Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 3, § 1a EStG für 20__
(Anlage Grenzpendler EU/EWR)
Zur Beachtung:

Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit eines EU-/ EWR-Staates, die in der Bundesrepublik Deutschland (Inland) weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, wird auf Grund dieses Antrags 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 unterliegt
oder wenn die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag (ggf. nach den Verhältnissen Ihres Wohnsitzstaates gemindert)
nicht übersteigen. Sind Sie verheiratet oder haben Sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet und leben von Ihrem Ehegatten / Lebenspartner nicht dauernd
getrennt, ist für die Bescheinigung der Steuerklasse III Voraussetzung, dass die Einkünfte beider Ehegatten / Lebenspartner zusammen die Einkommensgrenzen
erfüllen, wobei der Grundfreibetrag zu verdoppeln ist; weitere Voraussetzung ist, dass der Ehegatte / Lebenspartner seinen Wohnsitz in einem EU-/ EWR-Staat oder
der Schweiz hat. In diesem Fall ist dieser Vordruck auch von Ihrem Ehegatten / Lebenspartner zu unterschreiben. Lassen Sie sich bitte Ihre nachfolgenden Angaben
durch die für Sie zuständige ausländische Steuerbehörde in Abschnitt D bestätigen; hierauf kann verzichtet werden, wenn für einen der beiden vorangegangenen
Veranlagungszeiträume bereits eine von der ausländischen Steuerbehörde bestätigte Anlage vorliegt und sich die Verhältnisse nicht geändert haben.
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 / Lebenspartner zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. Für die Durchführung
der Einkommensteuerveranlagung ist das Betriebsstättenfinanzamt Ihres Arbeitgebers zuständig.
Nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze wird darauf hingewiesen, dass die mit diesem Antrag angeforderten Daten auf Grund der §§ 149, 150 der Abgabenordnung (AO) und der §§ 1 Abs. 3, 1a Abs. 1 Nr. 2, 39 Abs. 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) erhoben werden. Informationen über die
Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre
Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Ⓐ Angaben zur Person

Weiße Felder bitte ausfüllen oder

Antragstellende Person
Identifikationsnummer - soweit erhalten -

Ehegatte / Lebenspartner
Identifikationsnummer - soweit erhalten -

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Tag Monat Jahr Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

ankreuzen.

Tag Monat Jahr Staatsangehörigkeit

Wohnsitz im Ausland (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat)
Zuletzt zuständiges inländisches Finanzamt, Steuernummer
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Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift, Steuernummer)

Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift, Steuernummer)

(voraussichtlich) bis

Beschäftigt vom

(voraussichtlich) bis

Beschäftigt vom

Ich beantrage die Steuerklasse I
Ich beantrage die Steuerklasse III

Bei Ehegatten / Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn
beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination

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

Nein

III / V
IV / IV
Ja, vom Finanzamt

V / III

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

(Drittstaat)
in Landeswährung

€
Voraussichtliche andere Einkünfte
im Inland						
Einkunftsart

im Wohnsitzstaat			
Einkunftsart

in			
in Landeswährung Einkunftsart

(Drittstaat)
in Landeswährung

€€

 Angaben zu den Einkünften des Ehegatten / Lebenspartners
Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.)
im Inland						
im Wohnsitzstaat			
in			
in Landeswährung
€
€
Voraussichtliche andere Einkünfte
im Inland						
im Wohnsitzstaat			
in			
Einkunftsart
Einkunftsart
in Landeswährung Einkunftsart
€€

(Drittstaat)
in Landeswährung

(Drittstaat)
in Landeswährung

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

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.

Vollmacht: Die Bescheinigung soll nicht mir zugesandt werden, sondern an (z. B. an den Arbeitgeber)
Name, Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

- Bei erstmaliger Antragstellung: Bitte Kopie des Reisepasses oder Personalausweises beifügen -

(Datum)

(Unterschrift der antragstellenden Person)

(Unterschrift des Ehegatten / Lebenspartners)

Ⓓ Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde
Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde
Es wird hiermit bestätigt,
1. dass die auf der Seite 1 genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 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.

