INSTRUKCJA - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY
ABY UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FORMULARZ ZASIŁEK RODZINNY – dokładnie wypełniony i podpisany.
LOHNZETTEL – kopie wszystkich posiadanych kart podatkowych za lata o jakie się ubiegasz (dwa lata wstecz)
ARBEITSVERTRAG - umowa o pracę – kopia.
ABRECHNUNG - kopia pasków płac za okres za który starasz się o zasiłek rodzinny
UMOWA – należy podpisać w miejscu „Zleceniodawca podpis” – wydrukować dwa razy, jeden druk pozostawić sobie, a
drugi wysłać do nas.
ANTRAG AUF Gewährung – podpisać w oznaczonych pozycjach.
ANMELDUNG – kopia zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu z Austrii.
ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU CAŁEJ RODZINY W POLSCE
ZAŚWIADCZENIA - o nauce w szkole lub o uczęszczaniu do przedszkola
UNIJNY AKT MAŁŻEŃSTWA
UNIJNY AKT URODZENIA DZIECKA
500+ - proszę dostarczyć decyzję potwierdzającą prawo do pobierania tego świadczenia lub jego brak.
Z dniem 1 czerwca 2022 organem wydającym w/w dokument jest ZUS.
ZASIŁEK RODZINNY W POLSCE – kopia decyzji przyznającej zasiłek lub odmowna. Kopia decyzji przyznającej RKO
UWAGA – jeżeli w roku za który starasz się o zasiłek pobierałeś/aś w Austrii świadczenia takie jak bezrobotne, chorobowe,
BUAK prześlij kopie decyzji o ich przyznaniu.
UPOWAŻNIENIE - proszę wypełnić w przypadku kiedy upoważnia Pan/Pani osobę trzecią do złożenia dokumentów lub
uzyskiwania informacji w sprawie.
OPŁATĘ ZA USŁUGĘ W KWOCIE
- 600 zł (złożenie wniosku)
- 400 zł (kontynuacja na kolejny rok)
NALEŻY ZREALIZOWAĆ NA RACHUNEK :
98 1050 1487 1000 0023 2597 5361 w tytule podając imię i nazwisko osoby rozliczającej się oraz rodzaj usługi.
KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES

PERFECTA zwrot podatku
Ul. Kołłątaja 4
47-100 Strzelce Opolskie
W PRZYPADKU PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ POD NASTĘPUJĄCYMI NUMERAMI TELEFONÓW

Tel: /77/ 440 24 36
Tel kom: 609 127 742
Tel kom: 663 217 111
e-mail:perfecta.strzelce@wp.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.perfectazwrotpodatku.pl
www.facebook.com/PerfectaZwrotPodatku/

WYPEŁNIA BIURO
DATA WYSŁANIA:

ZASIŁEK RODZINNY AUSTRIA



Wniosek za rok:
Kontynuacja na rok:

1. Dane osobowe wnioskodawcy i drugiego rodzica
Wnioskodawca
Drugi rodzic
Nazwisko
Nazwisko (rodowe):
Imię
Imię
Data urodzenia:
__-__-____
Data urodzenia:
__-__-____
Miejsce urodzenia
Miejsce urodzenia
Płeć
 Kobieta
 Mężczyzna
Płeć
 Kobieta
 Mężczyzna
Obywatelstwo
Obywatelstwo
Versicherungnummer (w przypadku zatrudnienia na warunkach austriackich)
PESEL (w przypadku zatrudnienia na warunkach polskich tzw. druk A1)
Telefon kontaktowy / email
Stan cywilny (zaznaczyć właściwe, wpisać datę):
 stan wolny _ _ - _ _ - _ _ _ _
 w związku małżeńskim _ _ - _ _ - _ _ _ _
 wdowa/wdowiec _ _ - _ _ - _ _ _ _
 rozwiedziony(a) _ _ - _ _ - _ _ _ _
 trwała separacja _ _ - _ _ - _ _ _ _
Adres zamieszkania w AT:
Adres zamieszkania w PL:
Kod pocztowy /Miejscowość: ………………... / .................................... Kod pocztowy /Miejscowość: _ _ - _ _ _ / ...................................
Ulica: . …………………………....Nr......……......................
Ulica: . …………………………....Nr......…….....................
2. Konto bankowe
Imię i nazwisko właściciela konta:
Nazwa banku:
Dokładny adres banku:
SWIFT code
Numer banku i konta (IBAN):
PL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W przypadku posiadania konta austriackiego:
Imię i nazwisko właściciela konta
Nr konta
AT
SWIFT code
Nazwa banku
3. Dzieci wnioskodawcy
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Stosunek wnioskodawcy:
A dziecko małżeńskie
B adoptowane
C pozamałżeńskie
D pasierb

