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Dėkojame, kad pasirinkote „AmberTax” kompaniją Vokietijos mokesčių grąžinimui. „AmberTax” 

siūlo profesionalų ir greitą mokesčių grąžinimą Jums ir Jūsų draugams! 
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                                                                                 Reikia pagalbos?               
                      Skambinkite +370 37 206041 arba rašykite info@ambertax.com 
                                                        www.ambertax.com 

  Prašau vadovaukitės šiais 5 žingsniais ir pradėkite MOKESČIŲ GRĄŽINIMO procesą: 

  1 ŽINGSNIS: ATSISPAUSDINKITE paketą ir jį užpildykite 
  2 ŽINGSNIS: PASIRAŠYKITE ir įrašykite pildymo datą tose vietose, kur pažymėta "X" 
  3 ŽINGSNIS: PRIDĖKITE šiuos dokumentus: 
 - Paso kopiją 

 - Lohnsteuerbescheinigung formą(as) ir/arba paskutinį algalapį(ius) iš 

visų darbdavių, turėtų Vokietijoje 

  4 ŽINGSNIS: IŠSIŲSKITE šiuos dokumentus paštu:   arba  

       Galime atsiųsti dokumentų paketą 
  AmberTax    NEMOKAMAI Jūsų nurodytu 
  PD 311, Kaunas    adresu. Jums reikės tik nunešti 
  LT-44005, LIETUVA  jį į paštą. Visas siuntimo išlaidas
       APMOKĖSIME mes. Prašome  
       atsiųskite adresą el. paštu  
       info@ambertax.com. 

 
  5 ŽINGSNIS: LAUKITE, kol pinigai bus išmokėti Jums! 

MOKESČIŲ GRĄŽINIMO LAIKAS: 
 

VOKIETIJOS mokesčiai grąžinami apytiksliai po 
6 mėnesių nuo dienos, kai deklaracija yra 
išsiųsta į Vokietiją. Deklaracijos pildymas už 
2016 metus bus pradėtas 2017 m. sausio 
mėn. Už  2012-2015 metus deklaracijas 
galime sutvarkyti iškart, kai gauname 
dokumentus iš JŪSŲ! 

       PASLAUGOS MOKESTIS: 

- Nėra išankstinio mokesčio! 

- Paslaugos mokestis už Vokietijos 

mokesčių grąžinimą nurodytas 

sutartyje 

- Trūkstamos Lohnsteuerbescheinigung 

formos suradimo mokestis - 20 EUR 



T: (+370) 37 206041 
www.ambertax.com 
info@ambertax.com 

P.O. Box 311, LT-44005, Kaunas, Lithuania 

                                          
VOKIETIJOS MOKESČIŲ GRĄŽINIMO REGISTRACIJOS ANKETA 

            
BENDRA INFORMACIJA (Prašome rašyti DIDŽIOSIOMIS raidėmis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

             
 
  
 
 
 

 
 
 
 
VOKIETIJOS VIZITAI                                                                             JŪSŲ STEURNUMMER:      _____________________________  

 
 
 
 
 
        
        
        
         
INFORMACIJA APIE DARBDAVIUS (Nurodykite visus Vokietijoje turėtus darbdavius) 

 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
Sutinku, kad AmberTax tvarkytų mano asmeninius duomenis dėl Vokietijos mokesčių grąžinimo. Patvirtinu, kad visa pateikta informacija yra teisinga ir 
išsami.  
 

  DATA:    ____mėn/____d/20______                                                                         PARAŠAS: _________________________________ 

Vardas, pavardė: 

Namų adresas: 

Kontaktinis tel. nr: El. pašto adresas: 

Šeimyninė padėtis: 
 ⃝   Nevedęs/neištekėjusi             ⃝    Išsiskyręs/išsiskyrusi 

     ⃝   Vedęs/ištekėjusi                       ⃝    Našlys/našlė                   

Jei esate vedęs/ištekėjusi nurodykite sutuoktinio/sutuoktinės vardą, pavardę, 
gimimo datą: 
 

Jei vedęs/ištekėjusi, ar sutuoktinė (is) dirba Vokietijoje? 

           ⃝   Taip                                 ⃝    Ne 

Jei vedęs/ištekėjusi, ar sutuoktinė (is) dirbo ir už Vokietijos ribų? 

