
Ehegatte/Lebenspartner
Identifikationsnummer - soweit erhalten -

Antragstellende Person    
Identifikationsnummer - soweit erhalten -

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

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, Steuernummer)

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

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift, Steuernummer)

10.16 ab 2017 (griechisch)

Tag   Monat   Jahr Staatsangehörigkeit

(voraussichtlich) bis (voraussichtlich) bis

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 des Ehegatten/Lebenspartners

Geburtsdatum

€

Beschäftigt vom Beschäftigt vom

Ich beantrage die Steuerklasse I

Zur Beachtung: 
Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit eines EU-/EWR-Staates, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben, wird auf Grund dieses Antrags eine Bescheinigung über die für den Steuerabzug vom Arbeitslohn maßgebenden persönlichen Besteuerungsmerkmale 
ausgestellt. Diese ist dem Arbeitgeber vorzulegen. Für die Ausstellung der Bescheinigung ist das Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers zuständig. Wird lediglich 
die Bescheinigung der Steuerklasse I beantragt, kann die Bescheinigung auch vom Arbeitgeber im Namen des Arbeitnehmers beantragt werden. 
Sie werden als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt, wenn die Summe Ihrer Einkünfte mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer unter-
liegt oder wenn die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag (8.820 €, ab 2018: 9.000 €; ggf. nach den Verhältnissen 
Ihres Wohnsitzstaates gemindert) nicht übersteigen. Sind Sie verheiratet oder haben Sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet und leben von Ihrem 
Ehegatten/Lebenspartner nicht dauernd getrennt, ist für die Bescheinigung der Steuerklasse III Voraussetzung, dass die Einkünfte beider Ehegatten/Lebenspartner 
zusammen die Einkommensgrenzen erfüllen, wobei der Grundfreibetrag zu verdoppeln ist; weitere Voraussetzung ist, dass der Ehegatte/Lebenspartner seinen 
Wohnsitz in einem EU-/EWR-Staat oder der Schweiz hat. In diesem Fall ist dieser Vordruck auch von Ihrem Ehegatten/Lebenspartner zu unterschreiben. Lassen 
Sie sich bitte Ihre nachfolgenden Angaben durch die für Sie zuständige ausländische Steuerbehörde in Abschnitt D bestätigen; hierauf kann verzichtet werden, 
wenn für einen der beiden vorangegangenen Veranlagungszeiträume bereits eine von der ausländischen Steuerbehörde bestätigte Anlage vorliegt und sich die 
Verhältnisse nicht geändert haben.
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-Staates – 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 Abgaben-
ordnung (AO) und der §§ 1 Abs. 3, 1a Abs. 1 Nr. 2, 39 Abs. 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) erhoben werden.

Ⓐ Angaben zur Person

Ⓑ 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 LandeswährungEinkunftsart
€

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 LandeswährungEinkunftsart

€

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt/αντίτυπο για τη γερμανική οικονομική εφορία-



Ⓓ Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde
Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde

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

Falls der Antrag im Namen des Arbeitnehmers vom 
Arbeitgeber gestellt wird:

1. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt mindestens zu 90% der deutschen Einkommensteuer oder die nicht der deutschen  Ein- 
 kommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen nicht den Grundfreibetrag; Grundsatz: Steuerklasse I; im Fall von Ehegatte/Lebenspartnern  
 müssen für die Berücksichtigung der Steuerklasse III die gemeinsamen Einkünfte die Einkommensvoraussetzungen unter Verdopplung des  
 Grundfreibetrags 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.

(Unterschrift der antragstellenden Person) (Unterschrift des Ehegatten/Lebenspartners) (Unterschrift des Arbeitgebers)(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.

