finanzamts.
Jest to adres e-mail osoby upoważnionej przeze mnie do reprezentowania mnie zgodnie z § 80 AO. Osoba ta
regularnie monitoruje skrzynkę odbiorczą pod kątem komunikacji z urzędu skarbowego.

Das Finanzamt darf in meinen Steuerangelegenheiten über die angeführte E-Mail-Adresse mit mir oder meinem 
Vertreter/Bevollmächtigten kommunizieren, soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist. 
Urząd Skarbowy może komunikować się ze mną lub z upoważnionym przeze mnie pełnomocnikiem w moich sprawach 
podatkowych za pośrednictwem podanego adresu e-mail, chyba że przepisy prawne stanowią inaczej. 

1
Die Ihnen vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilte Identifikationsnummer nach § 139b AO finden Sie auch auf dem 

Einkommensteuerbescheid. 

1
Numer identyfikacyjny nadany przez Federalny Centralny Urząd Podatkowy, zgodnie z § 139b AO można 

znaleźć również na rozliczeniu podatkowym. 



Die Einwilligung erstreckt sich auf 
Zgoda obejmuje 

 die gesamte elektronisch zulässige Kommunikation oder
wszelka elektronicznie dopuszczalna komunikacja lub

 nur auf / tylko_______________________________________________________________________.
(Beispiele: Betriebsprüfung, Lohnsteuer-Außenprüfung, Umsatzsteuer-Sonderprüfung) 
(Przykład: kontroli podatkowej) 

Die Einwilligung gilt zeitlich und inhaltlich umfassend oder, 
Zgoda dotyczy całościowo czasowo i merytorycznie lub, 

 nur bis zum _______________________
tylko do

 nur, soweit es den Veranlagungszeitraum/die Veranlagungszeiträume ____________________ betrifft.
tylko w zakresie, w jakim odnosi się to do okresu/okresów podatkowych.

Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen oder ggf. erweitert werden. 
Zgodę ta można w każdej chwili odwołać w całości lub w części ze skutkiem na przyszłość lub w razie potrzeby 
przedłużyć. 

Wichtige Hinweise 
Ważne informacje 

Beschäftigte des zuständigen Finanzamts dürfen nur dann unverschlüsselte E-Mails mit geschützten Daten 
versenden, wenn die betroffene Person ausdrücklich in die unverschlüsselte Datenübermittlung einwilligt und einer 
damit auf diesem Kommunikationsweg möglicherweise verbundenen Offenbarung ihrer steuerlichen Verhältnisse 
zustimmt (§ 30 Absatz 4 Nummer 3 und § 87a Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 AO, Artikel 6 Absatz 1 der Datenschutz-
Grundverordnung - DSGVO -). 
Pracownicy właściwego urzędu skarbowego mogą wysyłać niezaszyfrowane wiadomości e-mail z danymi 
chronionymi tylko wtedy, gdy dana osoba wyraźnie wyraża zgodę na przesyłanie danych w postaci niezaszyfrowanej 
i wyraża zgodę na ewentualne ujawnienie swojej sytuacji podatkowej za pośrednictwem tego kanału komunikacji (§ 30 
ust. 4 pkt 3 i § 87a ust. 1 zd. 3 ust. 2 AO, art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO -). 

Soll das Finanzamt Ihnen oder der von Ihnen bevollmächtigten Person unverschlüsselte E-Mails übersenden können, 
unterschreiben Sie bitte eigenhändig den vollständig ausgefüllten Vordruck und senden ihn per Post an das 
Finanzamt. Sie können ihn auch einscannen und als Anhang per E-Mail schicken. Beachten Sie dabei bitte, dass Ihre 
eigenhändige Unterschrift sichtbar ist. 
Jeżeli urząd skarbowy powinien mieć możliwość przesyłania Państwu lub upoważnionej przez Państwa osobie 
niezaszyfrowanych e-maili, prosimy o własnoręczne podpisanie wypełnionego formularza i przesłanie go do urzędu 
skarbowego pocztą. Można go również zeskanować i wysłać pocztą e-mail jako załącznik. Prosimy o upewnienie się, 
że Państwa własnoręczny podpis jest widoczny. 