           ⃝   Taip                                   ⃝    Ne 

Jei "TAIP", kokia pajamų suma buvo gauta už Vokietijos ribų nurodytais mokestiniais metais?    (Suma ir valiuta)                                                                                                                                                  
 

Jei turite vaikų, nurodykite vardus, pavardes, gimimo datas:  
 

Kaip sužinojote apie AmberTax? (internetas/spauda/draugai/kita) 

    Metai, už kuriuos norite susigrąžinti mokesčius:              
      ⃝    2016                              ⃝    2013 

      ⃝    2015                              ⃝    2012 (iki  2017 04 30)     

      ⃝    2014 

Ar jau bandėte grąžintis mokesčius už šį periodą?  

⃝   Ne                                         ⃝    Taip (pats/pati) 

⃝   Taip (per kitą agentūrą) 

Jei "TAIP", nurodykite grąžintą sumą?        
 

 

Atvykimo į Vokietiją  data  ____mėn/____d/20______                                                       Išvykimo iš Vokietijos  data  ____mėn/____d/20______                                                                         

Ar lankėtės Vokietijoje ankstesniais metais? (Jei "TAIP", nurodykite 
kada) 

 Pajamos gautos ne Vokietijoje nurodytais mokestiniais metais (suma ir 
valiuta)  

Paskutinis namų adresas Vokietijoje? 

Darbdavių skaičius:   
 

  Jei turėjote daugiau nei 2 darbdavius, nurodykite juos ant atskiro lapo! 

Dirbote nuo:    
 
___/___/20____       
(mm/dd/mmmm)            

Dirbote iki:    
 
___/___/20____       
(mm/dd/mmmm)                  

Darbdavio pavadimas, adresas, tel., el. paštas: Pateikta: 
⃝  Lohnsteuerbescheinigung                           

⃝  Pasku�nis algalapis         

⃝  Nieko nepateikta 

Dirbote nuo:    
 
___/___/20____       
(mm/dd/mmmm)                  

Dirbote iki:    
 
___/___/20____       
(mm/dd/mmmm)                  

Darbdavio pavadimas, adresas, tel., el. paštas: Pateikta: 

⃝  Lohnsteuerbescheinigung                           

⃝  Pasku�nis algalapis         

⃝  Nieko nepateikta  

x



Puslapis 1 iš 2 

 SUTARTIS  20........... m. …......… mėn. …......…d. Kaunas 

UAB “Simpleta”, veikianti kaip “AmberTax”, įmonės kodas 136041128, atstovaujama direktoriaus Rimo Petkevičiaus, veikiančio pagal įmonės 

įstatus, toliau vadinama AMBERTAX ir ...................................………………………………………. asmens kodas …………………………………………...…, toliau 

vadinamas KLIENTU, sudarė šią sutartį: 

1. Sutarties paslaugų objektas:
1.1. AMBERTAX paslaugų už užmokestį teikimas KLIENTUI: konsultuojant, deklaruojant ir išmokant fizinių asmenų Vokietijoje sumokėto pajamų 

mokesčio permoką (toliau – MOKESČIŲ GRĄŽINIMAS). 

2. Sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai: 
2.1. KLIENTO teisės ir įsipareigojimai:
2.1.1. KLIENTAS įsipareigoja pateikti visus dokumentus, kurie yra paminėti Vokietijos mokesčių grąžinimo registracijos anketoje, ir pasirašyti visus 

dokumentus, būtinus MOKESČIŲ GRĄŽINIMUI, įskaitant ir įgaliojimą AMBERTAX mokesčių, banko bei su tuo susijusiems finansiniams 
reikalams tvarkyti.  

2.1.2. KLIENTAS užtikrina, kad pateikė visą jam žinomą informaciją ir ši informacija yra teisinga. Pasirašydamas šią sutartį, KLIENTAS suteikia 
AMBERTAX teisę naudoti jo/jos asmeninius duomenis, tačiau tik tiek, kiek tai yra susiję su šios sutarties vykdymu. 

2.1.3. KLIENTAS įsipareigoja pateikti papildomą informaciją ir/ar dokumentus reikalingus MOKESČIŲ GRĄŽINIMUI, jei AMBERTAX ir/arba šios 
sutarties 1.1. dalyje minimos valstybės mokesčių institucija to prašo. 

