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
Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift, Steuernummer)
Beschäftigt vom

Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift, Steuernummer)

(voraussichtlich) bis

Beschäftigt vom

(voraussichtlich) bis

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
€€
3.20 (tschechisch)

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt / Vyhotovení pro německý finanční úřad -

(Drittstaat)
in Landeswährung

(Drittstaat)
in Landeswährung

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.

Datum
Ort						

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)

Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu
daně z příjmu podle § 1 odst. 3, § 1a zákona o dani z příjmu pro rok 20__
(Příloha - Pracovníci přecházející pravidelně hranici za prací v EU / EHP)
Upozornění:
Pracovníkům, kteří mají státní příslušnost jednoho z členských států EU / EHP, kteří nemají ve Spolkové republice Německo (tuzemsko) bydliště ani
obvyklý pobyt, bude na základě této žádosti vystaveno potvrzení o osobních poměrech, které jsou rozhodující pro daňovou srážku ze mzdy. Toto
potvrzení je třeba předložit zaměstnavateli. Toto potvrzení vydává finanční úřad v místě, kde se nachází provozovna zaměstnavatele.
Budete projednán jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu, jestliže celková částka vašich příjmů podléhá nejméně z 90 %
německé dani z příjmu nebo pokud příjmy nepodléhající německé dani z příjmu nepřekračují základní nezdanitelnou částku (příp. sníženou podle
poměrů v zemi vašeho bydliště). Pokud jste ženatý/vdaná nebo pokud jste osoba, která uzavřela registrované partnerství a nežijete trvale odděleně,
předpokládá se pro potvrzení daňové třídy III, že součet příjmů obou manželů / partnerů odpovídá příjmovým hranicím, přičemž se základní nezdanitelná
částka násobí dvěma; dalším předpokladem je, že manželka / manžel či partnerka / partner má bydliště v některém státě EU / EHP nebo ve Švýcarsku.
V takovém případě musí tento formulář podepsat také manželka / manžel či partnerka / partner. Níže uvedené údaje musí být v části D potvrzeny vaším
příslušným zahraničním daňovým orgánem; toto není nutné, pokud již existuje příloha potvrzená zahraničním daňovým orgánem za jedno ze dvou
předcházejících zdaňovacích období a pokud nedošlo ke změně poměrů.
Pro uplatnění nároku na další daňové úlevy včetně nezdanitelné položky na dítě použijte navíc formulář „Žádost o úlevu na dani ze mzdy“.
Po uplynutí kalendářního roku jste vy a příp. vaše manželka / manžel či partnerka / partner povinen/povinna podat přiznání k dani z příjmu. Daň z příjmu
vyměřuje příslušný finanční úřad v místě, kde se nachází provozovna vašeho zaměstnavatele.
Podle zákonů o ochraně osobních údajů se poukazuje na to, že údaje poskytované v této žádosti se shromažďují podle §§ 149, 150 daňového řádu
(AO) a §§ 1 odst. 3, 1a odst. 1 č. 2, 39 odst. 2 a 3 zákona o dani z příjmu (EStG). Informace o zpracování osobních údajů v celní správě, o vašich
právech daných obecným nařízením o ochraně osobních údajů a o kontaktních osobách v otázkách ochrany osobních údajů jsou uvedeny v obecných
informačních materiálech finanční správy. Tyto informační materiály najdete na webových stránkách www.finanzamt.de (v rubrice „Datenschutz“) nebo
je obdržíte u svého finančního úřadu.
Bílá políčka formuláře vyplňte nebo označte

 Osobní údaje
Osoba podávající žádost

Manžel / manželka či registrovaný /-á partner / partnerka

Příjmení, jméno a popř. rodné jméno

Příjmení, jméno a popř. rodné jméno

Daňové identifikační číslo - pokud bylo přiděleno -

Datum narození

den měsíc rok

Daňové identifikační číslo - pokud bylo přiděleno -

Státní příslušnost

Datum narození

den měsíc rok

Státní příslušnost

Bydliště v cizině (ulice, číslo domu, PSČ, místo, stát)
Naposledy příslušný finanční úřad v Německu, daňové číslo
Zaměstnavatel v Německu (jméno, adresa, daňové číslo)

Zaměstnavatel v Německu (jméno, adresa, daňové číslo)

