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- Wykorzystanie zalet procedury "Splitting" w 
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- Elektroniczne informacje dla celów potrącania 
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Zgodnie z § 1a EStG istnieje możliwość przyznania ulg podatkowych dla 

małżonków tych osób, które zgodnie z § 1 ust. 1 EStG lub zgodnie z § 1 

ust. 3 EStG podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. 

1. Ulgi wynikające z posiadania rodziny 

Jako ważną ulgę podatkową wynikającą z posiadania rodziny należy 

wymienić tutaj zwłaszcza zakwalifikowanie pracownika 

pochodzącego z kraju członkowskiego UE / EOG do grupy 

podatkowej III (zamiast, jak dotąd, do grupy I), mimo iż małżonka 

pracownika nie mieszka w Niemczech, tylko w swoim kraju 

ojczystym. Zmianę tą, która obowiązuje zarówno pracowników z 

ograniczonym, jak i z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, 

powinien jeszcze bardziej uwidocznić następujący schemat. 
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Pracownicy z zagranicy 

z nie ograniczonym 

obowiązkiem 

podatkowym 

z ograniczonym 

obowiązkiem 

podatkowym 

nie  

jest obywatelem 

UE/EOR 

nie  

jest obywatelem 

UE/EOR 

obywatel 

UE/EOR 

obywatel 

UE/EOR 

małżonek 

mieszka w kraju 

członkowskim 

UE/EOR 

małżonek 

mieszka w kraju 

członkowskim 

UE/EOR 

prawie wszystkie dochody małżonków 

osiągane są w Niemczech (90% lub 

8.004 € wg. klasyfikacji grup krajowych) 

Grupa podatkowa I Grupa podatkowa III Grupa podatkowa III Grupa podatkowa I 

Przykład: 

Pracownik sezonowy z Polski pracuje od 01.06. do 30.09.2010 r. na placu budowy (czas trwania: powyżej 6 miesięcy) w 

Oranienburg. Ponieważ przebywa w Niemczech tylko 4 miesiące, podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. 

Jego żona mieszka w ich mieszkaniu rodzinnym w Warszawie. Pracownik okazuje się zaświadczeniem z polskiego 

urzędu skarbowego, że jego dochody zagraniczne wynoszą w roku kalendarzowym mniej niż 8.004 €. Urząd skarbowy 

w Oranienburg, właściwy dla miejsc pracy pracodawcy, wpisuje do zaświadczenia o potrąceniu podatku dochodowego III 

grupę podatkową, (przedtem wpisywano temu pracownikowi sezonowemu tylko I grupę podatkową). 
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2. Elektroniczne informacje dla celów potrącania podatku od 

wynagrodzeń (ELStAM); potrącanie podatku od wynagrodzeń w 

roku kalendarzowym 2011 i wprowadzenie procedury 

elektronicznego zapisu informacji dla celów potrącania podatku 

od wynagrodzeń 

Dla obliczenia podatku od wynagrodzeń i jego odprowadzenia do urzędu 

skarbowego pracodawca potrzebuje od swoich pracowników określonych 

informacji (grupa podatkowa, ilość ulg podatkowych na dzieci, wyznanie – czyli 

podstawowe dane do obliczenia podatku). Zawarte do tej pory na karcie 

podatkowej informacje od 2012 roku mają być składane w banku danych 

administracji podatkowej i udostępniane pracodawcom elektronicznie (ELStAM 

– elektroniczne dane do obliczenia wysokości potrącanego podatku od 

wynagrodzeń). 

Co to jest ELStAM? 

Wystawiana przez gminy tekturowa karta podatkowa nie będzie stosowana. 
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Procedura elektronicznego potrącenia podatku od płac nie zostanie 

wdrożona w dniu 01.01.2012 z powodu opóznienia w fazie technicnych 

prób w procesie wywoływania danych. Tymczasem rząd federalny i 

kraje uzgadniają nowy termin oraz dalsze postępowanie w sprawie 

uruchomienia procedury. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów 

nowa procedura powinna wejść w życie dopiero w 2. kwartale 2012. 

ELStAM – nowy termin wdrożenia 
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