2.1.4. KLIENTAS sutinka, jog MOKESČIŲ GRĄŽINIMO proceso metu KLIENTAS neturės teisės pats (arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis) kreiptis 
į šios sutarties 1.1. dalyje minimos valstybės mokesčių institucijas dėl MOKESČIŲ GRĄŽINIMO už mokestinius metus, nurodytus Vokietijos 
mokesčių grąžinimo registracijos anketoje. 

2.1.5. KLIENTAS sutinka, kad AMBERTAX bus vienintelė agentūra, užsiimanti jo MOKESČIŲ GRĄŽINIMU už mokestinius metus, nurodytus Vokietijos 
mokesčių grąžinimo registracijos anketoje. 

2.1.6. KLIENTAS suteikia AMBERTAX teisę gauti visą, KLIENTO vardu išrašytame MOKESČIŲ GRĄŽINIMO čekyje, įrašytą sumą bei pateikti bankui 
visus KLIENTO vardu išrašytus MOKESČIŲ GRĄŽINIMO čekius, juos inkasuoti (gryninti) ir/ar MOKESČIŲ GRĄŽINIMĄ gauti į AMBERTAX 
sąskaitą banke. 

2.1.7. KLIENTAS įsipareigoja sumokėti mokesčius už suteiktas AMBERTAX paslaugas, kurie yra 12% nuo grąžintos sumos, bet ne mažiau nei 60 eurų 
už kiekvienų mokestinių metų fizinių asmenų pajamų mokesčio deklaracijas. Papildomi mokesčiai gali būti taikomi: 

 Už trūkstamos “Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheinigung“formos suradimą – 20 eurų.

 Už SOKA-BAU - 36 eurai.

 Už papildomas, KLIENTO prašymu atliktas paslaugas, kurių įkainius AMBERTAX iš anksto suderina su KLIENTU.
2.1.8. KLIENTAS privalo pateikti teisingą savo asmeninės banko sąskaitos informaciją ir adresą, kuriuo norėtų gauti jam/jai priklausantį MOKESČIŲ 

GRĄŽINIMĄ. AMBERTAX neįsipareigoja ieškoti KLIENTO, jei KLIENTAS nepateikė KLIENTO MOKESČIŲ GRĄŽINIMO išmokėjimui reikalingos 
informacijos, arba KLIENTO pateiktoji informacija buvo klaidinga. 

2.1.9. KLIENTAS turi teisę atsisakyti pagal šią sutartį teikiamų AMBERTAX paslaugų per 7 dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Apie 
apsisprendimą atsisakyti AMBERTAX paslaugų KLIENTAS turi pranešti paštu, faksu arba el. paštu. KLIENTUI atsisakius sutarties, AMBERTAX 
turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą vykdant KLIENTO pavedimus iki sutarties nutraukimo. 

2.1.10. KLIENTAS įsipareigoja informuoti AMBERTAX apie bet kokius savo kontaktinių duomenų bei asmeninės banko sąskaitos pasikeitimus per 5 
dienas, nuo tų duomenų pasikeitimo, o įsidarbinimo/užsiėmimo individualia veikla užsienyje atveju - informuoti apie tai AMBERTAX 
nedelsiant. 

2.2. AMBERTAX teisės ir įsipareigojimai: 
2.2.1. AMBERTAX įsipareigoja pateikti KLIENTO mokesčių deklaracijas mokesčių institucijoms laiku ir laikantis šios sutarties 1.1. dalyje minimos 

šalies mokesčių įstatymų.  
2.2.2. AMBERTAX turi teisę naudoti visą KLIENTO pateiktą asmeninę informaciją ir dokumentus tik mokesčių deklaracijų paruošimui, pildymui, 

pasirašymui ir visų kliento vardu išrašytų MOKESČIŲ GRĄŽINIMO čekių gavimui bei inkasavimui (gryninimui) ir/ar mokesčių gavimui į savo 
sąskaitą banke. 

2.2.3. AMBERTAX įsipareigoja neatskleisti asmeninės arba su mokesčių deklaracija susijusios informacijos trečiosioms šalims be KLIENTO sutikimo, 
išskyrus tuos atvejus, kai informacijos atskleidimas yra privalomas pagal įstatymus. AMBERTAX turi teisę perduoti MOKESČIŲ GRĄŽINIMO 
procesą trečiajai šaliai, arba perįgalioti trečiąją šalį veikti KLIENTO vardu, jei tai yra būtina vykdant MOKESČIŲ GRĄŽINIMĄ. 

