
Ich beantrage die Steuerklasse III
Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen:
Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Tag   Monat   Jahr Staatsangehörigkeit

Wohnsitz im Ausland (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat)

Zuletzt zuständiges inländisches Finanzamt, Steuernummer

Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift)

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiger Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 3, § 1a EStG
(Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 201_)

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift)

Tag   Monat   Jahr Staatsangehörigkeit

Ⓐ Angaben zur Person Weiße Felder bitte ausfüllen oder      ankreuzen.

Geburtsdatum

Bescheinigungen für den Steuerabzug vom Arbeitslohn
für das laufende Kalenderjahr sind mir bereits erteilt worden Nein

Ja, vom Finanzamt

Ⓑ Angaben zu den Einkünften der antragstellenden Person
Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.)
im Inland        im Wohnsitzstaat       in      (Drittstaat)

€

in Landeswährung in Landeswährung

Einkunftsart   in Landeswährung Einkunftsart   in Landeswährung

Antragstellende Person         Ehegatte

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.)
im Inland        im Wohnsitzstaat       in      (Drittstaat)

Voraussichtliche andere Einkünfte
im Inland        im Wohnsitzstaat       in      (Drittstaat)

in Landeswährung in Landeswährung

Einkunftsart   in Landeswährung Einkunftsart   in Landeswährung

Ⓒ Angaben zu den Einkünften des Ehegatten

Geburtsdatum

Einkunftsart

Einkunftsart

Zur Beachtung: 
Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, wird auf Grund dieses Antrags anstelle der Lohnsteuerkarte eine Bescheinigung über die für den Steuerabzug vom Arbeitslohn maßgebenden 
persönlichen Besteuerungsmerkmale ausgestellt. Diese ist dem Arbeitgeber vorzulegen. Für die Ausstellung der Bescheinigung ist das Betriebsstättenfinanzamt 
des Arbeitgebers zuständig.            
Sie werden als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt, wenn die Summe Ihrer Einkünfte mindestens zu 90% der deutschen Einkommensteuer unter-
liegt oder wenn die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte nicht mehr als 4.002 €  betragen. Sind Sie verheiratet, so wird für die Prüfung, 
ob Sie mit Ihrem nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten zusammen veranlagt werden und Ihnen deshalb die Steuerklasse III zu bescheinigen ist, der Betrag 
von 4.002 € auf 8.004 € verdoppelt. In diesem Fall ist dieser Vordruck auch von Ihrem Ehegatten zu unterschreiben. Lassen Sie sich bitte Ihre nachfolgenden 
Angaben durch die für Sie zuständige ausländische Steuerbehörde in Abschnitt D bestätigen.   
Für weitere Steuerermäßigungen einschließlich Kinderfreibeträge verwenden Sie bitte zusätzlich den Vordruck „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“. 
Nach Ablauf eines Kalenderjahres sind Sie und ggf. Ihr Ehegatte zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. Die hierfür erforderliche Lohnsteuer-
bescheinigung erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber. Für die Durchführung der Einkommensteuerveranlagung ist das Betriebsstättenfinanzamt Ihres Arbeitgebers  
zuständig.        
Haben Sie als Staatsangehöriger eines EU/EWR-Mitgliedstaats Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland und deshalb eine Lohnsteuerkarte 
erhalten, verwenden Sie bitte diesen Vordruck, wenn Sie für den in einem EU/EWR-Mitgliedstaat lebenden Ehegatten oder Kinder familienbezogene Steuerver-
günstigungen (z. B. Steuerklasse III) in Anspruch nehmen wollen.  
Dieser Vordruck ist auch zu verwenden, wenn Sie als deutscher Staatsangehöriger Arbeitslohn aus einer öffentlichen Kasse beziehen und auf Grund eines 
dienstlichen Auftrags im Ausland – auch außerhalb eines EU/EWR-Mitgliedstaats – tätig sind. Dies gilt nicht für Angehörige des diplomatischen oder konsulari-
schen Dienstes.
Nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze wird darauf hingewiesen, dass die mit diesem Antrag angeforderten Daten auf Grund der §§ 149 ff. der Abgaben-
ordnung (AO) und der §§ 1 Abs. 3, 1a Abs. 1 Nr. 2, 39c Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) erhoben werden. 

