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

(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

V / III

Ja, vom Finanzamt

Ⓑ 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 (estnisch)

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt / Eksemplar Saksamaa maksuametile -

(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)

Piiramata tulumaksukohustusega töötajaks tunnistamise taotlus tulumaksuseaduse § 1 lg 3, § 1a järgi 20__
(Lisa: ELi / EMP majandusruumis tegutsevad piiriülesed töötajad)
Informatsiooniks

ELi / EMP liikmesriigi kodakondsusega töötajatele, kellel ei ole Saksamaa Liitvabariigis (siseriigis) ei alalist elukohta ega kindlat peatuspaika, väljastatakse käesoleva taotluse alusel tõend, mis sisaldab töötasult maksude arvestamise aluseks olevaid isiklikke maksustamisnäitajaid. See tõend tuleb
esitada tööandjale. Tõendi väljaandmiseks on pädev tööandja tegevuskoha maksuamet.
Juhul, kui Teie sissetulekute summa kuulub vähemalt 90% ulatuses Saksa tulumaksuga maksustamisele või kui Saksa tulumaksuga mittemaksustatavad sissetulekud ei ületa maksuvaba summat (vajadusel vähendatakse seda vastavalt Teie elukohajärgse riigi oludele), koheldakse Teid kui piiramata
tulumaksukohustusega isikut. Kui Te olete abielus või Te olete rajanud registreeritud kooselu ja Te ei ela oma abikaasast / elukaaslasest alaliselt lahus,
on III maksukategooria tõendi väljastamise tingimuseks see, et mõlema abikaasa / elukaaslase sissetulekud jäävad sissetuleku piirmääradesse, kusjuures maksuvaba summa kahekordistatakse; lisatingimuseks on see, et abikaasa/elukaaslase elukoht oleks ELi/EMP liikmesriigis või Šveitsis. Sellisel
juhul peab käesolevale vormile kirjutama alla ka Teie abikaasa / elukaaslane. Palun võtke oma järgnevate andmete kohta pädeva välisriigi maksuameti
kinnitus jaos D; sellest võib loobuda, kui kahest eelnevast maksustamisperioodist ühe kohta on juba olemas välisriigi maksuameti kinnitatud lisa ja
maksustamise asjaolud on jäänud samaks.
Muude maksusoodustuste, k.a maksuvabad summad laste eest, taotlemiseks kasutage palun täiendavalt vormi „Tulumaksusoodustuste taotlus“.
Ühe kalendriaasta möödumisel olete Te ning vajaduse korral ka Teie abikaasa / elukaaslane kohustatud esitama tuludeklaratsiooni. Tulumaksustamise
menetlemine kuulub Teie tööandja tegevuskoha maksuameti pädevusse.
Vastavalt andmekaitseseaduste sätetele juhime Teie tähelepanu sellele, et käesolevas taotluses nõutavate andmete kogumine toimub vastavalt maksuseadustiku (AO) §-dele 149, 150 ning tulumaksuseaduse (EStG) §-dele 1 lg 3, 1a lg 1 nr 2, 39 lg 2 ja 3. Informatsiooni maksuhalduses isikuandmete
töötlemise ja Teie isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate õiguste ning Teie kontaktisikute kohta andmekaitseküsimustes leiate rahandusvalitsuse
üldisest infokirjast. Selle infokirja leiate aadressilt www.finanzamt.de (rubriigi „Andmekaitse“ alt - ainult saksa keeles -) või saate selle oma maksuametist.
Palun täitke valged väljad või märkige ära ristiga.

 Isikuandmed
Taotluse esitaja

Abikaasa / elukaaslane

Perekonnanimi, eesnimi ja vajaduse korral sünnijärgne nimi

Perekonnanimi, eesnimi ja vajaduse korral sünnijärgne nimi

Registrinumber - kui olemas -

Sünniaeg

Registrinumber - kui olemas -

päev kuu

aasta Kodakondsus

päev kuu

Sünniaeg

aasta Kodakondsus

Elukoht välismaal (tänav, majanumber, sihtnumber, koht, riik)
Viimane pädev maksuamet Saksamaal, maksukohustuslase number
Tööandja Saksamaal (nimi, aadress, maksukohustuslase number)

Tööandja Saksamaal (nimi, aadress, maksukohustuslase number)

Töösuhtes alates

Töösuhtes alates

(eeldatavasti) kuni

(eeldatavasti) kuni

Taotlen I maksukategooriat
Taotlen III maksukategooriat

Juhul kui mõlemad abikaasad / elukaaslased on palgalised:
Taotleme kombineeritud maksukategooriat

