
Anmodning iht. § 50d EStG om tildeling af fritagelsesattest og/eller 
tilbagebetaling af kildeskat for licensgebyrer og lignende vederlag på grundlag 

af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Forbundsrepublikken Tyskland

Gade og husnummer

III. Aftalens genstand

Navn, retsform

E-Mail
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Adresse

Bopæl/hjemsted

II. Vederlagsskyldner

Navn

I. Ansøger (fordringshaver på vederlagene)

Skattemyndighed og skattenr.

Henvisning iht. den tyske lov om 
databeskyttelse: De rekvirerede 
data indsamles på grundlag af §§ 
149ff. i den tyske afgiftslov.

- Vedlæg venligst kopi. -

1. Overdragelse af rettigheder

a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks. planer, prøver)

Rettighedens art (f.eks. patent)

Registerland og registernummer

b. Ophavsrettigheder og andre rettigheder, der ikke hører ind under a)

Rettighedens art

Værkets titel

c. Indehaver af ejendomsrettigheden ifølge registret eller ophavsmand til/oprindelig indehaver af rettigheden

Ansøger

2. Brug af rørligt gods (f.eks. leasing)

3. Selvstændig virksomhed (art)

Arten af det rørlige gods

1. eksemplar - til ansøgerens skattemyndighed

E-Mail

(Navn, adresse, bopælsland/hjemstedsland)

Ansøgeren er bemyndiget til overdragelse af rettighederne gennem (f.eks. aftale med ophavsmanden)

4. Andre ydelser (art)

og:

/
Kenn-Nummer



(Navn og fuldstændig adresse)

Fritagelsesmeddelelsen skal ikke sendes til ansøgeren, men til

skyldneren af vederlagene

VI. eg anmoder om tilbagebetaling af kildeskatbeløb på

Kontonummer/IBAN

Registreringsnummer

Kontoindehaver

Bankens navn og adresse

Den af skyldneren af vederlagene udstedte skatteattest iht. § 50a stk. 5, 7. pkt. EStG

er vedlagt anmodningen eftersendes.

VII. Ansøgeren forsikrer, at 
  - han/hun ikke opnår indtægterne gennem et fast driftssted eller en fast institution, som drives i Forbundsrepublikken 

Tyskland,
      - indtægterne i fuldt omfang er omfattet af skatten i ovennævnte land og

      - han/hun efter bedste vidende og samvittighed har givet alle oplysninger i denne anmodning korrekt og
        uldstændigt i alle forhold. Ansøgeren vil omgående give meddelelse om fremtidigt indtræffende ændringer.

___________________________  _____________             __________________________________________________
   (Sted)                                             (Dado)                  (Ansøgerens eller dennes befuldmægtigedes underskrift)  

IX. Bekræftelse fra skattemyndigheden i ansøgerens bopælsstat

     Den under nr. I. nævnte ansøger har sin bopæl/sit hjemsted i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen på det under         
     nr. I. angivne sted. Beskatningen af vederlagene overvåges.

      ___________________________________  ____________         Tjenestesegl                     ______________________________________________
(Sted)                                    (Dado)                                 (Underskrift)

VIII. Fuldmagt

        Hermed befuldmægtiger jeg ____________________________________________________________________________________

        il at modtage tilbagebetalingsbeløbet.

                    __________________________________________
                  (Ansøgerens underskrift)

IV. Vederlagenes størrelse

V.  eg anmoder om fritagelse fra den

Fritagelsesattesten skal ikke sendes til ansøgeren, men

(Navn og fuldstændig adresse)
Skyldneren af vederlagene tilsendes automatisk et eksemplar af fritagelsesattesten.

som skyldneren af vederlagene allerede har indbetalt til skattemyndigheden.

BIC

Er kontoindehaveren ikke identisk med ansøgeren, skal fuldmagten, som findes under VIII., meddeles.



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

 

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. eksemplar - til 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.



Anmodning iht. § 50d EStG om tildeling af fritagelsesattest og/eller 
tilbagebetaling af kildeskat for licensgebyrer og lignende vederlag på grundlag 

af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Forbundsrepublikken Tyskland

Gade og husnummer

III. Aftalens genstand

Navn, retsform

E-Mail
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Adresse

Bopæl/hjemsted

II. Vederlagsskyldner

Navn

I. Ansøger (fordringshaver på vederlagene)

Skattemyndighed og skattenr.

Henvisning iht. den tyske lov om 
databeskyttelse: De rekvirerede 
data indsamles på grundlag af §§ 
149ff. i den tyske afgiftslov.

- Vedlæg venligst kopi. -

1. Overdragelse af rettigheder

a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks. planer, prøver)

Rettighedens art (f.eks. patent)

Registerland og registernummer

b. Ophavsrettigheder og andre rettigheder, der ikke hører ind under a)

Rettighedens art

Værkets titel

c. Indehaver af ejendomsrettigheden ifølge registret eller ophavsmand til/oprindelig indehaver af rettigheden

Ansøger

2. Brug af rørligt gods (f.eks. leasing)

3. Selvstændig virksomhed (art)

Arten af det rørlige gods

3. eksemplar - til ansøgeren

E-Mail

(Navn, adresse, bopælsland/hjemstedsland)

Ansøgeren er bemyndiget til overdragelse af rettighederne gennem (f.eks. aftale med ophavsmanden)

4. Andre ydelser (art)

og:

/
Kenn-Nummer



(Navn og fuldstændig adresse)

Fritagelsesmeddelelsen skal ikke sendes til ansøgeren, men til

skyldneren af vederlagene

VI. eg anmoder om tilbagebetaling af kildeskatbeløb på

Kontonummer/IBAN

Registreringsnummer

Kontoindehaver

Bankens navn og adresse

Den af skyldneren af vederlagene udstedte skatteattest iht. § 50a stk. 5, 7. pkt. EStG

er vedlagt anmodningen eftersendes.

VII. Ansøgeren forsikrer, at 
  - han/hun ikke opnår indtægterne gennem et fast driftssted eller en fast institution, som drives i Forbundsrepublikken 

Tyskland,
      - indtægterne i fuldt omfang er omfattet af skatten i ovennævnte land og

      - han/hun efter bedste vidende og samvittighed har givet alle oplysninger i denne anmodning korrekt og
        uldstændigt i alle forhold. Ansøgeren vil omgående give meddelelse om fremtidigt indtræffende ændringer.

___________________________  _____________          __________________________________________________
   (Sted)                                           (Dado)                  (Ansøgerens eller dennes befuldmægtigedes underskrift)  

IX. Bekræftelse fra skattemyndigheden i ansøgerens bopælsstat

     Den under nr. I. nævnte ansøger har sin bopæl/sit hjemsted i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen på det under         
     nr. I. angivne sted. Beskatningen af vederlagene overvåges.

      ___________________________________  ____________         Tjenestesegl                     ______________________________________________
(Sted)                                    (Dado)                                 (Underskrift)

VIII. Fuldmagt

        Hermed befuldmægtiger jeg ____________________________________________________________________________________

        il at modtage tilbagebetalingsbeløbet.

                    __________________________________________
                  (Ansøgerens underskrift)

IV. Vederlagenes størrelse

V.  eg anmoder om fritagelse fra den

Fritagelsesattesten skal ikke sendes til ansøgeren, men

(Navn og fuldstændig adresse)
Skyldneren af vederlagene tilsendes automatisk et eksemplar af fritagelsesattesten.

som skyldneren af vederlagene allerede har indbetalt til skattemyndigheden.

BIC

Er kontoindehaveren ikke identisk med ansøgeren, skal fuldmagten, som findes under VIII., meddeles.


