
Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Tag   Monat   Jahr Staatsangehörigkeit

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

Zuletzt zuständiges inländisches Finanzamt, Steuernummer

Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift)

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiger Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 3, § 1a EStG für 201_
(Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung)

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift)

11.13 - ab 2014 (tschechisch)

Tag   Monat   Jahr Staatsangehörigkeit

(voraussichtlich) bis (voraussichtlich) bis

Ⓐ Angaben zur Person Weiße Felder bitte ausfüllen oder      ankreuzen.

Geburtsdatum

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

Ja, vom Finanzamt

Ⓑ Angaben zu den Einkünften der antragstellenden Person
Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.)
im Inland        im Wohnsitzstaat       in      (Drittstaat)

Voraussichtliche andere Einkünfte
im Inland        im Wohnsitzstaat       in      (Drittstaat)

€

in Landeswährung in Landeswährung

Einkunftsart   in Landeswährung Einkunftsart   in Landeswährung

Antragstellende Person         Ehegatte/Lebenspartner

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.)
im Inland        im Wohnsitzstaat       in      (Drittstaat)

Voraussichtliche andere Einkünfte
im Inland        im Wohnsitzstaat       in      (Drittstaat)

in Landeswährung in Landeswährung

Einkunftsart   in Landeswährung Einkunftsart   in Landeswährung

Ⓒ Angaben zu den Einkünften des Ehegatten/Lebenspartners

Geburtsdatum

Einkunftsart

Einkunftsart

€

€

€

Identifikationsnummer - soweit erhalten - Identifikationsnummer - soweit erhalten -

Beschäftigt vom Beschäftigt vom

Zur Beachtung: 
Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, wird auf Grund dieses Antrags eine Bescheinigung über die für den Steuerabzug vom Arbeitslohn maßgebenden persönlichen Besteuerungs-
merkmale 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 (ab 2014 8.354 €) nicht übersteigen. Sind Sie verheiratet/
verpartnert, so ist für die Prüfung, ob Sie mit Ihrem nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten/Lebenspartner zusammen veranlagt werden und Ihnen deshalb 
die Steuerklasse III zu bescheinigen ist, weitere Voraussetzung, dass die Einkünfte beider Ehegatten/Lebenspartner die Einkommensgrenzen erfüllen, wobei der 
Grundfreibetrag zu verdoppeln ist. In diesem Fall ist dieser Vordruck auch von Ihrem Ehegatten/Lebenspartner zu unterschreiben. Lassen Sie sich bitte Ihre nach-
folgenden Angaben durch die für Sie zuständige ausländische Steuerbehörde in Abschnitt D bestätigen.

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. Die hierfür erforderliche 
Lohnsteuerbescheinigung erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber. Für die Durchführung der Einkommensteuerveranlagung ist das Betriebsstättenfinanzamt Ihres 
Arbeitgebers zuständig.

Dieser Vordruck ist auch zu verwenden, wenn Sie als deutscher Staatsangehöriger Arbeitslohn aus einer öffentlichen Kasse beziehen und auf Grund eines dienst-
lichen 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 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.

Ich beantrage die Steuerklasse III
Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn 
beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt/Vyhotovení pro německý finanční úřad -



Ⓓ Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde
Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde

Ort      Dienststempel und Unterschrift

(Unterschrift der antragstellenden Person)

Datum

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.

1. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegen mindestens zu 90% der deutschen Einkommensteuer oder die nicht der deutschen   
 Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen nicht den Grundfreibetrag; Grundsatz: Steuerklasse I; im Fall von Ehegatten muss    
 zumindest einer der Ehegatten allein die Einkommensgrenzen erfüllen; für die Berücksichtigung der Steuerklasse III müssen in einem zweiten Schritt
    die gemeinsamen Einkünfte die Einkommensvoraussetzungen erfüllen; Bescheinigung nach § 1 Abs. 3 i.V.m. § 39 Abs. 2 und 3 EStG ist zu erteilen.

Verfügung des Finanzamts

a) - Maßgebliche Steuerklasse/Faktor/Zahl der Kinderfreibeträge........................
 
