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 (finnisch)

(Drittstaat)
in Landeswährung

(Drittstaat)
in Landeswährung

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt / Asiakirjan kappale Saksan liittotasavallan veroviranomaiselle -

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)

Hakemus Saksan liittotasavallan tuloverolain (EStG) 1 §:n 3 momentin ja 1a §:n soveltamiseksi rajoittamattomasti tuloverovelvollisiin työntekijöihin vuodelle 20__
(Liite Rajatyöntekijät EU / ETA)

Huom.:
Työntekijöille, joilla on jonkin EU-/ ETA-jäsenvaltion kansalaisuus, mutta joilla ei ole asuinpaikkaa tai tavanomaista oleskelupaikkaa Saksan
liittotasavallassa, annetaan tämän hakemuksen perusteella todistus työpalkan ennakonpidätykseen vaikuttavista henkilökohtaisista
verotusperusteista. Tämä todistus on esitettävä työnantajalle. Todistuksen antaa työnantajan verotoimisto (työpaikkakohtainen verotoimisto).
Teidän kohdallanne sovelletaan tämän hakemuksen perusteella rajoittamattomasti verovelvollisia henkilöitä koskevia määräyksiä, mikäli
tulojenne määrä on vähintään 90-prosenttisesti Saksan liittotasavallan tuloverotuksen alaista tuloa tai mikäli sellaisten tulojen määrä, jotka
eivät ole Saksan tuloverotuksen alaista tuloa, ei ylitä perusvähennyksen määrää (mahdollisesti alempi asuinmaan olosuhteista riippuen).
Mikäli olette naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ettekä asu pysyvästi erossa aviopuolisostanne tai parisuhteen toisesta osapuolesta,
todistus veroluokasta III edellyttää, että kummankin aviopuolison / parisuhteen osapuolen tulot yhteensä täyttävät tulorajavaatimukset.Tällöin
perusvähennyksen määrä kaksinkertaistetaan. Lisäedellytyksenä on, että aviopuolison / parisuhteen toisen osapuolen asuinpaikka on EU-/
ETA-valtiossa tai Sveitsissä. Siinä tapauksessa myös aviopuolison / parisuhteen toisen osapuolen on allekirjoitettava tämä lomake. Pyytäkää
D-kohtaan omalta ulkomaiselta verotoimistoltanne vahvistus seuraavassa antamillenne tiedoille; vahvistusta ei tarvita, jos jo yhdelle kahdesta
edeltävästä verotuskaudesta on ulkomaisen viranomaisen vahvistama liite eivätkä olosuhteet ole muuttuneet.
Muita veronalennuksia varten, lapsivähennykset mukaan lukien, käyttäkää lisäksi lomaketta „Palkkaveron alennusanomus“.
Kalenterivuoden päätyttyä te ja mahdollisesti aviopuolisonne / parisuhteenne toinen osapuoli olette velvollisia jättämään tuloveroilmoituksen.
Tuloverotuksen suorittaa työnantajanne verotoimisto (työpaikkakohtainen verotoimisto).
Tietosuojalakien määräysten mukaan huomautetaan, että tässä hakemuksessa kysytyt tiedot kerätään Saksan verolain (AO) 149 ja 150
§:n sekä tuloveroain (EStG) 1 §:n 3 momentin, 1a §:n 1 momentin 2 kohdan sekä 39 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Tietoja henkilötietojen
käsittelystä verohallinnossa ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksistanne sekä tietosuojavastaavasta saatte verohallinnon
julkaisemasta tietosuojaselosteesta („Das allgemeine Informationsschreiben der Finanzverwaltung“). Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.
finanzamt.de (otsikko „Datenschutz“) ja on myös saatavissa verotoimistostanne.
Täytä lomakkeen vaalealla merkityt kohdat tai merkitse rastilla

 Henkilötiedot
Hakija

Aviopuoliso / parisuhteen toinen osapuoli

Sukunimi, etunimi, mahd. syntymänimi

Sukunimi, etunimi, mahd. syntymänimi

Verotunniste – mikäli annettu -

Syntymäaika

Verotunniste – mikäli annettu -

Päivä Kuukausi Vuosi

Kansalaisuus

Syntymäaika

Päivä Kuukausi Vuosi Kansalaisuus

Asuinpaikka ulkomailla (lähiosoite, postitoimipaikka, valtio)
Viimeinen asianomainen verotoimisto Saksassa, veronumero
Työnantaja Saksassa (nimi, osoite, veronumero)

Työnantaja Saksassa (nimi, osoite, veronumero)
Työskentelyajanjakso alkaa

(todennäköisesti) loppuu

Työskentelyajanjakso alkaa

(todennäköisesti) loppuu

Anon veroluokkaa I
Aviopuolisoiden / pariuhteen osapuolten kohdalla, jotka molemmat
Anon veroluokkaa III saavat työpalkkaa: Anomme veroluokkayhdistelmää
Olen jo saanut työpalkan ennakonpidätystä koskevat todistukset kuluvaa
Ei
kalenterivuotta varten