2.2.4. AMBERTAX įsipareigoja išmokėti KLIENTO MOKESČIŲ GRĄŽINIMO sumą tuomet, kai MOKESČIŲ GRĄŽINIMAS yra gautas. 
2.2.5. AMBERTAX įsipareigoja išmokėti KLIENTO MOKESČIŲ GRĄŽINIMĄ pagal jo pasirinktą būdą, pažymėtą formoje “Mokesčių grąžinimo būdas”, 

iškyrus žemiau išvardintus atvejus: 
 Jei KLIENTUI priklausantis MOKESČIŲ GRĄŽINIMO čekis iš šios sutarties 1.1. dalyje minimos valstybės buvo išrašytas KLIENTO vardu ir

dėl to AMBERTAX neturi galimybės šio čekio išgryninti banke, AMBERTAX išsiųs šį čekį KLIENTO nurodytu adresu, kartu su sąskaita už
AMBERTAX suteiktas paslaugas.

 Jei KLIENTUI priklausanti išmokėti MOKESČIŲ GRĄŽINIMO suma yra mažesnė nei 40 JAV dolerių ir KLIENTAS pageidauja MOKESČIŲ 
GRĄŽINIMĄ gauti pavedimu užsienio valiuta, AMBERTAX pasilieka teisę tokį mokesčių grąžinimą išmokėti čekiu išsiųsdama jį 
KLIENTO nurodytu adresu.

2.2.6. Klientui taikomi AMBERTAX paslaugos mokesčiai, paminėti šios sutarties 2.1.7. dalyje, padidės šiais atvejais: 

 už kiekvieną pavedimą, atliktą užsienio valiuta į KLIENTO banko sąskaitą - 25 JAV doleriai;

 už kiekvieną MOKESČIŲ GRĄŽINIMO čekį, išsiųstą KLIENTO Agentūros adresu - 5 JAV doleriai, už kiekvieną MOKESČIŲ GRĄŽINIMO 
čekį, išsiųstą KLIENTO nurodytu namų adresu - 11 JAV dolerių;

 už kiekvieną nepanaudoto ar negaliojančio MOKESČIŲ GRĄŽINIMO čekio grąžinimą AMBERTAX - 15 JAV doleriai;

 už kiekvieną „mokėjimo pagal MOKESČIŲ GRĄŽINIMO čekį“ sustabdymą - 35 JAV doleriai.
2.2.7. AMBERTAX neprisiima atsakomybės už mokesčius, kuriuos KLIENTUI gali taikyti bankas korespondentas ir/ar gavėjo bankas. 

1617DIRECTDE0 
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2.2.8. Jei KLIENTAS neįvykdė įsipareigojimų, nurodytų šios sutarties 2.1.2, 2.1.4. ir 2.1.5. dalyse, AMBERTAX turi teisę taikyti papildomą 70 JAV 
dolerių paslaugos mokestį. 

2.2.9. AMBERTAX teikiamų paslaugų mokestis gali būti mažinamas, priklausomai nuo KLIENTUI taikomos nuolaidos dydžio. 
2.2.10. AMBERTAX neprisiima atsakomybės dėl grąžinamos mokesčių sumos pakeitimų, padarytų 1.1. šios sutarties dalyje minimos valstybės 

mokesčių institucijų. Kiekvienas mokesčių deklaracijos patikslinimas, pataisymas, patikrinimas ar mokesčių deklaracijos auditas bus 
traktuojamas kaip atskira mokesčių deklaracija ir apmokestinamas šios sutarties 2.1.7. ir 2.2.6. dalyse nurodytais paslaugų mokesčiais.  

2.2.11. Jei KLIENTAS MOKESČIŲ GRĄŽINIMĄ pageidauja gauti kita valiuta, nei MOKESČIŲ GRĄŽINIMAS gautas iš užsienio mokesčių institucijų, 
AMBERTAX MOKESČIŲ GRĄŽINIMĄ išmokės pageidaujama valiuta pagal tą dieną skelbiamą banko, iš kurio atliekamas mokėjimas, tos šalies 
valiutos supirkimo ir/ar pardavimo kursą negrynaisiais pinigais. 