 - die Steuerklasse/Faktor/Zahl der Kinderfreibeträge ist zu ändern in .............

b) Freibetrag/Hinzurechnungsbetrag insgesamt 
 (lt. Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) ...........................................................
 bisher berücksichtigt ........................................................................................
 verbleibender Betrag ........................................................................................
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 i.V.m. § 39 Abs. 2 und 3 EStG ist  
 zu erteilen.

a) Maßgebliche Steuerklasse            eins    sechs
b) Freibeträge:
 Werbungskosten ..............................................................................................
 Sonderausgaben - § 10b EStG ........................................................................
     - §§ 10e, 10i EStG ...............................................................
 Freibetrag insgesamt .......................................................................................
 bisher berücksichtigt ........................................................................................
 verbleibender Freibetrag .................................................................................
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 und Belege an Antragsteller zurück am ...........................................................................

4. Z. d. A.

(Sachgebietsleiter) (Datum) (Sachbearbeiter)

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

Gültig vom - bis

EUR

EUR

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.

Bei der Ausfertigung dieses Antrags hat mitgewirkt:
Herr/Frau/Firma

Datum

(Unterschrift des Ehegatten/Lebenspartners)



11.13 - ab 2014 (tschechisch)

€

Osoba podávající žádost         Manžel/manželka či partner/partnerka

€

€

€

Zaměstnaný/á od Zaměstnaný/á od(pravděpodobně) do (pravděpodobně) do

Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu 
daně z příjmu podle § 1 odst. 3, § 1a zákona o dani z příjmu pro rok 201_
(Příloha - Pracovníci přecházející pravidelně hranici za prací v EU/EHP - k žádosti o úlevu na dani ze mzdy)

Upozornění:
Pracovníkům, kteří mají státní příslušnost jednoho z členských států EU/EHP, kteří nemají ve Spolkové republice Německo ani trvalé bydliště ani obvyklý pobyt, 
bude na základě této žádosti namísto mzdové daňové karty vystaveno potvrzení o osobních poměrech, které jsou rozhodující pro daňovou srážku ze mzdy. Toto 
potvrzení je třeba předložit zaměstnavateli. K vydání tohoto potvrzení je příslušný finanční úřad v místě, kde se nachází firma/provozovna zaměstnavatele. 

Budete projednán jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu, jestliže celková částka vašich příjmů podléhá nejméně z 90 % německé dani 
z příjmu nebo když příjmy nepodléhající německé dani z příjmu nepřesáhnou základní nezdanitelnou částku (od roku 2014: 8.354 €). Pokud jste ženatý/vdaná či 
pokud jste osoba, která uzavřela registrované partnerství, je pro přezkoumání, zda budete projednán/a společně se svou manželkou/svým manželem či partner-
kou/partnerem nežijící/m trvale v odloučení a zda vám proto bude potvrzena daňová třída III, dalším předpokladem, že příjmy obou manželů či partnerek/partnerů 
odpovídají příjmovým hranicím, přičemž se zdvojnásobuje základní nezdanitelná částka. V tomto případě musí tento formulář podepsat také vaše manželka/váš 
manžel či vaše partnerka/váš partner. Níže uvedené údaje si dejte potvrdit v části D vaším příslušným zahraničním daňovým úřadem.

Pro uplatnění nároku na daňové úlevy včetně nezdanitelné položky na dítě použijte ještě formulář „Žádost o úlevu na dani ze mzdy“.
Po uplynutí kalendářního roku jste povinen/povinna a popř. též vaše manželka/váš manžel či vaše partnerka/váš partner odevzdat přiznání o dani z příjmu. K tomu 
potřebné potvrzení o dani ze mzdy obdržíte od vašeho zaměstnavatele. K vydání rozhodnutí o výši daně z příjmu je příslušný finanční úřad v místě, kde se nachází 
firma/provozovna vašeho zaměstnavatele.

Tento formulář musíte použít také v případě, když pobíráte jako německý státní příslušník pracovní mzdu z veřejných prostředků a pracujete na základě služebního 
pověření v cizině – také mimo jednoho ze členských států EU/EHP. Toto neplatí pro příslušníky diplomatické a konzulární služby.
Podle předpisů zákona o ochraně dat se poukazuje na to, že uvedení údajů nutných pro tuto žádost se vyžaduje na základě §§ 149, 150 poplatkového řádu a §§ 1 
odst. 3, 1a odst. 1 č. 2, 39 odst. 2 a 3 zákona o dani z příjmu.

