Szanowni Klienci,
pracownicy posiadajacy obywatelstwo w jednym z krajow czlonkowskich Unii Europejskiej, a nie
posiadajacy miejsca zamieszkania ani miejsca zwyklego pobytu w Republice Federalnej Niemiec sa
zobowiazani wraz z rozpoczeciem w na terytorium Niemiec nowej umowy o prace, badz w styczniu
kazdego roku zlozyc do wlasciwego niemieckiego Urzedu Skarbowego wniosek o klase podatkowa, a
zarazem zadeklarowanie sie o rezydencji podatkowej.
Kazda taka osoba ma wybor, a mianowicie:




zlozyc wniosek o ograniczony obowiazek podatkowy w Niemczech (klasa podatkowa 1) - po
uplywie roku kalendarzowego nie ma obowiazku zlozenia zeznania podatkowego dotyczacego
podatku dochodowego w Niemczech,
zlozyc wniosek o nieograniczony obowiazek podatkowy w Niemczech (klasa podatkowa 1, 2, 3, 4
lub 5) – po uplywie roku kalendarzowego istnieje obowiazek zlozenia zeznania podatkowego
dotyczacego podatku dochodowego. W rozliczeniu podatkowym podatnik jest zobowiazany
wykazac swoje wszystkie swiatowe dochody (w tym przede wszystkim polskie), m.in. z tytulu
umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzielo, emerytury, renty, dochody z firmy
(opodatkowanej zarowno podatkiem ryczaltowym, podatkiem liniowym, podatkiem
progresywnym, karta podatkowa), dochody z tytulu najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
(opodatkowane zarowno podatkiem progresywnym jak i ryczaltowym) i in.. Dochody
zagraniczne nie sa opodatkowane w sposob bezposredni, lecz maja wplyw posrednio na stope
procentowa podatku dochodowego w Niemczech.

Osoby skladajace „Wniosek o uznanie pracownika za podatnika podlegajacego nieograniczonemu
obowiazkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego zgodnie z §1 ust. 3, § 1a ustawy o
podatku dochodowym” musza we wniosku oszacowac przewidywane roczne wynagrodzenie brutto
w Niemczech oraz w Polsce. Aby otrzymac fikcyjny rezydencje podatkowa w Niemczech nalezy
spelnic nastepujace warunki:




suma wszystkich osiaganych dochodow przynajmniej w 90% podlegac bedzie niemieckiemu
podatowi dochodowemu,
albo
dochody nie podlegajace niemieckiemu podatkowi dochodowemu nie przekraczaja polowy
podstawowej kwoty wolnej od podatku (dla polskich dochodow przy indywidualnym rozliczeniu:
w 2016r. - 4326€, w 2018r. - 4500€)

Pragniemy Panstwu przekazac, iz w momencie skladania powyzszego wniosku, nalezy wykazac
wszystkie przewidywane dochody, wlacznie z polskimi. Jesli okaze sie, ze nie spelniacie Panstwo
warunkow na bycie rezydentem podatkowym w Niemczech nie zostanie przyznany Panstwu
nieograniczony obowiazek podatkowy w Niemczech.
Chcemy rownoczesnie przestrzec, iz w momencie zlozenia podpisanego wniosku o nieograniczony
obowiazek podatkowy, nie zawierajacego przewidywanych polskich dochodow Panstwa sytuacja
podczas skladania zeznania podatkowego bedzie bardzo niekorzystna. Beda Panstwo zobowiazani do
zlozenia zeznania podatkowego pozbawionego ulgi podatkowej, pozbawieni mozliwosci rozliczenia
sie z malzonkiem, skorzystania z ulgi na dzieci, a dochody polskie beda mialy bardzo duzy i
niekorzystny wplyw na stope procentowa podatku dochodowego w Niemczech
Prosimy wiec o uwazne wypelnianie omawianych wnioskow, zwlaszcza osoby osiagajce dochody w
roznych Panstwach.
W razie pytan prosze kontaktowac sie z naszym biurem.