2.2.12. AMBERTAX neprisiima atsakomybės dėl negrąžintų pajamų mokesčių ir/ar dėl atsiradusių mokestinių įsipareigojimų ir/ar kitų neigiamų 
pasekmių, kurios atsirado dėl KLIENTO neteisingai, netiksliai ir/ar nepilnai pateiktos informacijos. Taip pat AMBERTAX neatsako dėl KLIENTO 
ankstesnių mokestinių įsipareigojimų šios sutarties 1.1. dalyje minimos valstybės mokesčių institucijoms ar kitų aplinkybių, nesusijusių su 
AMBERTAX veikla, dėl kurių KLIENTAS neturi teisės į MOKESČIŲ GRĄŽINIMĄ. 

2.2.13. AMBERTAX neatsako už MOKESČIŲ GRĄŽINIMO proceso trukmę dėl šios sutarties 1.1. dalyje minimos valstybės mokesčių institucijų kaltės. 
AMBERTAX skelbiamas MOKESČIŲ GRĄŽINIMO terminas yra tik praktikoje pasitaikantis orientacinis laikotarpis. AMBERTAX neatsako už šios 
sutarties 1.1. dalyje minimos valstybės mokesčių įstatyminės bazės pasikeitimus, tačiau stengsis padėti KLIENTUI tokiems pakeitimams 
atsiradus. 

2.2.14. KLIENTUI PAGEIDAUJANT, AMBERTAX sutinka apskaičiuoti apytikslią MOKESČIŲ GRĄŽINIMO iš 1.1. dalyje minimos valstybės sumą bei 
orientacinį AMBERTAX paslaugos mokestį, tačiau galutinę MOKESČIŲ GRĄŽINIMO sumą turi teisę apskaičiuoti tik 1.1. dalyje minimos šalies 
mokesčių institucijos ir ši suma bus žinoma tik jos išmokėjimo momentu. 

 
3.  Atsiskaitymų sąlygos 
3.1. Visi AMBERTAX paslaugos mokesčiai, paminėti šioje sutartyje, yra nurodyti su PVM ir bus nuskaičiuoti nuo KLIENTO MOKESČIŲ GRĄŽINIMO 

sumos, išskyrus atvejus, paminėtus šios sutarties 2.2.5., 3.2., 3.3. ir 3.4. dalyse. AMBERTAX pasilieka teisę nuskaičiuoti visą paslaugos mokestį, 
jei bent dalis MOKESČIO GRĄŽINIMO sumos yra sugrąžinta. 

3.2. Jei KLIENTAS gauna MOKESČIŲ GRĄŽINIMO čekį ir/ar pavedimą tiesiogiai iš mokesčių institucijos, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai 
informtuoti AMBERTAX ir per 10 dienų, nuo sąskaitos už AMBERTAX suteiktas paslaugas išrašymo datos, sumokėti mokestį pavedimu į 
AMBERTAX banko sąskaitą. KLIENTUI per 10 dienų neįvykdžius pareigos apmokėti už AMBERTAX suteiktas paslaugas, AMBERTAX be atskiro 
įspėjimo turi teisę kreiptis dėl skolos išieškojimo. 

3.3. Jei KLIENTAS pageidauja, kad jo mokesčių deklaracija būtų išsiųsta šios sutarties 1.1. dalyje minimos valstybės mokesčių institucijoms, bet jis 
nėra permokėjęs mokesčių, tuomet AMBERTAX turi gauti KLIENTO mokėjimą banko pavedimu (30 eurų už šios sutarties 1.1. dalyje minimos 
valstybės pajamų mokesčio deklaraciją) prieš išsiunčiant KLIENTO dokumentus į 1.1. dalyje minimos šalies mokesčių instituciją.  

3.4. Jei KLIENTO MOKESČIŲ GRĄŽINIMO suma yra mažesnė už minimalų AMBERTAX paslaugos mokestį, AMBERTAX nereikalaus KLIENTO padengti 
skirtumą. 

 
4. Kitos sutarties sąlygos 
4.1. Nė viena šalis neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimų jėgų (Force 

Majeure) - stichinės nelaimės, karo veiksmų, valstybinės valdžios ir valdymo organų ar pareigūnų veiksmų bei kitų aplinkybių, apie kurių 
atsiradimą šalys nežinojo šios sutarties sudarymo metu ir negalėjo jų pačios pašalinti. 

