
Weiße Felder bitte ausfüllen oder K ankreuzen.

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiger Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 3, § 1a EStG
(Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_)

Zur Beachtung:
Für Arbeitnehmer, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, wird keine Lohnsteuer-
karte ausgestellt. Anstelle der Lohnsteuerkarte wird auf Grund dieses Antrags eine Bescheinigung über die für den Steuerabzug vom Arbeitslohn maß-
gebenden persönlichen Besteuerungsmerkmale ausgestellt, die dem Arbeitgeber vor Beginn des Kalenderjahrs oder bei Eintritt in das Dienstverhält-
nis vorzulegen ist. Für die Ausstellung der Bescheinigung ist das Finanzamt des Arbeitgebers (Betriebsstättenfinanzamt) zuständig.
Dieser Vordruck ist abzugeben, wenn Sie in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz noch Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, aber
Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union (EU) oder eines Staats sind, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) anwendbar ist (Island, Liechtenstein, Norwegen). Bei keiner Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Staat verwenden Sie bitte den
Vordruck „Grenzpendler außerhalb EU/EWR“.
Sie werden auf Grund dieses Antrags 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 nicht mehr als 3.068 EUR
betragen. Sind Sie verheiratet, so wird für die Prüfung, ob Sie mit Ihrem nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten zusammen veranlagt werden und
Ihnen deshalb die Steuerklasse III zu bescheinigen ist, der Betrag von 3.068 EUR auf 6.136 EUR verdoppelt. In diesem Fall ist dieser Vordruck auch
von Ihrem Ehegatten zu unterschreiben. Lassen Sie sich bitte Ihre nachfolgenden Angaben durch die für Sie zuständige ausländische Steuerbehörde
in Abschnitt �D bestätigen.
Für weitere Steuerermäßigungen verwenden Sie bitte zusätzlich den Vordruck „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“.
Nach Ablauf eines Kalenderjahrs sind Sie und ggf. Ihr Ehegatte zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. Die hierfür erforderliche
Lohnsteuerbescheinigung erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber. Für die Durchführung der Einkommensteuerveranlagung ist das Finanzamt Ihres Arbeit-
gebers (Betriebsstättenfinanzamt) zuständig.
Haben Sie als Staatsangehöriger eines EU/EWR-Mitgliedstaats Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland und deshalb eine Lohnsteuer-
karte erhalten, verwenden Sie bitte diesen Vordruck, wenn Sie für den in einem EU/EWR-Mitgliedstaat lebenden Ehegatten oder Kinder familien-
bezogene Steuervergünstigungen (z. B. Steuerklasse III) in Anspruch nehmen wollen.
Dieser Vordruck ist auch zu verwenden, wenn Sie als deutscher Staatsangehöriger Arbeitslohn aus einer öffentlichen Kasse beziehen und auf Grund
eines dienstlichen Auftrags im Ausland – auch außerhalb eines EU/EWR-Mitgliedstaats – tätig sind. Dies gilt nicht für Angehörige des diplomatischen
oder konsularischen Dienstes.
Nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze wird darauf hingewiesen, dass die mit dieser Steuererklärung angeforderten Daten auf Grund der
§§ 149 ff. der Abgabenordnung (AO) und der §§ 1 Abs. 3, 1a Abs. 1 Nr. 2, 39c Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) erhoben werden.

�A Angaben zur Person

�B Angaben zu den Einkünften der antragstellenden Person

�C Angaben zu den Einkünften des Ehegatten

Antragstellende Person Ehegatte

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Wohnsitz im Ausland (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat)

Zuletzt zuständiges inländisches Finanzamt, Steuernummer

Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift) Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift)

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen:
Wir beantragen die Steuerklassenkombination

Bescheinigungen für den Steuerabzug vom Arbeitslohn
für das laufende Kalenderjahr sind mir bereits erteilt worden.

