
Інформація Федерального центрального відомства з податків про присвоєння 
ідентифікаційного податкового номера (ІПН) біженцям і особам, що подали 

заявку на отримання притулку 

 

Федеральне центральне відомство з податків відповідальне за присвоєння 
ідентифікаційного податкового номера (ІПН). Кожній особі, яка є платником податків у 
Федеративній Республіці Німеччина, присвоюється ІПН. Присвоєння ІПН не надає 
жодних даних щодо статусу проживання особи чи дозволу на роботу, а ґрунтується 
виключно на податкових нормах.  

 

A) Податкові зобов'язання 

Фізичні особи, які мають постійне місце проживання в Німеччині, несуть необмежену 
відповідальність щодо сплати податку на прибуток (розділ 1, п. 1, п.п. 1 Закону про 
оподаткування фізичних осіб (Einkommensteuergesetz, EStG)). Це також стосується 
людей, які в’їжджають на територію ФРН як біженці або особи, що подали заявку на 
отримання притулку, і спочатку розміщуються, наприклад, у приміщеннях первинного 
прийому, спортзалах або модульних будинках. 

  

B) Перше присвоєння ІПН 

Присвоєння ІПН ініціюється при реєстрації особи уповноваженим органом реєстрації за 
місцем проживання. Щойно уповноважений орган реєстрації введе дані про цю особу до 
реєстру населення, автоматично буде надіслано повідомлення до Федерального 
центрального відомства з податків. Для присвоєння ІПН у найкоротші терміни, а також 
щоб лист-повідомлення якнайшвидше надійшов до відповідної особи, важливо, щоб під 
час реєстрації особи була надана максимально повна та точна інформація (наприклад, 
вказати повні ім’я та прізвище; у разі колективного розміщення можливо буде потрібно 
вказати додаткові дані, наприклад, будинок 3 / коридор 8 / спортзал тощо). Лист-
повідомлення з ідентифікаційним номером, присвоєним Федеральним центральним 
відомством з податків, буде надіслано на адресу, надану органом реєстрації. Зазвичай 
відправлення листа на іншу адресу неможливе. Оскільки листи-повідомлення 
друкуються не щодня, може пройти кілька днів з моменту надсилання органом реєстрації 
даних до Федерального центрального відомства з податків до фактичного відправлення 
листа-повідомлення. 

Якщо ви вже зареєстровані у відомстві в справах іноземців, вам не потрібно додатково 
реєструватися в органах реєстрації за місцем проживання. У цьому випадку 
уповноважений орган реєстрації буде поінформований відомством у справах іноземців 
та здійснить необхідні дії щодо видачі ідентифікаційного номеру. 

 

C) Повторне повідомлення про ІПН від Федерального центрального відомства з 
податків 

Повторне повідомлення про ІПН можна надіслати на зареєстровану адресу за 
допомогою форми, наведеної на сайті Федерального центрального відомства з податків: 



https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Steuerliche_IDNr/Mitteilung_IdNr/mittei
lung_IdNr_node.html  

 

D) ELStAM (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale — електронна система 
вирахування податку на заробітну плату) 

При влаштуванні на роботу майбутній працівник повинен надати роботодавцю 
інформацію про ІПН та дату народження для формування запиту в ELStAM. Якщо 
ідентифікаційний номер ще не доступний, роботодавець може застосувати особливості 
вирахування очікуваного податку на заробітну плату на період до трьох місяців 
відповідно до розділу 39c, п. 1, п.п. 2 Закону про оподаткування фізичних осіб. Система 
ELStAM призначена контролювати та забезпечувати виконання податкових зобов'язань 
роботодавцем і не містить жодних положень щодо дозволу на роботу.  

 

E) Грошова допомога на дитину 

Щоб подати заявку на отримання грошової допомоги на дитину, необхідно надати ІПН 
отримувача та ІПН дитини/дітей. Стосовно першого присвоєння або повторного 
повідомлення див. інформацію в розділах B) та C). 

D) Додаткова інформація 

Додаткову інформацію можна знайти на сайті Федерального центрального відомства з 
податків.  

Також можна задати питання за допомогою форми для контактів: 
https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Steuerliche_IDNr/allgemein/kontakt_n
ode.html 

Крім того, можна надіслати запит у письмовій формі на таку адресу: 

 

Зверніть увагу, що ми можемо надавати інформацію про факти, що стосуються 
конкретних осіб, яка виходить за рамки загальної інформації та надсилання ІПН на 
Вашу зареєстровану адресу, виключно якщо Ви підтвердили свою особу. Для цього 
необхідно надіслати копії відповідних документів (наприклад, копію дозволу на 
тимчасове проживання, копію паспорта). Просимо Вас не надсилати жодних 
оригіналів документів. 
Якщо Ви дієте від імені іншої особи, надішліть нам копію відповідного доручення.  

 

 
З повагою  
Федеральне центральне відомство з податків 
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