Drogi Kliencie

Za pomocą poniższych formularzy uzyskasz większy (maksymalny) zwrot podatku.
1. PRZEJAZDY.
Jeśli dojeżdżałeś do pracy na terenie Niemiec oraz z Polski do Niemiec - proszę wypełnić i podpisać.
2. OŚWIADCZENIE O PRZEGLĄDZIE SAMOCHODU.
Jako dodatkowe poświadczenie stanu licznika samochodu, którego używałeś - wypełnia i potwierdza stacja
diagnostyczna/mechanik samochodowy.
3. ZAŚWIADCZENIE O SKŁADKACH ZUS.
Jeżeli miałeś polskiego pracodawcę , który Cię oddelegował do pracy w Niemczech – wypełnia pracodawca.
4. EINSATZWECHSELTÄTIGKEIT.
Jeśli pracowałeś wiecej niż 8 godzin dziennie jako montażysta, budowlaniec, kierowca itp. – wypełnia pracodawca.
5. ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY.
Jeśli dziecko w wieku pomiędzy 18 a 27 lat uczęszcza do szkoły/studiuje - wypełnia szkoła/uczelnia.
6. ZAŚWIADCZENIE O POBIERANIU ZASIŁKU NA DZIECI.
Jeśli pobierałeś lub nie, świadczenia rodzinne w Polsce - wypełnia ROPS, MOPS, ośrodek pomocy społecznej.
Jeśli posiadasz, nie zapomnij dołączyć:
-kopii imiennych rachunków za mieszkanie/hotel w Niemczech oraz innych opłat jak media. Jako współlokator
- oświadczenie właściciela lokalu w jęz. niemieckim, że dopłacałeś do czynszu.
-kopii paraganów za paliwo, kopii biletów autobusowych, kolejowych, U-Bahn, kopię dowodu rejestracyjnego
samochodu, rachunek za części samochodowe, wymianę oleju, rachunek za przegląd itp.
WAŻNE:
Jeśli jesteś kawalerem lub panną i chcesz odliczyć PRZEJAZDY z Polski lub KOSZTY MIESZKANIA W NIEMCZECH, załącz
kopię umowy najmu mieszkania/pokoju u rodziców lub akt własności mieszkania/domu w Polsce, przetłumaczone
na język niemiecki.
Orientacyjną kwotę zwrotu obliczysz na naszej stronie http://www.azdoradztwo.pl/oblicz-podatek.
Dodatkowych informacji uzyskasz pod nr telefonu 607 842 524 lub 77 4436191 w PN-PT godz. 10.00-16.00 i SO 9.00-12.00
oraz mailem pisząc na biuro@azdoradztwo.pl .

Pozdrawiamy
Dział Obsługi Klienta

Twoje
dokumenty

Zwrot
podatku

Nasz
wniosek
Urząd Skarbowy

......................................................................................................
Name, Vorname

Jahr / Rok …………………………...………

Imi i nazwisko

.........................................................................................................................................................................................................
Eigener Hausstand (ständiger Wohnsitz), Anschrift
Własne gospodarstwo domowe - stałe miejsce zamieszkania, adres

1) Fahrten zwischen dem Arbeitsort und eigenem Hausstand (Familienheimfahrten)
przejazdy pomi dzy miejscem pracy i miejscem stałego zamieszkania (wyjazdy do domu)
Arbeitsort
miejscowo

zatrudnienia

Hinfahrt-Datum

Rückfahrt-Datum

gefahrene km

Kennzeichen

P/F

data wyjazdu

data powrotu

przejechane km

numer rejestracyjmy

*

* bitte eintragen - prosz wpisa P= Privatfahrzeug (pojazd prywatny), F= Firmenfahrzeug (pojazd firmowy)

2) Wege zwischen Wohnung am Arbeitsort und Arbeiststätte / Fahrtkosten bei Einsatzwechseltätigkeit
Przejazdy pomi dzy miejscem zamieszkania (w Niemczech) a miejscem pracy

Arbeitsstätte
miejsce pracy

Wohnort
miejsce kwatery

Beginn - Datum

Ende - Datum

rozpocz cie - data

zako czenie - data

Entfernung (km)
odległo

Tage

(km)

Do wykazów 1 i 2 prosz zał czy kopi dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz uwiarygodni przebieg (km)
za pomoc dokumentów (np.. rachunków z serwisu, przegl dów techn. rachunków za tankowanie itp..)

3) Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln / koszty przejazdów transportem publicznym
liczba zał czonych biletów / Anzahl der beigefügten Fahrkarten
suma wydatków na przejazdy (warto biletów) /Summe der Fahrtkosten

;

Ort, Datum, Unterschrift………………………………………………………………………………………….
miejscowo , data, podpis

dni

OŚWIADCZENIE O PRZEGLĄDACH I NAPRAWACH POJAZDU SAMOCHODOWEGO
BESTAETIGUNG UEBER PKW-INSPEKTIONEN UND REPARATUREN

Samochód ……………..……………………………………… o numerach rejestracyjnych …………..…………………..…….
Der PKW/Typ
amtliche Kennzeichen

Pana/Pani ……………………………………… ur. ………………………… zamieszkały/a w ………………………………………..
von Herr/Frau
geb.
wohnhaft in

był/a w naszym warsztacie dnia ………………………………….. stan licznika km ……………………………………………
wurde in unserer Werkstatt am
Km-Stand

i w dniu ………………………………….. stan licznika km ……………………………………… sprawdzany/naprawiany.
und am
Km-Stand
repariert/ueberprueft

Potwierdzono dnia: …………………………. pieczątka warsztatu/podpis ……………………………………………………
Bestaetigt am
Stempel /Werkstatt/Unterschrift

DO PRZEDŁOŻENIA W NIEMIECKIEM URZĘDZIE PODATKOWYM
ZUR VORLAGE BEI DEM DEUTSCHEN FINANZAMT

Bescheinigung über die geleisteten Beiträge an ausländische Sozialversicherung
innerhalb des Zeitraums der Beschäftigung in Deutschland im Jahr ………..
Za!wiadczenie o odprowadzonych w Polsce sk"adkach na ubezpieczenie spo"eczne ZUS za okres zatrudnienia
w Niemczech w roku ……..