Ⓐ Osobní údaje Bílá políčka formuláře vyplňte nebo označte 

Identifikační číslo -pokud bylo obdrženo- Identifikační číslo -pokud bylo obdrženo-

Příjmení, jméno a popř. rodné jméno Příjmení, jméno a popř. rodné jméno

Datum narození
den   měsíc   rok Státní příslušnost

Bydliště v cizině (ulice, číslo domu, PSČ, místo, stát)

Naposledy příslušný německý finanční úřad, daňové číslo

Zaměstnavatel v Německu (jméno, adresa)

Žádám o daňovou 
skupinu III

U manželů či partnerů/partnerek, kteří/které oba/obě pobírají 
pracovní mzdu:  Žádáme o kombinaci daňových skupin tři/pět čtyři/čtyři pět/tři

Potvrzení pro daňové srážky ze mzdy pro tento
kalendářní rok mi již byla vystavena Ne

Ano, finančním úřadem

Ⓑ Údaje  o příjmech osoby podávající žádost 
Předpokládaná hrubá pracovní mzda (včetně věcných dávek, mimořádných příspěvků, tantiém atd.)
v Německu       ve státě trvalého bydliště      v       (třetí stát)

ve státní měně ve státní měně

Předpokládané další příjmy
v Německu       ve státě trvalého bydliště      v      (třetí stát)
druh příjmu druh příjmu                      ve státní měně druh příjmu                      ve státní měně

Ⓒ Údaje o příjmech manžela/manželky či partnera/partnerky

Datum narození
den   měsíc   rok Státní příslušnost

Zaměstnavatel v Německu (jméno, adresa)

Předpokládaná hrubá pracovní mzda (včetně věcných dávek, mimořádných příspěvků, tantiém atd.)
v Německu       ve státě trvalého bydliště      v       (třetí stát)

ve státní měně ve státní měně

Předpokládané další příjmy
v Německu       ve státě trvalého bydliště      v      (třetí stát)
druh příjmu druh příjmu                      ve státní měně druh příjmu                      ve státní měně

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt/Vyhotovení pro německý finanční úřad -



D

Prohlášení

Část (D) nebyla vyplněna, neboť pro jedno z obou předcházejících daňových období (kalendářní rok __________________, daňové 
číslo _______________________ ) již bylo předloženo potvrzení zahraničního daňového úřadu a uvedené poměry se nezměnily.

Datum Při vyhotovení této žádosti spolupůsobil:
pan/paní/firma

(podpis osoby podávající žádost) (podpis manžela/manželky či 
partnera/partnerky)

Potvrzení zahraničního daňového úřadu
Název a adresa zahraničního daňového úřadu

Tímto se potvrzuje,

1. že daňový poplatník/daň. poplatníci uvedený/í na str. 1 má/mají trvalé bydliště v našem státě; 

2. že nám není známo nic, co by bylo v rozporu s údaji o osobních a majetkových poměrech, jež jsou uvedeny v této žádosti.

Místo                                              Datum   Služební razítko a podpis



11.13 - ab 2014 (tschechisch)

€

Osoba podávající žádost         Manžel/manželka či partner/partnerka

€

€

€

Zaměstnaný/á od Zaměstnaný/á od(pravděpodobně) do (pravděpodobně) do

Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu 
daně z příjmu podle § 1 odst. 3, § 1a zákona o dani z příjmu pro rok 201_
(Příloha - Pracovníci přecházející pravidelně hranici za prací v EU/EHP - k žádosti o úlevu na dani ze mzdy)

Upozornění:
Pracovníkům, kteří mají státní příslušnost jednoho z členských států EU/EHP, kteří nemají ve Spolkové republice Německo ani trvalé bydliště ani obvyklý pobyt, 
bude na základě této žádosti namísto mzdové daňové karty vystaveno potvrzení o osobních poměrech, které jsou rozhodující pro daňovou srážku ze mzdy. Toto 
potvrzení je třeba předložit zaměstnavateli. K vydání tohoto potvrzení je příslušný finanční úřad v místě, kde se nachází firma/provozovna zaměstnavatele. 

Budete projednán jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu, jestliže celková částka vašich příjmů podléhá nejméně z 90 % německé dani 
z příjmu nebo když příjmy nepodléhající německé dani z příjmu nepřesáhnou základní nezdanitelnou částku (od roku 2014: 8.354 €). Pokud jste ženatý/vdaná či 
pokud jste osoba, která uzavřela registrované partnerství, je pro přezkoumání, zda budete projednán/a společně se svou manželkou/svým manželem či partner-
kou/partnerem nežijící/m trvale v odloučení a zda vám proto bude potvrzena daňová třída III, dalším předpokladem, že příjmy obou manželů či partnerek/partnerů 
odpovídají příjmovým hranicím, přičemž se zdvojnásobuje základní nezdanitelná částka. V tomto případě musí tento formulář podepsat také vaše manželka/váš 
manžel či vaše partnerka/váš partner. Níže uvedené údaje si dejte potvrdit v části D vaším příslušným zahraničním daňovým úřadem.