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.)

im Inland

EUR

im Wohnsitzstaat
in Landeswährung

in (Drittstaat)
in Landeswährung

fünf/dreivier/vierdrei/fünf

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Geburtsdatum
Tag Monat Jahr Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum
Tag Monat Jahr Staatsangehörigkeit

Ja, vom Finanzamt
Nein

Voraussichtliche andere Einkünfte

im Inland
Einkunftsart

EUR

im Wohnsitzstaat
Einkunftsart in Landeswährung

in (Drittstaat)
Einkunftsart in Landeswährung

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.)

im Inland

EUR

im Wohnsitzstaat
in Landeswährung

in (Drittstaat)
in Landeswährung

Voraussichtliche andere Einkünfte

im Inland
Einkunftsart

EUR

im Wohnsitzstaat
Einkunftsart in Landeswährung

in (Drittstaat)
Einkunftsart in Landeswährung

Ich beantrage die Steuerklasse III

– Ausfertigung für das deutsche Finanzamt –9.04 (tschechisch)



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.

)
,

�D Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde

Es wird hiermit bestätigt,

1. dass die auf der Seite 1 genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 200 ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte(n);

2. dass nichts bekannt ist, was zu den in diesem Antrag gemachten Angaben über die persönlichen
Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht.

Ort Datum Dienststempel und Unterschrift

– Nur vom Finanzamt auszufüllen –
Verfügung

1. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers und ggf. der Einkünfte des Ehegatten unterliegt mindestens zu 90 % der deutschen
Einkommensteuer oder die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte betragen nicht mehr als

3.068 EUR; bei zusammenveranlagten Ehegatten 6.136 EUR; Bescheinigung nach § 39c Abs. 4 EStG ist zu erteilen.

3.068 EUR; bei zusammenveranlagten Ehegatten 6.136 EUR; Bescheinigung nach § 39d Abs. 1 EStG ist zu erteilen.

Gültig vom – bis

Gültig vom – bis

Gültig vom – bis

Gültig vom – bis

Gültig vom – bis

EUR

EUR

a) – Maßgebliche Steuerklasse/Zahl der Kinderfreibeträge ................................

– die Steuerklasse/Zahl der Kinderfreibeträge ist zu ändern in ......................

b) Freibetrag/Hinzurechnungsbetrag insgesamt
(lt. Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) ..........................................................

bisher berücksichtigt ......................................................................................

verbleibender Betrag ......................................................................................

a) Maßgebliche Steuerklasse

b) Freibeträge:

Werbungskosten ..............................................................................................

Freibetrag insgesamt ......................................................................................

bisher berücksichtigt ......................................................................................

verbleibender Freibetrag ..................................................................................

Sonderausgaben – § 10b EStG ......................................................................

– §§ 10e, 10i EStG ..............................................................

c) Vormerken für ESt-Veranlagung ......................................................................................................

Monatsbetrag

Wochenbetrag

Tagesbetrag

Bescheinigung und Belege an Antragsteller zurück am ........................................................................

Z. d. A.

Monatsbetrag

Wochenbetrag

Tagesbetrag

2. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt nicht mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer und die
nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte betragen mehr als

eins sechs

3.

4.

(Sachgebietsleiter) (Datum) (Sachbearbeiter)

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde

Bei der Ausfertigung dieses Antrags hat mitgewirkt:Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Antrag wahrheitsgemäß nach
bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

Datum

(Unterschrift der antragstellenden Person) (Unterschrift des Ehegatten)



– Ausfertigung für das deutsche Finanzamt/Vyhotovení pro nûmeck˘ finanãní úfiad –9.04 (tschechisch)

Bílá políãka formuláfie prosím vyplnit nebo oznaãit

Îádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k
odvodu danû z pfiíjmu podle § 1 odst. 3, § 1a zákona o dani z pfiíjmu
Pfiíloha – Pracovníci pfiecházející pravidelnû hranici za prací v EU/EHP – k Ïádosti o úlevu
na dani ze mzdy 200_)

Upozornûní:
PracovníkÛm, ktefií nemají ve Spolkové republice Nûmecko ani trvalé bydli‰tû ani obvykl˘ pobyt, se nevystavuje mzdová daÀová karta. Namísto mz-
dové daÀové karty se vystaví na základû Ïádosti potvrzení o osobních pomûrech, jeÏ jsou rozhodující pro daÀovou sráÏku ze mzdy. Toto potvrzení
je tfieba pfiedloÏit zamûstnavateli na zaãátku kalendáfiního roku nebo pfii vstupu do zamûstnání. K vydání tohoto potvrzení je pfiíslu‰n˘ finanãní úfiad
zamûstnavatele (finanãní úfiad v místû, kde se nachází firma/provozovna zamûstnavatele).