4.2. Visi ginčai, iškilę tarp šalių dėl šios sutarties arba vykdant šią sutartį, sprendžiami derybų būdu. 
4.3. Nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, jie sprendžiami teisme pagal AMBERTAX registracijos vietą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 
4.4. Ši sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai. 
4.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja atsiųsta faksu ar nuskenuota ir atsiųsta el. paštu ar paštu. 
Abi šalys patvirtina, kad sutartį perskaitė, sutarties sąlygos yra aiškios bei suprantamos ir įsipareigoja šią sutartį vykdyti kaip atitinkančią jų valią 
bei tikslus tai patvirtindamos savo parašais. 
 
 
 
KLIENTAS:         AMBERTAX:  
 
Vardas, pavardė: …………………….........................…………………     UAB „Simpleta“, DBA “AmberTax” 
          Kęstučio 57-8, LT-44303 Kaunas 
Asmens kodas: ………………...........................……………………….     Juridinio asmens kodas: 136041128  

  PVM mokėtojo kodas: LT360411219 
          Tel:. (8-37) 206041; Faksas: (8-37) 206045 
          Direktorius: Rimas Petkevičius 
              
              
    
Parašas: ….…………………...........…………………………...................      x

x



T: (+370) 37 206041 
F: (+370) 37 206045 
www.ambertax.com 
info@ambertax.com 

P.O. Box 311, LT-44005, Kaunas, Lithuania 

 
 
 

MOKESČIŲ GRĄŽINIMO BŪDAS 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dėmesio: Jei pasirinksite pavedimus gauti eurais – jie bus nemokami, o jei užsienio valiuta* – kiekvienas 
pavedimas kainuos 25 JAV dolerius.  
 
 
 PASTABOS: Pasitaiko atvejų, kad mokesčių grąžinimo čekis iš užsienio mokesčių institucijos išrašomas kliento vardu. Dėl šios 

priežasties, mokesčių grąžinimo čekis gali būti išsiųstas Jums, nepriklausomai nuo to, kokį mokesčių grąžinimo būdą pasirinkote šioje 

formoje. Jei mokesčių grąžinimą gausite tiesiai iš mokesčių institucijos (čekiu arba pavedimu) – privalėsite sumokėti AmberTax už 

suteiktas paslaugas pagal pasirašytą sutartį. 

 

 Su sąlygomis sutinku ir patvirtinu, kad mano nurodyta informacija yra teisinga, o jai pasikeitus – įsipareigoju apie tai informuoti 

AmberTax per 5 dienas nuo informacijos pasikeitimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA (mm/dd/mmmm):    ____m/____d/20______                                                PARAŠAS:                 

Valiuta (pažymėkite):                               EUR                   USD                      GBP                     CAD    
 
 
 

JŪSŲ VARDAS, PAVARDĖ: 
(Sąskaita banke turi būti atidaryta JŪSŲ vardu!!) 
 

Pilnas banko pavadinimas: 
 
 

Sąskaitos numeris: 
 

LT   |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

x
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P.O. Box 311, LT-44005, Kaunas, Lithuania 

                                        
 

DECLARATION TO THE EMPLOYER 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE (dd/mm/yyyy):    ____d/____m/20______                                                SIGNATURE:                 

      

 

I, the undersigned ........................................................................................................, (hereinafter 

referred to the “Mandator”), hereby grant a full authority to Simpleta Ltd., DBA AmberTax, with it's 

registration address at Kestucio St. 57-8, LT-44303 Kaunas, LITHUANIA to act as my agent in dealing with 

my German Income Tax Return applications for all tax years. I authorize that the needed information and 

documentation to be sent to the office of Simpleta Ltd., DBA AmberTax to the address:  

 
SIMPLETA Ltd. 
DBA AmberTax 

P.O. Box 311  
LT-44005 Kaunas 

Lithuania 
 
Ich erteile hiermit dem Simpleta LTD dba AmbetTax, P.O. BOX 311, Kaunas LT-44005, Lithuania die 

Vollmacht meine Einkommensteuererklärung und meinen Antrag auf Versicherungserstattung zu 

bearbeiten. Inc bevollmächtige Simpleta LTD dba AmbetTax, P.O. BOX 311, Kaunas LT-44005 all die 

erforderlichen Informationen und Unterlagen in meinem Namen zu empfangen. 

x



 
 

Simpleta Ltd. 
o/a AmberTax 

T: (+370) 37 206041 
F: (+370) 37 206045 
www.ambertax.com 
info@ambertax.com 

P.O. Box 311, LT-44005, Kaunas, Lithuania 

                                        
ORT, Datum 

 
Einkommensteuererklärung 

ERKLÄRUNG 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE (dd/mm/yyyy):    ____d/____m/20______                                                SIGNATURE:                 

 

      

 

Ich, .......................................................................................................................................................,  

c/o Simpleta Ltd., DBA AmberTax, PO BOX 311, Kaunas LT-44005, LITHUANIA geboren  

am .................................., erkläre, dass ich in der Zeit von ............................. bis ................................ in 

................................................ gewoht habe. 