Ort

Datum
						

Dienststempel und Unterschrift

Verfügung des Finanzamts
1. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt mindestens zu 90% der deutschen Einkommensteuer oder die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen nicht den Grundfreibetrag; Grundsatz: Steuerklasse I; im Fall von Ehegatte / Lebenspartnern
müssen für die Berücksichtigung der Steuerklasse III die gemeinsamen Einkünfte die Einkommensvoraussetzungen unter Verdopplung des
Grundfreibetrags erfüllen; Bescheinigung nach § 1 Abs. 3 i. V. m. § 39 Abs. 2 und 3 EStG ist zu erteilen.
Gültig vom - bis
a) - Maßgebliche Steuerklasse / Faktor / Zahl der Kinderfreibeträge........................
- die Steuerklasse / Faktor / Zahl der Kinderfreibeträge ist zu ändern in .............

Gültig vom - bis
EUR

b) Freibetrag / Hinzurechnungsbetrag insgesamt
(lt. Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) ...........................................................
bisher berücksichtigt ........................................................................................
verbleibender Betrag ........................................................................................

Gültig vom - bis

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) Vormerken für ESt-Veranlagung ........................................................................................................
2. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt nicht mindestens zu 90% der deutschen Einkommensteuer und die nicht der deutschen
Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen den Grundfreibetrag; Bescheinigung nach § 1 Abs. 4 EStG ist zu erteilen (nur in Freibetragsfällen).
Gültig vom - bis
a) Maßgebliche Steuerklasse            eins
   sechs
b) Freibeträge:
Werbungskosten ..............................................................................................
Sonderausgaben - § 10b EStG ........................................................................
- §§ 10e, 10i EStG ...............................................................
Freibetrag insgesamt .......................................................................................
bisher berücksichtigt ........................................................................................
verbleibender Freibetrag .................................................................................

EUR

Gültig vom - bis

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 an Antragsteller / Bevollmächtigten versandt am ..............................................................
4. Z. d. A.
(Sachgebietsleiter)

(Datum)

(Sachbearbeiter)

Prašymas laikyti pagal Vokietijos pajamų mokesčio įstatymo (EStG) 1 str. 3 pastr., 1a str. be
išlygų apmokestinamu darbuotoju už 20___ m.
(Priedas. ES / EEE tarpvalstybinis darbuotojas)

Atkreipkite dėmesį:
ES / EEE šalių pilietybę turintiems darbuotojams, kurie Vokietijos Federacinėje Respublikoje neturi nei nuolatinės, nei įprastinės gyvenamosios vietos, remiantis
šiuo prašymu išduodama pažyma apie darbo užmokesčiui taikomą mokesčių tarifą, kuris nustatomas atsižvelgiant į asmenines aplinkybes. Ją reikia pateikti
darbdaviui. Pažymas išduoda nuolatinės verslo buveinės mokesčių inspekcija.
Jūs be išlygų laikomas pajamų mokesčiu apmokestinamu asmeniu, jei mažiausiai 90% bendros visų Jūsų pajamų sumos apmokestintina Vokietijos pajamų
mokesčiu arba jei Jūsų pajamos, kurios neapmokestintinos pajamų mokesčiu Vokietijoje, neviršija neapmokestinamojo pajamų dydžio (atitinkamais atvejais
sumažinus Jūsų gyvenamosios vietos valstybės nustatyta tvarka). Jei Jūs vedęs / ištekėjusi arba pagrindėte įregistruotą partnerystę ir su savo sutuoktiniu / registruotuoju partneriu nuolat negyvenate atskirai, galite gauti III apmokestinimo klasės pažymą su sąlyga, kad abiejų sutuoktinių / registruotųjų partnerių pajamos
kartu paėmus ir padvigubinus neapmokestinamąjį pajamų dydį neviršija nustatytos pajamų ribos; kita sąlyga yra ta, kad sutuoktinio / registruotojo partnerio
gyvenamoji vieta yra ES/EEE šalyje arba Šveicarijoje. Tuomet formą turi pasirašyti ir Jūsų sutuoktinis / registruotasis partneris. Prašom kreiptis į savo mokesčių
inspekciją užsienyje, kad ji patvirtintų D skiltyje Jūsų pateiktus duomenis; to daryti nereikia, jei iš užsienio mokesčių inspekcijos jau buvo gautas patvirtintas
priedas už vieną iš dviejų paskutinių mokestinių laikotarpių ir jei duomenys nepasikeitė.
Jei pageidaujate gauti kitų mokestinių lengvatų, įskaitant ir tai, kad Jums būtų taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis už vaikus, prašome
papildomai užpildyti formą „Prašymas sumažinti darbo užmokesčio mokestį“.
Pasibaigus kalendoriniams metams Jūs ir atitinkamais atvejais Jūsų sutuoktinis / registruotasis partneris privalo pateikti pajamų deklaraciją. Pajamų mokesčio
tarifą nustato nuolatinės verslo buveinės mokesčių inspekcija.
Duomenų apsaugos įstatymų tvarka primename, kad prašyme reikalaujami pateikti duomenys renkami pagal Vokietijos bendrojo mokesčių kodekso (AO)
149, 150 str. ir pagal Vokietijos pajamų mokesčio įstatymo (EStG) 1 str. 3 pastr., 1a str. 1 pastr. Nr. 2, 39 str. 2 ir 3 pastr. Informaciją apie tai, kaip mokesčių
administracija tvarko Jūsų duomenis, ir apie savo teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei apie savo kontaktinius asmenis duomenų apsaugos
klausimais Jūs rasite bendrajame mokesčių administracijos informaciniame pranešime. Šį informacinį pranešimą rasite svetainėje www.finanzamt.de (skiltyje
„Datenschutz“) arba gausite mokesčių inspekcijoje.
Prašome užpildyti baltus langelius arba pažymėti kryželiu

