
1 LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG - roczne zaświadczenie o zarobkach i podatkach odprowadzonych w Niemczech.

To zaświadczenie powinien wystawić pracodawca. Gdy było kilku pracodawców, to każdy z nich wystawia osobne zaświadczenie.

W razie braku zaświadczenia w ostateczności można dostarczyć rozliczenia zarobków "Brutto-Netto" za ostani miesiąc zatrudnienia.

2 DANE OSOBOWE - prosimy w miarę możliwości wypełnić jak najdokładniej i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

3 UMOWA - proszę podpisać i zaznaczyć wybraną opcję odpłatności. Jeden egzamplarz umowy proszę zostawić sobie.

4 ZAŚWIADCZENIE KRAJE UE/EOG  -  BESCHEINIGUNG UE/EWR  - tj. zaświadczenia o dochodach w Polsce

Należy wpisać swoje dochody i dane osobowe oraz część polskojęzyczną potwierdzić w swoim urzędzie skarbowym w Polsce.

5 KOPIA DOWODU OSOBISTEGO - (obie strony)

6 NIEMIECKI FORMULARZ PODATKOWY  - druk po niemiecku z oznaczeniem w stopce ESt1A (wybrać odpowiedni rok)

Należy podpisać na dole po lewej stronie w białym polu nad linią powyżej napisu "Datum, Unterschrift(en)". Przy zarobkach rocznych

ponad 10.000 EUR prosimy sporządzić 2 egzemplarze w tym jeden podpisany przez oboje małżonków (nie dot. osób w stanie wolnym)

7 ANGABE DER BANKVERBINDUNG FŰR STEUERERSTATTUNGEN - oświadczenie o rachunku bankowym do zwrotu podatku

Prosimy wypełnić i podpisać.

         instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów

zwrot podatku z Niemiec

Aby ubiegać się o zwrot podatku dochodowego zapłaconego w Niemczech

PROSIMY PRZYGOTOWAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY !

 dokumenty niezbędne  do uzyskania zwrotu podatku:

8 Zaświadczenie o odprowadzonych w Polsce składkach na ubezpieczenie społeczne ZUS za okres

zatrudnienia w Niemczech. Potwierdzenia ubezpieczeń prywatnych od kosztów leczenia za garnicą itp.

9 Dokumenty, które mogą potwierdzić zmiany miejsc pobytu / zamieszkania w trakcie pracy w Niemczech

(np. zameldowania/wymeldowania, umowy najmy mieszkania, rachunki hotelowe itp.)

10 Wykaz przejazdów pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania. Proszę sporządzić wykaz jeżeli

jest Pan/Pani w stanie uwiarygodnić przejazdy za pomocą posiadanych dokumentów (np. bilety, rachunki za paliwo)

11 Zaświadczenie o stanie rodzinnym potwierdzone przez Urząd Miasta lub Gminy w Pani/Pana miejscu zamieszkania

W przypadku pełnoletnich dzieci, które uczą się lub studiują, proszę przysłać także zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

TAXREFUND Sp.z o.o.

ul. Francuska 39

59-900 Zgorzelec

 dokumenty przydatne i zalecane w przy zarobkach ponad 10.000 � za rok.

 Komplet dokumentów  proszę wysłać listem poleconym na nasz adres:

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. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec  IX Wydział Gospodarczy  KRS 0000444954

NIP 615-20-42-800,  REGON 022040666 Telefon +48 75 7719765, Fax  +48 75 6126854 Kapitał zakładowy: 75.000 zł

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. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec  IX Wydział Gospodarczy  KRS 0000444954

NIP 615-20-42-800,  REGON 022040666 Telefon +48 75 7719765, Fax  +48 75 6126854 Kapitał zakładowy: 75.000 zł

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