
Nie wypełniaj irlandzkich dokumentów
Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejscach.

Wypełnij  dokładnie polski formularz zgłoszeniowy
Po prostu odpowiedz na pytania i złóż podpisy.
Pamiętaj żeby:

Odeślij do nas dokumenty

Podpisz umowę
Jeżeli otrzymałeś od nas formularze pocztą podpisz umowy w dwóch egzemplarzach w 
miejscu Zleceniodawca i jedną odeślij do nas. W przeciwnym razie odeślij obie podpisane 
umowy, a my podpisaną przez nas odeślemy do Ciebie pocztą.

Wszystkie podpisane formy irlandzkie, wypełniony formularz, umowę oraz CZEK (lub ew. 
kalkulację) prześlij listem poleconym na podany na formularzu adres.  
Zachowaj koniecznie kserokopię czeku. Do nas wyślij oryginały.

Dodatkowe informacje
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IRLANDIA
INSTRUKCJA - PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

NIP: 897-16-89-847
REGON: 932963926
KRS: 0000189044
Konto: Bank BPH 59 1060 0076 0000 3200 0135 1920

Infolinia (071) 799 0 600
e-mail: info@euro-tax.pl
http://www.euro-tax.pl

Euro-Tax.pl Sp. z o.o., ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław

koniecznie podać każde daty, szczególnie dokładne daty zatrudnienia,
koniecznie podać wszystkich pracodawców i adresy ich siedzib (nawet jeśli podatek nie był 
płacony). Pamiętaj nazwa i adres pracodawcy znajdują sie na dokumentach P45/P60/Payslip,
podać numer PPS – bez tego numer nie można odzyskać podatku,
podać ostatni adres zamieszkania w  Irlandii,
podać konto złotówkowe.
. 
.  
.ku polskim.

Jeżeli napotkasz trudności w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów skontaktuj się z naszą 
infolinią 

do urzędu wysyłane są oryginały dokumentów i po zakończeniu zwrotu, to urząd powinien odesłać 
je do klienta. W naszej siedzibie przechowywane są kopie w formie elektronicznej,
jeżeli w trakcie trwania zwrotu chcesz zmienić formę płatności, należy wysłać oświadczenie pocztą 
o następującej treści:
„Proszę o przekazanie pieniędzy za zwrot podatku na konto …………………………………….. (26 cyfr), 
adres................................................................................................................................................................ .
imię i nazwisko właściciela konta…………………………………............................ .
Podpis i data………………………………..” 
nie wykonujemy przelewów w Euro,
przekazy pocztowe, zgodnie z obowiązującym prawem wykonywane są tylko w złotówkach,
po zakończeniu zwrotu i wypłacie należności, przygotowywane jest indywidualne rozliczenie dla 
klienta, które wysyłane jest drogą elektroniczna lub pocztową.

acrobat-pc
Pływające pole tekstowe
Koniecznie załącz CZEK! (ewentualnie załącz kalkulację z urzędu)Załącz też KOPIĘ DOWODU TOŻSAMOŚCI!



IRLANDIA
     Prosimy używać drukowanych liter

     Imię i nazwisko    PESEL

     Adres w IR    PPS NUMER

   Adres w Polsce

    Telefon kontaktowy

    Data urodzenia    E-mail

                                                                                       (DZIEŃ)             (MIESIĄC)            (ROK)

Prosimy podać następujące informacje (prosimy podać wszystkie daty wjazdu i wyjazdu do IR)

   Data wjazdu do IR     Data wyjazdu z IR

  Czy odzyskiwałeś/aś już podatek z IR? TAK  NIE  Jeśli tak, to za który rok?             /
   Czy zamierzasz powrócić do pracy w IR przed końcem roku? TAK  NIE

Historia zatrudniania w IR (prosimy podać daty, adres oraz nazwę głównej siedziby pracodawcy wystawiającego P45/P60 lub 
payslip'ie)

Data rozpoczęcia Data zakończenia Dane siedziby pracodawcy ( nazwa , adres , ulica, kod pocztowy, telefon e-mail, fax)

Prosimy wybrać sposób przekazania zwrotu

UWAGA
Prosimy  o  zachowanie  ksero  P45/P60  lub  payslipów  Prosimy  o 

załączenie wszystkich stron P45.