€

€

€

Identifikationsnummer -soweit erhalten- Identifikationsnummer -soweit erhalten-

Voraussichtliche andere Einkünfte
im Inland        im Wohnsitzstaat       in      (Drittstaat)

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt/Oficialus nuorašas mokesčių inspekcijai Vokietijoje -

as400


as400
LSt 3 G 13 -

as400
Anlage Grenzpendler EU/EWR (litauisch) - ab 2010 - SenFin Bln III B



Ⓓ Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde
Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde

Ort      Dienststempel und Unterschrift

(Unterschrift der antragstellenden Person)

Datum

Es wird hiermit bestätigt,

1. dass die auf der Seite 1 genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 201 _ ihren Wohnsitz in unserem Staat hat/haben;

2. dass nichts bekannt ist, was zu den in diesem Antrag gemachten Angaben über die persönlichen 
 Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht.

1. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers und ggf. der Einkünfte des Ehegatten unterliegt mindestens zu 90 % der deutschen Einkommen- 
 steuer oder die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte betragen nicht mehr als

- Nur vom Finanzamt auszufüllen -
Verfügung

4.002 €; bei zusammenveranlagten Ehegatten 8.004 €; Bescheinigung nach § 39c Abs. 4 EStG ist zu erteilen.

a) - Maßgebliche Steuerklasse/Faktor/Zahl der Kinderfreibeträge....................................
 
 - die Steuerklasse/Faktor/Zahl der Kinderfreibeträge ist zu ändern in .........................

b) Freibetrag/Hinzurechnungsbetrag insgesamt 
 (lt. Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) ............................................................
 bisher berücksichtigt .........................................................................................
 verbleibender Betrag ........................................................................................
Monatsbetrag ______________ Wochenbetrag ________________ Tagesbetrag
c)        Minderung der Lohnsteuer nach dem DBA Belgien ist in die Bescheinigung aufzunehmen
        (nicht bei Geschäftsführern und Vorständen i.S.d. Art. 16 Abs. 2 DBA Belgien)

d) 

2. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt nicht mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer und die
 nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte betragen mehr als

4.002 €; bei zusammenveranlagten Ehegatten 8.004 €; Bescheinigung nach § 39d Abs. 1 EStG ist zu erteilen.

a) Maßgebliche Steuerklasse            eins    sechs
b) Freibeträge:
 Werbungskosten ...............................................................................................
 Sonderausgaben  - § 10b EStG ........................................................................
  - §§ 10e, 10i EStG ...............................................................
 Freibetrag insgesamt .......................................................................................
 bisher berücksichtigt ........................................................................................
 verbleibender Freibetrag .................................................................................
Monatsbetrag ______________ Wochenbetrag ________________ Tagesbetrag
c)        Minderung der Lohnsteuer nach dem DBA Belgien ist in die Bescheinigung aufzunehmen
        (nicht bei Geschäftsführern und Vorständen i.S.d. Art. 16 Abs. 2 DBA Belgien)

3. Bescheinigung und Belege an Antragsteller zurück am ...........................................................................

4. Z. d. A.

(Sachgebietsleiter) (Datum) (Sachbearbeiter)

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

EUR

EUR

Versicherung
Abschnitt D wurde nicht ausgefüllt, weil für einen der beiden vorangegangenen Veranlagungszeiträume (Kalenderjahr __________,
Steuernummer _______________________ ) bereits eine Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde vorgelegt wurde und sich die 
Verhältnisse nicht geändert haben.