III / V
IV / IV
Kyllä, verotoimistolta:

V / III

 Hakijan tulotiedot
Todennäköinen bruttopalkka (johon sisältyvät luontoisedut, bonukset, sopimuspohjaiset korvaukset jne.)
Saksassa						
Asuinvaltiossa		
Maan valuutassa

(kolmannessa
valtiossa, merkitkää valtio)

Maan valuutassa

€
Todennäköiset muut tulot
Saksassa						
Tulon laatu

Asuinvaltiossa		
Tulon laatu

Maan valuutassa Tulon laatu

(kolmannessa
valtiossa, merkitkää valtio)

Maan valuutassa

€€

 Aviopuolison / rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen tulotiedot
Todennäköinen bruttopalkka (johon sisältyvät luontoisedut, bonukset, sopimuspohjaiset korvaukset jne.)
Saksassa						
Asuinvaltiossa		
Maan valuutassa
€
€
Todennäköiset muut tulot
Saksassa						
Asuinvaltiossa		
Tulon laatu
Tulon laatu
Maan valuutassa Tulon laatu
€€
3.20 (finnisch)

(kolmannessa
valtiossa, merkitkää valtio)

Maan valuutassa

(kolmannessa
valtiossa, merkitkää valtio)

Maan valuutassa

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt / Asiakirjan kappale Saksan liittotasavallan veroviranomaiselle -

Vakuutus
Lomakkeen D-kohtaa ei täytetty, koska jompaa kumpaa verotuskautta (kalenterivuosi___________, veronumero ______________________)
koskeva ulkomaisen veroviranomaisen antama vahvistus on jo esitetty eikä olosuhteissa ole tapahtunut muutoksia.
Valtuutus: Älkää lähettäkö todistusta minulle, vaan seuraavaan osoitteeseen (esim. työnantajalle)
Nimi, osoite (lähiosoite, postitoimipaikka)
- Kun hakemusta tehdään ensimmäistä kertaa: Liittäkää oheen jäljennös passista tai henkilökortista. -

(Päiväys)

(Hakijan allekirjoitus)

(Aviopuolison / parisuhteen toisen osapuolen allekirjoitus)

 Ulkomaan veroviranomaisen vahvistus
Ulkomaan veroviranomaisen nimi ja osoite:
Täten vahvistamme, että
1. sivulla 1 mainitun verovelvollisen / mainittujen verovelvollisten asuinpaikka on tässä valtiossa;
2. tiedossamme ei ole seikkoja, jotka olisivat ristiriidassa tässä hakemuksessa annettujen henkilö- tai tulotietojen kanssa.

Paikka					Päiväys

Virkaleima ja allekirjoitus

Hakemus Saksan liittotasavallan tuloverolain (EStG) 1 §:n 3 momentin ja 1a §:n soveltamiseksi rajoittamattomasti tuloverovelvollisiin työntekijöihin vuodelle 20__
(Liite Rajatyöntekijät EU / ETA)

Huom.:
Työntekijöille, joilla on jonkin EU-/ ETA-jäsenvaltion kansalaisuus, mutta joilla ei ole asuinpaikkaa tai tavanomaista oleskelupaikkaa Saksan
liittotasavallassa, annetaan tämän hakemuksen perusteella todistus työpalkan ennakonpidätykseen vaikuttavista henkilökohtaisista
verotusperusteista. Tämä todistus on esitettävä työnantajalle. Todistuksen antaa työnantajan verotoimisto (työpaikkakohtainen verotoimisto).
Teidän kohdallanne sovelletaan tämän hakemuksen perusteella rajoittamattomasti verovelvollisia henkilöitä koskevia määräyksiä, mikäli
tulojenne määrä on vähintään 90-prosenttisesti Saksan liittotasavallan tuloverotuksen alaista tuloa tai mikäli sellaisten tulojen määrä, jotka
eivät ole Saksan tuloverotuksen alaista tuloa, ei ylitä perusvähennyksen määrää (mahdollisesti alempi asuinmaan olosuhteista riippuen).
Mikäli olette naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ettekä asu pysyvästi erossa aviopuolisostanne tai parisuhteen toisesta osapuolesta,
todistus veroluokasta III edellyttää, että kummankin aviopuolison / parisuhteen osapuolen tulot yhteensä täyttävät tulorajavaatimukset.Tällöin
perusvähennyksen määrä kaksinkertaistetaan. Lisäedellytyksenä on, että aviopuolison / parisuhteen toisen osapuolen asuinpaikka on EU-/
ETA-valtiossa tai Sveitsissä. Siinä tapauksessa myös aviopuolison / parisuhteen toisen osapuolen on allekirjoitettava tämä lomake. Pyytäkää
D-kohtaan omalta ulkomaiselta verotoimistoltanne vahvistus seuraavassa antamillenne tiedoille; vahvistusta ei tarvita, jos jo yhdelle kahdesta
edeltävästä verotuskaudesta on ulkomaisen viranomaisen vahvistama liite eivätkä olosuhteet ole muuttuneet.
Muita veronalennuksia varten, lapsivähennykset mukaan lukien, käyttäkää lisäksi lomaketta „Palkkaveron alennusanomus“.
Kalenterivuoden päätyttyä te ja mahdollisesti aviopuolisonne / parisuhteenne toinen osapuoli olette velvollisia jättämään tuloveroilmoituksen.
Tuloverotuksen suorittaa työnantajanne verotoimisto (työpaikkakohtainen verotoimisto).
Tietosuojalakien määräysten mukaan huomautetaan, että tässä hakemuksessa kysytyt tiedot kerätään Saksan verolain (AO) 149 ja 150
§:n sekä tuloveroain (EStG) 1 §:n 3 momentin, 1a §:n 1 momentin 2 kohdan sekä 39 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Tietoja henkilötietojen
käsittelystä verohallinnossa ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksistanne sekä tietosuojavastaavasta saatte verohallinnon
julkaisemasta tietosuojaselosteesta („Das allgemeine Informationsschreiben der Finanzverwaltung“). Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.
finanzamt.de (otsikko „Datenschutz“) ja on myös saatavissa verotoimistostanne.
Täytä lomakkeen vaalealla merkityt kohdat tai merkitse rastilla