Jeśli ukończyło
18 lat – stan cywilny:

PESEL

__-__-____
__-__-____
__-__-____
__-__-____
4. Czy wnioskodawca, współmałżonek wnioskodawcy lub inna osoba otrzymała na dzieci w ciągu ostatniego roku i otrzymuje
obecnie następujące świadczenia w Polsce:
Zasiłek rodzinny na dzieci w Polsce
 TAK
 NIE
Świadczenie 500+
 TAK
 NIE
Jeżeli zaznaczono „TAK” w którejkolwiek opcji, proszę uzupełnić poniżej
Kto pobrał świadczenie (imię i nazwisko)
Instytucja wypłacająca świadczenie
Od kiedy do kiedy było pobierane

od: _ _ - _ _ - _ _ _ _

do: _ _ - _ _ - _ _ _ _

Kwota świadczenia:
Czy dzieci wymienione w pkt. 3 mieszkają poza gospodarstwem domowym wnioskodawcy i współmałżonka ?


Jeżeli TAK, proszę podać imię dziecka, nazwisko i adres osoby u której dziecko mieszka oraz powód:

TAK



NIE

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

5. Czy wnioskodawca w ciągu ostatniego roku lub aktualnie pobiera w Austrii
bezrobotne
 TAK
 NIE
zasiłek macierzyński
chorobowe
 TAK
 NIE
zasiłek wychowawczy
Kto wypłacał świadczenie, pełna nazwa instytucji, od kiedy do kiedy było pobierane

TAK
TAK







NIE
NIE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Przebieg kariery zawodowej wnioskodawcy w ciągu ostatniego roku przed datą złożenia wniosku (zatrudnienie na umowie)
Nazwa i adres pracodawcy
Okres zatrudnienia (od – do)
Tygodniowy czas pracy (podać ilość godzin)

7. Przebieg kariery zawodowej wnioskodawcy w ciągu ostatniego roku przed datą złożenia wniosku (działalność gospodarcza)
Nazwa i adres prowadzonej firmy

8. Przebieg kariery zawodowej drugiego rodzica w ciągu ostatniego roku przed datą złożenia wniosku
Nazwa i adres pracodawcy
Okres zatrudnienia (od – do)
Tygodniowy czas pracy (podać ilość godzin)

9. Czy drugi rodzic w ciągu ostatniego roku lub aktualnie pobiera w Austrii lub w Polsce
bezrobotne
 TAK
 NIE
zasiłek macierzyński
chorobowe
 TAK
 NIE
zasiłek wychowawczy
Kto wypłacał świadczenie, pełna nazwa instytucji, od kiedy do kiedy było pobierane

TAK
TAK







NIE
NIE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy korespondencja z Familienbeihilfe ma być przesyłana na adres polski ?
Czy w ubiegłym roku było pobierane Familienbeihilfe?




TAK
TAK




NIE
NIE

Podaj pod jaki Finanzamt podlegasz w Austrii (dokładny adres):.......................................................................................................
Uwagi:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że powyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Za niezgodność informacji z prawdą ponoszę wszelką odpowiedzialność.
Zobowiązuję się, po uiszczeniu opłaty, dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w terminie do 7 dni roboczych.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o konieczności składania wniosków o 500+ i zasiłek rodzinny w Polsce.
Perfecta nie odpowiada za pomyłki i opóźnienia w wypłatach spowodowane przez Finanzamt oraz za wszelkie zmiany przepisów.