Name, Vorname des Arbeitnehmers:
Nazwisko, imi# pracownika

_______________________ur._________________

Arbeitgeber/Pracodawca

Arbeitnehmer/Pracownik

Sk"adka emerytalna

_____________________

_______________________

Sk"adka rentowa

_____________________

_______________________

Rentenversicherung:

Summe:

Summe:

Krankenversicherung:
Ubezpieczenie chorobowe:

______________________

Ubezpieczenie zdrowotne:

______________________
Summe:

___________________
Data/Datum

________________________________
Stempel pracodawcy oraz podpis
Stempel des Arbeitgebers und Unterschrift

Niniejsze za!wiadczenie wydano w celu przed"o#enia w niemieckim urz$dzie finansowym
Diese Bescheinigung dient zur Vorlage beim Finanzamt in Deutschland

EINSATZWECHSELTÄTIGKEIT
Bescheinigung zur Vorlage bei dem Finanzamt

Herr/Frau _____________________________________________
war im Kalenderjahr _____ bei uns als______________________ beschäftigt.
1. Infolge seiner/ihrer beruflichen Tätigkeit war er/sie _______ Tage an „ständig
wechselnden Einsatzstellen“ tätig.1)
2. Von diesen Tagen war Herr/Frau _________________________________________ an
_____
_____
_____

Arbeitstagen über
Arbeitstagen über
Arbeitstagen über

8 Stunden,
14 Stunden,
24 Stunden

von seinem/ihrem Wohnsitz abwesend.

3. Steuerfreie bzw. pauschal versteuerte Vergütung hierfür hat er/sie
in Höhe von _____________ €

nicht erhalten.

4. Die An- und Abreise zu den Einsatzstellen erfolgte:
mit Firmenfahrzeug

privat (vgl. Anlage)

5. Folgende Einsatzorte hat er/sie im Rahmen seiner/Ihrer Tätigkeit aufgesucht
a) mit dem eigenen Pkw

Zeitraum von bis
(tt.mm. – tt.mm.)

b) mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Einsatzort

Tage

c) in Sammelbeförderung

a)

d) als Mitfaher

Km einfache Strecke mit
b)
c)

d)

Stempel und Unterschrift der Firma
1)

Eine ständig wechselnde Einsatzstelle liegt vor, wenn sich die Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers aufgrund seiner individuellen beruflichen
Tätigkeit laufend örtlich ändert, z.B. Bau- und Montagearbeiter. R 37 Abs. 5 LStR

..............................................................
Piecz!" adresowa szko#y / uczelni
Stempel der Ausbildungsstelle

ZA!WIADCZENIE
Bescheinigung

Niniejszym za$wiadcza si!, %e

....................................................................

......................

Hiermit wird bescheinigt, dass

Imi! i nazwisko ucznia / studenta

Data urodzenia
Geburtsdatum

zamieszka#y(a)..........................................................................................................................................
adres ucznia/studenta (kod, miejscowo$", ulica numer)

wohnhaft

Syn / córka Pana/Pani...............................................................................................................................
imi! i nazwisko rodzica

Sohn / Tochter von

w roku szkolnym / akademickim............... / .................. by#(a) naszym uczniem / studentem.
im Schuljahr

unser(e) Schüler(in) / Student(in) war.

Nauka w/w ucznia/studenta w naszej szkole zako&czy#a si! / planowo ko&czy si! w roku ........................
Die Ausbildung in unserer Schule/Ausbildungsstelle endet (endete) im Jahre: .......

.........................................
Miejscowo$", data

..........................................
Podpis, piecz!" imienna

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel

Do przedłożenia w niemieckim Urzędzie Finansowym
Zur Vorlage beim deutschen Finanzamt

Zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego za rok 20….
Bescheinigung über die Familienzuschlag / Kindergeld fūr das Kalenderjahr 20….

Niniejszym oświadczam, że na dzieci
Hiermit wird bescheinnigt, daß für die nachstehenden Kinder
Imię i nazwisko rodzica
Vor- und Nachname des Elternteils

Nazwisko i imię dziecka
Name un Vorname des Kindes

Data urodzenia
Geburtsdatum

Zasiłek rodzinny w
polsce otrzymał
Familienzuschlag In Polen
erhalten

W okresie od do in der Zeit von bis

W wysokości
In Höhe von

tak/ja

nie/nein

PLN

tak/ja

nie/nein

PLN

tak/ja

nie/nein

PLN

tak/ja

nie/nein

PLN

tak/ja

nie/nein

PLN

tak/ja

nie/nein

PLN

tak/ja

nie/nein

PLN

tak/ja

nie/nein

PLN

tak/ja

nie/nein

PLN

Data – Datum …………………………………….

………………………………………………………………
Podpis, pieczęć imienna - Unterschrift / stempel

Do przedłożenia w niemieckim Urzędzie Finansowym
Zur Vorlage beim deutschen Finanzamt