 Henkilötiedot
Hakija

Aviopuoliso / parisuhteen toinen osapuoli

Sukunimi, etunimi, mahd. syntymänimi

Sukunimi, etunimi, mahd. syntymänimi

Verotunniste – mikäli annettu -

Syntymäaika

Verotunniste – mikäli annettu -

Päivä Kuukausi Vuosi

Kansalaisuus

Syntymäaika

Päivä Kuukausi Vuosi Kansalaisuus

Asuinpaikka ulkomailla (lähiosoite, postitoimipaikka, valtio)
Viimeinen asianomainen verotoimisto Saksassa, veronumero
Työnantaja Saksassa (nimi, osoite, veronumero)

Työnantaja Saksassa (nimi, osoite, veronumero)
Työskentelyajanjakso alkaa

(todennäköisesti) loppuu

Työskentelyajanjakso alkaa

(todennäköisesti) loppuu

Anon veroluokkaa I
Aviopuolisoiden / pariuhteen osapuolten kohdalla, jotka molemmat
Anon veroluokkaa III saavat työpalkkaa: Anomme veroluokkayhdistelmää
Olen jo saanut työpalkan ennakonpidätystä koskevat todistukset kuluvaa
Ei
kalenterivuotta varten

III / V
IV / IV
Kyllä, verotoimistolta:

V / III

 Hakijan tulotiedot
Todennäköinen bruttopalkka (johon sisältyvät luontoisedut, bonukset, sopimuspohjaiset korvaukset jne.)
Saksassa						
Asuinvaltiossa		
Maan valuutassa

(kolmannessa
valtiossa, merkitkää valtio)

Maan valuutassa

€
Todennäköiset muut tulot
Saksassa						
Tulon laatu

Asuinvaltiossa		
Tulon laatu

Maan valuutassa Tulon laatu

(kolmannessa
valtiossa, merkitkää valtio)

Maan valuutassa

€€

 Aviopuolison / rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen tulotiedot
Todennäköinen bruttopalkka (johon sisältyvät luontoisedut, bonukset, sopimuspohjaiset korvaukset jne.)
Saksassa						
Asuinvaltiossa		
Maan valuutassa
€
€
Todennäköiset muut tulot
Saksassa						
Asuinvaltiossa		
Tulon laatu
Tulon laatu
Maan valuutassa Tulon laatu
€€
3.20 (finnisch)

(kolmannessa
valtiossa, merkitkää valtio)

Maan valuutassa

(kolmannessa
valtiossa, merkitkää valtio)

Maan valuutassa

- Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde / Asiakirjan kappale ulkomaiselle veroviranomaiselle -

Vakuutus
Lomakkeen D-kohtaa ei täytetty, koska jompaa kumpaa verotuskautta (kalenterivuosi___________, veronumero ______________________)
koskeva ulkomaisen veroviranomaisen antama vahvistus on jo esitetty eikä olosuhteissa ole tapahtunut muutoksia.
Valtuutus: Älkää lähettäkö todistusta minulle, vaan seuraavaan osoitteeseen (esim. työnantajalle)
Nimi, osoite (lähiosoite, postitoimipaikka)
- Kun hakemusta tehdään ensimmäistä kertaa: Liittäkää oheen jäljennös passista tai henkilökortista. -

(Päiväys)

(Hakijan allekirjoitus)

(Aviopuolison / parisuhteen toisen osapuolen allekirjoitus)

 Ulkomaan veroviranomaisen vahvistus
Ulkomaan veroviranomaisen nimi ja osoite:
Täten vahvistamme, että
1. sivulla 1 mainitun verovelvollisen / mainittujen verovelvollisten asuinpaikka on tässä valtiossa;
2. tiedossamme ei ole seikkoja, jotka olisivat ristiriidassa tässä hakemuksessa annettujen henkilö- tai tulotietojen kanssa.

Paikka					Päiväys

Virkaleima ja allekirjoitus