Jooksva kalendriaasta töötasust mahaarvatavate
maksude tõendi olen juba saanud

Ei

III / V

IV / IV

V / III

Jah, maksuametilt

 Andmed taotleja sissetulekute kohta
Eeldatav brutotöötasu (sealhulgas naturaaltasud, lisatasud, tantjeemid jne)
Saksamaal					
Elukohariigis

(Kolmandas
riigis)

Kohalikus vääringus

Kohalikus vääringus

€
Eeldatavad muud sissetulekud
Saksamaal 					
Sissetuleku liik

(Kolmandas

Elukohariigis
Sissetuleku liik

riigis)

Kohalikus vääringus Sissetuleku liik

Kohalikus vääringus

€€

 Andmed abikaasa / elukaaslase sissetulekute kohta
Eeldatav brutotöötasu (sealhulgas naturaaltasud, lisatasud, tantjeemid jne)
Saksamaal					
Elukohariigis
€
€
Eeldatavad muud sissetulekud
Saksamaal 					
Sissetuleku liik

(Kolmandas
riigis)

Kohalikus vääringus

(Kolmandas

Elukohariigis
Sissetuleku liik

riigis)

Kohalikus vääringus Sissetuleku liik

€€
3.20 (estnisch)

Kohalikus vääringus

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt / Eksemplar Saksamaa maksuametile -

Kohalikus vääringus

Kinnitus
D jagu ei täidetud, kuna kahest eelnevast maksustamisperioodist (kalendriaasta ___________, maksukohustuslase number
__________________ ) ühe kohta on juba esitatud välisriigi maksuameti kinnitus ja maksustamise asjaolud on jäänud samaks.
Volitus. Tõendit ei tule saata mitte mulle, vaid (nt tööandjale)
Nimi, aadress (tänav, majanumber, sihtnumber, koht)

- Taotluse esmakordsel esitamisel: palun lisada passi või isikutunnistuse koopia -

(Kuupäev)

(Taotleja allkiri)

(Abikaasa / elukaaslase allkiri)

 Välismaise maksuameti kinnitus
Välismaise maksuameti nimetus ja aadress
Kinnitame et,
1. leheküljel 1 nimetatud maksukohustuslas(t)el on meie riigis kindel elukoht;
2. ei ole teada asjaolusid, mis oleksid vastuolus käesolevas taotluses isiklike suhete ja sissetulekute kohta esitatud andmetega.

Koht					Kuupäev

Asutuse tempel ja allkiri

Piiramata tulumaksukohustusega töötajaks tunnistamise taotlus tulumaksuseaduse § 1 lg 3, § 1a järgi 20__
(Lisa: ELi / EMP majandusruumis tegutsevad piiriülesed töötajad)
Informatsiooniks

ELi / EMP liikmesriigi kodakondsusega töötajatele, kellel ei ole Saksamaa Liitvabariigis (siseriigis) ei alalist elukohta ega kindlat peatuspaika, väljastatakse käesoleva taotluse alusel tõend, mis sisaldab töötasult maksude arvestamise aluseks olevaid isiklikke maksustamisnäitajaid. See tõend tuleb
esitada tööandjale. Tõendi väljaandmiseks on pädev tööandja tegevuskoha maksuamet.
Juhul, kui Teie sissetulekute summa kuulub vähemalt 90% ulatuses Saksa tulumaksuga maksustamisele või kui Saksa tulumaksuga mittemaksustatavad sissetulekud ei ületa maksuvaba summat (vajadusel vähendatakse seda vastavalt Teie elukohajärgse riigi oludele), koheldakse Teid kui piiramata
tulumaksukohustusega isikut. Kui Te olete abielus või Te olete rajanud registreeritud kooselu ja Te ei ela oma abikaasast / elukaaslasest alaliselt lahus,
on III maksukategooria tõendi väljastamise tingimuseks see, et mõlema abikaasa / elukaaslase sissetulekud jäävad sissetuleku piirmääradesse, kusjuures maksuvaba summa kahekordistatakse; lisatingimuseks on see, et abikaasa/elukaaslase elukoht oleks ELi/EMP liikmesriigis või Šveitsis. Sellisel
juhul peab käesolevale vormile kirjutama alla ka Teie abikaasa / elukaaslane. Palun võtke oma järgnevate andmete kohta pädeva välisriigi maksuameti
kinnitus jaos D; sellest võib loobuda, kui kahest eelnevast maksustamisperioodist ühe kohta on juba olemas välisriigi maksuameti kinnitatud lisa ja
maksustamise asjaolud on jäänud samaks.
Muude maksusoodustuste, k.a maksuvabad summad laste eest, taotlemiseks kasutage palun täiendavalt vormi „Tulumaksusoodustuste taotlus“.
Ühe kalendriaasta möödumisel olete Te ning vajaduse korral ka Teie abikaasa / elukaaslane kohustatud esitama tuludeklaratsiooni. Tulumaksustamise
menetlemine kuulub Teie tööandja tegevuskoha maksuameti pädevusse.
Vastavalt andmekaitseseaduste sätetele juhime Teie tähelepanu sellele, et käesolevas taotluses nõutavate andmete kogumine toimub vastavalt maksuseadustiku (AO) §-dele 149, 150 ning tulumaksuseaduse (EStG) §-dele 1 lg 3, 1a lg 1 nr 2, 39 lg 2 ja 3. Informatsiooni maksuhalduses isikuandmete
töötlemise ja Teie isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate õiguste ning Teie kontaktisikute kohta andmekaitseküsimustes leiate rahandusvalitsuse
üldisest infokirjast. Selle infokirja leiate aadressilt www.finanzamt.de (rubriigi „Andmekaitse“ alt - ainult saksa keeles -) või saate selle oma maksuametist.
Palun täitke valged väljad või märkige ära ristiga.

