
5 TIPP
Hogyan kezdj

okosan

Németországban



Szeretnél Németországban dolgozni,
letelepedni, de nem tudod, hogy kezdj neki,
mit és milyen sorrendben intézz? 

Összeszedtük a legfontosabb információkat,
hogy biztonságosan vágj bele ebbe a nagy
kalandba.

Indulj velünk!

Első lépések 
kezdők számára 

a német munkavállaláshoz



Milyen lehetőségeid vannak a
telefonköltség elszámolására?
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Lakcím
Miért fontos és hogyan tudsz
hivatalos lakcímet bejelenteni
Németországban?

Adóazonosító
Mi az a Steuer ID és mikor van rá
szükség? Hogyan tudod megszerezni
a német adóazonosítót?

Bankszámla
Mire van szükséged a német
bankszámla nyitáshoz? Milyen előnyei
vannak?
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Költözés
Mire érdemes figyelni a költözésnél,
hogy minél több adóviszatérítést
kaphass?

Telefon

Schmees Éva vagyok, a TAXNET Hamburg UG
adótanácsadó cég vezető adótanácsadója.

Saját életemből tudom, hogy milyen nehéz két
ország szabályai között eligazodni, a sokszor
egymásnak ellentmondó jogszabályi és hivatali
tájékoztatások között megtalálni az utat.

Mi ezt a működő utat mutatjuk meg neked. 

Proaktívan tudunk segíteni, hogy merre indulj. 

Beszéljük a nyelved, nálunk magyarul tudsz ügyet
intézni, tanácsot kérni.

Bemutatkozás



Létesíts hivatalos lakcímet!

MIÉRT FONTOS EZ? 
HOL KELL INTÉZNEM A LAKCÍMBEJELENTÉST?

A hivatalos lakcímbejelentéssel (Anmeldung) kapod meg az
adóazonosítódat*, amely szinte elengedhetetlen bármilyen, jövedelemmel
kapcsolatos ügyintézéshez. 

HTTPS://WWW.TAXNET-UG.COM
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*Az adóazonosítóval a következő fejezetben foglalkozunk bővebben.

Az intézmény neve, amit a lakcímbejelentéshez keresned kell:
Einwohnermeldeamt.
Több neve lehet, attól függően, hogy melyik tartományban vagy:

Rathaus (polgármesteri hivatal): szinte minden községben és kisvárosban ez az
általános neve. 
Kundenzentrum (Hamburg)
Bürgeramt (Berlin)
Bürgerbüro (Stuttgart), stb.

Ne lepődj meg, ha így találod meg a tényleges címet a Google térképen, a
feladat ugyanaz, csak a név más.

1.Tipp
Foglalj előre időpontot, még mielőtt kiutaznál! 
A nagyvárosokban szinte mindenhol lehet, így elkerülheted azt, hogy
az első utadon semmi mást nem érsz el, minthogy kapsz egy
időpontot kb. 3-4 héttel későbbi dátumra.

2.Tipp
Élj a lehetőségeiddel!
Ha van Németországban élő ismerősöd, rokonod, barátod,,
kiküldenek a munkahelyedről, vagy ösztöndíjjal kimész tanulni,
ragadd meg az alkalmat és  jelentkezz be hivatalosan!

https://www.taxnet-ug.com/


Cikk ajánló

Szerezz adóazonosítót!

MI AZ A STEUER ID? TUDOK DOLGOZNI AKKOR IS, HA
NEKEM MÉG NINCS?  MIKOR ÉS HOGYAN JUTOK HOZZÁ?

A Steuer ID egy 11 jegyű azonosító szám, amivel az adóhivatal a
magánszemélyeket egyértelműen azonosítja. 
Ezt kéri a munkaadó, a bank és csak ennek birtokában tudsz adótanácsadót
meghatalmazni, hogy helyetted, a nevedben ügyintézzen.
Bárhol dolgozol, erre a munkaadónak szüksége lesz rá, hogy bért tudjon fizetni. 
Ha bankszámlát nyitsz, akkor a bank is fogja kérni az adóazonosítót, hogy
legkésőbb év végéig mutasd be.

HTTPS://WWW.TAXNET-UG.COM
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Ha Németországba költözöl és lakcímet létesítesz, akkor 4-6 héten belül a BZSt
(Bundeszentralamt für Steuer) - kizárólag postai úton - megküldi neked. 
Nagyon fontos, hogy a neved szerepeljen a postaládán, Németországban
ugyanis nem kézbesítik a levelet, ha nem szerepel rajta a megfelelő név.

