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V Německu se liší
•

V Německu se rozdělují daňoví poplatníci do 6 takzvaných daňových tříd. Jako
přeshraniční pracovník s omezenou daňovou povinností jste nejdříve zařazeni do daňové
třídy I. Za určitých podmínek však můžete požádat o výhodnější daňovou třídu pro
ženaté/vdané (III, IV a V).

•

Dále se k dani z příjmu vybírá takzvaný solidární příplatek, který byl zaveden roku 1995
jako opatření k očekávaným nákladům na znovusjednocení Západního a Východního
Německa. Solidární příplatek činí 5,5 procenta stanovené daně z příjmu.

•

Nezdanitelné minimum, 8.130 euro, je mnohem vyšší než v Česku (24.840,00 Kč, případně
přibližně 970 euro pro zaměstnance, stav k lednu 2013).

•

Zatímco v Česku se uplatňuje jednotná daňová sazba 15 procent („flat tax“ – jednotná daň,
od roku 2014 19 procent), v Německu se uplatňuje progresivní daňová sazba. Podle výše
příjmu dosahuje 14 až 45 procent.

•

Narozdíl od Česka se používá jako daňový základ nikoli „superhrubá mzda“ (hrubá mzda
zaměstnance + příspěvky zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění), nýbrž hrubá
mzda zaměstnance.

•

Daňové odečitatelné položky, jako náklady na reklamu a zvláštní výdaje formou paušálních
příspěvků se zohledňují automaticky.. Jsou-li Vaše náklady na reklamu (výdaje, které
souvisí s Vaší výdělečnou činností v Německu, např. cestovné) vyšší, můžete tyto uplatnit
ve výši skutečně vynaložených nákladů.

§§

EU reguluje

Na rozdíl od sociálního pojištění neexistuje k daňovému režimu zaměstnanců ze strany
Společenství žádné ustanovení. Většina členských států EU však uzavřela bilaterální smlouvy k
zamezení dvojího zdanění, zaměstnanci jsou tak povinni platit daně jen v jednom státu.

Situace v Německu

D

Základy
Kde se platí daně?

•

Podle pravidel nynější dohody o zamezení dvojího zdanění pro přeshraniční pracovníky
mezi Německem a zemí Vašeho trvalého pobytu platíte daně z příjmu ze své německé
výdělečné činnosti buď v Německu, nebo v zemi svého trvalého pobytu. Odpovídající
daňové přiznání, případně potvrzení daňových kritérií, se předloží v zemi trvalého pobytu
nebo v Německu. Pravidla pro přeshraniční pracovníky obsahují dohody s Belgií, Francií,
Rakouskem a Švýcarskem.
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•

Pendleři, kteří nejsou povinni platit daň jako přeshraniční pracovníci nebo pracují ve veřejné
službě, musí svůj příjem zdanit v plném rozsahu v Německu.

•

Kdo bydlí a pracuje v Německu, musí tam také zdanit svůj příjem a na konci roku předložit
na finančním úřadě daňové přiznání. V daňovém přiznání se přikládají na jiných formulářích
příjmy (úspory, kapitálové výnosy atd.).

Zamezení dvojího zdanění

Zpravidla se neuskutečňuje žádné dvojí zdanění stejného příjmu. V každé dohodě o dvojím
zdanění mezi Německem a jeho smluvním státem je stanoven postup k zamezení dvojího zdanění.
Pokud zaplatíte jako daňový poplatník s omezenou daňovou povinností daně ze svých příjmů z
činnosti v Německu, započítají se zaplacené částky buď při zjištění Vašeho daňového závazku v
zemi trvalého pobytu (metoda při započítávání), nebo jsou tyto příjmy v zemi trvalého pobytu od
zdanění zcela osvobozeny. V posledním případě se musí doložit, že stanovené daně byly
zaplaceny v Německu.
Při „osvobození od progresivní daně“ jste nicméně povinni uvést ke zjištění Vaší daňové
povinnosti, v daňovém přiznání v zemi svého trvalého pobytu svůj příjem z činnosti v zahraničí.
Máte-li v zemi trvalého pobytu k dispozici další příjem, případně je tam Váš manžel/manželka
výdělečně činný/á (za předpokladu, že jsou oba manželé zdaněni společně), započítá se pro
určení daňové sazby v zemi trvalého pobytu příjem z Německa. Díky daňové progresi se zpravidla
používá vyšší daňová sazba než bez německého příjmu.
Progrese znamená, že vyšší příjmy s vyšší daňovou sazbou se doloží jako nižší příjmy.
Neomezená a omezená daňová povinnost

Daňovými poplatníky s neomezenou daňovou povinností jste běžně v zemi trvalého pobytu. To
znamená, že se tam používá k placení daně Váš celkový příjem nezávisle na tom, jestli se jedná o
příjmy tuzemské nebo zahraniční, nebo jestli byly tyto příjmy zdaněny v zahraničí. Dvojímu
zdanění se však zamění.
Jako poplatník s neomezenou daňovou povinností můžete využít různá daňová zvýhodnění,
například:
•

Zvýhodněnou daňovou třídu pro ženaté/vdané

•

Slevy na mimořádné výdaje

•

Určité nezdanitelné částky

Poplatníkem s omezenou daňovou povinností jste v zahraničí, pokud tam pracujete, ale nemáte
bydliště, a když nejste přeshraniční pracovník ve fiskálním smyslu. Zdaněny budou pouze Vaše
příjmy dosažené v příslušném státě.
Při plném zdanění, jako poplatník s omezenou daňovou povinností, jsou odčitatelné výdaje, které
souvisejí s dosaženým příjmem v zahraničí, například náklady na reklamu.
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Daňová povinnost v zemi trvalého pobytu (přeshraniční pracovnící v daňovém
smyslu)
Status přeshraničního pracovníka

Termín „ přeshraniční pracovník“ je definován v dohodě o zamezení dvojího zdanění mezi dvěma
smluvními státy – Německem a příslušnou sousední zemí.
Za přeshraničního pracovníka se považují zásadně osoby, které bydlí ve smluvním státě v blízkosti
hranic, pracuje v Německu v blízkosti hranic a pravidelně dojíždí mezi bydlištěm a pracovištěm.
Příslušná dohoda o zamezení dvojího zdanění definuje hraniční zónu, ve které musí zaměstnanci
bydlet a pracovat, aby jim náležel tento status v daňovém smyslu. Informujte se nejlépe na
příslušném finančním úřadu ve své zemi trvalého pobytu, zda má Váš německý zaměstnavatel své
sídlo skutečně ve stanovéné příhraniční oblasti.
Přeshraniční pracovníci se musí zásadně denně vracet do svého místa bydliště. Výjimky stanoví
příslušná dohoda o zamezení dvojího zdanění, například kolik dní v roce se nemusí vracet do
svého bydliště nebo smí být zaměstnán mimo příhraniční oblast. Kdo tyto předpisy poruší, ztratí
status přeshraničího pracovníka.
Poznámka: Přeshraniční pracovník, který musí podnikat mnoho služebních cest mimo příhraniční
oblast, by měl bezpodmínečně navázat kontakt s finančním úřadem ve svém bydlišti.
Nutné formality pro přeshraniční pracovníky

•

•
•
•
•

Ohlaste se u příslušného finančního úřadu své země trvalého pobytu jako přeshraniční
pracovník a zpřístupněte informace o svém příjmu z výdělečné činnosti v Německu. Na
základě těchto informací – a popřípadě v Německu zřízené srážkové daně – se vypočítají
zpravidla čtvrtletní zálohy na daň pro daň z příjmu ve Vaší zemi trvaého pobytu. Důrazně
se doporučuje zaplatit odpovídající částky za příslušný měsíc.
Nechte si vystavit u příslušného finančního úřadu ve své zemi trvalého pobytu osvědčení o
registraci, které budete potřebovat k podání žádosti o osvobození z daně v Německu.
Požádejte o osvobození z daně z příjmu u pobočky finančního úřadu svého německého
zaměstnavatele tím, že předložíte potvrzení o registraci u příslušného finačního úřadu ve
své zemi trvalého pobytu.
Předložte svému zaměstnavateli potvrzení o osvobození daně ze mzdy.
Odevzdejte – v závislosti na příslušných lhůtách - daňové přiznání ve své zemi trvalého
pobytu, na jehož základě se stanoví budoucí zálohy daně z příjmu.

Srážková daň

V některých dohodách o zamezení dvojího zdanění je stanoveno, že Německo smí zadržet
paušální procentní sazbu z příjmu přeshraničních pracovníků jako tzv. srážkovou daň.
Zaměstnavatel odvádí srážkovou daň jako odvod ze mzdy přímo příslušnému německému
finačnímu úřadu.
Zaplacená srážková daň bude odečtena při výpočtu Vašeho daňového závazku v zemi trvalého
pobytu.
www.zav.de/grenzregionen
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Daňová povinnost v Německu
Poplatníci s neomezenou a omezenou daňovou povinností v Německu

Poplatníkem s neomezenou daňovou povinností je osoba, která v Německu pracuje a bydlí.
Následující poplatníci s omezenou daňovou povinností jsou zdaněni v plné sazbě:
•

přeshraniční pracovníci, kteří pracují a/nebo bydlí mimo příhraniční oblast definovanou
v dohodě o zamezení dvojího zdanění, a proto neodpovídají daňovému právnímu vymezení
přeshraničníoh pracovníka

•

přeshraniční pracovníci, kteří jsou ve veřejné službě (výjimka: komerčně orientovaná
veřejná zařízení)

Daňová karta nebo potvrzení daňových kritérií?

Jako poplatník s neomezenou daňovou povinností potřebujete daňovou kartu. Od 1. ledna 2013
přešlo Německo na elektronickou daňovou kartu. V přípravné době do konce roku 2013 můžete při
prvním vydání daňové karty obdržet náhradní potvrzení od svého finančního úřadu. K vydávání
daňových karet již nejsou kompetentní obce.
Jste-li poplatníkem s omezenou daňovou povinností a Váš pracovní příjem v Německu se daní v
plném rozsahu, Váš zaměstnavatel potřebuje potvrzení na odpočet daně z příjmu příslušných
daňových kritérií (daňová třída, v daném případě nezdaněná část příjmu za odečitatelné nákldy a
zvláštní výdaje). O toto potvrzení musíte požádat finanční úřad příslušný pro Vašeho
zaměstnavatele (provozovna finančního úřadu) v Německu. Žádosti obdržíte u německých
finančních úřadů.
Dílčí základ daně (stanovení zdanitelných příjmů)

Dílčí základ daně (zdanitelný příjem) se skládá zásadně z následujících příjmů kalendářního roku
po odpočtu nezdaněné části příjmu, odečitatelných nákladů, zvláštních nákladů a dalších
daňových výhod:
•

příjmy z nesamostatné výdělečné činnosti

•

příjmy ze samostatné výdělečné činnosti

•

příjmy z provozování živnosti

•

příjmy ze zemědělství a lesnictví

•

příjmy z kapitálového majetku

•

příjmy z pronájmu

•

jiné příjmy (např. ze zákonného důchodového pojištění)
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Odečitatelné náklady

Následující odpočty jsou automaticky zohledněny u příjmů z nesamostatné výdělečné činnosti:
•

Odečitatelné položky – paušální částka ve výší 1.000 euro (od 1. ledna 2011)

•

Zvláštní náklady – paušální částka ve výši 36 euro

Překročí-li Vaše skutečné odečitatelné položky (výdaje, které souvisí s Vaší výdělečnou činností
v Německu) paušální částku, pak je můžete uplatnit ve výši skutečných nákladů. K nejběžnějším
odečitatelným položkám patří náklady na cestování mezi bydlištěm a pracovištěm. Ty mohou být
oceňovány od 1 kilometru paušálem 0,30 euro za kilometr a pracovní den.
Příklad:
Vzdálenost mezi bydlištěm a pracovištěm je 40 kilometrů a bude odpracováno 220 dní v roce, od
daně se může odpočítat částka ve výši 2.640 euro.
Při jízdách, pro které není použit vlastní, případně osobní služební vůz, se může ročně odečíst
částka ve výši maximálně 4.500 euro.
Kdo dojíždí do Německa za prací veřejnými dopravními prostředky a podléhá v Německu dani,
může uplatnit volitelně paušál 30 centů za kilometr dané vzdálenosti, nebo vyšší cenu za
autobusovou nebo vlakovou jízdenku jako náklady na získání a zajištění příjmů.. Zatím se mohlo
právo volby uplatňovat denně, a tak optimalizovat příslušné náklady. . Od roku 2012 přihlédnou
finační úřady k výdajům na veřejnou dopravu jen tehdy, pokud celková suma překročí roční
příspěvek na cestovné ve výši 4.500 euro.
Další náklady na získání a zajištění příjmů, které se zaměstnancům uznávají:
•

Členské poplatky do profesních sdružení a svazů

•

Aplikační náklady

•

Náklady na vzdělávání a školení

•

Cestovné (například náklady na stravu a ubytování)

•

Dvojí vedení domácnosti (druhý byt v místě zaměstnání)

•

Pracovní oblečení

•

Náklady na přestěhování (z profesních důvodů)

•

Pracovní potřeby (například nástroje, odborné knihy a časopisy)

•

Poplatky za vedení účtu (běžný účet)

•

Náklady spojené s péčí o děti

Zvláštní výdaje jsou často odpočitatelné jen do určité maximálním výše. K nejdůležitějším
zvláštním (mimořádným) výdajům patří:
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•

Preventivní náklady (například příspěvky do zákonného sociálního pojištění, pojištění proti
neschopnosti výdělečné činnosti, proti pracovní neschopnosti a pojištění rizika pro případ
smrti)

•

Vyživovací dávky pro rozvedené a trvale odděleně žijící manžele

•

Náklady na péči o děti, které nejsou podmíněny výdělkem

•

Náklady na vlastní vzdělávání

•

30 procent platu za školní docházku vlastních dětí

•

Dary a členské poplatky, například pro politické strany, charitativní a náboženské
organizace

Ostatní odečitatelné náklady jsou například:
•

Výjimečné zatížení (například léčebné výlohy)

•

Vlastní využití nemovitosti k bydlení v Německu

•

Zaměstnanecké poměry a služby související s údržbou domácnosti jako jsou řemeslnick
služby

Berte na vědomí: Zvýšené náklady na zajištění a udržení příjmu, zvláštní výdaje a různé daňové
výhody mohou být za určitých podmínek zapsány jako srážky k odečtení ze mzdy do Vaší daňové
karty. V této věci se informujte u příslušného finačního úřadu.
Sazba daně z příjmu, daňové třídy a výpočet daňové povinnosti

•

Až do nezdanitelného základu 8.130 / 16.260 euro (svobodní/v manželském svazku)
zůstává příjem nezdaněný. V roce 2014 se nezdanitelný základ ještě jednou zvýší na 8.354
/ 16.708 euro.

•

Překročí-li příjem nezdanitelný základ, začíná zdanění dolní sazbou daně ve výši 14
procent.

•

Protože má daň z příjmu lineární progresivní průběh, stoupá s každým dalším vydělaným
příjmem daňová sazba. Horní sazba daně je 42 procent, je jí dosaženo při příjmu 52.882 /
105.764 euro (svobodní/v manželském svazku).

•

Od zvláště vysokého zdanitelného příjmu 250.731 / 501.462 euro (svobodní/v manželském
svazku) stoupá daňová sazba o další 3 procenta na celkových 45 procent („zdanění
bohatých“).

Navíc je třeba odvádět takzvané solidární příplatky ve výši 5,5 procenta daně z příjmu, rovněž
dani podléhající členové církví platí náboženskou daň (v závislosti na spolkové zemi 8 až 9
procent). Státní výběr daně pro náboženská společenství je německou specialitou, platí však jen
pro poplatníky s neomezenou daňovou povinností (s bydlištěm v Německu).
V Německu při výpočtu daně (příjem daně ze mzdy) z příjmu nehraje roli jen výše příjmu, nýbrž
také další daňové třídy poplatníků s neomezenou daňovou povinností:
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Průvodce pro přeshraniční
pracovníky z Česka

•

Daňová třída I: Pracovníci, kteří jsou svobodní, ovdovělí nebo rozvedení
nebovdaná/ženatý, žijící trvale odděleně a nespadají do daňové třídy III nebo IV.
Poznámka: Tato daňová třída obsahuje také omezeně daňově povinné zaměstnance, kteří
nemají v Německu bydliště.

•

Daňová třída II: Zaměstnanci jako v daňové třídě I, kteří mají alespoň jedno vyživované
dítě a v úvahu se bere výše úlevy pro rodiče samoživitele.

•

Daňová třída III: Vdaná/ženatý zaměstnanec, když je jen jeden zaměstnán nebo
manžel/manželka spadají do daňové třídy V. Poznámka : Jsou-li oba manželé zaměstnáni,
mohou volit kombinaci mezi dvěma daňovými třídami. Buď si oba manželé nechají vystavit
daňovou kartu s daňovou třídou IV, nebo jeden z manželů (zpravidla ten s vyšším příjmem)
volí daňovou třídu II a druhý daňovou třídu V.

•

Daňová třída IV: Vdaná/ženatý zaměstnanec, když oba manželé pracují a nerozhodli se pro
daňovou třídu III nebo V.

•

Daňová třída V: Vdaná/ženatý zaměstnanec, pokud se druhý z manželů rozhodl pro
daňovou třídu III.

•

Daňová třída VI: Zaměstnanec, který současně se svým druhým nebo dalším mzdovým
listem pro daňové účely obdrží mzdu od více zaměstnavatelů.

Individuální nebo společné zdanění manželů:
Manželé, kteří mají oba své bydliště v Německu, se mohou rozhodnout mezi individuálním
nebospolečným zdaněním. Když manželé neučiní rozhodnutí, uskuteční se společné zdanění,
které jezpravidla výhodnější. Toto pravidlo ostatně platí i pro páry, kde jeden z manželů nemá
bydliště v Německu,ale je státním příslušníkem státu Evropského hospodářského prostoru, svého
příjmu dosáhl téměřkompletně v Německu. Předpokladem je žádost o „neomezenou daňovou
povinnost“.
Pro výpočet odhadované daňové povinnosti můžete použít interaktivní daňovou kalkulačku na
stránkách (www.abgabenrechner.de) Spolkového ministerstva financí.
Daňové přiznání, vyměření daně

Zaměstnanci musí podat daňové přiznání například v následujících případech:
•

Na mzdovém listu pro daňové účely je zapsána nezdanitelná částka.

•

Ke mzdě navíc existují další druhy příjmů.

•

Získává mzdu současně od více zaměstnavatelů.

•

Oba manželé získávají mzdu a jeden z nich je zdaněn v daňové třídě V nebo VI.

Dobrovolné přiznání daně z příjmu může být často užitečné, když například
•

Náklady na získání a udržení příjmů, zvláštní výdaje nebo mimořádné vydaje nejsou ve
mzdovém listě pro daňové účely uvedeny jako nezdanitelná
částka nebo

•

daňový poplatník by chtěl uplatnit snížení daně (například na domácnost a služby).
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V daňovém přiznání je třeba uvést také další druhy příjmů (například kapitálové zisky).Termín
odevzdání přiznání k dani z příjmu je pro zdaňovaný rok 31. květen následujícího roku.Pokud je
Vaše daňové přiznání vytvořeno příslušným profesním daňovým poradcem(například daňovým
poradcem, sdružením daňových poradců), může se předložit až k 31.12. následujícího roku.
(Formuláře pro přiznání daně z příjmu naleznete na www.formulare-bfinv.de. Kromě toho jemožné
předat své daňové přiznání elektronicky prostřednictvím bezplatného programuELSTERProgramms (www.elster.de).
Po zpracování Vašeho finančního přiznání obdržíte od příslušného finančního úřadu daňový
výměr, který mimo jiné obsahuje vyměřenou daň.
Daň z přidané hodnoty (DPH)

Při nákupu zboží, výrobků a rovněž služeb je splatná daň z přidané hodnoty. Běžná daň z přidané
hodnoty je v Německu 19 procent, pro zboží každodenní potřeby a umělecké služby (například
potraviny, knihy, časopisy, jízdenky, vstupenky do divadla) je určena snížená daňová sazba ve
výši 7 procent.

 Přeshraniční pracovníci by měli vědět
Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi Německem a Českou republikou

Právní základ pro přeshraniční pracovníky z Česka tvoří „Dohoda mezi Spolkovou republikou
Německo a Československou socialistickou republikou k zamezení dvojího zdanění v oblasti daně
z příjmu a majetku“ z 19.prosince 1980.

Tam byly dosaženy dohody o pokračování DBA s Českou republikou.
V jaké zemi se musí platit daň?

Jako přeshraniční pracovník z Česka do Německa musí být Váš příjem zdaněn v místě Vašeho
pracovního místa v Německu, pokud platí následující podmínky:
•
•

Zdržíte se v Německu nejméně 183 kalendářních dnů.
Váš zaměstnavatel nemá sídlo firmy na území Česka.

V tomto případě nemusíte platit v Česku daň z příjmu.
Jaké formality jsou nezbytné pro poplatníky s omezenou daňovou povinností?

Pokud pracujete v Německu a žijete v Čechách, musíte jakožto poplatník s omezenou daňovou
povinností zdanit svou mzdu v Německu.
Vzhledem k tomu, že jste od německého daňového úřadu neobdrželi mzdový list pro daňové
účely, potřebuje Váš zaměstnavatel osvědčení o daňových kritériích rozhodujících pro odečet daně
z příjmu. Toto potvrzení je k vyžádání u pobočky finačního úřadu, která je příslušná Vašemu
zaměstnavateli. Formuláře obdržíte na německých finančních úřadech.
www.zav.de/grenzregionen
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Jak je zohledněna daň z příjmu zaplacená v Německu?

Pokud je Vaše mzda zdaněna v Německu, jste tím v Čechách osvobozeni s výhradou prograse od
platby daně. Nicméně v případě, že disponujete dalšími příjmy z České republiky, musíte tam
podat daňové přiznání.
Je možná změna na příznivější daňovou třídu?

Jakožto poplatník s omezenou daňovou povinností spadáte primárně do daňové třídy I. Avšak za
následujících podmínek můžete podat žádost, aby s Vámi bylo zacházeno jako s poplatníkem
s neomezenou daňovou povinností.
•

Součet Vašich příjmů podléhá minimálně z 90 procent německé dani z příjmu.

•

Příjem, který nepodléhá německé dani z příjmu, nepřekračuje nezdanitelné minimum.

Jakožto poplatník s neomezenou daňovou povinností máte výhodu v tom, že využíváte výhodnější
daňovou třídu pro ženaté/vadné (III, IV nebo V), odepisujete zvláštní náklady a můžete využívat
určité státní možnosti financování.

i

Místa poskytující informace a poradenství

Německé finanční úřady v pohraničí (od severu k jihu)

Finanzamt Bautzen
Wendischer Graben 3
D-02625 Bautzen
Tel.: +49 (0)3591 488-0
E-Mail: poststelle@fa-bautzen.smf.sachsen.de
Finanzamt Annaberg
Magazingasse 16
D-09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: +49 (0)3733 427-0
E-Mail: poststelle@fa-annaberg.smf.sachsen.de
Finanzamt Chemniz-Mitte
Straße der Nationen 2-4
D-09111 Chemnitz
Tel.: +49 371 467-0
E-Mail: poststelle@fa-chemnitz-mitte.smf.sachsen.de
Finanzamt Chemnitz-Süd
Paul-Bertz-Straße 1
D-09120 Chemnitz
Tel.: +49 371 279-0
E-Mail: poststelle@fa-chemnitz-sued.smf.sachsen.de
www.zav.de/grenzregionen
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Finanzamt Dresden-Nord
Rabenerstraße 1
D-01069 Dresden
Tel.: +49 351 4691-0
E-Mail: poststelle@fa-dresden-nord.smf.sachsen.de
Finanzamt Dresden-Süd
Rabenerstraße 1
D-01069 Dresden
Tel.: +49 351 4691-0
E-Mail: poststelle@fa-dresden-sued.smf.sachsen.de
Finanzamt Freiberg
Brückenstraße 1
D-09599 Freiberg
Tel.: +49 3731 379-0
E-Mail: poststelle@fa-freiberg.smf.sachsen.de
Finanzamt Freital
Coschützer Straße 8-10
D-01705 Freital
Tel.: +49 351 6478-0
E-Mail: poststelle@fa-freital.smf.sachsen.de
Finanzamt Görlitz
Sonnenstr. 7
D-02826 Görlitz
Tel.: +49 3581 875-0
E-Mail: poststelle@fa-goerlitz.smf.sachsen.de
Finanzamt Löbau
Georgewitzer Straße 40
D-02708 Löbau
Tel.: +49 3585 455-0
E-Mail: poststelle@fa-loebau.smf.sachsen.de
Finanzamt Pirna
Emil-Schlegel-Str. 11
D-01796 Pirna
Tel.: +49 3501 551-0
E-Mail: poststelle@fa-pirna.smf.sachsen.de
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Finanzamt Plauen
Europaratstr. 17
D-08523 Plauen
Tel.: +49 3741 7189-0
E-Mail: poststelle@fa-plauen.smf.sachsen.de
Finanzamt Schwarzenberg
Karlsbader Str. 23
D-08340 Schwarzenberg
Tel.: +49 3774 161-0
E-Mail: poststelle@fa-schwarzenberg.smf.sachsen.de
Finanzamt Zschopau
August-Bebel-Straße 17
D-09405 Zschopau
Tel.: +49 3725 293-0
E-Mail: poststelle@fa-zschopau.smf.sachsen.de
Finanzamt Hof
Ernst-Reuter-Straße 60
D-95030 Hof
Tel.: +49 (0)9281/929-0
E-Mail: poststelle@fa-ho.bayern.de
Finanzamt Wunsiedel
Sonnenstraße 11
D-95632 Wunsiedel
Tel.:+49 (0)9232 607-0
E-Mail: poststelle@fa-wun.bayern.de
Finanzamt Cham
Reberstraße 2
D-93413 Cham
Tel.: +49 (0)9971 488-0
E-Mail: poststelle@fa-cha.bayern.de
Finanzamt Waldsassen
Johannisplatz 13
D-95652 Waldsassen
Tel.: +49 (0)9632 847-0
E-Mail: poststelle@fa-wasa.bayern.de
www.zav.de/grenzregionen
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Finanzamt Weiden i.d.OPf.
Schlörplatz 2 und 4
D-92637 Weiden
Tel.: +49 (0)961 301-0
E-Mail: poststelle@fa-wen.bayern.de
Finanzamt Deggendorf
Pfleggasse 18
D-94469 Deggendorf
Tel.: +49 (0)991 384-0
E-Mail: poststelle@fa-deg.bayern.de
Finanzamt Grafenau
Friedhofstraße 1
D-94481 Grafenau
Tel: +49 (0)8552 423-0
E-Mail: poststelle@fa-gra.bayern.de
Finanzamt Zwiesel
Stadtplatz 16
D-94227 Zwiesel
Tel.: +49 (0)9922 507-0
E-Mail: poststelle@fa-zwi.bayern.de
Finanzamt Passau
Innstraße 36
D-94032 Passau
Tel.: +49 (0)851 504-0
E-Mail: poststelle@fa-pa.bayern.de
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