Podpis
dnia: _ _ - _ _ - 20_ _ r.
.........................................................

UMOWA
pomiędzy:

PW PERFECTA z siedzibą w Strzelce Opolskie, ul. Kołłątaja 4
zwanym w niniejszej umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią:

Imię i nazwisko
adres
zwanym w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści
§1
Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy austriackim urzędem skarbowym a
Zleceniodawcą w celu realizacji następujących usług:

§8
Prawo nadrzędne
1.
2.

Zasiłek rodzinny AT za rok

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
polskiego Kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Zleceniobiorcy.
§9
Ochrona danych osobowych

Kontynuacja zasiłku rodzinnego AT na rok
W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a)
skompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń;
b)
przygotowania i złożenia we właściwym miejscowo i rzeczowo dla podatku Zleceniodawcy
zagranicznym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej;
c)
Udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania urzędu związane ze sprawą w tym ewentualnych
odwołań w razie niekorzystnych decyzji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERFECTA
Magdalena Bałuch
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: 47-100 Strzelce Op., ul.
H. Kołłątaja 4 , 47-100 Strzelce Opolskie

§2
Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia opisanego w §1 i
zobowiązuje się do jego wykonywania z należytą starannością i dbałością o interesy Zleceniodawcy.

3. Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

§3
Zobowiązania Zleceniodawcy

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezbędne jest do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, bądź do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy.

Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a)
współpracy ze Zleceniobiorcą w granicach niezbędnych dla prawidłowego wykonania zlecenia,
w tym w szczególności udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem umowy;
b)
dostarczenia Zleceniobiorcy stosownych dokumentów niezbędnych do wykonania zadań
określonych w § 1, w tym:
- kopii rocznych kart podatkowych za rok podatkowy, którego rozliczenie ma dotyczyć;
- wypełnionego kwestionariusza z danymi osobowymi;
c)
aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych, w celu zapewnienia Zleceniobiorcy
możliwości utrzymania stałego kontaktu;
d)
niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji otrzymanej
z zagranicznego urzędu skarbowego dotyczącej rozliczenia podatkowego będącego
przedmiotem niniejszej umowy w ciągu 14 dni od jej otrzymania
e)
W razie potrzeby tłumaczenia na własny koszt ewentualnych dokumentów potrzebnych do
realizacji umowy

1.

§4
Wynagrodzenie
Za wykonanie czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy wynagrodzenie płatne gotówką do kasy firmy lub przelewem na rachunek
bankowy:

ING Bank Śląski , 98

1050 1487 1000 0023 2597 5361

Wynagrodzenie według CENNIKA
Zasiłek rodzinny AT 600 zł brutto
Kontynuacja zasiłku rodzinnego AT 400 zł brutto
§5
Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca nie odpowiada za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy skarbowe;
utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie dokumentacji w urzędzie pocztowym bądź zagranicznym
urzędzie skarbowym;
utratę bądź zmianę danych zaistniałe w trakcie przetwarzania przez system informatyczny
zagranicznego urzędu skarbowego;
treść decyzji podatkowych wydanych przez rozpoznające wniosek Zleceniodawcy zagraniczny
urząd skarbowy;
skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę, bądź dostarczenia z opóźnieniem
wszystkich wymaganych dokumentów;
skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w tym
podaniu błędnych bądź niepełnych informacji.
§6
Wypowiedzenie umowy
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zleceniodawca nie
dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.
Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do chwili skierowania jego
dokumentów do zagranicznego urzędu skarbowego, lecz nie później niż do 7 dni od daty
podpisania umowy.
§7
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, do momentu
przedawnienia roszczeń, bądź do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze:
- W przypadku wykonania umowy handlowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane
Klienta niezbędne do zawarcia umowy handlowej przechowywane są 1 rok kalendarzowy od daty
wystąpienia obowiązku podatkowego, nie krócej jednak niż do upływu roku od wygaśnięcia
zobowiązań Administratora wynikających z umowy.
- W przypadkach dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami dane przechowywane są
minimum do momentu przedawnienia się roszczenia lub zakończenia postępowania, nie dłużej jednak
niż do końca pełnego roku kalendarzowego po dacie przedawnienia się roszczenia lub zakończenia
postępowania.
- W przypadku, kiedy do zwarcia umowy handlowej nie doszło, dane Klienta przetwarzane są 1 rok od
ostatniej czynności zmierzającej do zawarcia umowy handlowej (wysłanej oferty, odpowiedzi na
zapytanie ofertowe).
- Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są
przetwarzane, dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
- W przypadku kiedy przetwarzane są dane Osoby kontaktowej, dane przetwarzane są do momentu
otrzymania żądania wstrzymania ich dalszego przetwarzania, lub otrzymania żądania ich usunięcia,
chyba, że dane tej osoby związane są pośrednio lub bezpośrednio z nierozliczonymi umowami
handlowymi, np. osoba występuje jako osoba odbierająca towar w imieniu Klienta. W takiej sytuacji
dane przetwarzane są do chwili całkowitego rozliczenia transakcji z Klientem.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bądź podmioty z którymi, Administrator zawarł
umowę powierzenia.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Operacje usunięcia, sprostowania
danych, wstrzymania dalszego przetwarzania danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym,
realizowana jest przez Administratora niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której
dane są przetwarzane, chyba, że taka operacja stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami
prawa lub jest sprzeczna z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora. W
celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby lub wysyłając
korespondencję elektroniczną na adres wskazany powyżej.
8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne celem realizacji zawartej
umowy lub innego stosunku prawnego.
W celu ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją,
utratą, zniszczeniem lub przed ingerencją nieupoważnionych osób, stosujemy również techniczne i
organizacyjne środki bezpieczeństwa.

..…….………………………………….
podpis Zleceniobiorcy

PW PERFECTA, ul. H. Kołłątaja 4, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. /77/ 440 24 36
www.perfectazwrotpodatku.pl

……………………………………
podpis Zleceniodawcy
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Importieren von Formulardaten

An
An das
das Wohnsitzfinanzamt
Finanzamt

Eingangsvermerk
Eingangsvermerk

Sehr geehrte Damen und Herren!
Lesen Sie bitte vor dem Ausfüllen des Formulars die angeschlossene
Ausfüllhilfe.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Eine persönliche Vorsprache ist nicht erforderlich und beschleunigt
Lesen
Siedie
bitte
vor demIhres
Ausfüllen
des Formulars die Ausfüllhilfe
auch
nicht
Erledigung
Antrages.
(Formular Beih 38 Erl) durch.

Ablagenummer
Ablagenummer

Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen !
Ihr Familienbeihilfenantrag per Internet!

1
Seit Jänner 2005
könnenGewährung
Sie Ihren Familienbeihilfenantrag
(Beih 1)Ausgleichszahlung
Ihrem Finanzamt auch elektronisch über FinanzOnline übermitteln. Sie brauchen keine
einer
Antrag
auf
Amtswege auf sich zu nehmen und können bequem von zu Hause per Mausklick Ihre Beihilfenangelegenheiten erledigen.
einer Differenzzahlung

Wie erreichen Sie uns?
Rufen Sie FinanzOnline über die Homepage des Bundesministeriums für Finanzen www.bmf.gv.at oder direkt über https://finanzonline.bmf.gv.at auf.
Bitte unbedingt ausfüllen, weil sich
sonst die Bearbeitung verzögert!

Angaben zur antragstellenden Person
Familien- und Vorname (in Blockschrift)

Versicherungsnummer

FAMILIENBEIHILFE (Zuerkennung/Änderung/Wegfall) 1
Staatsbürgerschaft

Geschlecht

männlich

3

Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen !

weiblich

Bitte unbedingt ausfüllen,
weil sich
seit
sonst die Bearbeitung verzögert!
geschieden
VerGeburtsdatum
in einem Haushalt gemeinsam
mit
sicherungsnummer
der Partnerin/dem Partner

dauernd getrennt
ledig
verheiratet
lebend
Familienund Vorname (in Blockschrift)
Kindererziehung
in einem Haushalt gemeinsam mit dem
anderen Elternteil
allein
Geschlecht
Postleitzahl
Wohnort, Straße, Staatsbürgerschaft
Hausnummer, Türnummer

Angaben zur antragstellenden Person

verwitwet

2
6

5

4

FinanzOnline, das neue Service für Sie!