Diese Einwilligung begründet keinen Anspruch auf eine unverschlüsselte Kommunikation per E-Mail. Das Finanzamt 
behält sich deshalb vor, einen anderen Kommunikationsweg zu wählen (z.B. den Postweg), etwa wenn die 
Kommunikation per E-Mail aus technischen Gründen nicht möglich sein sollte oder ein Erfordernis für die 
Übermittlung auf andere Weise besteht. Insbesondere ist die Übermittlung von Steuerbescheiden mittels 
unverschlüsselter E-Mail nicht zulässig. 
Niniejsza zgoda nie uprawnia do wyłącznej nieszyfrowanej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Urząd skarbowy zastrzega sobie zatem możliwość wyboru innego sposobu komunikacji (np. poczta), np. w 
przypadku, gdy komunikacja mailowa nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub zachodzi potrzeba przesłania 
informacji w inny sposób. W szczególności nie jest dozwolone przesyłanie rozliczeń podatkowych za pomocą 
niezaszyfrowanej wiadomości e-mail. 

Steuererklärungen können nicht per E-Mail an die Finanzbehörde übermittelt werden! 
Zeznania podatkowego również nie można wysyłać do urzędu skarbowego pocztą elektroniczną! 



In Kenntnis dieser Hinweise willige ich darin ein, dass das Finanzamt mir oder der von mir bevollmächtigten Person 
geschützte Daten per unverschlüsselter E-Mail übermitteln darf. 
Znając powyższe informacje, wyrażam zgodę na przekazywanie przez urząd skarbowy danych chronionych, mnie lub 
upoważnionej przeze mnie osobie, w niezaszyfrowanej wiadomości e-mail. 

Mir ist bekannt, dass eine unverschlüsselte Kommunikation nicht sicher ist und eventuell durch Dritte eingesehen und 
manipuliert werden kann. Die Möglichkeit, dass dadurch meine steuerlichen Sachverhalte unbefugten Dritten bekannt 
werden, nehme ich in Kauf. 
Zdaję sobie sprawę, że niezaszyfrowana komunikacja nie jest bezpieczna i może być przeglądana i manipulowana 
przez osoby trzecie. Akceptuję możliwość, że nieuprawnione osoby trzecie mogą dowiedzieć się o moich sprawach 
podatkowych. 

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich (Brief, Fax), per E-Mail oder durch persönlichen Vortrag im Finanzamt 
widerrufen werden. Der Widerruf wird erst ab dem Zeitpunkt wirksam, in dem er dem Finanzamt zugeht. 
Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana pisemnie (list, faks), e-mailem lub osobiście w urzędzie skarbowym. 
Odwołanie staje się skuteczne dopiero od momentu otrzymania go przez urząd skarbowy. 

__________________ ____________________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift2) 
(Miejscowość, data) (podpis2) 

2
Bei Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen sowie bei nicht geschäftsfähigen bzw. beschränkt 

geschäftsfähigen Personen ist die Einwilligung von dem gesetzlichen Vertreter/der gesetzlichen Vertreterin zu unterschreiben. 

2
W przypadku spółek prawa cywilnego i handlowego, wspólnot oraz osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych 

lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgoda musi być podpisana przez przedstawiciela ustawowego. 



   

Informacja dotycząca opodatkowania podatkiem dochodowym 
(Einkommensteuer) dochodów uzyskanych w Niemczech. 

