
I. Antrag / Wniosek 
auf Erteilung / o wydanie  

 einer Ansässigkeitsbescheinigung gemäß dem deutsch-polnischen Doppelbesteuerungsabkommen zur 
Durchführung des Steuerabzugsverfahrens bei in Deutschland zu erbringenden Bauleistungen (§ 48 EStG) 
certyfikatu rezydencji podatkowej na podstawie niemiecko-polskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dla 
celów potrącenia u źródła podatku z tytułu świadczonych na terenie Niemiec robót budowlanych (§ 48 niem. Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych [Einkommensteuergesetz, EStG]) 

 einer Bescheinigung über die umsatzsteuerliche Registrierung (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) 
zaświadczenia o rejestracji podatnika podatku od towarów i usług (numer VAT) 

 
Angaben zur Person der/des Steuerpflichtigen / Dane osobowe podatnika  
Name und Vorname der natürlichen Person bzw. Name 
der juristischen Person 
Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej 

 

Geburtsdatum der natürlichen Person 
Data urodzenia osoby fizycznej 

 

Ständige Wohnstätte (Mittelpunkt der Lebensinteres-
sen) der natürlichen Person bzw. Ort der Leitung der 
juristischen Person in Polen 
Stałe miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) 
osoby fizycznej lub miejsce zarządu osoby prawnej w Pol-
sce 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 
Ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość 
 

Art der Tätigkeit des Unternehmens (Gewerbezweig) 
Rodzaj działalności przedsiębiorstwa 

 

Steuernummer und ggf. Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer in Polen 
Numer identyfikacji podatkowej lub numer VAT nadany w 
Polsce 

 

 
 
 

Datum / Data       Unterschrift der/des Antragsteller(s) / Podpis wnioskodawcy  
 

II. Bescheinigung der polnischen Steuerverwaltung /  
Zaświadczenie polskiej administracji podatkowej 

 
Gemäß der in Abschnitt I gestellten Anträge wird für den/die dort genannte(n) Steuerpflichtige(n) bestätigt, das 
der/die Steuerpflichtige 
Zgodnie z wnioskami złożonymi w Części I niniejszym zaświadcza się, że wymieniony podatnik 
 

 in der Republik Polen ansässig ist 
jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej 

 im Zeitraum vom                         bis                          in der Republik Polen ansässig war 
w okresie od         ………………... do ……….……….. był rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej  
 

 in der Republik Polen umsatzsteuerlich registriert ist 
jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako podatnik podatku od towarów i usług 
 

 
und dass nichts bekannt ist, was zu den gemachten Angaben über die persönlichen Verhältnisse (Abschnitt I) in 
Widerspruch steht / i że nie są znane żadne fakty, które byłyby sprzeczne z podanymi w Części I informacjami o sytuacji 
osobistej podatnika. 
 
Finanzamt / Urząd skarbowy   ……………………………………………………………………………………… 
Straße, Hausnummer / Ulica, numer domu  ……………………………………………………………………………………… 
Postleitzahl, Ort / Kod pocztowy, miejscowość  ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Datum / Data        Dienstsiegel / Pieczęć służbowa   Unterschrift / Podpis  


