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B. Pierwsze kroki po przyjeździe

1. Obowiązek meldunkowy

Osoby zamierzające przebywać w Niemczech przez dłuższy czas mają obowiązek 
zgłosić się do lokalnego urzędu meldunkowego (niem. Einwohnermeldeamt). Należy 
to zrobić w ciągu 7 dni od wprowadzenia się (w niektórych landach w przeciągu dwóch 
tygodni). Procedura ta jest dość prosta: należy udać się do właściwego miejscowo 
urzędu meldunkowego z wypełnionym formularzem (dostępnym w urzędzie,  
a czasem również na stronie internetowej urzędu) oraz z dowodem osobistym. Czasem 
potrzebna jest również kopia umowy najmu mieszkania.

W urzędzie tym można było dotychczas także złożyć wniosek o wydanie karty 
podatkowej (niem. Lohnsteuerkarte). Był to dokument niezbędny dla każdego, kto 
chciał podjąć pracę w Niemczech. Jednakże od 2011 roku karta ta zostaje zniesiona, 
a na jej miejsce wprowadzony zostanie elektroniczny system poboru podatku od 
wynagrodzenia (niem. Elektronische Lohnsteuer-Abzugs-Merkmale - ELStAM). 

2. ELStAM

W 2012 roku w Niemczech nastąpi przejście na elektroniczny system poboru podatku 
od wynagrodzenia. Rok 2011 był rokiem przejściowym dla wdrożenia nowych 
przepisów. Karty podatkowe (niem. Lohnsteuerkarte) na rok 2010 obowiązywały 
również w roku 2011, gdyż wówczas nie  wydawano już nowych kart. Osobom, które 
potrzebowały nowej karty po raz pierwszy, właściwy urząd skarbowy wystawiał na 
wniosek zaświadczenie zastępcze (niem. Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung 
für den Lohnsteuerabzug 2011).

Ewidencją danych zajmie się centralny urząd podatkowy (niem. Bundeszentralamt für 
Steuern). Pracodawca będzie mógł automatycznie pobrać dane pracownika, posłużyć 
się nimi przy konfiguracji konta płacowego i korzystać z nich w okresie trwania stosunku 
pracy. O ewentualnych zmianach powiadomi pracodawcę właściwy urząd skarbowy.

3. Konto bankowe

Jedną z pierwszych czynności, jaką należy wykonać po przybyciu do Niemiec, jest 
założenie konta osobistego w wybranym banku. Konto będzie niezbędne do pobierania 
wynagrodzenia, jak również do uiszczanie wszelkiego rodzaju opłat (czynsz, opłaty za 
energię elektryczną, wodę). Konta bankowe są z reguły odpłatne2, wyjątek stanowią konta 
studenckie. Opłaty wynoszą około 5 euro miesięcznie w zależności od modelu konta.

2  Niektóre banki oferują bezpłatne prowadzenie konta, jeżeli regularne wpływy na konto przekra-
czają pewien ustalony przez bank limit.


