
Rozliczenia podatkowe w Niemczech 
PLATFORMA ON-LINE

ANKIETA DANYCH OSOBOWYCH   (wypełnić pismem drukowanym, podając dane jak najdokładniej)

Adres zamieszkania w Polsce:

Adres zamieszkania w Niemczech:

Adres zamieszkania w Niemczech w roku rozliczeniowym:

Adres wykonywania pracy w Niemczech w roku, 
którego dotyczy rozliczenie:

Imię i nazwisko:

Stan cywilny (data ślubu, data rozwodu jeżeli dotyczy):

Data i miejsce urodzenia:

Nr tel.:

E-mail:

Data przyjazdu do Niemiec Data wyjazdu z Niemiec

Data rozpoczęcia pracy Data zakończenia pracy

Zawód:

Czy podczas pobytu w Niemczech współutrzymywałeś 
mieszkanie w Polsce lub jesteś jego właścicielem?

Czy ponosiłeś koszty mieszkania w Niemczech? 
Jeżeli TAK, dołącz kopię umowy najmu lub potrącenia z wypłaty 
na Abrechnung.

Dane konta bankowego

Nazwa banku: ..................................................................................................

Bic: ......................................................................................................................

Lp. Imię dziecka Nazwisko dziecka Data urodzenia dziecka
Suma pobranego świadczenia 

Kindergeld w roku rozliczeniowym

1

2

3

TAK

TAK

NIE

NIE

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Data urodzenia:

Czy posiadasz dodatkowe dokumenty? Jeżeli tak, załącz ich kopie. 

 Umowę najmu mieszkania lub rachunki za nocleg w Niemczech 

 Paragony lub bilety na potwierdzenie powrotów do Polski 

 Rachunki za paliwo 

 Ubezpieczenie auta, prywatne OC, prywatne zdrowotne, 

 prywatne rentowe, wypadkowe

Dodatkowo pozyskaj zaświadczenia wystawione przez 
pracodawcę (jeśli Cię dotyczą). 

 Pracy na stanowisku kierowcy 

 Zmiennego miejsca pracy (branża budowlana) 

 Oddelegowania do innego miejsca pracy (w tym za granicę)

Dane małżonka/ki (jeżeli dotyczy):

Który z poniższych zasiłków pobierałeś? Dołącz odpowiednie 
dokumenty lub napisz sumę pobranego świadczenia. 

 Arbeitslosengeld:  ....................................................................................  

 Krankengeld:  ............................................................................................  

 Kindergeld:  ...............................................................................................  

 Inne:  ...........................................................................................................

Czy osiągnąłeś dochody w PL w roku, którego dotyczy rozliczenie? 
Jeżeli TAK, to podaj dochód.

Czy osiągnąłeś dochody poza PL i DE w roku, którego dot. rozlicznie? 
Jeżeli TAK, to podaj kraj i dochód brutto. Dołącz odpowiednie dokumenty.

Czy małżonek/ka osiągnęła dochody w Polsce? 
Jeżeli tak, podaj kwotę roczną brutto.

Czy wnioskowałeś o niemiecki zasiłek na dzieci Kindergeld? 
Jeżeli tak, to załącz decyzję z Familienkasse.

TAK .............................................................................brutto.

TAK .............................................................................brutto.

TAK .............................................................................brutto.

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

initiator:kontakt@platformarozliczeniowa.pl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:37ab3f49d252194f9b56c9e05c181318
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