Ort      Dienststempel und UnterschriftDatum



Αίτηση για μεταχείριση φορολογουμένου ως μισθωτού με απεριόριστη φορολογική 
υποχρέωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιον 3 και το άρθρο 1α του νόμου περί 
φορολόγησης εισοδήματος για το 201_
(Προσάρτημα μισθωτών παραμεθορίου με απασχόληση σε γειτονική χώρα που είναι υπήκοοι κράτους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

€

€

€

€

Εργαζόμενος/-η από Εργαζόμενος/-η απόέως (προβλεπόμενη ημ/νία) έως (προβλεπόμενη ημ/νία)

Τι πρέπει να προσέξετε:
Στους μισθωτούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και δεν έχουν μόνιμη ή συνήθη κατοικία 
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, χορηγείται με βάση την αίτηση αυτή πιστοποιητικό για τα ατομικά φορολογικά τεκμήριά τους, που είναι καθοριστικά για την 
παρακράτηση φόρου από την αμοιβή εργασίας. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να το υποβάλλετε στον εργοδότη. Για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού είναι αρμόδια η 
οικονομική εφορία του τόπου μόνιμης εγκατάστασης της επιχείρησης του εργοδότη. Αν πρόκειται μόνο για πιστοποιητικό φορολογικής κατηγορίας Ι, μπορεί να κάνει αίτηση 
για το πιστοποιητικό αυτό ο εργοδότης για λογαριασμό του μισθωτού.  
Θα σας μεταχειριστούμε ώς απεριόριστα υπόχρεο καταβολής φόρου, αν το σύνολο των εισοδημάτων σας υπόκειται τουλάχιστον κατά 90% στη γερμανική φορολογία ή αν τα 
εισοδήματα που δεν υπόκεινται στη γερμανική φορολογία δεν υπερβαίνουν το βασικό αφορολόγητο ποσό (8.820 €, από το έτος 2018: 9.000 €, κατἀ περίπτωση μειωμένο 
ανάλογα με τις περιστάσεις της χώρας στην οποία έχετε την μόνιμη κατοικία σας). Αν είστε έγγαμος ή αν έχετε καταχωρημένη σχέση συμβίωσης και δεν ζείτε για αόριστο 
χρόνο σε διάσταση, είναι προϋπόθεση για να πιστοποιηθεί η φορολογική κατηγορία ΙΙΙ το ότι τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/συντρόφων μαζί ανταποκρίνονται στα όρια 
εισοδήματος, ενώ το βασικό αφορολόγητο ποσό διπλασιάζεται. Περαιτέρω πρϋπόθεση είναι, ο σύζυγος/σύντροφος να έχει τη μόνιμή του κατοικία σε χώρα μέλος της ΕΕ, 
του ΕΟΧ ή στην Ελβετία. Στην περίπτωση αυτή πρέπει το έντυπο αυτό να υπογραφεί και από τον σύζυγό/σύντροφό σας. Σας παρακαλούμε να βεβαιωθούν τα παρακάτω 
στοιχεία σας από την για σας αρμόδια αλλοδαπή φορολογική Αρχή στο τμήμα Δ. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αν για τις μία ή δύο προηγούμενες φορολογικές περιόδους 
υπάρχει ήδη πιστοποιημένο από αλλοδαπή φορολογική Αρχή προσάρτημα και οι περιστάσεις δεν έχουν αλλάξει.  
Για περαιτέρω φορολογικές μειώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής έκπτωσης λόγω παιδιών, σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε επιπροσθέτως το 
έντυπο <<αίτηση για μείωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών>>.   
Μετά την πάροδο ενός ημερολογικού έτους είστε εσείς και ενδεχομένως και ο σύζυγός/σύντροφός σας υποχρεωμένοι να υποβάλλετε δήλωση φόρου εισοδήματος. Το γι αυτό 
απαιτούμενο πιστοποιητικό φόρου μισθωτών υπηρεσιών θα το πάρετε από τον εργοδότη σας. Για τη διεκπεραίωση του καταλογισμού του φόρου εισοδήματος είναι αρμόδια 
η οικονομική εφορία του τόπου μόνιμης εγκατάστασης της επιχείρησης του εργοδότη.  
Το έντυπο αυτό πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί, άν ως γερμανός υπήκοος λαμβάνετε αμοιβή από δημόσιο ταμείο και απασχολείστε για υπηρεσιακούς λόγους στην 
αλλοδαπή – και εκτός κράτους/μέλους ΕΕ ή ΕΟΧ - . Αυτό δεν ισχύει για μέλη του διπλωματικού και προξενικού σώματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί 
προστασίας ατομικών στοιχείων σας ενημερώνουμε ότι η λήψη των στοιχείων που ζητήθηκαν με την παρούσα αίτηση έγινε με βάση τα άρθρα 149, 150 του κανονισμού 
συνεισφορών (ΑΟ) και την παράγραφο 1 εδάφιον 3, 1α εδάφιον 1 αρ. 2, 39 εδάφιον 2 και 3 του νόμου περί φορολόγησης εισοδήματος (EStG).