 

Zgodnie z treścią polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jeżeli przedsiębiorca zamieszkały 
(względnie posiadający główną siedzibę) w Polsce prowadzi w Niemczech działalność poprzez położony tam zakład, 
to dochody uzyskane poprzez ten zakład powinny być opodatkowane w Niemczech. Zakładem w rozumieniu umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania mogą być różne stałe miejsca prowadzenia działalności jak np. biuro, sklep, 
warsztat, fabryka itp., a także plac budowy lub prace budowlane lub instalacyjne jeżeli trwają dłużej niż 12 
miesięcy. 

Jeżeli po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia budowy w Niemczech prace na niej nie są ostatecznie 
zakończone to mamy do czynienia z istnieniem oddziału i dochody uzyskane z takiej działalności podlegają 
opodatkowaniu w Niemczech. 

Kwestią, która może budzić wątpliwości jest realizacja prac na tym samym obiekcie w ramach kolejnych kontraktów, 
które stanowią odrębne zadania budowalno-montażowe i nie stanowią kontynuacji wcześniej wykonywanych prac. 
Jednakże, jeżeli pomiędzy takimi zleceniami istnieje powiązanie ekonomiczne, terytorialne i czasowe to zgodnie z 
interpretacją, jaką stosują niemieckie urzędy skarbowe szereg takich zleceń można traktować jako ciągłość. Taka 
sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy prace są realizowane dla tego samego klienta, w tym samym regionie i nie 
występują pomiędzy nimi znaczne przerwy czasowe. 

Konsekwencją przekroczenia okresu 12 miesięcy jest konieczność opodatkowania dochodu na terenie 
Niemiec. Nie chodzi jednak o całość dochodów przedsiębiorcy, a tylko o zysk z konkretnej budowy. 

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.taxrefund.pl w zakładce „Blog”. 
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Schemat opodatkowania płac pracowników w Niemczech 

Polscy pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników na terenie Niemiec często stają przed dylematem, czy wynagrodzenia tych pracowników podlegają pod prawo 

obowiązujące w Niemczech, jako kraju zatrudnienia, czy też prawo obowiązujące w Polsce, jako kraju zamieszkania pracownika.  

Kwestię tą reguluje Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a RFN. W wielu przypadkach podatek od wynagrodzeń musi być odprowadzany 

w Niemczech, należy wtedy również składać odpowiednie deklaracje do niemieckiego urzędu skarbowego. 

W przypadku pracowników, którzy przebywają w Niemczech krócej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy, można ubiegać się o zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia w 

Niemczech. Wniosek taki należy złożyć dla każdego pracownika na urzędowo określonym formularzu do 31 grudnia 2021 r. W przypadku braku takich wniosków, urząd 

może wezwać do złożenia deklaracji i opodatkowania płac w Niemczech za dany rok podatkowy.  

W następujących przypadkach wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w Niemczech zgodnie z Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (DBA) 

 

 

 

Podczas delegowania pracowników w 

kontekście pracy tymczasowej 

Podczas delegowania / rozmieszczania pracowników  w 

ramach umowy o dzieło / pracę / zlecenia 

 

Płace opodatkowane w Niemczech  

(art. 15 ust. 3 a + b DBA) 

Płace opodatkowane w Niemczech  

(art. 15 ust. 2 c DBA) 

Płace opodatkowane w Niemczech  

(art. 29 DBA) 

Stała placówka (wg DBA) w Niemczech (np. 

zarządzanie, biuro, plac budowy pow. 12 miesięcy) 

Bez stałego zakładu (wg DBA) - Czas trwania 

budowy/montażu powyżej 6  miesięcy 

Niezależnie od innych wymagań, 

takich jak liczba dni pobytu 

pracowników w Niemczech 

 

 

Wyjątek: Jeśli pracownik przebywa w 

Niemczech krócej niż 183 dni w okresie 12 

miesięcy, może zostać zwolniony z 

opodatkowania wynagrodzenia. Konieczne 

jest złożenie wniosku o zwolnienie z 

opodatkowania. Wnioski należy składać do 

końca roku kalendarzowego. 
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