Dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania v Nemecku (vrátenie daní)
V nasledovnom dokumente nájdete zoznam informácií a podkladov, ktoré potrebujem
pre kvalifikované vypracovanie daňového priznania pre vrátenie daní pri preplatku
dane z príjmu, alebo aj vypočítanie jej nedoplatku.
Poprosím najskôr tento dokument pozorne čítať a v prípade otázok, otázky zbierať
a potom mi ich klásť naraz. Samozrejme ma poteší, ak ma odporučíte ďaľej! Veľmi
pekne vopred ďakujem.
ZOZNAM PODKLADOV A INFORMÁCIÍ
1. Osobné údaje
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Meno a priezvisko
manžela / manželky:
Dátum narodenia
manžela / manželky:
Aktuálna adresa:
Telefón:
Mail:
Rodinný stav:
Dátum
sobáša/rozvodu:
Názov povolania:
Názov povolania
manželky/manžela:
Bankové spojenie:

IBAN:
BIC:
Banka:

Adresa
zamestnávateľa:*
Adresa
zamestnávateľa
manžela/manželky:*
* ak je miesto výkonu práce iné ako adresa zamestnávateľa uviesť adresu výkonu práce!
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2. Daňové údaje
Podávali ste už v
minulosti daňové
priznanie v Nemecku?
Daňové ident. č.
Steuer ID:
Daňové číslo:
(ak nemáte vyžiadam)
Náboženstvo:

☐ nie ☐ áno ak áno, na akom daňovom úrade?:

Náboženstvo
manžel/manželka:
3. Údaje o deťoch
Máte deti?

☐ áno ☐ nie

1. dieťa:
Meno priezvisko:
Dátum narodenia:
2. dieťa:
Meno priezvisko:
Dátum narodenia:
3. dieťa:
Meno priezvisko:
Dátum narodenia:
4. dieťa:
Meno priezvisko:
Dátum narodenia:
Poberajú deti prídavky
na deti z Nemecka
alebo zo Slovenska?

zo Slovenska
z Nemecka
koľko mesačne?:.....................................
ktorá Familienkasse? :.....................................................................

4. Údaje o zamestnaní a podvojnej domácnosti
Máte podvojnú
domácnosť?
Od kedy tam bývate?
(dátum):
Velkosť v m2:
Platíte nájom v
Nemecku?
Platíte nájom na
Slovensku?

Adresa na Slovensku:
Mesiac a rok:
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Ako často ste jazdili
počas roka medzi
Slovenskom a
Nemeckom?
Počet km do práce
jeden smer:
Počet dní dovolenky
v roku:
Boli ste počas roka
nezamestnaný/-á?
Boli ste počas roka
dlhodobo chorý/-á?
Dostávali ste inú
náhradu mzdy?

Odkiaľ:
Kam:
Počet km jeden smer:
Počet jázd v roku:

odkedy:
dokedy:

5. Kópie dokumentov a vysvetlivky
Potrebujem od Vás:
• kópie ročného vyúčtovania od zamestávateľa (Lohnsteuerbescheinigung)
• kópie faktúr za letenky, vlaky, autobusy, prepravcov a iné náklady na cestu medzi
Nemeckom a Slovenskom
• kópie poistnej zmluvy za auto a iných poistení
• kópie nájomnej zmluvy alebo potvrdenia o platení nájmu
Vysvetlivky:
Podvojná domácnosť:
•

•
•
•
•

Ak je ešte nahlásený trvalý pobyt na Slovensku a máte ho ako preukázať, tak
adresu trvalého pobytu na SK a podrobný rozpis jázd (Word alebo Excel
tabuľka, odkiaľ kam, počet kilometrov a počet jázd) Pozor: tieto náklady si
uplatňujú len ľudia s podvojnou domácnosťou na Slovensku a v Nemecku. To
sú napríklad manželia, partneri, partneri s deťmi, pendleri. Odporúčam
odkladať si bločky za cesty, dialničné známky, cestovné lístky, prípadne si
vždy na začiatku roka dať v nejakom servise potvrdiť najazdené kilometre na
aute a potom zas ku koncu roka. Niektoré daňové úrady bločky za pohonné
hmoty už neuznávajú.
Dátum – deň, mesiac a rok odkedy na tej slovenskej adrese žijete
Veľkost bytu/domu na Slovensku v m2
Náklady na bývanie v Nemecku, nájomné a vedľajšie poplatky

