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Application according to Section 50d EStG for a certificate of exemption and/or
refund of withholding tax for licensing fees and similar remuneration on the basis
of the double taxation agreement between the Federal Republic of Germany and

(select)
I. Applicant (remuneration creditor)
Name, legal form
Street and house no.
Domicile/seat
E-mail

II. Remuneration debtor
Name

Residential address

E-mail
Tax office and tax number

III. Object of the contract

- Please enclose copy. -

1. Assignment of rights
a) Industrial property rights including experiences and knowledge (e. g plans, models)

Type of right (e. g. patent)

Country of registration and register no.
b) Copyrights and other rights not included under a)
Type of right

Title of the work

c) Registered owner of the industrial property right or initiator/originator of the right

Freistellung Lizenzen - mehrsprachige Fassung (8/2003)

Applicant
(Name, residential address, country of domicile/seat)

Applicant is authorized to grant right by virtue of (e. g. agreement with the originator)
- If applicable enclose a copy of the contract. -

2. Use of movable property (e. g. leasing)

Type of movable property

3. Self-employed activity (type)
4. Other services (type)

IV. Remuneration amount

Svenska

V. I apply for exemption from

immediately

The certificate of exemption should not be sent to the applicant, but to
(Name and full address)

A copy of the certificate of exemption will be sent to the remuneration debtor automatically.

VI. I apply for refund of the tax deductions in the amount of

,

which have already been paid by the remuneration debtor to the German tax office.
Bank account/IBAN

Bank code

BIC

Name and address of bank
Account holder
If the account holder is not identical with the applicant, the authorization below (VIII.) must be issued.

The tax certificate in accordance with Sec. 50a (5) EStG, 7th sentence, EStG issued by the remuneration debtor
is enclosed with the application

will be handed in later.

>> Tax certificate (specimen)

The notice of tax exemption should not be sent to the applicant, but to
the remuneration debtor
(Name and full address)

VII. The applicant declares that

▪ he does not derive the income through a permanent establishment or fixed base maintained in the Federal
Republic of Germany,

▪ that the income is subject in full to the tax of the above mentioned country and
▪ to the best of his knowledge and belief all particulars entered on this form are correct and complete in every
respect. The applicant will promptly give notice of any change which may occur in future.

(Place, date)

(Signature of applicant or authorized representative)

VIII. Authorization
I hereby authorize

to receive the refunded amount.
(Signature of applicant)
Notice pursuant to the Federal Data Protection Act: The data to be given are requested under Sections 149 ff of the German Fiscal Code.

IX. Certificate of tax authority of applicant's country of residence
The applicant designated at no. I. has his domicile/seat within the meaning of the double taxation agreement at

the place stated in no. I. The taxation of the remuneration will be checked.

(Place, date)
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I.

ypern

Αιτών (∆ικαιούχος των ποσών απόδοσης)
Όνοµα/Επωνυµία, Νοµική µορφή
Οδός και αριθµός
Κατοικία / Έδρα

Print

Sverige

Portugiesisch
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Imprimir

Schwedisch
???
Finnisch

E-Mail
II.

Tulosta

Οφειλέτης των ποσών απόδοσης
Όνοµα
∆ιεύθυνση
E-Mail
∆ΟΥ και ΑΦΜ

III. Αντικείµενο της σύµβασης

- Να επισυνάψετε αντίγραφο. -

Bundesamt für Finanzen
1. Παραχώρηση δικαιωµάτων

α) ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, συµπερ. και εµπειριών και γνώσεων (π.χ. µελέτες, δείµγατα)
Είδος δικαιώµατος (π.χ. ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας)
Κράτος καταχώρησης και αριθµός καταχώρησης
β) ∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώµατα που δεν ανήκουν στο α)
Είδος δικαιώµατος
Τίτλος εργασίας

γ) Κάτοχος του δικαιώµατος σύµφωνα µε το µητρώο ή πνευµατικός δηµιουργός/πρωτογενής ιδιοκτήτης
του δικαιώµατος
Αιτών

(Όνοµα, διεύθυνση, κράτος κατοικίας/κράτος έδτρας)

Ο αιτών είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραχώρηση των δικαιωµάτων από (π.χ. σύµβαση µε τον ιδιοκτήτη)

- Παρακαλούµε να επισυνάψετε ενδεχ. αντίγραφο της σύµβασης. -

2. Εκµετάλλευση κινητών αντικειµένων (π.χ. λήζινγκ)
Είδος κινητών αντικειµένων
3. Ανεξάρτητη εργασία (είδος)
4. Άλλες παροχές (είδος)
IV. Υψος ποσών

V.