Geburtsdatum

Datum der Einreise nach Österreich, bisheriger Wohnsitzstaat

Familienstand

3

Datum der Einreise nach Österreich, bisheriger
Wohnsitzstaat
Tagsüber
erreichbar (Tel.)

männlich
weiblich
Familienstand
seit
dauernd getrennt
Familienwohnort, Straße, Hausnummer,
Türnummer [Stimmt Ihr Wohnort mit dem Familienwohnort (=Wohnort der Kinder)
Postleitzahl
Staat
ledig
verheiratet
verwitwet
geschieden
nicht überein, so geben Sielebend
den Familienwohnort im Ausland
hier bekannt.]
Kindererziehung
in einem Haushalt gemeinsam mit dem/der
in einem Haushalt gemeinsam mit dem
anderen Elternteil
PartnerIn
allein
seit
Derzeitige(r) Dienstgeberin/Dienstgeber (Bezüge auszahlende Stelle) (Name, Anschrift, Telefonnummer)
Beruf

7

5

4

6

7

Postleitzahl
Wohnort,auf
Straße,
Tagsüber
erreichbar (Tel.)
Im Kalenderjahr
das Hausnummer,
sich dieser Türnummer
Antrag bezieht, bin ich im Inland bzw. Ausland folgenden Beschäftigungen
nachgegangen:
Name und Anschrift der Dienstgeberin/des Dienstgebers, der auszahlenden Stelle (im Falle der Schweiz auch Kanton) /
Beschäftigungszeitraum (von - bis)
des Beschäftigungsortes
bei selbständiger
Tätigkeit
Familienwohnort,
Straße, Hausnummer, Türnummer [Stimmt Ihr Wohnort mit dem Familienwohnort (=Wohnort der Kinder)
Postleitzahl
Staat
nicht überein, so geben Sie den Familienwohnort im Ausland hier bekannt.]

8

DienstgeberIn (Bezüge auszahlende Stelle) (Name, Anschrift, Telefonnummer)

8

beschäftigt seit

Bankkonto für die Überweisung der Ausgleichszahlung/Differenzzahlung

9

Dienstort
im Ausland
Girokonto/Postscheckkonto

9

beschäftigt seit
Bankleitzahl

des Spar-/Kreditinstitutes

Bankkonto für die Überweisung der Beihilfe (bei Auslandsüberweisungen BIC und IBAN)
Bei Auslandsüberweisung

Bankleitzahl oder BIC
Bank

www.bmf.gv.at
www.bmf.gv.at www.bmwfj.gv.at
www.bmwfj.gv.at

2

Giro-/Postscheckkonto Nr. oder IBAN
IBAN

bk

Bezeichnung der Bank
BIC

Angaben zur/zum EhepartnerIn, von dem Sie nicht dauernd getrennt leben, oder zur/zum Lebensgefährtin/Lebensgefährten
Angaben
Ehepartnerin/Ehepartner
bzw. Lebensgefährtin/Lebensgefährten, von der/dem
Sie nicht dauernd getrennt
leben
VerGeburtsdatum
Familienundüber
Vorname
(in Blockschrift)

2
2

sicherungsGeburtsdatum
Vernummer
sicherungsnummer
Datum der Einreise nach Österreich, bisheriger Wohnsitzstaat

Familien- und Vorname (in Blockschrift)