Ⓐ Ατομικά στοιχεία Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα λευκά τετραγωνίδια ή να βάλετε σταυρό

Αιτών/αιτούσα 
αριθμός φορ. μητρώου -άν σας έχει δοθεί-

Σύζυγος/Σύντροφος 
αριθμός φορ. μητρώου -άν σας έχει δοθεί-

Επώνυμο, όνομα και ενδεχομ. το γένος Επώνυμο, όνομα και ενδεχομ. το γένος

Ημερ. γενν.
 Hμέρα  Μήνας   Έτος  Υπηκοότητα

Ημερ. γενν.
 Υπηκοότητα

Τόπος κατοικίας στην αλλοδαπή (οδός, αριθμός, Τ.Κ., τόπος, χώρα)

Τελευταία αρμόδια ημεδαπή οικονομική εφορία, ΑΦΜ

Αιτούμαι τη φορολ. κατηγορία ΙΙΙ 
Για σύζυγους/συντρόφους που απασχολούνται και οι δύο επ’ 
αμοιβή: Αιτούμεθα τον συνδυασμό φορολ. κατηγορίας τρία/πέντε τέσσερα/τέσσερα πέντε/τρία

Για το τρέχον έτος μου έχουν ήδη χορηγηθεί πιστοποιητικά για την
παρακράτηση φόρου από την αμοιβή εργασίας Όχι

Ναί από την οικον. εφορία

Ⓑ Στοιχεία εισοδήματος του αιτούντος /της αιτούσας
Προβλεπόμενη ακαθάριστη αμοιβή εργασίας (συμπεριλ. απολαυές σε είδος, δώρα, ποσοστά κλπ.)
στην ημεδαπή                                                στη χώρα τόπου κατοικίας                        στην                                 (τρίτη χώρα) 

 στο νόμισμα της  χώρας

Προβλεπόμενα λοιπά εισοδήματα
στην ημεδαπή                                                στη χώρα τόπου κατοικίας                        στην                                 (τρίτη χώρα)
Είδος εισοδήματος είδος εισοδήματος      στο νόμισμα της χώρας

Γ   Στοιχεία εισοδήματος του συζύγου/συντρόφου

 Hμέρα  Μήνας   Έτος

Εργοδότης στην ημεδαπή (Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ)

 στο νόμισμα της  χώρας

είδος εισοδήματος      στο νόμισμα της χώρας

Προβλεπόμενη ακαθάριστη αμοιβή εργασίας (συμπεριλ. απολαυές σε είδος, δώρα, ποσοστά κλπ.)
στην ημεδαπή                                                στη χώρα τόπου κατοικίας                        στην                                 (τρίτη χώρα) 

 στο νόμισμα της  χώρας

Προβλεπόμενα λοιπά εισοδήματα
στην ημεδαπή                                                στη χώρα τόπου κατοικίας                        στην                                 (τρίτη χώρα)
Είδος εισοδήματος είδος εισοδήματος      στο νόμισμα της χώρας

