


 
7 Najważniejszych rzeczy o których musisz pamiętać podczas rozliczenia podatku z
Niemiec:
 

1. Lohnsteuerbescheinigung - podstawą rozliczenia jest karta podatkowa -
(Lohnsteuerbescheinigung), odpowiednik polskiego PIT-11, którą niemiecki
pracodawca jest zobowiązany wydać po zakończonym roku podatkowym. Jeżeli
pracodawca zwleka z wydaniem dokumentów rozliczeniowych skontaktuj się
z naszym biurem, a pomożemy Ci je odzyskać.

 
2. Klasa podatkowa - masz już kartę podatkową? Sprawdź w której klasie podatkowej

zostałeś zarejestrowany! Informację tą znajdziesz na karcie podatkowej w pozycji
Steuerklasse / Faktor. Jeżeli na Twojej karcie podatkowej wskazana jest trzecia klasa
podatkowa pamiętaj, iż Twoje zeznanie podatkowe musi trafić do Niemieckiego
Urzędu Skarbowego do 31.05! Jeżeli spóźnisz się z rozliczeniem istnieje ryzyko
otrzymania kary ze strony urzędu za nieterminowe rozliczenie się!
 

3. PIT36 +ZG - po otrzymaniu wszystkich dokumentów rozliczeniowych -  pamiętaj,
aby w pierwszej kolejności rozliczyć się z Polskim Urzędem Skarbowym. Rozliczenie
należy dokonać na odpowiednim formularzu PIT36 + ZG wykazując dochody z
Polski jak i z Niemiec. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, zostaw to nam, a całe zeznanie
podatkowe wykonanym za Ciebie.



      
 

4. Zaświadczenie UE/EOG - jeżeli złożyłeś już PIT do Polskiego Urzędu Skarbowego
pamiętaj o konieczności opieczętowania druku UE/EOG. Druk ten uzyskasz w naszej
firmie wraz z pozostałymi dokumentami do rozliczenia podatku z Niemiec.

      
 

5. Rozliczenie z małżonkiem/małżonką - pamiętaj, iż na terenie Niemiec przysługuje
Ci wspólne rozliczenie z małżonkiem / małżonką nawet jeśli nie pracował / pracowała
na terenie Niemiec. Warunkiem zastosowania wspólnego rozliczenia jest jednak
posiadanie wspólnego zameldowania na terenie Polski, a także wykazanie dochodów
małżonka / małżonki na druku UE/EOG.
 

6. Ulgi podatkowe - skompletuj wszystkie dokumenty dotyczące ulg podatkowych, aby



zwiększyć swój zwrot podatku. Jeżeli opłacasz sam mieszkanie / pokój na terenie
Niemiec - pamiętaj o zbieraniu wszystkich rachunków. Dojeżdżasz na swój koszt do
Niemiec? Zbieraj wszystkie bilety autokarowe / lotnicze, paragony za paliwo, faktury
od mechanika oraz  poświadczenia ze stacji diagnostycznej z wykazanym stanem
licznika.

7. Zagraniczna dokumentacja - nie wyrzucaj żadnych dokumentów jakie otrzymałeś
od niemieckiego pracodawcy / z niemieckiego urzędu! Mogą one zawierać ważne
informację, które są niezbędne do rozliczenia podatku z Niemiec.
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