Geschlecht
männlich
Geschlecht
Beruf
männlich

7

3

Staatsbürgerschaft
weiblich

Staatsbürgerschaft

Datum der Einreise nach Österreich, bisheriger Wohnsitzstaat

3

weiblich

Im Kalenderjahr auf das sich dieser Antrag bezieht, ist sie/er im Inland bzw. Ausland folgenden Beschäftigungen
nachgegangen:
beschäftigt
seit
DienstgeberIn (Bezüge auszahlende Stelle) (Name, Anschrift, Telefonnummer)

8

Name und Anschrift der Dienstgeberin/des Dienstgebers, der auszahlenden Stelle (im Falle der Schweiz auch Kanton) /
des Beschäftigungsortes bei selbständiger Tätigkeit
Dienstort im Ausland

9

Verzichtserklärung des haushaltsführenden Elternteiles

Beschäftigungszeitraum (von - bis)

beschäftigt seit

bn

Familien- und Vorname (in Blockschrift)

Verzichtserklärung des haushaltsführenden Elternteiles

bk

Ich verzichte auf die mir gemäß § 2a Abs. 1 des FamilienlastenausFamilien- und Vorname (in Blockschrift)
gleichsgesetzes 1967 vorrangig zustehende Familienbeihilfe für
das/die umseits angeführte(n) Kind(er) zugunsten der antragstellenden
bnauf die mir gemäß § 2a Abs. 1 in Verbindung mit § 4
Ich Person.
verzichte
Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 vorrangig zustehende Ausgleichszahlung für das/die umseits angeführte(n)
Kind(er) zugunsten der antragstellenden Person.

Beih
Bundesministerium
für Finanzen
Beih138
Bundesministerium
für Finanzen

Datum, Unterschrift der verzichtenden Person

Datum, Unterschrift der verzichtenden Person

D

Podpis żony

Beih38,
1, Seite
Beih
Seite 1,
1, Version
Version vom
vom 20.05.2008
29.10.2008

Angaben zu folgenden Dokumenten der Antragstellerin/des Antragstellers
(Das Finanzamt behält sich vor, die angeführten Dokumente von Ihnen abzuverlangen)

cm

Behörde/Standesamt

Zahl/Nummer

Heiratsurkunde
Ausstellungsbehörde
Bescheid über Verleihung der
Staatsbürgerschaft

Zahl/Nummer

verliehen am

Angaben über den rechtmäßigen Aufenthalt der Antragstellerin/des Antragstellers im Bundesgebiet
(der Nachweis ist anzuschließen)

cl

Art/sonstige Angaben
Aufenthaltstitel

Nummer

ausgestellt am/gültig bis

Ich erhalte derzeit Familienbeihilfe (in Österreich) für folgende Kinder
Familien- und Vorname (in Blockschrift)

Familienstand

Versicherungsnummer

2

Tätigkeit des Kindes
u.voraussichtl. Dauer

bl

Das Kind wohnt
ständig bei mir

Geburtsdatum
ja

nein

ja

nein

Geburtsdatum

Folgende Nachweise lege ich bei:

cn

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht
habe. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich nach den Bestimmungen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967
eine Verwaltungsübertretung begehe und mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Wochen
bestraft werde - sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften strenger zu bestrafen ist -, wenn ich die
Ausgleichszahlung/Differenzzahlung vorsätzlich oder grob fahrlässig zu Unrecht beziehe. co
Bevollmächtigte(r) Vertreterin/Vertreter (Name, Anschrift und Telefonnummer)

Datum, Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen
Vertretung

D

Podpis wnioskodawcy
Beih 38, Seite 4, Version vom 29.10.2008

UPOWAŻNIENIE
Oświadczam, iż ja niżej podpisany/na upoważniam Pana/Panią:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
legitymującą się dowodem osobistym:
PESEL
Do złożenia dokumentów związanych z usługą ……………………………………………………………… w biurze
PERFECTA z siedzibą przy ulicy H. Kołłątaja 4, 47-100 Strzelce Opolskie.
Oraz do otrzymywania informacji w ww. sprawie:
Drogą telefoniczną:

Nr telefonu:

Mailową:

Adres e-mail:

Oraz bezpośrednio w biurze PERFECTA.

……………………………….…………………
Miejscowość, data

…………………………………………..
Podpis

