
 

 

 

 
Steuernummer / Numer podatkowy: 070 /   /    
 
 
Erklärung zur E-Mail - Kommunikation mit dem Finanzamt Neubrandenburg (RiA) 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na komunikację emailową z Urzędem skarbowym 
Neubrandenburg (RiA) 
 
 
 lch, / Ja,   geb. am / urodz. dnia   

 Name, Vorname / nazwisko, imię Geburtsdatum / data urodzenia 

 

   
 Straße, Hausnummer / ulica, numer domu 
 

   
 PLZ, Ort / kod pocztowy, miejscowość 
 

   
 Staat / kraj 
 
stimme der Kommunikation per E-Mail zu. Diese umfasst den Informationsaustausch mit dem Finanz-
amt per E-Mail in meinen Steuerangelegenheiten. Das Finanzamt kann ebenfalls über die angeführte 
E-Mail-Adresse mit mir kommunizieren. Mir ist bekannt, dass diese Kommunikation nicht sicher ist und 
eventuell durch Dritte eingesehen und manipuliert werden kann. Das Risiko, dass dadurch meine 
steuerlichen Sachverhalte unbefugten Dritten bekannt werden können, ist mir bewusst. 
zgadzam się na komunikację drogą emailową. Obejmuje ona wymianę informacji z urzędem skarbowy 
w moich sprawach podatkowych drogą emailową. Urząd skarbowy także może komunikować się ze 
mną przez podany adres emailowy. Wiem, że ten rodzaj komunikacji nie jest bezpieczny i może być 
ewentualnie podglądany i manipulowany przez osoby trzecie. Mam świadomość ryzyka, że treść 
moich spraw podatkowych może tym samym stać się znana nieupoważnionym osobom trzecim. 
 
Die Zustimmung gilt für sämtliche E-Mails, die an die im Briefkopf angegebene E-Mail-Adresse ge-
sandt werden, solange ihr Widerruf nicht schriftlich angezeigt worden ist. 
Dopóki nie zostanie ona wycofana na piśmie, zgoda ta dotyczy wszystkich emaili wysyłanych na adres 
podany w nagłówku. 
 
Unabhängig von dieser Erklärung liegt die Entscheidung über die Art des Kommunikationswegs (z. B. 
E-Mail oder Briefpost) beim Finanzamt. 
Niezależnie od niniejszego oświadczenia decyzja co do wyboru dróg komunikowania się (np. email lub 
poczta listowa) leży w gestii urzędu skarbowego. 

  

Einverständniserklärung 
zur E-Mail-Kommunikation 
Oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na komunikację 
emailową z urzędem  

skarbowym 

 
Finanzamt Neubrandenburg (RiA) 
Postfach 11 01 40 
17041 Neubrandenburg 
DEUTSCHLAND 



 
 Meine E-Mail-Adresse lautet (bitte lesbar in Druckschrift eintragen) 1: 
 Mój adres emailowy brzmi (prosimy napisać czytelnie i literą drukowaną)1: 

  

   

 

 
 
__________________   _____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 2 

miejsce, data      podpis 2 
 

 

1 Sofern das Finanzamt per E-Mail mit lhrem steuerlichen Vertreter kommunizieren soll, tragen Sie bitte dessen E-Mail-Adresse 
ein und ergänzen darunter bitte auch dessen Namen und Anschrift. / O ile urząd skarbowy ma komunikować się drogą emai-
lową z Pani/Pana przedstawicielem podatkowym, prosimy podać jego adres emailowy i dopisanie poniżej także jego imienia i 
nazwiska oraz adresu. 

2 Die Erklärung muss zwingend vom Steuerpflichtigen unterschrieben werden. Eine Unterzeichnung durch den steuerlichen 
Vertreter ist nicht zulässig. / Oświadczenie musi być obowiązkowo odpisane przez podatnika. Podpis przedstawiciela 
podatkowego nie jest dopuszczalny. 