 

 

In dieser Zeit habe ich Arbeitslohn € .......................................... und keine anderen Einkünfte im Ausland 

im Sinne des Einkommensteuergesetzes bezogen. 

 

 

Es ist mir bekannt, dass unrichtige Angaben strafbar sein können. Ich bestätige, das meine persönlichen 

Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und komplett sind. 

x



 
 
 

Simpleta Ltd. 
o/a AmberTax 

T: (+370) 37 206041 
F: (+370) 37 206045 
www.ambertax.com 
info@ambertax.com 

P.O. Box 311, LT-44005, Kaunas, Lithuania 

                                        
 
 

EMPFANGSBEVOLLMÄCHTIGUNG 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE (dd/mm/yyyy):    ____d/____m/20______                                                SIGNATURE:                 

      

 

 

Ich, ........................................................................................................, geboren .............................., 

erteile hiermit dem Simpleta LTD., DBA AmberTax, PO BOX 311, Kaunas LT-44005, LITHUANIA die Vollmacht 

alle Schriftstücke bezüglich meine Einkommensteuererklärung, welche das Finanzamt mir zu übermitteln 

hat, in meinem Namen zu empfangen. 

 
Ich bevollmächtige Simpleta LTD., DBA AmberTax, PO BOX 311, Kaunas LT-44005, LITHUANIA all die 

erforderlichen Formularen, Informationen und Unterlagen in meinem Namen zu empfangen. 

 

 

x



internet

Signature
x



internet

Signaturex



 
 
 

Simpleta Ltd. 
o/a AmberTax 

T: (+370) 37 206041 
F: (+370) 37 206045 
www.ambertax.com 
info@ambertax.com 

P.O. Box 311, LT-44005, Kaunas, Lithuania 

                                        
 
 

EMPFANGSBEVOLLMÄCHTIGUNG 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE (dd/mm/yyyy):    ____d/____m/20______                                                SIGNATURE:                 

      

 

Ich, ........................................................................................................, geboren .............................., 

erteile hiermit dem Simpleta LTD., DBA AmberTax, PO BOX 311, Kaunas LT-44005, LITHUANIA die 

Vollmacht alle Schriftstücke bezüglich meine resturlaub Entschädigung, welche das SOKA-BAU mir zu 

übermitteln hat, in meinem Namen zu empfangen. Simpleta Ltd. ist auch berechtigt, zahlungen aufnimmt 

in meinem Namen zu empfangen. 

 

Ich bevollmächtige Simpleta LTD., DBA AmberTax, PO BOX 311, Kaunas LT-44005, LITHUANIA all die 

erforderlichen Formularen, Informationen und Unterlagen in meinem Namen zu empfangen. 

 

Ich erteile die Vollmacht für Simpleta LTD., DBA AmberTax, PO BOX 311, Kaunas LT-44005, LITHUANIA alle 

Schriftstücke bezüglich meine Einkommensteuererklärung, welche das Finanzamt mir zu übermitteln hat, 

in meinem Namen zu empfangen. 

 

x



2016ESt1A014 2016ESt1A014

Steuernummer

Sonstige Angaben und Anträge 18
Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt
unterliegen, z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld,
Krankengeld, Mutterschaftsgeld und vergleichbare Leistungen
aus einem EU- / EWR-Staat oder der Schweiz (ohne Beträge
lt. Zeile 27 der Anlage N)

stpfl. Person / Ehemann /
Lebenspartner(in) A

EUR

91

Ehefrau /
Lebenspartner(in) B

EUR

120 ,– 121 ,–

Nur bei Einzelveranlagung von Ehegatten / Lebenspartnern:

Laut übereinstimmendem Antrag sind die Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen sowie die Steuer-
ermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen je zur
Hälfte aufzuteilen (Der Antrag auf Aufteilung des Freibetrages zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsaus-
bildung eines volljährigen Kindes ist in Zeile 52 der Anlage Kind, der Antrag auf Aufteilung bei Übertragung des
Behinderten- oder Hinterbliebenen-Pauschbetrags in Zeile 66 der Anlage Kind zu stellen.).

