NÉMETORSZÁGI ADÓVISSZATÉRÍTÉSI IGÉNYLŐLAP

(X)-EL JELÖLTEKET MELLÉKELJE!
KÉRDÉSEK

VÁLASZOK

Teljes név
E-mail cím
Édesanyja neve
Szül. Hely
Születési dátum
Születéskori név
Magyarországi cím
Családi állapot
Mióta házas vagy elvált
Külföldi eü. bizt. név és biztosítási szám
Magyar adóazonosító jele
Telefonszám
Steuernummer (német adószám)
ID-Nr. (Identifikation) német adóazonosító szám
Előző évi Finanzamt határozat
az adóvisszatérítésről

MELYIK ÉVRE/ÉVEKRE KÉRI?
2012

2013

2014

(Tegyen egy X-et az évszám alá…)
2015

2016
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2017

2018

2019

2020

KÉRDÉSEK

VÁLASZOK

Házastárs/partner neve
Házastárs munkahelye (pontos cím)
Szül hely, idő
Születéskori név
Foglalkozása
ID-Nr. (Identifikation)
német adóazonosító szám
(Ha már kapott)
Telefonszám
Németországban dolgozó
pontos foglalkozása, beosztása
Heti hány órás a munkaszerződése?
Munkahely pontos neve, címe
(ahol ténylegesen dolgozott)

(X)-EL JELÖLTEKET MELLÉKELJE!
KÉRDÉSEK

VÁLASZOK

(X) Német munkáltató
Lohnsteuerbescheinigung az adott évről:

Mellékelje!

Németországi lakcím (hány m2 a lakás)

(több lakcím esetén mettől meddig lakott ott)

(X) MELDEBESCHEINIGUNG
(német lakcímbejelentkezés)

Mellékelje!

(X) Lakás bérleti szerződés
vagy egyéb megállapodás.

Mellékelje!
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Mennyit fizet érte /hó

(számlával igazolni kell)

Saját, vagy más kocsijával jár ki

(esetleg vonat, stb.)

(X) Saját kocsi esetén forgalmi engedély
fénymásolata!

Mellékelje!

Ha más kocsijával? Hány €-t fizet neki?
Fizeti a munkába járást a munkáltató?
Munkába járás Magyarországról csak oda km:
Munkahely és a németországi lakás
közti távolság km (Milyen járművel?)
Fizeti-e a munkáltató ezt az utat?
Ha több munkáltatónál dolgozott, akkor az összes
munkahely és címük (ahol dolgozott, az a cím)
Bank neve, címe ahol számlát nyitott,
számlatulajdonos neve
BIC/SWIFT kód
IBAN száma
GYERMEKEK
NÉV | Születési hely | Születési idő
NÉV | Születési hely | Születési idő
NÉV | Születési hely | Születési idő
Gyerekek születési anyakönyvét és az Önök
házassági anyakönyvét kérjük MÁSOLATBAN!

MELLÉKELJE

EU /EWR jövedelemigazolás Magyarországról
NAV! (férj és partner is) EREDETI KELL!

MELLÉKELJE
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A kész kitöltött űrlapot kérjük, hogy küldje meg:
- weboldalon keresztül az igénylés benyújtása menüpontban
- e-mailben: info@ausztriaiadosopron.hu
- postai úton: Artner Henrietta | 9400 Sopron, Színház u. 13.
További információk esetén hívja a +36 20 626 5200 telefonszámot…
Vagy látogasson el honlapunkra: www.ausztriaiadosopron.hu
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