1.Tipp
Mit tegyél, ha nem szerepel a neved a postaládán?
Lakcímbejelentéskor egy levelezési címet (Correspondenz Adresse)
címet adsz meg, és a cím megadásánál alkalmazod a kiegészítést
(Adressaussatz). Ez azt jelenti, hogy a címben szerepel annak a neve
is, aki az előírt módon szerepel a postaládán. (pl. beim Kiss)

2.Tipp

Mit tehetsz, ha nem találod a Steuer ID-t?
Ha személyesen bemész bármelyik adóhivatalba, akkor magadat
azonosítva kiadják neked.
Ha rendelkezel bejelentett német lakcímmel, akkor online is
megigényelheted, 2-3 héten belül postai úton megküldik számodra.

Tudsz dolgozni adóazonosító nélkül is, de akkor a VI. adóosztályba kerülsz és
így  egy normál bérelszámolásnál 30% adóelőleget fognak levonni. Ezt, ha
megkapod a Steuer ID-t, lehet korrigálni, legkésőbb az éves adóbevallásodban.

Német adóosztályok és a progresszív adózás

https://www.taxnet-ug.com/
https://www.taxnet-ug.com/2022/10/31/nemet-adoosztalyok-es-a-progressziv-adozas


Nyiss bankszámlát!

MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG? MILYEN FELTÉTELEKKEL
NYITHATOK BANKSZÁMLÁT? 

Ha Németországban élsz, dolgozol és fizetned kell például telefonszámlát,
gépjárműadót (Kfz-Steuer), lakás bérleti díját, azt sok esetben ezt egy
beszedési megbízással (Lastschrift) végzik. 
Ez pedig csak német bankszámlával működik.
A munkahelyed várhatóan utalással fizet, ehhez sem árt egy német, EUR
bankszámla, amihez akár ingyenesen hozzájuthatsz.

HTTPS://WWW.TAXNET-UG.COM
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személyedet azonosító okmány (útlevél vagy személyi igazolvány)
lakcímbejelentő 
adóazonosító - ez nem kötelező, de hasznos. Pótlólagosan, egy későbbi
időpontban is be lehet nyújtani. 

A bankszámla nyitáshoz szükséged lesz az alábbiakra:

1.Tipp

Bankszámla ingyenesen?
Ha 28 éves kor alatti vagy, akkor rendszeres jóváírás nélkül is,
(havonta érkező bér vagy nyugdíj) nyithatsz ingyenesen
bankszámlát. 

2.Tipp

Miért hasznos leadni a bankszámla mellé a Steuer ID-t is?
Fontos, hogy legkésőbb év végéig add le a banknak a német
adóazonosítódat, mert  enélkül a bank nem német, hanem magyar
adóügyi illetőségűként kezel. 
A banknak ugyanis jelentést kell adnia következő év júniusáig a
külföldi adóilletőségű személyek Németországban vezetett, 
 bankszámláiról. Ekkor értesül a NAV, hogy van külföldön
bankszámlád és jövedelmed. 
A Steuer ID ladásával ez az adatszolgáltatás nem történik meg.

https://www.taxnet-ug.com/


Cikk ajánló

Számold el a költözés költségeit!

HOGYAN ÉS MILYEN KÖLTSÉGEKET TUDOK ELSZÁMOLNI A
KÖLTÖZÉSSEL KAPCSOLATBAN? 

HTTPS://WWW.TAXNET-UG.COM
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1.Tipp

Miért jó, ha minden apró költségről megőrzöd a bizonylatot? 
A német állam segíteni szeretné a munkavállalók mobilitását, ezért
teljes összegben, levonások nélkül elismeri minden költségedet, ami
abból keletkezett, hogy ott hagytad a megszokott, szeretett
otthonodat a munkavállalás miatt. Hiszen Te kizárólag emiatt
áldoztál ennyit a költözésre, lakás- és álláskeresésre.

2.Tipp

Milyen formában és meddig tárold a bizonylatokat?
jó hír, hogy nem kell eredetiben az igazolás, elegendő ha
lefényképezed (jó minőségben, hogy kb. úgy nézzen ki, mintha
fénymásolat lenne) és legalább 4 évig, visszakereshető módon (akár
csak elektronikusan) tárolod.

Adóvisszatérítés Németországban

Ha munkát vállalsz, alkalmazott leszel bármilyen cégnél, akkor nálad a költözés
költsége elszámolható, mint a munkavállalással kapcsolatos adókedvezmény.
(Werbungskosten a német neve).
Ezért nagyon fontos, hogy tartsd meg az összes számlát, ami ezzel kapcsolatos!
Az éves adóbevallásodban tudod érvényesíteni ezek után az adókedvezményt.