 στο νόμισμα της  χώρας

είδος εισοδήματος      στο νόμισμα της χώρας

10.16 - ab 2017 (griechisch)

Κάνω αίτηση φορολογικής κατηγορίας Ι

Εργοδότης στην ημεδαπή (Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ)

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt/αντίτυπο για τη γερμανική οικονομική εφορία-



  

Βεβαίωση
η παράγραφος Δ έχει η παράγραφος Δ δεν έχει συμπληρωθεί επειδή για μία από τις δύο προηγούμενες χρονικές περιόδους φορολογικής 
εκτίμησης (ημερολογιακό έτος ___________ , ΑΦΜ ______________________) έχει υποβληθεί ήδη βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής 
Αρχής και δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες.

(Ημερομηνία)

Στη συμπλήρωση της αίτησης αυτής συνέπραξαν:
Κύριος/κυρία/εταιρεία

(Υπογραφή του αιτούντος/της αιτούσας) (Υπογραφή του συζύγου/συντρόφου)

Δ   Βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής
Ονομασία και διεύθυνση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής

Βεβαιώνεται με το παρόν,

1. ότι ο/οι φορολογούμενος/οι που αναφέρεται/ονται στη σελίδα 1 έχει/έχουν τον τόπο διαμονής του/τους στη χώρα
    μας

2. ότι δεν είναι τίποτα γνωστό που να έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση αυτή σχετικά με την 
    ατομική και οικονομική κατάσταση του/της φορολογούμενου/-ης.

Τόπος                                              Ημερομηνία              Υπηρεσιακή σφραγίδα και υπογραφή 

(Υπογραφή του εργοδότη)

Σε περίπτωση που η αίτηση του μισθωτού  
γίνεται για λογαριασμό του από τον εργοδότη:



Αίτηση για μεταχείριση φορολογουμένου ως μισθωτού με απεριόριστη φορολογική 
υποχρέωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιον 3 και το άρθρο 1α του νόμου περί 
φορολόγησης εισοδήματος για το 201_
(Προσάρτημα μισθωτών παραμεθορίου με απασχόληση σε γειτονική χώρα που είναι υπήκοοι κράτους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

€

€

€

€

Εργαζόμενος/-η από Εργαζόμενος/-η απόέως (προβλεπόμενη ημ/νία) έως (προβλεπόμενη ημ/νία)