Tento formuláfi je tfieba odevzdat, jestliÏe nemáte ve Spolkové republice Nûmecko ani trvalé bydli‰tû ani obvykl˘ pobyt, ale jste státním pfiíslu‰níkem
jednoho ze ãlensk˘ch státÛ Evropské unie (EU) nebo státu, na nûjÏ se vztahuje Dohoda o Evropském hospodáfiském prostoru (EHP – Island, Lich-
ten‰tejnsko, Norsko). Státní pfiíslu‰níci ze státÛ mimo EU/EHP pouÏijí formuláfi „Pracovníci pfiecházející pravidelnû hranici za prací mimo EU/EHP“.

Na základû této Ïádosti budete projednán jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu danû z pfiíjmu, jestliÏe celková ãástka Va‰ich pfiíjmÛ
podléhá nejménû z 90 % nûmecké dani z pfiíjmu nebo kdyÏ pfiíjmy nepodléhající nûmecké dani z pfiíjmu nepfiesáhnou ãástku 3.068 EUR. JestliÏe jste
Ïenat˘/vdaná, pfiezkoumá se, zda budete projednán/a spoleãnû se svou manÏelkou/manÏelem, neÏijící/m trvale v odlouãení a z tohoto dÛvodu se
Vám potvrdí daÀová tfiída III a ãástka 3.068 EUR se zdvojnásobí na 6.136 EUR. V tomto pfiípadû musí tento formuláfi podpsat také Va‰e manÏel-
ka/Vá‰ manÏel. NíÏe uvedené údaje si dejte povrdit v ãásti (D) Va‰ím pfiíslu‰n˘m zahraniãním daÀov˘m úfiadem.

Pro uplatnûní nároku na daÀové úlevy pouÏijte je‰tû formuláfi „Îádost o úlevu na dani ze mzdy“.

Po uplynutí kalendáfiního roku jste povinen/povinna a popfi. téÏ Va‰e manÏelka/Vá‰ manÏel odevzdat pfiiznání o dani z pfiíjmu. K tomu potfiebné pot-
vrzení o dani ze mzdy obdrÏíte od Va‰eho zamûstnavatele. K vydání rozhodnutí o v˘‰i danû z pfiíjmu je pfiíslu‰n˘ finanãní úfiad Va‰eho zamûstna-
vatele (finanãní úfiad v místû, kde se nachází firma/provozovna zamûstnavatele).

Máte-li jako státní pfiíslu‰ník jednoho ze ãlensk˘ch státÛ EU/EHP Va‰e trvalé bydli‰tû nebo obvykl˘ pobyt v Nûmecku a obdrÏíte proto daÀovou kar-
tu, pouÏijte prosím tento formuláfi, pokud chcete vyuÏít daÀové v˘hody podmínûné rodinn˘mi pomûry pro manÏelku/manÏela nebo dûti, Ïijící/ho v jed-
nom ze ãlensk˘ch státÛ EU/EHP (napfi.daÀovou tfiídu III).

Tento formuláfi musíte pouÏít také v pfiípadû, kdyÏ pobíráte jako nûmeck˘ státní pfiíslu‰ník pracovní mzdu z vefiejn˘ch prostfiedkÛ a pracujete na zá-
kladû sluÏebního povûfiení v cizinû – také mimo jednoho ze ãlensk˘ch státÛ EU/EHP. Toto neplatí pro pfiíslu‰níky diplomatické a konzulární sluÏby.

Podle pfiedpisÛ zákona o ochranû dat se poukazuje na to, Ïe uvedení údajÛ nutn˘ch pro toto daÀové prohlá‰eni se vyÏaduje na základû §§ 149 a
násled. poplatkového fiádu a §§ 1 odst. 3, 1a odst. 1 ã. 2, 39c odst. 4 zákona o dani z pfiíjmu.