Pro uplatnění nároku na daňové úlevy včetně nezdanitelné položky na dítě použijte ještě formulář „Žádost o úlevu na dani ze mzdy“.
Po uplynutí kalendářního roku jste povinen/povinna a popř. též vaše manželka/váš manžel či vaše partnerka/váš partner odevzdat přiznání o dani z příjmu. K tomu 
potřebné potvrzení o dani ze mzdy obdržíte od vašeho zaměstnavatele. K vydání rozhodnutí o výši daně z příjmu je příslušný finanční úřad v místě, kde se nachází 
firma/provozovna vašeho zaměstnavatele.

Tento formulář musíte použít také v případě, když pobíráte jako německý státní příslušník pracovní mzdu z veřejných prostředků a pracujete na základě služebního 
pověření v cizině – také mimo jednoho ze členských států EU/EHP. Toto neplatí pro příslušníky diplomatické a konzulární služby.
Podle předpisů zákona o ochraně dat se poukazuje na to, že uvedení údajů nutných pro tuto žádost se vyžaduje na základě §§ 149, 150 poplatkového řádu a §§ 1 
odst. 3, 1a odst. 1 č. 2, 39 odst. 2 a 3 zákona o dani z příjmu.

Ⓐ Osobní údaje Bílá políčka formuláře vyplňte nebo označte 

Identifikační číslo -pokud bylo obdrženo- Identifikační číslo -pokud bylo obdrženo-

Příjmení, jméno a popř. rodné jméno Příjmení, jméno a popř. rodné jméno

Datum narození
den   měsíc   rok Státní příslušnost

Bydliště v cizině (ulice, číslo domu, PSČ, místo, stát)

Naposledy příslušný německý finanční úřad, daňové číslo

Zaměstnavatel v Německu (jméno, adresa)

Žádám o daňovou 
skupinu III

U manželů či partnerů/partnerek, kteří/které oba/obě pobírají 
pracovní mzdu:  Žádáme o kombinaci daňových skupin tři/pět čtyři/čtyři pět/tři

Potvrzení pro daňové srážky ze mzdy pro tento
kalendářní rok mi již byla vystavena Ne

Ano, finančním úřadem

Ⓑ Údaje  o příjmech osoby podávající žádost 
Předpokládaná hrubá pracovní mzda (včetně věcných dávek, mimořádných příspěvků, tantiém atd.)
v Německu       ve státě trvalého bydliště      v       (třetí stát)

ve státní měně ve státní měně

Předpokládané další příjmy
v Německu       ve státě trvalého bydliště      v      (třetí stát)
druh příjmu druh příjmu                      ve státní měně druh příjmu                      ve státní měně

Ⓒ Údaje o příjmech manžela/manželky či partnera/partnerky

Datum narození
den   měsíc   rok Státní příslušnost

Zaměstnavatel v Německu (jméno, adresa)

Předpokládaná hrubá pracovní mzda (včetně věcných dávek, mimořádných příspěvků, tantiém atd.)
v Německu       ve státě trvalého bydliště      v       (třetí stát)

ve státní měně ve státní měně

Předpokládané další příjmy
v Německu       ve státě trvalého bydliště      v      (třetí stát)
druh příjmu druh příjmu                      ve státní měně druh příjmu                      ve státní měně

- Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde/Vyhotovení pro zahraniční daňový úřad -



D

Prohlášení

Část (D) nebyla vyplněna, neboť pro jedno z obou předcházejících daňových období (kalendářní rok __________________, daňové 
číslo _______________________ ) již bylo předloženo potvrzení zahraničního daňového úřadu a uvedené poměry se nezměnily.

Datum Při vyhotovení této žádosti spolupůsobil:
pan/paní/firma

(podpis osoby podávající žádost) (podpis manžela/manželky či 
partnera/partnerky)

Potvrzení zahraničního daňového úřadu
Název a adresa zahraničního daňového úřadu

Tímto se potvrzuje,

1. že daňový poplatník/daň. poplatníci uvedený/í na str. 1 má/mají trvalé bydliště v našem státě; 

2. že nám není známo nic, co by bylo v rozporu s údaji o osobních a majetkových poměrech, jež jsou uvedeny v této žádosti.

Místo                                              Datum   Služební razítko a podpis
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