1 = Ja22292

Nur bei zeitweiser unbeschränkter Steuerpflicht im Kalenderjahr 2016:

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Inland

vom bis

93
stpfl. Person / Ehemann /
Lebenspartner(in) A T T M M T T M M

94
Ehefrau /
Lebenspartner(in) B T T M M T T M M

Ausländische Einkünfte, die außerhalb der in den Zeilen 93 und / oder 94 genannten Zeiträume
bezogen wurden und nicht der deutschen Einkommensteuer unterlegen haben (Bitte Nachweise
über die Art und Höhe dieser Einkünfte einreichen.)

EUR

95 122 ,–

In Zeile 95 enthaltene außerordentliche Einkünfte i. S. d. §§ 34, 34b EStG96 177 ,–

Bei Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht:

Mir gehörte im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht (Wegzug)
eine Beteiligung i. S. d. § 17 EStG an einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft /
Genossenschaft

stpfl. Person / Ehemann /

Lebenspartner(in) A

1 = Ja171

Ehefrau /

Lebenspartner(in) B

1 = Ja172
97

Im Zeitraum zwischen Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht bis zur Abgabe der
Einkommensteuererklärung 2016 lag mein Wohnsitz zumindest zeitweise in einem niedrig
besteuernden Gebiet i. S. d. § 2 Abs. 2 AStG

1 = Ja169 1 = Ja17098

Nur bei Personen ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, die beantragen, als unbeschränkt steuerpflichtig
behandelt zu werden:

99 X
Ich beantrage für die Anwendung personen- und familienbezogener Steuervergünstigungen als unbeschränkt steuerpflichtig
behandelt zu werden („Bescheinigung EU / EWR“ oder „Bescheinigung außerhalb EU / EWR“ bitte einreichen).

stpfl. Person / Ehemann /
Lebenspartner(in) A

EUR

Ehefrau /
Lebenspartner(in) B

EUR

Summe der nicht der deutschen Einkommensteuer unter-
liegenden Einkünfte (ggf. „0“)100 124 ,– 129 ,–

In Zeile 100 enthaltene Kapitalerträge, die der Abgeltung-
steuer unterliegen oder – im Fall von ausländischen Kapital-
erträgen – unterliegen würden

101 131 ,– 133 ,–

In Zeile 100 enthaltene außerordentliche Einkünfte i. S. d. §§ 34, 34b EStG

stpfl. Person / Ehegatten /
Lebenspartner

EUR

102 177 ,–

Anzurechnende Steuern:

Steuerabzugsbeträge nach § 50a EStG

stpfl. Person / Ehemann /
Lebenspartner(in) A
EUR Ct

103 149

Ehefrau /
Lebenspartner(in) B
EUR Ct

146

Solidaritätszuschlag zu Zeile 103104 148 145

Nur bei im EU- / EWR-Ausland oder in der Schweiz lebenden Ehegatten / Lebenspartnern:

105 X
Ich beantrage als Staatsangehöriger eines EU- / EWR-Staates die Anwendung familienbezogener Steuervergünstigungen.
Nachweis ist einzureichen (z. B. „Bescheinigung EU / EWR“).

Die nicht der deutschen Besteuerung unterliegenden Einkünfte beider Ehegatten / Lebenspartner sind in Zeile 100 enthalten.

Nur bei Angehörigen des deutschen öffentlichen Dienstes ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland,
die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU oder des EWR tätig sind:

106 X Ich beantrage die Anwendung familienbezogener Steuervergünstigungen („Bescheinigung EU / EWR“ bitte einreichen).

Weiterer Wohnsitz im Ausland im Kalenderjahr 2016 (abweichend von den Zeilen 11 bis 13):

Anschrift Staat

107

vom bis

T T M M J J J J T T M M J J J J181 182

Unterhalten Sie auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im
Ausland?

stpfl. Person / Ehemann /
Lebenspartner(in) A

Ehefrau /
Lebenspartner(in) B

108 116 117
1 = Ja
2 = Nein

1 = Ja
2 = Nein

Unterschrift

Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung,
der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe
i. S. d. §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt: 1 = Ja109

110

Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebens-
partnern von beiden – zu unterschreiben.

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:
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