Zaměstnaný /á od

Zaměstnaný /á od

(pravděpodobně) do

(pravděpodobně) do

Žádám o daňovou třídu I
Žádám o daňovou
třídu III

U manželů / partnerů, kteří oba pobírají mzdu: Žádáme o
kombinaci daňových tříd

Potvrzení pro daňové srážky ze mzdy pro tento
kalendářní rok mi již byla vystavena

Ne

III / V
IV / IV
Ano, finančním úřadem

V / III

 Údaje o příjmech osoby podávající žádost
Předpokládaná hrubá mzda (včetně naturální mzdy, odměn, tantiém atd.)
v Německu					
v zemi bydliště		

v/ve			

(třetí země)
v národní měně

v/ve			
v národní měně druh příjmu

(třetí země)
v národní měně

v národní měně

€
Předpokládané jiné příjmy
v Německu					
druh příjmu

v zemi bydliště		
druh příjmu
€

 Údaje o příjmech manžela / manželky či registrovaný /-á partnera / partnerky
Předpokládaná hrubá mzda (včetně naturální mzdy, odměn, tantiém atd.)
v Německu					
v zemi bydliště		
€
€
Předpokládané jiné příjmy
v Německu					
druh příjmu

v zemi bydliště		
druh příjmu

v/ve			

(třetí země)
v národní měně

v/ve			
v národní měně druh příjmu

(třetí země)
v národní měně

v národní měně

€
3.20 (tschechisch)

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt / Vyhotovení pro německý finanční úřad -

Prohlášení
Část D nebyla vyplněna, protože za jedno ze dvou předcházejících zdaňovacích období (kalendářní rok __________________, daňové číslo
________________________) již bylo předloženo potvrzení zahraničního daňového orgánu a poměry se nezměnily.
Plná moc: Toto osvědčení nemá být zasláno mně, ale (např. zaměstnavateli)
Jméno, adresa (ulice, číslo domu, PSČ, místo)

- Pokud je žádost podávána poprvé: Připojte kopii cestovního pasu či občanského průkazu. –

(podpis osoby podávající žádost)

(datum)

(podpis manžela/manželky či partnera/partnerky)

 Potvrzení zahraničního daňového orgánu
Název a adresa zahraničního daňového orgánu
Tímto se potvrzuje,
1. že daňový poplatník/daňoví poplatníci uvedený / uvedení na str. 1 má/mají bydliště v naší zemi;
2. že není známo nic, co by bylo v rozporu s údaji o osobních a příjmových poměrech uvedených v této žádosti.

místo

		

datum

úřední razítko a podpis

Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu
daně z příjmu podle § 1 odst. 3, § 1a zákona o dani z příjmu pro rok 20__
(Příloha - Pracovníci přecházející pravidelně hranici za prací v EU / EHP)
Upozornění:
Pracovníkům, kteří mají státní příslušnost jednoho z členských států EU / EHP, kteří nemají ve Spolkové republice Německo (tuzemsko) bydliště ani
obvyklý pobyt, bude na základě této žádosti vystaveno potvrzení o osobních poměrech, které jsou rozhodující pro daňovou srážku ze mzdy. Toto
potvrzení je třeba předložit zaměstnavateli. Toto potvrzení vydává finanční úřad v místě, kde se nachází provozovna zaměstnavatele.
Budete projednán jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu, jestliže celková částka vašich příjmů podléhá nejméně z 90 %
německé dani z příjmu nebo pokud příjmy nepodléhající německé dani z příjmu nepřekračují základní nezdanitelnou částku (příp. sníženou podle
poměrů v zemi vašeho bydliště). Pokud jste ženatý/vdaná nebo pokud jste osoba, která uzavřela registrované partnerství a nežijete trvale odděleně,
předpokládá se pro potvrzení daňové třídy III, že součet příjmů obou manželů / partnerů odpovídá příjmovým hranicím, přičemž se základní nezdanitelná
částka násobí dvěma; dalším předpokladem je, že manželka / manžel či partnerka / partner má bydliště v některém státě EU / EHP nebo ve Švýcarsku.
V takovém případě musí tento formulář podepsat také manželka / manžel či partnerka / partner. Níže uvedené údaje musí být v části D potvrzeny vaším
příslušným zahraničním daňovým orgánem; toto není nutné, pokud již existuje příloha potvrzená zahraničním daňovým orgánem za jedno ze dvou
předcházejících zdaňovacích období a pokud nedošlo ke změně poměrů.
Pro uplatnění nároku na další daňové úlevy včetně nezdanitelné položky na dítě použijte navíc formulář „Žádost o úlevu na dani ze mzdy“.
Po uplynutí kalendářního roku jste vy a příp. vaše manželka / manžel či partnerka / partner povinen/povinna podat přiznání k dani z příjmu. Daň z příjmu
vyměřuje příslušný finanční úřad v místě, kde se nachází provozovna vašeho zaměstnavatele.
Podle zákonů o ochraně osobních údajů se poukazuje na to, že údaje poskytované v této žádosti se shromažďují podle §§ 149, 150 daňového řádu
(AO) a §§ 1 odst. 3, 1a odst. 1 č. 2, 39 odst. 2 a 3 zákona o dani z příjmu (EStG). Informace o zpracování osobních údajů v celní správě, o vašich
právech daných obecným nařízením o ochraně osobních údajů a o kontaktních osobách v otázkách ochrany osobních údajů jsou uvedeny v obecných
informačních materiálech finanční správy. Tyto informační materiály najdete na webových stránkách www.finanzamt.de (v rubrice „Datenschutz“) nebo
je obdržíte u svého finančního úřadu.
Bílá políčka formuláře vyplňte nebo označte