Náklady:
• ak sú nejaké poistky tak potvrdenie o platení positiek, napr. zákonná pri aute
• ak ste boli chorý/chorá a platili si sami liečbu a lieky potvrdenie od toho
• ako cestujete do práce, autom alebo MHD a z ktorej adresy na ktorú, počet
kilometrov jeden smer, počet pracovných dní v týždni, koľko máte dní
dovolenky v roku
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•

presná adresa zamestnávateľa, ak ste zamestnaný/-á cez agentúru tak fyzickú
adresu zamestnania, na ktorú cestujete (miesto výkonu práce)

•

ak máte zahraničné príjmy z iného štátu ako Nemecko, ich popis a potvrdenie
EU/EWR – formulár E9. Toto Vám vystaví daňový úrad na Slovensku na
základe podaného daňového priznania tam – hoci aj nulového.

•

ak ste sa počas roka sťahoval/sťahovala, tak odkiaľ kam (presné adresy)
a kópiu Meldebescheinigung (prihlásenia na pobyt) na novú adresu.

•

kupoval/la ste si nejaké oblečenie, obuv, pracovné pomôcky nutné pre výkon
práce?

•

absolvoval/a ste nejaké školenie, ktoré ste si museli platiť?

•

ak platíte výživné na deti alebo expartnera – potvrdenie o platbe, a všetky
údaje o osobe, ktorá výživné príjma.

•

ak platíte výživné alebo pomáhate rodičom alebo rodine na SK, potvrdenie od
príslušného úradu o tom, že dotyčný je odkázaný na pomoc.

•

ak platíte poplatky za vedenie účtu, tak potvrdenie o nich

Posledných 5 bodov je zaujímavých len ak prekročia výšku 1000 Eur, inak
podklady nepotrebujem.

Všetky podklady a informácie potrebujem len ako kópiu – buď prefotené poštou
na adresu:
Michal Weingart
Holländische Str. 23
33607 Bielefeld

Neposielať doporučene!!!

alebo mailom (všetko naskenované ako PDF) na mailovú adresu:
michal.weingart@gmx.de
Info cez tel: +49 521 770 968 78
CENNÍK
Pri dokumentoch zaslaných mailom účtujem za papier a tlač 0,20 za stranu!
DP 1 Fyzická osoba

75€

+ materiál + poštovné (ca. 5€)

Poučenie:
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K podkladom pre vypracovanie daňového priznania mi pošlite vyplnený a podpísaný
tento formulár. Nezabudnite na súhlas pre spracovanie osobných údajov.
Ak mne alebo daňovému úradu nepošlete ku každej položke, ktorú si nárokujete
potvrdenie a daňový úrad Vám ju neuzná, ale máte ju ako preukázať, môžete sa proti
tomu odvolať sami alebo sa mi ozvať. Za odvolanie účtujem 25€ bez záruky úspechu.
Po obdržaní vyhotoveného ďaňového priznania si ho musíte vlastnoručne
podpísať a poslať na zadanú adresu prislušného daňového úradu (Finanzamt XY),
ktorú Vám pošlem), s daňovým priznaním posielam aj faktúru na úhradu, ktorú
treba prevodom na účet alebo cez PayPal do 14 dní uhradiť.
Poučenie o ochranie osobných údajov.
Osobné údaje, ktoré mi poskytnete budú použité len na účel vypracovania
daňového priznania. Po vypracovaní budú dôkladne zoskartované a nebudú
poskytnuté tretím osobám alebo iným orgánom. Taktiež nebudú z mojej strany
dokumenty archivované. Nepotrebné dokumenty budú zoskartované a vyhodené.
Kontaktné údaje, budú využité len na našu vzájomnú komunikáciu.
Copyright
Vyhotvený zoznam je osobným duševným vlastníctvom. Šírenie bez konzultácie
a môjo povolenia bude sankciované.
Verzia: Jún 2018. Michal Weingart LL.M. | Personella s.r.o.

☐
☐

súhlasím so spracovaním údajov pre účely vyhotovenia vrátenia daní z Nemecka
vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé

V................................................................
Dátum:.....................................................
Podpis:.....................................................
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