Drogi Kliencie

Za pomocą poniższych formularzy uzyskasz większy (maksymalny) zwrot podatku.
1. PRZEJAZDY.
Jeśli dojeżdżałeś do pracy na terenie Austrii oraz z Polski do Austrii - proszę wypełnić i podpisać.
2. OŚWIADCZENIE O PRZEGLĄDZIE SAMOCHODU.
Jako dodatkowe poświadczenie stanu licznika samochodu, którego używałeś - wypełnia i potwierdza stacja
diagnostyczna/mechanik samochodowy.
ϯ. ZAŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM.
Jako dodatkowe poświadczenie miejsca zamieszkania w Polsce- potwierdza urząd gminy/miasta/sołtys/wójt.

Jeśli posiadasz, nie zapomnij dołączyć:
-kopii imiennych rachunków za mieszkanie/hotel w Austrii 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 AUSTRII, 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

Jahr / Rok ……………….

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

..………

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)
Suma wydatków na przejazdy (warto
Suma wydatków na przejazdy (warto

rachunków EUR) / Summe der Fahrtkosten in EUR
rachunków PLN) / Summe der Fahrtkosten in PLN

2) Wege zwischen Wohnung am Arbeitsort und Arbeiststätte
Przejazdy pomi dzy miejscem zamieszkania (w Austrii a miejscem pracy

Arbeitsstätte
miejsce pracy

Wohnort - Anschrift, Fläche m2
mieszkanie - adres, powierzchnia m2

Beginn - Datum

Ende - Datum

rozpocz cie - data

zako czenie - data

Entfernung (km)
odległo

(km)

3) Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln / koszty przejazdów transportem publicznym
Liczba zał czonych biletów (szt.) / Anzahl der beigefügten Fahrkarten (Stk.)
Suma wydatków na przejazdy (warto biletów w EUR) /Summe der Fahrtkosten w EUR

;

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

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.)

Tage
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 AUSTRIACKIM URZĘDZIE PODATKOWYM
ZUR VORLAGE BEI DEM FINANZAMT

Zaświadczenie o stanie rodzinnym i miejscu zamieszkania pracownika
Bescheinigung über Wohnsitz und Familienstand des Arbeitnehmers
1. Nazwisko Name ....................................................................................................................
2. Imiona Vornamen...................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia
Geburtsdatum und Ort ...............................................................................................................
4. Miejsce zameldowania na pobyt stały ( Hauptwohnsitz )
Kod pocztowy, miejscowość
PLZ, Ort .....................................................................................................................................
Ulica i numer domu / lokalu
Straße und Haus-Nr .......................................................................................... Nr ..................
Województwo, gmina
Bezirk, Gemeinde ......................................................................................................................
5. Współmałżonek (Ehegatte)
Nazwisko (Familienname) ........................................................................................................
Imiona (Vornamen) ...................................................................................................................
Data i miejsce urodzenie
Geburtsdatum und Ort ...............................................................................................................
Data i miejsce zawarcia zwiąku małżeńskiego
Datum und Ort der Eheschliessung............................................................................................
7. Dzieci własne i przysposobione zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie
domowym z pracownikiem
Leibliche und Adoptivkinder des Arbeitnehmers, die zu seinem Haushalt gehören.
Nazwiska i imiona oraz daty urodzenia dzieci
( Namen, Vornamen sowie Geburtsdaten der Kinder)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8. Potwierdza się, że w/w osoba pod w/w adresem zamieszkuje wraz z wymienionymi
członkami rodziny i pozostaje tam zameldowana na stałe także w trakcie czasowego
wyjazdu do pracy za granicę.
Es wird bestätigt, daß die o.g. Person unter o.a. Anschrift mit genannten
Haushaltsangehörigen wohnt und dort auch während des Arbeitsaufenthalts im Ausland die
Hauptwohnung unterhält.

............................................................
Miejscowość i data ( Ort und Datum)

Potwierdzenie przez Urząd Meldunkowy