Bei der Ausfertigung dieses Antrags hat mitgewirkt:
Herr/Frau/Firma

Datum

(Unterschrift des Ehegatten)

as400
Vormerken für ESt-Veranlagung/bei beschränkt stpfl. und d. z. Personenkreis des § 1 Abs. 3 EStG gehörenden Personen Kopie des Antrags/der Verfügung zur Vormerkung an das FA Neukölln



€

Prašymą pateikiantis asmuo         Sutuoktinis

€

€

€

Prašymas laikyti pagal Pajamų mokesčio įstatymo (EStG) 1 str. 3 d., 1a str. darbuo-
toju, kuris privalo neribotai mokėti pajamų mokestį
(Priedas – Asmenys iš Europos sąjungai/Europos ekonominei bendrijai (ES/EEB) priklausančių šalių, kurie 
reguliariai važinėja per sieną į darbą, prie prašymo suteikti pajamų mokesčio lengvatas 201_)
Atkreipkite dėmesį: 
Darbuotojams, esantiems Europos sąjungai/Europos ekonominei bendrijai (ES/EEB) priklausančios šalies piliečiais, kurie Vokietijos Federacinėje Respubli-
koje neturi nei nuolatinės gyvenamosios vietos, nei paprastai čia gyvena, remiantis šiuo prašymu vietoj pajamų mokesčio kortelės išduodama pažyma apie 
esminius asmeninius apmokestinimo požymius, kuriais remiasi mokesčių atskaitymas iš darbo užmokesčio. Ši pažyma turi būti pristatyta darbdaviui. Pažymą 
išduoda darbdavio įmonių mokesčių inspekcija.
Jūs būsite laikomas asmeniu, kuris privalo neribotai mokėti pajamų mokestį, jei Jūsų pajamų suma mažiausiai 90 % yra apmokestinama pagal Vokietijos 
pajamų mokestį, arba jei ne pagal Vokietijos pajamų mokestį apmokestinamos pajamos sudaro ne daugiau kaip 4.002 EUR. Jei Jūs esate vedęs/ištekėjusi, 
tuomet patikrinimui, ar Jūs turite būti apmokestinamas kartu su Jūsų ne visą laiką atskirai gyvenančiu sutuoktiniu ir ar Jums dėl to turi būti suteikta III 
mokesčių mokėjimo klasė, ši 4.002 EUR dydžio suma padvigubinama iki 8.004 EUR. Tokiu atveju šį formuliarą turi pasirašyti ir Jūsų sutuoktinis. Skyriuje D 
pateiktus duomenis patvirtinkite kompetentingoje mokesčių inspekcijoje užsienyje.
Kitoms mokestinėms lengvatoms, įskaitant ir mokesčių lengvatas tėvams, auginantiems vaikus, gauti naudokite papildomą formuliarą “Prašymas pajamų 
mokesčio lengvatoms gauti”.
Pasibaigus kalendoriniams metams Jūs ir/arba Jūsų sutuoktinis esate įpareigoti pateikti pajamų mokesčio deklaraciją. Tam būtiną pajamų mokesčio pažymą 
gausite iš savo darbdavio. Pajamų mokesčio sumą nustato Jūsų darbdavio Įmonių mokesčių inspekcija.
Jei Jūs kaip Europos sąjungai/Europos ekonominei bendrijai (ES/EEB) priklausančios šalies pilietis Vokietijoje turite nuolatinę gyvenamąją vietą ar paprastai 
čia gyvenate ir dėl to gavote pajamų mokesčio kortelę, tuomet naudokite šį formuliarą, jei norite gauti mokestinių lengvatų dėl sutuoktinio arba vaikų, kurie 
gyvena Europos sąjungai/Europos ekonominei bendrijai (ES/EEB) priklausančioje šalyje (pvz., dėl III mokesčių mokėjimo klasės).
Šį formuliarą naudoti ir tuo atveju, jei Jūs esate Vokietijos pilietis ir gaunate darbo užmokestį iš visuomeninio iždo ir tarnybiniu pavedimu dirbate užsienyje, tai 
pat ir Europos sąjungai/Europos ekonominei bendrijai (ES/EEB) nepriklausančioje šalyje. Tai negalioja diplomatinės ir konsulinės tarnybos atstovams.
Pagal duomenų apsaugos įstatymo nuostatus nurodome, kad šiam prašymui būtini duomenys renkami remiantis Mokesčių mokėjimo kodekso (AO) 149 str. 
ir sekančiais str., ir Pajamų mokesčio įstatymo (EStG) 1 str. 3 d., 1a str. 1 d. Nr. 2, 39c str. 4 d.