 Isikuandmed
Taotluse esitaja

Abikaasa / elukaaslane

Perekonnanimi, eesnimi ja vajaduse korral sünnijärgne nimi

Perekonnanimi, eesnimi ja vajaduse korral sünnijärgne nimi

Registrinumber - kui olemas -

Sünniaeg

päev kuu

Registrinumber - kui olemas -

aasta Kodakondsus

päev kuu

Sünniaeg

aasta Kodakondsus

Elukoht välismaal (tänav, majanumber, sihtnumber, koht, riik)
Viimane pädev maksuamet Saksamaal, maksukohustuslase number
Tööandja Saksamaal (nimi, aadress, maksukohustuslase number)

Tööandja Saksamaal (nimi, aadress, maksukohustuslase number)

Töösuhtes alates

Töösuhtes alates

(eeldatavasti) kuni

(eeldatavasti) kuni

Taotlen I maksukategooriat
Taotlen III maksukategooriat

Juhul kui mõlemad abikaasad / elukaaslased on palgalised:
Taotleme kombineeritud maksukategooriat

Jooksva kalendriaasta töötasust mahaarvatavate
maksude tõendi olen juba saanud

Ei

III / V

IV / IV

V / III

Jah, maksuametilt

 Andmed taotleja sissetulekute kohta
Eeldatav brutotöötasu (sealhulgas naturaaltasud, lisatasud, tantjeemid jne)
Saksamaal					
Elukohariigis

(Kolmandas
riigis)

Kohalikus vääringus

Kohalikus vääringus

€
Eeldatavad muud sissetulekud
Saksamaal 					
Sissetuleku liik

(Kolmandas

Elukohariigis
Sissetuleku liik

riigis)

Kohalikus vääringus Sissetuleku liik

Kohalikus vääringus

€€

 Andmed abikaasa / elukaaslase sissetulekute kohta
Eeldatav brutotöötasu (sealhulgas naturaaltasud, lisatasud, tantjeemid jne)
Saksamaal					
Elukohariigis
€
€
Eeldatavad muud sissetulekud
Saksamaal 					
Sissetuleku liik

(Kolmandas
riigis)

Kohalikus vääringus

(Kolmandas

Elukohariigis
Sissetuleku liik

riigis)

Kohalikus vääringus Sissetuleku liik

€€
3.20 (estnisch)

Kohalikus vääringus

- Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde / Eksemplar välismaa maksuametile -

Kohalikus vääringus

Kinnitus
D jagu ei täidetud, kuna kahest eelnevast maksustamisperioodist (kalendriaasta ___________, maksukohustuslase number
__________________ ) ühe kohta on juba esitatud välisriigi maksuameti kinnitus ja maksustamise asjaolud on jäänud samaks.
Volitus. Tõendit ei tule saata mitte mulle, vaid (nt tööandjale)
Nimi, aadress (tänav, majanumber, sihtnumber, koht)

- Taotluse esmakordsel esitamisel: palun lisada passi või isikutunnistuse koopia -

(Kuupäev)

(Taotleja allkiri)

(Abikaasa / elukaaslase allkiri)

 Välismaise maksuameti kinnitus
Välismaise maksuameti nimetus ja aadress
Kinnitame et,
1. leheküljel 1 nimetatud maksukohustuslas(t)el on meie riigis kindel elukoht;
2. ei ole teada asjaolusid, mis oleksid vastuolus käesolevas taotluses isiklike suhete ja sissetulekute kohta esitatud andmetega.

Koht					Kuupäev

Asutuse tempel ja allkiri