Néhány példa az elszámolható költségekre:
Online pályáztál egy állásra és meghívnak interjúra. Az interjúra kiutazás
költsége, a szállás és étkezésre fizetett összegek mind-mind
adókedvezményre jogosítanak. Ha bizonylatokkal tudod igazolni, akkor
elszámolható. 
Ha a leendő munkahelyeden lakást keresel és az ingatlanügynöknek (németül
Immobilienmakler vagy Makler) fizetsz, a neki fizetett ügynöki díj
(Maklergebühr) teljes összege is elszámolható költség lesz.

https://www.taxnet-ug.com/
https://www.taxnet-ug.com/2021/10/26/7-biztos-adovisszaterites-es-adokedvezmeny-otlet


Cikk ajánló

Számold el a telefonköltséget!

MILYEN LEHETŐSÉGEIM VANNAK ELSZÁMOLNI A
TELEFONKÖLTSÉGET? MI SZÜKSÉGES HOZZÁ?

HTTPS://WWW.TAXNET-UG.COM
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1.Tipp
 20% telefonköltség átalány havonta igazolás nélkül elszámolható!
Ha a törvény által biztosított alap átalányt választod, akkor nem kell
számlákat mentened, tárolnod, számolgatnod, és bizonyítanod,
hogy hány %-ot használtál ténylegesen a munkád érdekében. 20%,
de maximum havi 20 EUR elszámolható.

2.Tipp

Telefon- és internetköltség elszámolása

Ha akár csak pár hónapra kijössz Németországba, pl. mezőgazdasági, alkalmi
munkára vagy tanulni, egy SIM kártyát biztos veszel, hogy olcsóbb legyen a
telefonálás, internetezés. 
Mindegy, hogy előfizetést vagy feltölthető (Prepaid) mobiltelefont veszel,
ezekről is tartsd meg a bizonylatokat, mert költségként elszámolhatod
arányosan azt a részét, amit a munkádhoz használsz. 
Ezt hívják úgy németül, hogy Telefonkostenpauschale (telefonköltség-
átalány).

Betegszállító, mentős /Rettungssanitäter: 70%
Szállodai takarító /Zimmermädchen: 50%
Építőipari munkás /Bauarbeiter: 70%
Ápoló /Altenpfleger, Krankenpfleger: 50%
Orvos /Arzt: 50%

A költségátalány mértéke természetesen munkakörönként eltérhet . 
Pár jellemző - költségként érvényesíthető - arány munkakörönként:

A munkáltatód év közben is adómentesen adhat támogatást
Ha tudsz, egyezz meg a munkadóddal, hogy akár csak az alap 20%,,
akár magasabb költségátalány szerint járuljon hozzá a telefon
(internet) költségeidhez! 

https://www.taxnet-ug.com/
https://www.taxnet-ug.com/2022/10/10/telefon-es-internetkoltseg-elszamolasa-nemetorszagban


1.

ÖSSZEFOGLALÓ
Tekintsük át röviden, melyek a legfontosabb lépések, hogy
számodra zökkenőmentes legyen az indulás, ha Németországban
szeretnél dolgozni!

1 .
L É P É S

2 .
L É P É S

3 .
L É P É S

HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ADÓKEDVEZMÉNYEKET?

HTTPS://WWW.TAXNET-UG.COM
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Gyűjtsd a bizonylatokat a költözés
költségeiről kezdetektől fogva és vegyél
igénybe adókedvezményt az éves
adóbevallásban!

Őrizd meg a telefon- és internetköltség
bizonylatait, és igényelj költségtérítést év
közben a munkáltatódtól vagy költségeld le
az éves adóbevallásodban!

Cikk ajánló Kattints, és olvasd rendszeresen a TAXNET blogot a
legfrissebb adózási tippekért, hasznos tudnivalókért!

Hivatalos német lakcím bejelentése:
Anmeldung
HOL? Einwohnermeldeamt (Rathaus, stb.)

Német adóazonosító szám beszerzése: Steuer
ID
HONNAN? Bundeszentralamt für Steuer

Bankszámla nyitása: 
HOL? Bármelyik német bankban
MIVEL? Személyi okmány, lakcímbejelentő,
adóazonosító

https://www.taxnet-ug.com/
https://www.taxnet-ug.com/blog


Elérhetőségeink

taxnet-ug.com info@taxnet-ug.com

Taxnet.Europataxnet_

TAXNET Hamburg UG

20255 Hamburg

Eidelstedter Weg 22

Miben tudunk segíteni?

Adótanácsadás
Online konzultáció

Adóbevallás

Vállalkozás indításAdólekérdezés a hivataltól

Akár teljesen online magyar nyelven

https://www.taxnet-ug.com/kapcsolatfelvetel/
https://www.facebook.com/Taxnet.Europa
https://www.instagram.com/taxnet_/