�A Osobní údaje

�B Údaje o pfiíjmech osoby podávající Ïádost

�C Údaje o pfiíjmech manÏela/manÏelky

Osoba podávající Ïádost manÏel/manÏelka
Pfiíjmení, jméno a popfi. rodné jméno

Bydli‰tû v cizinû (ulice, ãíslo domu, PSâ, místo, stát)

Naposledy pfiíslu‰n˘ nûmeck˘ finanãní úfiad, daÀové ãíslo

Zamûstnavatel v Nûmecku (jméno, adresa) Zamûstnavatel v Nûmecku (jméno, adresa) 

U manÏelÛ, ktefií oba pobírají pracovní mzdu:
Îádáme o kombinaci daÀov˘ch skupin

Potvrzení pro daÀové sráÏky ze mzdy pro
tento kalendáfiní rok mi jiÏ byla vystavena

Pfiedpokládaná hrubá pracovní mzda (vãetnû vûcn˘ch dávek, mimofiádn˘ch pfiíspûvkÛ, tantiém a pod.)

v Nûmecku

EUR

ve státû trvalého bydli‰tû
v tuzemské mûnû

v (tfietí stát)
v tuzemské mûnû

pût/tfiiãtyfii/ãtyfiitfii/pût

Pfiíjmení, jméno a popfi. rodné jméno

Datum narození
den mûsíc rok Státní pfiíslu‰nost

Datum narození
den mûsíc rok Státní pfiíslu‰nost

Ano, finanãním úfiadem
Ne

Pfiedpokládané dal‰í pfiíjmy

v Nûmecku
druh pfiíjmu

EUR

ve státû trvalého bydli‰tû
druh pfiíjmu v tuzemské mûnû

v (tfietí stát)
druh pfiíjmu v tuzemské mûnû

Pfiedpokládaná hrubá pracovní mzda (vãetnû vûcn˘ch dávek, mimofiádn˘ch pfiíspûvkÛ, tantiém a pod.)

v Nûmecku

EUR

ve státû trvalého bydli‰tû
v tuzemské mûnû

v (tfietí stát)
v tuzemské mûnû

Pfiedpokládané dal‰í pfiíjmy

v Nûmecku
druh pfiíjmu

EUR

ve státû trvalého bydli‰tû
druh pfiíjmu v tuzemské mûnû

v (tfietí stát)
druh pfiíjmu v tuzemské mûnû

Îádám o daÀovou skupinu III



Tímto se potvrzuje,

1. Ïe daÀov˘ poplatník/daÀ. poplatníci uveden/í na str. 1 mûl/i v roce 200 _ trvalé bydli‰tû v na‰em státû;

2. Ïe není známo nic, co by bylo v rozporu s údaji o osobních a majetkov˘ch pomûrech, jeÏ jsou uvedeny v této
Ïádosti.

Místo Datum SluÏební razítko a podpis

Jméno a adresa zahraniãního daÀového úfiadu

Prohlá‰ení
âást (D) nebyla vyplnûna, nebot’ pro jedno z obou pfiedcházejících daÀov˘ch období (kalendáfiní rok                   daÀové 
ãíslo                                     jiÏ bylo pfiedloÏeno potvrzení zahraniãního daÀového úfiadu a uvedené pomûry se nezmûnily.)

,

�D Potvrzení zahraniãního daÀového úfiadu

Pfii vyhotovení této Ïádosti spolupÛsobil:Prohla‰uji, Ïe jsem uvedl/a údaje v této Ïádosti pravdivû podle nejlep‰ího
vûdomí a svûdomí.