Τι πρέπει να προσέξετε:
Στους μισθωτούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και δεν έχουν μόνιμη ή συνήθη κατοικία 
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, χορηγείται με βάση την αίτηση αυτή πιστοποιητικό για τα ατομικά φορολογικά τεκμήριά τους, που είναι καθοριστικά για την 
παρακράτηση φόρου από την αμοιβή εργασίας. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να το υποβάλλετε στον εργοδότη. Για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού είναι αρμόδια η 
οικονομική εφορία του τόπου μόνιμης εγκατάστασης της επιχείρησης του εργοδότη. Αν πρόκειται μόνο για πιστοποιητικό φορολογικής κατηγορίας Ι, μπορεί να κάνει αίτηση 
για το πιστοποιητικό αυτό ο εργοδότης για λογαριασμό του μισθωτού.  
Θα σας μεταχειριστούμε ώς απεριόριστα υπόχρεο καταβολής φόρου, αν το σύνολο των εισοδημάτων σας υπόκειται τουλάχιστον κατά 90% στη γερμανική φορολογία ή αν τα 
εισοδήματα που δεν υπόκεινται στη γερμανική φορολογία δεν υπερβαίνουν το βασικό αφορολόγητο ποσό (8.820 €, από το έτος 2018: 9.000 €, κατἀ περίπτωση μειωμένο 
ανάλογα με τις περιστάσεις της χώρας στην οποία έχετε την μόνιμη κατοικία σας). Αν είστε έγγαμος ή αν έχετε καταχωρημένη σχέση συμβίωσης και δεν ζείτε για αόριστο 
χρόνο σε διάσταση, είναι προϋπόθεση για να πιστοποιηθεί η φορολογική κατηγορία ΙΙΙ το ότι τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/συντρόφων μαζί ανταποκρίνονται στα όρια 
εισοδήματος, ενώ το βασικό αφορολόγητο ποσό διπλασιάζεται. Περαιτέρω πρϋπόθεση είναι, ο σύζυγος/σύντροφος να έχει τη μόνιμή του κατοικία σε χώρα μέλος της ΕΕ, 
του ΕΟΧ ή στην Ελβετία. Στην περίπτωση αυτή πρέπει το έντυπο αυτό να υπογραφεί και από τον σύζυγό/σύντροφό σας. Σας παρακαλούμε να βεβαιωθούν τα παρακάτω 
στοιχεία σας από την για σας αρμόδια αλλοδαπή φορολογική Αρχή στο τμήμα Δ. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αν για τις μία ή δύο προηγούμενες φορολογικές περιόδους 
υπάρχει ήδη πιστοποιημένο από αλλοδαπή φορολογική Αρχή προσάρτημα και οι περιστάσεις δεν έχουν αλλάξει.  
Για περαιτέρω φορολογικές μειώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής έκπτωσης λόγω παιδιών, σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε επιπροσθέτως το 
έντυπο <<αίτηση για μείωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών>>.   
Μετά την πάροδο ενός ημερολογικού έτους είστε εσείς και ενδεχομένως και ο σύζυγός/σύντροφός σας υποχρεωμένοι να υποβάλλετε δήλωση φόρου εισοδήματος. Το γι αυτό 
απαιτούμενο πιστοποιητικό φόρου μισθωτών υπηρεσιών θα το πάρετε από τον εργοδότη σας. Για τη διεκπεραίωση του καταλογισμού του φόρου εισοδήματος είναι αρμόδια 
η οικονομική εφορία του τόπου μόνιμης εγκατάστασης της επιχείρησης του εργοδότη.  
Το έντυπο αυτό πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί, άν ως γερμανός υπήκοος λαμβάνετε αμοιβή από δημόσιο ταμείο και απασχολείστε για υπηρεσιακούς λόγους στην 
αλλοδαπή – και εκτός κράτους/μέλους ΕΕ ή ΕΟΧ - . Αυτό δεν ισχύει για μέλη του διπλωματικού και προξενικού σώματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί 
προστασίας ατομικών στοιχείων σας ενημερώνουμε ότι η λήψη των στοιχείων που ζητήθηκαν με την παρούσα αίτηση έγινε με βάση τα άρθρα 149, 150 του κανονισμού 
συνεισφορών (ΑΟ) και την παράγραφο 1 εδάφιον 3, 1α εδάφιον 1 αρ. 2, 39 εδάφιον 2 και 3 του νόμου περί φορολόγησης εισοδήματος (EStG).

Ⓐ Ατομικά στοιχεία Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα λευκά τετραγωνίδια ή να βάλετε σταυρό

Αιτών/αιτούσα 
αριθμός φορ. μητρώου -άν σας έχει δοθεί-

Σύζυγος/Σύντροφος 
αριθμός φορ. μητρώου -άν σας έχει δοθεί-

Επώνυμο, όνομα και ενδεχομ. το γένος Επώνυμο, όνομα και ενδεχομ. το γένος

Ημερ. γενν.
 Hμέρα  Μήνας   Έτος  Υπηκοότητα

Ημερ. γενν.
 Υπηκοότητα

Τόπος κατοικίας στην αλλοδαπή (οδός, αριθμός, Τ.Κ., τόπος, χώρα)