 Asmens duomenys
Prašymą teikiantis asmuo

Sutuoktinis / registruotasis partneris

Pavardėir vardas ir, jei keitėsi, gimus gauta pavardė

Pavardėir vardas ir, jei keitėsi, gimus gauta pavardė

Identifikacinis numeris (jei suteiktas)

Gimimo data

Identifikacinis numeris (jei suteiktas)

Diena mėnuo metai

Pilietybė

Gimimo data

Diena mėnuo metai Pilietybė

Gyvenamoji vieta užsienyje (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas / kaimas, valstybė)
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Jūsų paskutinė mokesčių inspekcija Vokietijoje, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris
Darbdavys Vokietijoje (pavadinimas, adresas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

Darbdavys Vokietijoje (pavadinimas, adresas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

Dirba nuo

Dirba nuo

(apytikriai) iki

(apytikriai) iki

Prašau suteikti man I apmokestinimo klasę
Prašau suteikti man III
apmokestinimo klasę

Sutuoktiniai / registruotieji partneriai, kurių kiekvienas gauna darbo užmokestį:
Prašome mums taikyti mišrųjį tarifą pagal šias apmokestinimo klases

Pažymos apie per einamuosius kalendorinius metus nuo darbo užmokesčio
sumokėtus mokesčius man jau išduotos

III / V
IV / IV
V / III
Taip, išdavė mokesčių inspekcija

Ne

 Duomenys apie prašymą teikiančio asmens pajamas
Numatomas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (įskaitant pajamas natūra, premijas, gautas pelno dalis ir t. t.)
Vokietijoje					
Gyvenamosios vietos valstybė		
(kur)
Šalies nacionaline valiuta

(Trečioji
valstybė)
Šalies nacionaline valiuta

€
Kitos numatomos pajamos
Vokietijoje					
Pajamų rūšis

Gyvenamosios vietos valstybė		

Pajamų rūšis

(kur)

Šalies nacionaline valiuta Pajamų rūšis

(Trečioji
valstybė)
Šalies nacionaline valiuta

€€

 Duomenys apie sutuoktinio / registruotojo partnerio pajamas
Numatomas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (įskaitant pajamas natūra, premijas, gautas pelno dalis ir t. t.)
(Trečioji
Vokietijoje					
Gyvenamosios vietos valstybė		
(kur)
valstybė)
Šalies nacionaline valiuta
Šalies nacionaline valiuta
€
€
Kitos numatomos pajamos
(Trečioji
Vokietijoje					
Gyvenamosios vietos valstybė		
(kur)
valstybė)
Pajamų rūšis
Šalies nacionaline valiuta
Pajamų rūšis
Šalies nacionaline valiuta Pajamų rūšis
€€
- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt / Oficialus nuorašas mokesčių inspekcijai Vokietijoje -

Pareiškimas
D skiltis yra neužpildyta, nes jau buvo pateiktas užsienio mokesčių inspekcijos patvirtinimas apie vieną iš dviejų paskutinių mokestinių
laikotarpių (kalendoriniai metai _________, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ______________________).
Įgaliojimas: Pažymą prašome siųsti ne man, o (pvz., darbdaviui)
Pavardė, adresas (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas / kaimas)