Αιτούµε την απαλλαγή από immediately
Η βεβαίωση απαλλαγής να µην αποσταλεί προς τον αιτούντα, αλλά

(Όνοµα και πλήρης διεύθυνση)

Προς τον οφειλέτη των ποσώνθα αποσταλεί αυτοµάτως απόγραφο της βεβαίωσης απαλλαγής.

VI. Αιτούµαι την απόδοση των παρακρατούµενων φόρων ύψους

,

τα οποία καταβλήθησαν ήδη από τον οφειλέτη προς την ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία.
Αριθµός λογαριασµού /IBAN
BIC

Κωδικός τράπεζας
Ονοµασία/∆ιεύθυνση τράπεζας
∆ικαιούχος λογαριασµού

Εάν ο ιδιοκτήτης του λογαριασµού δεν είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον αιτούντα,να χορηγηθεί το πληρεξούσιο του εδαφίου VIII

H βεβαίωση φόρων που εκδόθηκε από τον οφειλέτη σύµφωνα µε την § 50a εδάφιο 5 φράση 7 EStG
επισυνάπτεται στην αίτηση

θα προσκοµισθεί αργότερα.

Η ειδοποίηση απαλλαγής να µην σταλεί προς τον αιτούντα, αλλά
προς τον οφειλέτη των αποδοτέων ποσών

Bundesamt für Finanzen
(Όνοµα και πλήρης διεύθυνση)

VII. Ο αιτών βεβαιώνει, ότι

δεν αποκτά τα εισοδήµατα µέσω εκµετάλλευσης µε έδρα στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας,

τα εισοδήµατα υπόκεινται πλήρως σε φόρο του ως άνω αναφερόµενου κράτους και

κατέθεσε µετά λόγου γνώσεως και κατά συνείδηση όλα τα στοιχεία της δήλωσης αυτής, τα οποία είναι και ορθά
και πλήρη. Ο αιτών θα κοινοποιήσει αµελλητί ενδεχόµενες µελλοντικές µεταβολές.

(Τόπος, ηµεροµηνία)

(Υπογραφή του αιτούντος ή του πληρεξουσίου του)

VIII. Πληρεξούσιο
Με την παρούσα εξουσιοδοτώ
προς παραλαβή του αποδοτέου ποσού.

(Υπογραφή του αιτούντος)
Υπόµνηση σύµφωνα µε τον Οµοσπονδιακό Νόµος ΄τηρησης εχεµυθείας προσωπικών στοιχείων: Τα ζητούµενα στοιχεία ζητούνται βάσει των άρθρων 149ff. του Κώδικα ∆ηµοσίων Εσόδων.

Deutsch

IX.

Βεβαίωση της ∆ΟΥ τουDrucken
κράτους κατοικίας του αιτούντος
Ο αιτών που αναφέρεται στο εδάφιο I έχει την κατοικία του / έδρα του µε την έννοια της Συµφωνάις Αποφυγής
Dänisch

∆ιπλής Φορολογίας στον τόπο που αναφέρεται στο εδάφιο Ι. Η φορολόγηση των ποσών επιστροφής
παρακολουθείται.

Udprint

Englisch

Formular speichern

Print

Lagre blanket
Save form

Daten löschen

Udprint blanket

Slet data

(Τόπος, ηµεροµηνία) Print form
Griechisch

Αποθήκευση εντύπου
Guardar formulario

Formular drucken
(Υπηρεσιακή Σφραγίδα)

Εκτύπωση
Εκτύπωση εντύπου

Imprimir formulario

Reset data

(Υπογραφή)

στοιχεία διαγράφουν
Borrar datos