Datum

(Podpis osoby podávající Ïádost) (Podpis manÏela/manÏelky)



– Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde/Vyhotovení pro zahraniãní daÀov˘ úfiad –9.04 (tschechisch)

Bílá políãka formuláfie prosím vyplnit nebo oznaãit

Îádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k
odvodu danû z pfiíjmu podle § 1 odst. 3, § 1a zákona o dani z pfiíjmu
Pfiíloha – Pracovníci pfiecházející pravidelnû hranici za prací v EU/EHP – k Ïádosti o úlevu
na dani ze mzdy 200_)

Upozornûní:
PracovníkÛm, ktefií nemají ve Spolkové republice Nûmecko ani trvalé bydli‰tû ani obvykl˘ pobyt, se nevystavuje mzdová daÀová karta. Namísto mz-
dové daÀové karty se vystaví na základû Ïádosti potvrzení o osobních pomûrech, jeÏ jsou rozhodující pro daÀovou sráÏku ze mzdy. Toto potvrzení
je tfieba pfiedloÏit zamûstnavateli na zaãátku kalendáfiního roku nebo pfii vstupu do zamûstnání. K vydání tohoto potvrzení je pfiíslu‰n˘ finanãní úfiad
zamûstnavatele (finanãní úfiad v místû, kde se nachází firma/provozovna zamûstnavatele).

Tento formuláfi je tfieba odevzdat, jestliÏe nemáte ve Spolkové republice Nûmecko ani trvalé bydli‰tû ani obvykl˘ pobyt, ale jste státním pfiíslu‰níkem
jednoho ze ãlensk˘ch státÛ Evropské unie (EU) nebo státu, na nûjÏ se vztahuje Dohoda o Evropském hospodáfiském prostoru (EHP – Island, Lich-
ten‰tejnsko, Norsko). Státní pfiíslu‰níci ze státÛ mimo EU/EHP pouÏijí formuláfi „Pracovníci pfiecházející pravidelnû hranici za prací mimo EU/EHP“.

Na základû této Ïádosti budete projednán jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu danû z pfiíjmu, jestliÏe celková ãástka Va‰ich pfiíjmÛ
podléhá nejménû z 90 % nûmecké dani z pfiíjmu nebo kdyÏ pfiíjmy nepodléhající nûmecké dani z pfiíjmu nepfiesáhnou ãástku 3.068 EUR. JestliÏe jste
Ïenat˘/vdaná, pfiezkoumá se, zda budete projednán/a spoleãnû se svou manÏelkou/manÏelem, neÏijící/m trvale v odlouãení a z tohoto dÛvodu se
Vám potvrdí daÀová tfiída III a ãástka 3.068 EUR se zdvojnásobí na 6.136 EUR. V tomto pfiípadû musí tento formuláfi podpsat také Va‰e manÏel-
ka/Vá‰ manÏel. NíÏe uvedené údaje si dejte povrdit v ãásti (D) Va‰ím pfiíslu‰n˘m zahraniãním daÀov˘m úfiadem.

Pro uplatnûní nároku na daÀové úlevy pouÏijte je‰tû formuláfi „Îádost o úlevu na dani ze mzdy“.

Po uplynutí kalendáfiního roku jste povinen/povinna a popfi. téÏ Va‰e manÏelka/Vá‰ manÏel odevzdat pfiiznání o dani z pfiíjmu. K tomu potfiebné pot-
vrzení o dani ze mzdy obdrÏíte od Va‰eho zamûstnavatele. K vydání rozhodnutí o v˘‰i danû z pfiíjmu je pfiíslu‰n˘ finanãní úfiad Va‰eho zamûstna-
vatele (finanãní úfiad v místû, kde se nachází firma/provozovna zamûstnavatele).

Máte-li jako státní pfiíslu‰ník jednoho ze ãlensk˘ch státÛ EU/EHP Va‰e trvalé bydli‰tû nebo obvykl˘ pobyt v Nûmecku a obdrÏíte proto daÀovou kar-
tu, pouÏijte prosím tento formuláfi, pokud chcete vyuÏít daÀové v˘hody podmínûné rodinn˘mi pomûry pro manÏelku/manÏela nebo dûti, Ïijící/ho v jed-
nom ze ãlensk˘ch státÛ EU/EHP (napfi.daÀovou tfiídu III).

Tento formuláfi musíte pouÏít také v pfiípadû, kdyÏ pobíráte jako nûmeck˘ státní pfiíslu‰ník pracovní mzdu z vefiejn˘ch prostfiedkÛ a pracujete na zá-
kladû sluÏebního povûfiení v cizinû – také mimo jednoho ze ãlensk˘ch státÛ EU/EHP. Toto neplatí pro pfiíslu‰níky diplomatické a konzulární sluÏby.

