
 

STEUERERKLÄRUNG AT 
Rozliczenie podatku w Austrii 
 
Wymagane dokumenty: 

 Karta podatkowa (Lohnzettel) - zaświadczenie o zarobkach za cały rok od pracodawcy 
 Zaświadczenie o dochodach w Polsce – Zaświadczenie kraje EU/EOG - wypełnia klient i 

potwierdza w Urzędzie Skarbowym w Polsce 
 Zaświadczenie o stanie rodzinnym i miejscu zamieszkania pracownika - formularz wypełnia 

klient i potwierdza w Urzędzie Miasta/Gminy w swoim miejscu zamieszkania w Polsce 
Konieczne gdy zarobki roczne w Austrii powyżej 10000 EUR! 

 kopia zeznania PIT złożonego w polskim US (jeśli składane) 
 jeśli zameldowany w AT – Meldebescheinigung/Meldezettel 
 Potwierdzenie przebiegu pobytu w Austrii (kopia umowy, potwierdzenie 

zameldowania/wymeldowania w Austrii, pozwolenie na pracę, itp.) 
 Kopia dowodu osobistego 
 W przypadku dzieci pełnoletnich potwierdzenie ze szkoły/uczelni 
 Numer konta bankowego (najlepiej w EUR) IBAN + BIC/SWIFT na które ma być przelany 

zwrot podatku 
 Rachunki do odliczenia od podatku:  
- dojazdy do pracy 
- bilety /rachunki za paliwo + kopia dowodu rej. pojazdu w przypadku przejazdów do pracy z 

Polski do Austrii 
- umowa najmu mieszkania w Austrii 

 
W związku małżeńskim to: 

 zaświadczenie / kraje EU/OEG wspólnie dla obojga małżonków 
 kopia dowodu małżonki/a 

 
Po zebraniu powyższych dokumentów wykonujemy dla Państwa rozliczenie podatku i przygotowujemy 
gotową deklarację, którą Państwo podpisują i wysyłają do właściwego Urzędu Skarbowego w Austrii. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt. 
 
Pozdrawiamy  
TKTRANSLATE 
 
ul. Staszica 12/1  38-400 Krosno 
Tel.: +48/134932575 
Kom.:  +48/697038006 
Kom.:      +48/696720814 
E-mail:  tkorab@tktranslate.pl 
Internet: www.tktranslate.pl 
NIP: 6842381974 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AUSTRIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY        
DANE KLIENTA                                                        ROK PODATKOWY….  
Imię i nazwisko  Telefon kontaktowy  
Adres w Polsce  Adres mailowy  
Adres w Austrii  Nr podatnika w Austrii  
Data urodzenia  Stan cywilny / ew. data ślubu  
PESEL  Dochód osiągnięty w Polsce w danym roku  
Czy jesteś zameldowany 
na terenie Austrii? 

TAK NIE Czy współutrzymywałeś mieszkanie w 
Polsce lub jesteś jego właścicielem? 

TAK NIE 

Koszty zakwaterowania 
w Austrii? 

TAK NIE Czy uzyskałeś w danym roku dochód z 
kraju innego niż Polska i Austria? 

TAK NIE 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW POLSKA-AUSTRIA-POLSKA 
Data przyjazdu Data wyjazdu 
  
  
  
Ilość przejazdów udokumentowanych rachunkami  
Środek transportu z Austrii do Polski  

 

HISTORIA ZATRUDNIENIA 
Data rozpoczęcia Data zakończenia Nazwa i adres pracodawcy  Wykonywany zawód 
    
    
    

 

INFORMACJA O POBIERANYCH ZASIŁKACH 
Rodzaj pobieranego zasiłku Okres pobierania zasiłku Kwota  
Arbeitslosengeld (zasiłek dla bezrobotnych)   
Krankengeld (chorobowe)   
Familienbeihilfe (zasiłek rodzinny)   
Inny   

 

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA/KI 
Imię i nazwisko  PESEL  
Data urodzenia    
Dochody brutto w Polsce w danym roku  
Dochody brutto w innym kraju w rozliczanym roku  
Czy składano wniosek o Familienbeihilfe w Austrii?  

 

DODATKOWE PYTANIA UMOŻLIWIAJĄCE NALICZENIE ULG 
Państwa zajęcie w okresie, w którym nie byłeś 
zatrudniony w Austrii 

 

Czy byłeś oddelegowany z firmy polskiej do innej 
placówki na terenie Austrii? 

TAK NIE 

Dokładny adres placówki na terenie Austrii  
Czy masz dzieci poniżej 18 lat lub dorosłe uczące się, 
z którymi mieszkasz wspólnie 

TAK NIE 

 

Dane konta bankowego do wypłaty zwrotu podatku 
Numer konta IBAN PL 
BIC/SWIFT  
Nazwa banku  
Właściciel konta  

 
Data i podpis klienta: ……………………………. 



zagranicznego urzędu skarbowego dotyczące dochodu i podatku obywatela kraju 

Oświadczam, że powyższa informacja jest zgodna z prawdą i kompletna oraz została sporządzona
zgodnie z moją najlepszą wiedzą

Potwierdzenie zagranicznego urzędu skarbowego
Nazwa i adres zagranicznego urzędu skarbowego

Niniejszym potwierdza się, że

 w/w podatknik był zamieszkały w naszym kraju w roku:



 
 

 

Podpis

 