Ⓐ Anketiniai duomenys Tuščius langelius užpildyti arba pažymėti kryželiu.

Asmens kodas - jei suteiktas - Asmens kodas - jei suteiktas -

Pavardė, vardas ir, arba mergautinė pavardė Pavardė, vardas ir, arba mergautinė pavardė

Gimimo data  
Diena mėnuo metai Pilietybė

Gimimo data  
Diena mėnuo metai Pilietybė

Gyvenamoji vieta užsienyje (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė, šalis)

Paskutinė kompetentinga mokesčių inspekcija Vokietijoje, mokesčių mokėjimo numeris

Darbdavys Vokietijoje (pavardė, adresas) Darbdavys Vokietijoje (pavardė, adresas)

Aš prašau suteikti man III
mokesčių mokėjimo klasę

Abu darbo užmokestį gaunantys sutuoktiniai: Mes prašome
suteikti tokią mokesčių mokėjimo kombinaciją 

trečią/
penktą

ketvirtą/
ketvirtą

penktą/
 trečią

Pažyma apie mokesčių atskaitymą iš darbo užmokesčio šiems
kalendoriniams metams man jau yra išduota. Ne

Taip, išdavė mokesčių inspekcija

Ⓑ Duomenys apie prašymą padavusio asmens pajamas
Numatomas darbo užmokestis bruto (įskaitant pajamas natūra, piniginius apdovanojimus, pelno dalį ir t.t.) 
Vokietijoje       Valstybėje, kurioje gyvena prašymo pateikėjas  (kur)

Šalies nacionaline valiuta Šalies nacionaline valiuta 

Kitos numatomos pajamos
Vokietijoje       Valstybėje, kurioje gyvena prašymo pateikėjas  (kur)
Pajamų rūšis Pajamų rūšis       Šalies nacionaline valiuta

Ⓒ Duomenys apie sutuoktinio pajamas

(Trečioje 
valstybėje)

(Trečioje 
valstybėje)

Pajamų rūšis       Šalies nacionaline valiuta

Numatomas darbo užmokestis bruto (įskaitant pajamas natūra, piniginius apdovanojimus, pelno dalį ir t.t.) 
Vokietijoje       Valstybėje, kurioje gyvena prašymo pateikėjas  (kur)

Šalies nacionaline valiuta Šalies nacionaline valiuta 

Kitos numatomos pajamos
Vokietijoje       Valstybėje, kurioje gyvena prašymo pateikėjas  (kur)
Pajamų rūšis Pajamų rūšis      Šalies nacionaline valiuta

(Trečioje 
valstybėje)

(Trečioje 
valstybėje)

Pajamų rūšis       Šalies nacionaline valiuta

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt/Oficialus nuorašas mokesčių inspekcijai Vokietijoje -

as400

as400
LSt 3 G 13 -

as400

as400
Anlage Grenzpendler EU/EWR (litauisch) - ab 2010 - SenFin Bln III B



D

Garantavimas

Skyrius (D) yra neužpildytas, nes už vieną iš prieš tai buvusių abiejų pratęsimo laikotarpių (kalendoriniai metai _________, mokesčių 
mokėjimo numeris ______________________ ) jau buvo pateikta pažyma iš mokesčių inspekcijos užsienyje. Aplinkybės nepasikeitė.

Data Prie šio prašymo pildymo prisidėjo:
Ponas/Ponia/Firma

(Prašymą pateikusio asmens parašas)  (Sutuoktinio parašas)

Patvirtinimas iš mokesčių inspekcijos užsienyje
Mokesčių inspekcijos užsienyje pavadinimas ir adresas

Patvirtiname,

1. kad 1 puslapyje nurodytas (-ti) asmuo (asmenys) 201_ turi nuolatinę gyvenamąją vietą mūsų valstybėje;

2. kad nėra žinomų duomenų, kurie prieštarautų šiame prašyme nurodytiems duomenims apie asmenines aplinkybes bei pajamas.

