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 PONOWNE ZŁOŻENIE WNIOSKU O FREISTELLUNGSBESCHEINIGUNG
 INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Dokumenty które należy poświadczyć lub dołączyć

Wpis do ewidencji - bezpłatną wersję wpisu w języku angielskim można pobrać na
 https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

   

 
Kopie umów z pracownikami (jeśli pracowali na terenie Niemiec) plus tłumaczenie. 

 Rachunki wystawione firmom w Niemczech proszę dołączyć rachunki które nie zostały 
jeszcze dostarczone do niemieckiego Urzędu Skarbowego. 

Proszę podpisać umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu „Zleceniodawca”) oraz na każdej 
stronie postawić parafkę. Wysłać nam obydwie podpisane umowy. Podpiszemy je i jedną 
odeślemy do Pana/Pani.  

Podpisz umowę:

NIEMCY 
PONOWNE ZŁOŻENIE WNIOSKU O FREISTELLUNGSBESCHEINIGUNG

Aktualną umowę z kontrahentem w Niemczech (jeśli takie umowy zostały zawarte.

Freistellungsbescheinigung proszę dołączyć poprzedni (dotychczasowy) dokument 
uprawniający zwolnienie z podatku od usług budowlanych.

Wniosek Freistellungsbescheinigung podpisz w miejscu Unterschrift.



Wszystkie dokumenty odeślij do nas pocztą lub mailowo. 

  Adres:

  Fenix Tax sp. z o.o.

  ul. Żywiecka 155 a

  43-300 Bielsko-Biała 

  Adres mailowy: biuro@fenixtax.pl

 

 

 

 
Płatność z góry:  350 zł 

 

                     

  Dane do przelewu: 

  Fenix Tax sp. z o.o.

  ul. Żywiecka 155 a

  43-300 Bielsko-Biała

  Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko

  Numer rachunku bankowego: PL 42 1050 1070 1000 0090 3175 1903

Instrukcja









Numer podatkowy (Steuernummer)

Formularz Zgłoszeniowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Nazwa
przedsiębiorstwa 

Data urodzenia
wnioskodawcy 

Stan cywilny

 Czy przedsiębiorstwo prowadzone jest jako firma jednoosobowa? TAK        NIE        

 Od kiedy są rzeczywiście świadczone są usługi w Niemczech? . .d d m m r r r r

 Do kiedy będą wykonywane usługi budowlane w Niemczech? . .d d m m r r r r

Podaj aktualne miejsce świadczenia usługi (adres budowy) 

 Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy w Polsce ? 

Podaj dokładną nazwę firmy i adres zleceniodawcy

Nazwa niemieckiego Urzędu Skarbowego który dotychczas prowadził sprawę zwolnienia z podatku 
od usług budowlanych

Numer identyfikacyjny (identifikationsnummer)

Do kiedy zostało przyznane poprzednie zwolnienie z podatku 
od usług  budowlanych (podaj datę) 
i załącz poprzedni Freistellungbescheinigug 

. .d d m m r r r r



Ort der Leistung (z.B. Baustelle), Anschrift

Miejsce wykonywania (np. budowa), adres 

 Data i podpis/Unterschrift 

Übersicht der Werkverträge
Wykaz umów o dzieło w Niemczech

KEINE WERKVERTRÄGE/
NIE BYŁO ŻADNYCH ZLECEŃ 

Art. Der Tätigkeiten/ 

Rodzaj działalności 

 Zeitraum der Inlandstätigkeiten 

 Okres działalności w Niemczech: 

 
Beginn/początek Ende/koniec

Auftragssumme in EUR 

Kwota zlecenia w EUR 

 

 

Fälligkeit der Vergütung 

Termin zapłaty wynagrodzenia 

 

 

Name und Anschrift des 
inländischen Auftragsgebers
Nazwa i adres zleceniodawcy 
 
 

 

FIRMA: 



Name / Vorname 

Nazwisko / Imię 

Arbeitsnehmerübersicht in Deutschland 
Wykaz pracowników zatrudnianych w Niemczech 

KEINE ARBEITSNEHMER/
NIE BYŁO ZATRUDNIONYCH 
PRACOWNIKÓW  

Geburtsdatum 

Data urodzenia 

Anschrift des Arbeitnehmers 

Adres pracobiorcy 

 

 

Zeitraum der inländischen Beschäftigung

Okres zatrudnienia w kraju (tj w Niemczech) 

 

 

 

Tätigkeiten bei anderen Firmen im Inland 
(Zeitraum und Anschrift) 
Praca w innych firmach w Niemczech (okres i adres) 
 

 

 

FIRMA: 

 Data i podpis/Unterschrift 



Antrag auf
 Freistellungsbescheinigung

Antrag auf Ausstellung einer Freistellungsbescheinigung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantragen wir die Ausstellung einer Freistellungsbescheinigung gem. §48b 
EStG des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe vom 
30.08.2001 für unser Unternehmen. 

Mit freundlichen Grussen 

FIRMA

 An das Finanzamt 

 Betrifft: Steuernummer 

Datum
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