Podle pfiedpisÛ zákona o ochranû dat se poukazuje na to, Ïe uvedení údajÛ nutn˘ch pro toto daÀové prohlá‰eni se vyÏaduje na základû §§ 149 a
násled. poplatkového fiádu a §§ 1 odst. 3, 1a odst. 1 ã. 2, 39c odst. 4 zákona o dani z pfiíjmu.

�A Osobní údaje

�B Údaje o pfiíjmech osoby podávající Ïádost

�C Údaje o pfiíjmech manÏela/manÏelky

Osoba podávající Ïádost manÏel/manÏelka
Pfiíjmení, jméno a popfi. rodné jméno

Bydli‰tû v cizinû (ulice, ãíslo domu, PSâ, místo, stát)

Naposledy pfiíslu‰n˘ nûmeck˘ finanãní úfiad, daÀové ãíslo

Zamûstnavatel v Nûmecku (jméno, adresa) Zamûstnavatel v Nûmecku (jméno, adresa) 

U manÏelÛ, ktefií oba pobírají pracovní mzdu:
Îádáme o kombinaci daÀov˘ch skupin

Potvrzení pro daÀové sráÏky ze mzdy pro
tento kalendáfiní rok mi jiÏ byla vystavena

Pfiedpokládaná hrubá pracovní mzda (vãetnû vûcn˘ch dávek, mimofiádn˘ch pfiíspûvkÛ, tantiém a pod.)

v Nûmecku

EUR

ve státû trvalého bydli‰tû
ve státní mûnû

v (tfietí stát)
ve státní mûnû

pût/tfiiãtyfii/ãtyfiitfii/pût

Pfiíjmení, jméno a popfi. rodné jméno

Datum narození
den mûsíc rok Státní pfiíslu‰nost

Datum narození
den mûsíc rok Státní pfiíslu‰nost

Ano, finanãním úfiadem
Ne

Pfiedpokládané dal‰í pfiíjmy

v Nûmecku
druh pfiíjmu

EUR

ve státû trvalého bydli‰tû
druh pfiíjmu ve státní mûnû

v (tfietí stát)
druh pfiíjmu ve státní mûnû

Pfiedpokládaná hrubá pracovní mzda (vãetnû vûcn˘ch dávek, mimofiádn˘ch pfiíspûvkÛ, tantiém a pod.)

v Nûmecku

EUR

ve státû trvalého bydli‰tû
ve státní mûnû

v (tfietí stát)
ve státní mûnû

Pfiedpokládané dal‰í pfiíjmy

v Nûmecku
druh pfiíjmu

EUR

ve státû trvalého bydli‰tû
druh pfiíjmu ve státní mûnû

v (tfietí stát)
druh pfiíjmu ve státní mûnû

Îádám o daÀovou skupinu III



Tímto se potvrzuje,

1. Ïe daÀov˘ poplatník/daÀ. poplatníci uveden/í na str. 1 mûl/i v roce 200 _ trvalé bydli‰tû v na‰em státû;

2. Ïe není známo nic, co by bylo v rozporu s údaji o osobních a majetkov˘ch pomûrech, jeÏ jsou uvedeny v této
Ïádosti.

Místo Datum SluÏební razítko a podpis

Jméno a adresa zahraniãního daÀového úfiadu

Prohlá‰ení
âást (D) nebyla vyplnûna, nebot’ pro jedno z obou pfiedcházejících daÀov˘ch období (kalendáfiní rok                   daÀové 
ãíslo                                     jiÏ bylo pfiedloÏeno potvrzení zahraniãního daÀového úfiadu a uvedené pomûry se nezmûnily.)

,

�D Potvrzení zahraniãního daÀového úfiadu

Pfii vyhotovení této Ïádosti spolupÛsobil:Prohla‰uji, Ïe jsem uvedl/a údaje v této Ïádosti pravdivû podle nejlep‰ího
vûdomí a svûdomí.

Datum

(Podpis osoby podávající Ïádost) (Podpis manÏela/manÏelky)