Vieta                                              Data     Tarnybinis antspaudas ir parašas



€

Prašymą pateikiantis asmuo         Sutuoktinis

€

€

€

Prašymas laikyti pagal Pajamų mokesčio įstatymo (EStG) 1 str. 3 d., 1a str. darbuo-
toju, kuris privalo neribotai mokėti pajamų mokestį
(Priedas – Asmenys iš Europos sąjungai/Europos ekonominei bendrijai (ES/EEB) priklausančių šalių, kurie 
reguliariai važinėja per sieną į darbą, prie prašymo suteikti pajamų mokesčio lengvatas 201_)
Atkreipkite dėmesį: 
Darbuotojams, esantiems Europos sąjungai/Europos ekonominei bendrijai (ES/EEB) priklausančios šalies piliečiais, kurie Vokietijos Federacinėje Respubli-
koje neturi nei nuolatinės gyvenamosios vietos, nei paprastai čia gyvena, remiantis šiuo prašymu vietoj pajamų mokesčio kortelės išduodama pažyma apie 
esminius asmeninius apmokestinimo požymius, kuriais remiasi mokesčių atskaitymas iš darbo užmokesčio. Ši pažyma turi būti pristatyta darbdaviui. Pažymą 
išduoda darbdavio įmonių mokesčių inspekcija.
Jūs būsite laikomas asmeniu, kuris privalo neribotai mokėti pajamų mokestį, jei Jūsų pajamų suma mažiausiai 90 % yra apmokestinama pagal Vokietijos 
pajamų mokestį, arba jei ne pagal Vokietijos pajamų mokestį apmokestinamos pajamos sudaro ne daugiau kaip 4.002 EUR. Jei Jūs esate vedęs/ištekėjusi, 
tuomet patikrinimui, ar Jūs turite būti apmokestinamas kartu su Jūsų ne visą laiką atskirai gyvenančiu sutuoktiniu ir ar Jums dėl to turi būti suteikta III 
mokesčių mokėjimo klasė, ši 4.002 EUR dydžio suma padvigubinama iki 8.004 EUR. Tokiu atveju šį formuliarą turi pasirašyti ir Jūsų sutuoktinis. Skyriuje D 
pateiktus duomenis patvirtinkite kompetentingoje mokesčių inspekcijoje užsienyje.
Kitoms mokestinėms lengvatoms, įskaitant ir mokesčių lengvatas tėvams, auginantiems vaikus, gauti naudokite papildomą formuliarą “Prašymas pajamų 
mokesčio lengvatoms gauti”.
Pasibaigus kalendoriniams metams Jūs ir/arba Jūsų sutuoktinis esate įpareigoti pateikti pajamų mokesčio deklaraciją. Tam būtiną pajamų mokesčio pažymą 
gausite iš savo darbdavio. Pajamų mokesčio sumą nustato Jūsų darbdavio Įmonių mokesčių inspekcija.
Jei Jūs kaip Europos sąjungai/Europos ekonominei bendrijai (ES/EEB) priklausančios šalies pilietis Vokietijoje turite nuolatinę gyvenamąją vietą ar paprastai 
čia gyvenate ir dėl to gavote pajamų mokesčio kortelę, tuomet naudokite šį formuliarą, jei norite gauti mokestinių lengvatų dėl sutuoktinio arba vaikų, kurie 
gyvena Europos sąjungai/Europos ekonominei bendrijai (ES/EEB) priklausančioje šalyje (pvz., dėl III mokesčių mokėjimo klasės).
Šį formuliarą naudoti ir tuo atveju, jei Jūs esate Vokietijos pilietis ir gaunate darbo užmokestį iš visuomeninio iždo ir tarnybiniu pavedimu dirbate užsienyje, tai 
pat ir Europos sąjungai/Europos ekonominei bendrijai (ES/EEB) nepriklausančioje šalyje. Tai negalioja diplomatinės ir konsulinės tarnybos atstovams.
Pagal duomenų apsaugos įstatymo nuostatus nurodome, kad šiam prašymui būtini duomenys renkami remiantis Mokesčių mokėjimo kodekso (AO) 149 str. 
ir sekančiais str., ir Pajamų mokesčio įstatymo (EStG) 1 str. 3 d., 1a str. 1 d. Nr. 2, 39c str. 4 d.

Ⓐ Anketiniai duomenys Tuščius langelius užpildyti arba pažymėti kryželiu.

Asmens kodas - jei suteiktas - Asmens kodas - jei suteiktas -

Pavardė, vardas ir, arba mergautinė pavardė Pavardė, vardas ir, arba mergautinė pavardė

Gimimo data  
Diena mėnuo metai Pilietybė

Gimimo data  
Diena mėnuo metai Pilietybė

Gyvenamoji vieta užsienyje (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė, šalis)

Paskutinė kompetentinga mokesčių inspekcija Vokietijoje, mokesčių mokėjimo numeris

Darbdavys Vokietijoje (pavardė, adresas) Darbdavys Vokietijoje (pavardė, adresas)

Aš prašau suteikti man III
mokesčių mokėjimo klasę

Abu darbo užmokestį gaunantys sutuoktiniai: Mes prašome
suteikti tokią mokesčių mokėjimo kombinaciją 

trečią/
penktą

ketvirtą/
ketvirtą

penktą/
 trečią

Pažyma apie mokesčių atskaitymą iš darbo užmokesčio šiems
kalendoriniams metams man jau yra išduota. Ne

Taip, išdavė mokesčių inspekcija

Ⓑ Duomenys apie prašymą padavusio asmens pajamas
Numatomas darbo užmokestis bruto (įskaitant pajamas natūra, piniginius apdovanojimus, pelno dalį ir t.t.) 
Vokietijoje       Valstybėje, kurioje gyvena prašymo pateikėjas  (kur)

Šalies nacionaline valiuta Šalies nacionaline valiuta 

Kitos numatomos pajamos
Vokietijoje       Valstybėje, kurioje gyvena prašymo pateikėjas  (kur)
Pajamų rūšis Pajamų rūšis       Šalies nacionaline valiuta

Ⓒ Duomenys apie sutuoktinio pajamas

(Trečioje 
valstybėje)

(Trečioje 
valstybėje)

Pajamų rūšis       Šalies nacionaline valiuta

Numatomas darbo užmokestis bruto (įskaitant pajamas natūra, piniginius apdovanojimus, pelno dalį ir t.t.) 
Vokietijoje       Valstybėje, kurioje gyvena prašymo pateikėjas  (kur)

Šalies nacionaline valiuta Šalies nacionaline valiuta 

Kitos numatomos pajamos
Vokietijoje       Valstybėje, kurioje gyvena prašymo pateikėjas  (kur)
Pajamų rūšis Pajamų rūšis      Šalies nacionaline valiuta

(Trečioje 
valstybėje)

(Trečioje 
valstybėje)

Pajamų rūšis       Šalies nacionaline valiuta

- Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde/Oficialus nuorašas mokesčių inspekcijai užsienyje -

as400

as400
LSt 3 G 13 -

as400

as400
Anlage Grenzpendler EU/EWR (litauisch) - ab 2010 - SenFin Bln III B
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Garantavimas

Skyrius (D) yra neužpildytas, nes už vieną iš prieš tai buvusių abiejų pratęsimo laikotarpių (kalendoriniai metai _________, mokesčių 
mokėjimo numeris ______________________ ) jau buvo pateikta pažyma iš mokesčių inspekcijos užsienyje. Aplinkybės nepasikeitė.

Data Prie šio prašymo pildymo prisidėjo:
Ponas/Ponia/Firma

(Prašymą pateikusio asmens parašas)  (Sutuoktinio parašas)

Patvirtinimas iš mokesčių inspekcijos užsienyje
Mokesčių inspekcijos užsienyje pavadinimas ir adresas

Patvirtiname,

1. kad 1 puslapyje nurodytas (-ti) asmuo (asmenys) 201_ turi nuolatinę gyvenamąją vietą mūsų valstybėje;

2. kad nėra žinomų duomenų, kurie prieštarautų šiame prašyme nurodytiems duomenims apie asmenines aplinkybes bei pajamas.

Vieta                                              Data     Tarnybinis antspaudas ir parašas