- Prašymą teikiant pirmą kartą, prašome pridėti paso arba asmens kortelės kopiją. -

(Data)

(Prašymą teikiančio asmens parašas)

(Sutuoktinio / registruotojo partnerio parašas)

 Užsienio mokesčių įstaigos patvirtinimas
Užsienio mokesčių įstaigos pavadinimas ir adresas
Patvirtiname, kad:
1. 1-ajame puslapyje nurodytas asmu / nurodyti asmenys nuolat gyvena mūsų valstybėje.
2. Nėra žinoma nieko, kas prieštarautų šiame prašyme pateiktiems duomenims apie asmenines aplinkybes bei pajamas.

Vieta

Data

Tarnybinis antspaudas ir parašas

Prašymas laikyti pagal Vokietijos pajamų mokesčio įstatymo (EStG) 1 str. 3 pastr., 1a str. be
išlygų apmokestinamu darbuotoju už 20___ m.
(Priedas. ES / EEE tarpvalstybinis darbuotojas)

Atkreipkite dėmesį:
ES / EEE šalių pilietybę turintiems darbuotojams, kurie Vokietijos Federacinėje Respublikoje neturi nei nuolatinės, nei įprastinės gyvenamosios vietos, remiantis
šiuo prašymu išduodama pažyma apie darbo užmokesčiui taikomą mokesčių tarifą, kuris nustatomas atsižvelgiant į asmenines aplinkybes. Ją reikia pateikti
darbdaviui. Pažymas išduoda nuolatinės verslo buveinės mokesčių inspekcija.
Jūs be išlygų laikomas pajamų mokesčiu apmokestinamu asmeniu, jei mažiausiai 90% bendros visų Jūsų pajamų sumos apmokestintina Vokietijos pajamų
mokesčiu arba jei Jūsų pajamos, kurios neapmokestintinos pajamų mokesčiu Vokietijoje, neviršija neapmokestinamojo pajamų dydžio (atitinkamais atvejais
sumažinus Jūsų gyvenamosios vietos valstybės nustatyta tvarka). Jei Jūs vedęs / ištekėjusi arba pagrindėte įregistruotą partnerystę ir su savo sutuoktiniu / registruotuoju partneriu nuolat negyvenate atskirai, galite gauti III apmokestinimo klasės pažymą su sąlyga, kad abiejų sutuoktinių / registruotųjų partnerių pajamos
kartu paėmus ir padvigubinus neapmokestinamąjį pajamų dydį neviršija nustatytos pajamų ribos; kita sąlyga yra ta, kad sutuoktinio / registruotojo partnerio
gyvenamoji vieta yra ES/EEE šalyje arba Šveicarijoje. Tuomet formą turi pasirašyti ir Jūsų sutuoktinis / registruotasis partneris. Prašom kreiptis į savo mokesčių
inspekciją užsienyje, kad ji patvirtintų D skiltyje Jūsų pateiktus duomenis; to daryti nereikia, jei iš užsienio mokesčių inspekcijos jau buvo gautas patvirtintas
priedas už vieną iš dviejų paskutinių mokestinių laikotarpių ir jei duomenys nepasikeitė.
Jei pageidaujate gauti kitų mokestinių lengvatų, įskaitant ir tai, kad Jums būtų taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis už vaikus, prašome
papildomai užpildyti formą „Prašymas sumažinti darbo užmokesčio mokestį“.
Pasibaigus kalendoriniams metams Jūs ir atitinkamais atvejais Jūsų sutuoktinis / registruotasis partneris privalo pateikti pajamų deklaraciją. Pajamų mokesčio
tarifą nustato nuolatinės verslo buveinės mokesčių inspekcija.
Duomenų apsaugos įstatymų tvarka primename, kad prašyme reikalaujami pateikti duomenys renkami pagal Vokietijos bendrojo mokesčių kodekso (AO)
149, 150 str. ir pagal Vokietijos pajamų mokesčio įstatymo (EStG) 1 str. 3 pastr., 1a str. 1 pastr. Nr. 2, 39 str. 2 ir 3 pastr. Informaciją apie tai, kaip mokesčių
administracija tvarko Jūsų duomenis, ir apie savo teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei apie savo kontaktinius asmenis duomenų apsaugos
klausimais Jūs rasite bendrajame mokesčių administracijos informaciniame pranešime. Šį informacinį pranešimą rasite svetainėje www.finanzamt.de (skiltyje
„Datenschutz“) arba gausite mokesčių inspekcijoje.
Prašome užpildyti baltus langelius arba pažymėti kryželiu