Τελευταία αρμόδια ημεδαπή οικονομική εφορία, ΑΦΜ

Αιτούμαι τη φορολ. κατηγορία ΙΙΙ 
Για σύζυγους/συντρόφους που απασχολούνται και οι δύο επ’ 
αμοιβή: Αιτούμεθα τον συνδυασμό φορολ. κατηγορίας τρία/πέντε τέσσερα/τέσσερα πέντε/τρία

Για το τρέχον έτος μου έχουν ήδη χορηγηθεί πιστοποιητικά για την
παρακράτηση φόρου από την αμοιβή εργασίας Όχι

Ναί από την οικον. εφορία

Ⓑ Στοιχεία εισοδήματος του αιτούντος /της αιτούσας
Προβλεπόμενη ακαθάριστη αμοιβή εργασίας (συμπεριλ. απολαυές σε είδος, δώρα, ποσοστά κλπ.)
στην ημεδαπή                                                στη χώρα τόπου κατοικίας                        στην                                 (τρίτη χώρα) 

 στο νόμισμα της  χώρας

Προβλεπόμενα λοιπά εισοδήματα
στην ημεδαπή                                                στη χώρα τόπου κατοικίας                        στην                                 (τρίτη χώρα)
Είδος εισοδήματος είδος εισοδήματος      στο νόμισμα της χώρας

Γ   Στοιχεία εισοδήματος του συζύγου/συντρόφου

 Hμέρα  Μήνας   Έτος

Εργοδότης στην ημεδαπή (Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ)

 στο νόμισμα της  χώρας

είδος εισοδήματος      στο νόμισμα της χώρας

Προβλεπόμενη ακαθάριστη αμοιβή εργασίας (συμπεριλ. απολαυές σε είδος, δώρα, ποσοστά κλπ.)
στην ημεδαπή                                                στη χώρα τόπου κατοικίας                        στην                                 (τρίτη χώρα) 

 στο νόμισμα της  χώρας

Προβλεπόμενα λοιπά εισοδήματα
στην ημεδαπή                                                στη χώρα τόπου κατοικίας                        στην                                 (τρίτη χώρα)
Είδος εισοδήματος είδος εισοδήματος      στο νόμισμα της χώρας

 στο νόμισμα της  χώρας

είδος εισοδήματος      στο νόμισμα της χώρας

10.16 - ab 2017 (griechisch)

Κάνω αίτηση φορολογικής κατηγορίας Ι

Εργοδότης στην ημεδαπή (Όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ)

Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde/αντίτυπο για την αλλοδαπή φορολογική Αρχή



  

Βεβαίωση
η παράγραφος Δ έχει η παράγραφος Δ δεν έχει συμπληρωθεί επειδή για μία από τις δύο προηγούμενες χρονικές περιόδους φορολογικής 
εκτίμησης (ημερολογιακό έτος ___________ , ΑΦΜ ______________________) έχει υποβληθεί ήδη βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής 
Αρχής και δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες.

(Ημερομηνία)

Στη συμπλήρωση της αίτησης αυτής συνέπραξαν:
Κύριος/κυρία/εταιρεία

(Υπογραφή του αιτούντος/της αιτούσας) (Υπογραφή του συζύγου/συντρόφου)

Δ   Βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής
Ονομασία και διεύθυνση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής

Βεβαιώνεται με το παρόν,

1. ότι ο/οι φορολογούμενος/οι που αναφέρεται/ονται στη σελίδα 1 έχει/έχουν τον τόπο διαμονής του/τους στη χώρα
    μας

2. ότι δεν είναι τίποτα γνωστό που να έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση αυτή σχετικά με την 
    ατομική και οικονομική κατάσταση του/της φορολογούμενου/-ης.

Τόπος                                              Ημερομηνία              Υπηρεσιακή σφραγίδα και υπογραφή 

(Υπογραφή του εργοδότη)

Σε περίπτωση που η αίτηση του μισθωτού  
γίνεται για λογαριασμό του από τον εργοδότη:


