
Aanvraag volgens art. 50d EStG tot verlening van een vrijstellingsbewijs en/of restitutie van 
belastingheffing voor licentiekosten en dergelijke vergoedingen op grond van de overeenkomst tot 

voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland

Straat en nummer

III. Beschrijving van het contract  

Naam, juridische vorm

E-Mail
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Adres

Woonplaats/zetel

II. Debiteur van de vergoedingen

Naam

I. Aanvrager (crediteur van de vergoedingen)

Belastingkantoor en -nummer

Verwijzing naar §13, tweede lid, van de 
Duitse Wet ter Bescherming van Gegevens 
(Bundesdatenschutz): De bij het verzoeg 
verlangde gegevens worden op grond van §§ 
149 e.v. van de Abgabenordnung gevorderd.

- Voeg a.u.b. een kopie bij. -

1. Afstand van rechten

a) Commerciële octrooirechten inclusief ervaring en kennis (b. v. ontwerpen, modellen)

Aard van het recht (b. v. patent)

Staat en nummer van inschrijving

b) Auteursrechten en andere rechten die niet onder a) thuishoren 

Aard van het recht 

Titel van het werk

c. Ingeschreven eigenaar van het octrooirecht of uitvinder/oorspronkelijke eigenaar van het recht

Aanvrager

2. Gebruik van roerende goederen (b. v. Ieasing)

3. Zelfstandige activiteit (aard)

Aard van de roerende goederen

1. Exemplaar voor de belastingdienst van de aanvrager

E-Mail

(Naam, adres, staat van woonplaats/zetel)

De aanvrager is gemachtigd de rechten te verlenen krachtens (b. v. contract met de uitvinder)"

4. Andere prestaties (aard)

en:

/
Kenn-Nummer



(Naam en vol adres)

Het vrijstellingsbeschikking moet niet naar de aanvrager worden gestuurd, maar naar

de debiteur van de vergoedingen

VI. Ik verzoek om de restitutie van de afgetrokken belastingen ten bedrage van

Bankrekening/IBAN

Banknummer

Rekeninghouder

Naam en adres van de bank

De door de debiteur van de vergoedingen ingevulde belastingverklaring overeenkomstig art. 50a lid 5 zin 7 EStG

is bij de aanvraag gevoegd zal later ingediend worden.

VII. De aanvrager verzekert dat 
  - hij de inkomsten niet door middel van een in de Bondsrepubliek Duitsland geëxploiteerde vaste vestiging of 

bedrijfsinrichting verwerft,
      - de inkomsten voor hun totaalbedrag aan belasting zijn onderworpen in de bovenvermelde staat en

      - hij de inlichtingen in deze aanvraag naar eer en geweten in ieder opzicht juist en volledig heeft ingevuld. De            
        aanvrager zal later optredende wijzigingen onmiddellijk meedelen."

___________________________  _____________           __________________________________________________
   (Plaats)                                           (Datum)                  (Handtekening van de aanvrager of van de gemachtigde)

IX. Verklaring van de belastingautoriteit van de staat waar de aanvrager zijn woonplaats heeft

     De in nr. I. vermelde aanvrager heeft zijn woonplaats/zetel in de zin van de overeenkomst ter voorkoming van ubbele 
     belasting in de plaats die in nr. I. is vermeld. De belasting van de inkomsten zal worden gecontroleerd.        

      ________________________________  ____________             Zegel                    ___________________________________
(Plaats)                                      (Datum)                                 (Handtekening)

VIII. Volmacht 

        Hiermee machtig ik __________________________________________________________________________________

        het terugbetaalde bedrag in ontvangst te nemen.

                    __________________________________________
                  (Handtekening van de aanvrager)

IV.  Bedrag van de vergoedingen

V. Ik verzoek om de vrijstelling vanaf

Het vrijstellingsbewijs moet niet naar de aanvrager worden gestuurd, maar naar

(Naam en vol adres)
Een kopie van het vrijstellingsbewijs zal automatisch naar de debiteur van de vergoedingen worden gestuurd.

die door de debiteur van de vergoedingen reeds aan het belastingkantoor zijn afgedragen.

BIC

Indien de rekeninghouder niet identiek is met de aanvrager, dient onderstaande volmacht (VIII.) verleend te worden.



Antrag nach § 50d EStG auf Erteilung einer Freistellungsbescheinigung und/oder 
Erstattung von Abzugsteuer für Lizenzgebühren und ähnliche Vergütungen aufgrund 

des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Straße und Hausnummer

III. Gegenstand des Vertrages       

Name, Rechtsform

E-Mail
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Anschrift

Wohnort/Sitz

II. Schuldner der Vergütung

Name 

I. Antragsteller (Gläubiger der Vergütung)

Finanzamt und Steuernummer

Bundeszentralamt für Steuern
Referat St II 6
53221 Bonn
Deutschland

Hinweis nach § 13 des 
Bundesdatenschutzgesetzes:
Die Erhebung der Daten
erfolgt nach den §§ 149 ff.
der Abgabenordnung

- Bitte Kopie beifügen -

1. Überlassung von Rechten

a. Gewerbliche Schutzrechte einschließlich Erfahrungen und Kenntnissen (z. B. Pläne, Muster)

Art des Rechtes (z. B. Patent)

Registerstaat und Registernummer

b. Urheberrechte und andere Rechte, die nicht unter a) fallen

Art des Rechtes

Titel des Werkes

c. Inhaber des gewerblichen Schutzrechteslaut Register bzw. Urheber/originärer Inhaber des Rechtes

Antragsteller

2. Nutzung beweglicher Sachen (u. a. Leasing-Verträge)

3. Selbständige Tätigkeit (Art)

Art der beweglichen Sachen

2. exemplaar - voor de Bundeszentralamt für Steuern
    53221 Bonn

E-Mail

(Name, Anschrift, Wohnsitzstaat/Sitzstaat

Der Antragsteller ist zur Überlassung der Rechte befugt durch (z. B. Vertrag mit dem Urheber)

4. Anderer Leistungen (Art)

und:

/
Kenn-Nummer



(Name und vollständige Anschrift)

Der Freistellungsbescheid soll nicht dem Antragsteller zugesandt werden, sondern 

dem Schuldner der Vergütungen

VI. Ich beantrage die Erstattung der Steuerabzugsbeträge in Höhe von

Kontonummer/IBAN

Bankleitzahl

Kontoinhaber

Bankname- und Anschrift

Die vom Schuldner der Vergütungen ausgestellte Steuerbescheinigung nach § 50 a Abs. 5 Satz 7 EStG

liegt dem Antrag bei wird nachgereicht.

VII. Der Antragsteller versichert, dass 
  - er die Einkünfte nicht durch eine in der Bundesrepublik Deutschland unterhaltene Betriebsstätte oder 

        Einrichtung erzielt,

      - die Einkünfte in vollem Umfang der Steuer des oben genannten Staates unterliegen und

      - er alle Angaben in diesem Antrag nach bestem Wissen und Gewissen in jeder Beziehung richtig und
        vollständig gemacht hat. Der Antragsteller wird zukünftig eintretende Änderungen umgehend mitteilen.

___________________________  _____________                __________________________________________________
   (Ort)                                            (Datum)                     (Unterschrift des Antragstellers oder seines Bevollmächtigten)  

IX. Bestätigung der Steuerbehörde des Wohnsitzstaates des Antragstellers

     Der unter Nr. I. genannte Antragsteller hat seinen Wohnsitz/Sitz im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens an     
     dem unter Nr. I. angegebenen Ort. Die Besteuerung der Vergütungen wird überwacht.

      ___________________________  ____________         Dienstsiegel           ___________________________________
(Ort)                                      (Datum)                                 (Unterschrift)

VIII. Vollmacht 

        Hiermit bevollmächtige ich _____________________________________________________________________

        zur Empfangnahme des Erstattungsbetrages.

                    __________________________________________
                  (Unterschrift des Antragstellers)

IV.  Höhe der Vergütung

V. Ich beantrage die Freistellung ab

Die Freistellungsbescheinigung soll nicht dem Antragsteller zugesandt werden, sondern

(Name und vollständige Anschrift)
Dem Schuldner der Vergütungen wird automatisch eine Ausfertigung der Freistellungsbescheinigung übersandt.

die bereits vom Schuldner der Vergütungen an das Finanzamt abgeführt worden sind.

BIC

Sollte der Kontoinhaber nicht mit dem Antragsteller identisch sein, ist die unter VIII. stehende Vollmacht zu erteilen.



Aanvraag volgens art. 50d EStG tot verlening van een vrijstellingsbewijs en/of restitutie van 
belastingheffing voor licentiekosten en dergelijke vergoedingen op grond van de overeenkomst tot 

voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland

Straat en nummer

III. Beschrijving van het contract  

Naam, juridische vorm

E-Mail
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Adres

Woonplaats/zetel

II. Debiteur van de vergoedingen

Naam

I. Aanvrager (crediteur van de vergoedingen)

Belastingkantoor en -nummer

Verwijzing naar §13, tweede lid, van de 
Duitse Wet ter Bescherming van Gegevens 
(Bundesdatenschutz): De bij het verzoeg 
verlangde gegevens worden op grond van §§ 
149 e.v. van de Abgabenordnung gevorderd.

- Voeg a.u.b. een kopie bij. -

1. Afstand van rechten

a) Commerciële octrooirechten inclusief ervaring en kennis (b. v. ontwerpen, modellen)

Aard van het recht (b. v. patent)

Staat en nummer van inschrijving

b) Auteursrechten en andere rechten die niet onder a) thuishoren 

Aard van het recht 

Titel van het werk

c. Ingeschreven eigenaar van het octrooirecht of uitvinder/oorspronkelijke eigenaar van het recht

Aanvrager

2. Gebruik van roerende goederen (b. v. Ieasing)

3. Zelfstandige activiteit (aard)

Aard van de roerende goederen

3. exemplaar - voor de aanvrager

E-Mail

(Naam, adres, staat van woonplaats/zetel)

De aanvrager is gemachtigd de rechten te verlenen krachtens (b. v. contract met de uitvinder)"

4. Andere prestaties (aard)

en:

/
Kenn-Nummer



(Naam en vol adres)

Het vrijstellingsbeschikking moet niet naar de aanvrager worden gestuurd, maar naar

de debiteur van de vergoedingen

VI. Ik verzoek om de restitutie van de afgetrokken belastingen ten bedrage van

Bankrekening/IBAN

Banknummer

Rekeninghouder

Naam en adres van de bank

De door de debiteur van de vergoedingen ingevulde belastingverklaring overeenkomstig art. 50a lid 5 zin 7 EStG

is bij de aanvraag gevoegd zal later ingediend worden.

VII. De aanvrager verzekert dat 
  - hij de inkomsten niet door middel van een in de Bondsrepubliek Duitsland geëxploiteerde vaste vestiging of 

bedrijfsinrichting verwerft,
      - de inkomsten voor hun totaalbedrag aan belasting zijn onderworpen in de bovenvermelde staat en

      - hij de inlichtingen in deze aanvraag naar eer en geweten in ieder opzicht juist en volledig heeft ingevuld. De            
        aanvrager zal later optredende wijzigingen onmiddellijk meedelen."

___________________________  _____________          __________________________________________________
   (Plaats)                                          (Datum)                 (Handtekening van de aanvrager of van de gemachtigde)

IX. Verklaring van de belastingautoriteit van de staat waar de aanvrager zijn woonplaats heeft

     De in nr. I. vermelde aanvrager heeft zijn woonplaats/zetel in de zin van de overeenkomst ter voorkoming van ubbele 
     belasting in de plaats die in nr. I. is vermeld. De belasting van de inkomsten zal worden gecontroleerd.        

      ________________________________  ____________             Zegel                    ___________________________________
(Plaats)                                      (Datum)                                 (Handtekening)

VIII. Volmacht 

        Hiermee machtig ik __________________________________________________________________________________

        het terugbetaalde bedrag in ontvangst te nemen.

                    __________________________________________
                  (Handtekening van de aanvrager)

IV.  Bedrag van de vergoedingen

V. Ik verzoek om de vrijstelling vanaf

Het vrijstellingsbewijs moet niet naar de aanvrager worden gestuurd, maar naar

(Naam en vol adres)
Een kopie van het vrijstellingsbewijs zal automatisch naar de debiteur van de vergoedingen worden gestuurd.

die door de debiteur van de vergoedingen reeds aan het belastingkantoor zijn afgedragen.

BIC

Indien de rekeninghouder niet identiek is met de aanvrager, dient onderstaande volmacht (VIII.) verleend te worden.