 Asmens duomenys
Prašymą teikiantis asmuo

Sutuoktinis / registruotasis partneris

Pavardėir vardas ir, jei keitėsi, gimus gauta pavardė

Pavardėir vardas ir, jei keitėsi, gimus gauta pavardė

Identifikacinis numeris (jei suteiktas)

Gimimo data

Identifikacinis numeris (jei suteiktas)

Diena mėnuo metai

Pilietybė

Gimimo data

Diena mėnuo metai Pilietybė

Gyvenamoji vieta užsienyje (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas / kaimas, valstybė)
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Jūsų paskutinė mokesčių inspekcija Vokietijoje, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris
Darbdavys Vokietijoje (pavadinimas, adresas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

Darbdavys Vokietijoje (pavadinimas, adresas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

Dirba nuo

Dirba nuo

(apytikriai) iki

(apytikriai) iki

Prašau suteikti man I apmokestinimo klasę
Prašau suteikti man III
apmokestinimo klasę

Sutuoktiniai / registruotieji partneriai, kurių kiekvienas gauna darbo užmokestį:
Prašome mums taikyti mišrųjį tarifą pagal šias apmokestinimo klases

Pažymos apie per einamuosius kalendorinius metus nuo darbo užmokesčio
sumokėtus mokesčius man jau išduotos

III / V
IV / IV
V / III
Taip, išdavė mokesčių inspekcija

Ne

 Duomenys apie prašymą teikiančio asmens pajamas
Numatomas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (įskaitant pajamas natūra, premijas, gautas pelno dalis ir t. t.)
Vokietijoje					
Gyvenamosios vietos valstybė		
(kur)
Šalies nacionaline valiuta

(Trečioji
valstybė)
Šalies nacionaline valiuta

€
Kitos numatomos pajamos
Vokietijoje					
Pajamų rūšis

Gyvenamosios vietos valstybė		

Pajamų rūšis

(kur)

Šalies nacionaline valiuta Pajamų rūšis

(Trečioji
valstybė)
Šalies nacionaline valiuta

€€

 Duomenys apie sutuoktinio / registruotojo partnerio pajamas
Numatomas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (įskaitant pajamas natūra, premijas, gautas pelno dalis ir t. t.)
(Trečioji
Vokietijoje					
Gyvenamosios vietos valstybė		
(kur)
valstybė)
Šalies nacionaline valiuta
Šalies nacionaline valiuta
€
€
Kitos numatomos pajamos
(Trečioji
Vokietijoje					
Gyvenamosios vietos valstybė		
(kur)
valstybė)
Pajamų rūšis
Šalies nacionaline valiuta
Pajamų rūšis
Šalies nacionaline valiuta Pajamų rūšis
€€
- Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde / Oficialus nuorašas mokesčių inspekcijai užsienyje -

Pareiškimas
D skiltis yra neužpildyta, nes jau buvo pateiktas užsienio mokesčių inspekcijos patvirtinimas apie vieną iš dviejų paskutinių mokestinių
laikotarpių (kalendoriniai metai _________, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ______________________).
Įgaliojimas: Pažymą prašome siųsti ne man, o (pvz., darbdaviui)
Pavardė, adresas (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas / kaimas)

- Prašymą teikiant pirmą kartą, prašome pridėti paso arba asmens kortelės kopiją. -

(Data)

(Prašymą teikiančio asmens parašas)

(Sutuoktinio / registruotojo partnerio parašas)

 Užsienio mokesčių įstaigos patvirtinimas
Užsienio mokesčių įstaigos pavadinimas ir adresas
Patvirtiname, kad:
1. 1-ajame puslapyje nurodytas asmu / nurodyti asmenys nuolat gyvena mūsų valstybėje.
2. Nėra žinoma nieko, kas prieštarautų šiame prašyme pateiktiems duomenims apie asmenines aplinkybes bei pajamas.

Vieta

Data

Tarnybinis antspaudas ir parašas