 Osobní údaje
Osoba podávající žádost

Manžel / manželka či registrovaný /-á partner / partnerka

Příjmení, jméno a popř. rodné jméno

Příjmení, jméno a popř. rodné jméno

Daňové identifikační číslo - pokud bylo přiděleno -

Datum narození

den měsíc rok

Daňové identifikační číslo - pokud bylo přiděleno -

Státní příslušnost

Datum narození

den měsíc rok

Státní příslušnost

Bydliště v cizině (ulice, číslo domu, PSČ, místo, stát)
Naposledy příslušný finanční úřad v Německu, daňové číslo
Zaměstnavatel v Německu (jméno, adresa, daňové číslo)

Zaměstnavatel v Německu (jméno, adresa, daňové číslo)

Zaměstnaný /á od

Zaměstnaný /á od

(pravděpodobně) do

(pravděpodobně) do

Žádám o daňovou třídu I
Žádám o daňovou
třídu III

U manželů / partnerů, kteří oba pobírají mzdu: Žádáme o
kombinaci daňových tříd

Potvrzení pro daňové srážky ze mzdy pro tento
kalendářní rok mi již byla vystavena

Ne

III / V
IV / IV
Ano, finančním úřadem

V / III

 Údaje o příjmech osoby podávající žádost
Předpokládaná hrubá mzda (včetně naturální mzdy, odměn, tantiém atd.)
v Německu					
v zemi bydliště		

v/ve			

(třetí země)
v národní měně

v/ve			
v národní měně druh příjmu

(třetí země)
v národní měně

v národní měně

€
Předpokládané jiné příjmy
v Německu					
druh příjmu

v zemi bydliště		
druh příjmu
€

 Údaje o příjmech manžela / manželky či registrovaný /-á partnera / partnerky
Předpokládaná hrubá mzda (včetně naturální mzdy, odměn, tantiém atd.)
v Německu					
v zemi bydliště		
€
€
Předpokládané jiné příjmy
v Německu					
druh příjmu

v zemi bydliště		
druh příjmu

v/ve			

(třetí země)
v národní měně

v/ve			
v národní měně druh příjmu

(třetí země)
v národní měně

v národní měně

€
3.20 (tschechisch)

- Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde / Vyhotovení pro zahraniční daňový úřad -

Prohlášení
Část D nebyla vyplněna, protože za jedno ze dvou předcházejících zdaňovacích období (kalendářní rok __________________, daňové číslo
________________________) již bylo předloženo potvrzení zahraničního daňového orgánu a poměry se nezměnily.
Plná moc: Toto osvědčení nemá být zasláno mně, ale (např. zaměstnavateli)
Jméno, adresa (ulice, číslo domu, PSČ, místo)

- Pokud je žádost podávána poprvé: Připojte kopii cestovního pasu či občanského průkazu. –

(podpis osoby podávající žádost)

(datum)

(podpis manžela/manželky či partnera/partnerky)

 Potvrzení zahraničního daňového orgánu
Název a adresa zahraničního daňového orgánu
Tímto se potvrzuje,
1. že daňový poplatník/daňoví poplatníci uvedený / uvedení na str. 1 má/mají bydliště v naší zemi;
2. že není známo nic, co by bylo v rozporu s údaji o osobních a příjmových poměrech uvedených v této žádosti.

místo

		

datum

úřední razítko a podpis

