
2. Ausfertigung für das deutsche Finanzamt
2. Egzemplarz dla niemieckiego urzêdu skarbowego

Za wiadczenie / kraje UE / EOG

linijka

Osoba podlegaj ca opodatkowaniu, w przypadku ma!"onków: m#$ %ona

Nazwisko

Imi#

Data urodzenia Obywatelstwo

Kraj zamieszkania

Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Ulica, numer domu

$onaty / m#"atka od dn. Wdowiec / wdowa od dn. Rozwiedziony / rozwiedziona od dn. W trwa!ej separacji od dn.

Osoba podlegaj#ca opodatkowaniu / m#$

kwota / waluta kwota / waluta

%ona

kwota / waluta kwota / waluta

Wynagro-
dzenie
brutto

Koszty
uzyskania
przychodu

Pozosta!e dochody, np. z dzia!alno%ci
gospodarczej, kapita!u, wynajmu lub dzier"awy,
emerytur i rent

Rodzaj dochodów

Data Data

Podpis osoby podlegajapej opodatkowaniu / m#"a Podpis "ony

Niniejszym po%wiadczamy,

1. "e wy"ej wymieniona / e

    osoba / osoby podlegaj ca / e opodatkowaniu, w r. mia!a / mia!y swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju;

2. "e nic nam nie wiadomo o tym, "eby powy"sze dane dotycz ce warunków osobistych oraz dochodów by!y niezgodne z prawd .

Miejscowo%& Data Piecz#& urz#dowa i podpis

- -

Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego

Dane osobowe

Dochody podlegaj#ce opodatkowaniu w kraju zamieszkania

Podpis

Po wiadczenie zagranicznego organu podatkowego

dla obywateli krajów cz"onkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

dla osób zatrudnionych w niemieckiej s"u$bie  publicznej, pracuj#cych na podstawie zlecenia s"u$bowego poza 
granicami UE / EOG (§ 1a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym)

zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego

Nazwisko

Imi#

Data urodzenia Obywatelstwo

Kraj zamieszkania

Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Ulica, numer domu

Wynagro-
dzenie
brutto

Koszty
uzyskania
przychodu

Rodzaj dochodów

Pozosta!e dochody, np. z dzia!alno%ci
gospodarczej, kapita!u, wynajmu lub dzier"awy,
emerytur i rent

Bescheinigung EU / EWR - Polnisch - Okt. 2011

Za wiadczenie UE / EOG - J zyk polski -
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