Przelew na konto PLN

Numer

Właściciel konta

Przekaz pocztowy (tylko w złotówkach) TAK

Adres

Prosimy przesłać formularze oraz niezbędne dokumenty na jeden z adresów w  Polsce

      POLTAX

     ul. Obozowa 82a/17

01-434 Warszawa

tel. +48 61 8288 102

fax. +48 61 8288 122

CUF sp. z o.o.

Suite 81, 23 King Street

Cambridge C1 1A

tel. +44 1158712612 

fax. +4

.

.

.

. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do celów związanych z realizacją zwrotu podatku oraz celów marketingowych przez  CUF sp. z o.o. ( zgodnie z ustawą 
z dn 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz.U.97 nr 133 poz 833)

DATA I PODPIS X Koniecznie załącz kopie dowodu 
osobistego - 2 strony!

      

Acrobat
Pływające pole tekstowe

acrobat-pc
Pływające pole tekstowe
PONOWNE WYSTAWIENIE CZEKU
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CUF SP. Z O. O.

CUF SP. Z O. O.

CUF SP. Z O. O.

CUF SP. Z O. O.

CUF SP. Z O. O.

CUF SP. Z O. O.

CUF SP. Z O. O.

CUF SP. Z O. O.

CUF SP. Z O. O.



RPC007010_EN_WB_L_1

Please read the INFORMATION NOTES overleaf BEFORE completing this form. N.B. Form P45 Parts 2 & 3 MUST accompany this claim.

PPS Number

Employer Number

Date of Cessation of Employment

Name and Address (include Eircode)

Refer to your Form P45 for answers to above

Details of income received by you since the date you became unemployed Insert  in appropriate box(es) below

Other Income received from the Department of Social Protection

State payment type

In the case of the above, state the date this income started

D  D  M  M  Y   Y

D  D  M  M  Y   Y

Number of children included in your claim
Gross weekly amount €

Jobseeker’s Assistance (this is not a taxable source of income)

Other Income not subject to PAYE Gross amount received to date

Do you intend to resume employment in Ireland before 31 December next? Y/N

If the answer is “No”, state reason

If resuming education, state name 

of school/college

Are you making this claim on the basis that you are going abroad? Y/N

If the answer is “Yes” state:

(a) country of destination

(b) intended departure date (c) duration of stay abroadD  D  M  M  Y   Y

Do you intend to take up employment abroad? Y/N

Address abroad for correspondence

I declare that I am unemployed and that all particulars given in this form are stated correctly

Signature

Telephone or E-mail:

Date: D  D  M  M  Y   Y

€

State the source of this income

ALL SECTIONS AND THE DECLARATION MUST BE COMPLETED

FIRST CLAIM FOR A REPAYMENT OF INCOME TAX AND/OR 

UNIVERSAL SOCIAL CHARGE (USC) DURING UNEMPLOYMENT

If you wish to have any refund paid directly to your bank account, please provide your bank account details.

(Note: It is quicker to receive payments electronically than by cheque.)

Single Euro Payments Area (SEPA)
Account numbers and sort codes have been replaced by International Bank Account Numbers (IBAN) and Bank 

on SEPA can be found on www.revenue.ie.

It is not possible to make a refund directly to a foreign bank account that is not a member of SEPA.

International Bank Account Number (IBAN) (Maximum 34 characters)

 (Maximum 11 characters)

 

Refunds

FORM P50

A person who knowingly makes a false statement for the purpose of obtaining repayment of income tax is liable to heavy penalties.
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Klauzule dotyczące przetwarzania danych w CUF sp. z o.o.

 

Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na: 

1. Przetwarzanie danych przez CUF sp. zo.o. w celach marketingowych, w celu marketingu bezpośredniego własnych 
produktów i usług, oraz informowania o działalności firmy, między innymi w formie newslettera wysyłanego pocztą 
elektroniczną, w tym przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; 
                                                                                   

 

 

 

 

2. Otrzymywanie od CUF Sp. z o.o. i spółek z grupy kapitałowej, do której należy CUF Sp. z o.o. informacji handlowych i 
doręczanie ich na wskazane jego dane adresowe, w tym przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; 
 

 

 

   

 

3. Przekazywanie danych innym podmiotom;  
 

 

 
 

 
Przy czym Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że wyrażone przez niego zgody na zakres przetwarzania wskazany w 
powyższych punktach 1, 2 oraz 3, mogą zostać wycofane w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
    
  
Zleceniodawca został poinformowany zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000), że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie 

Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, i w 

celu jej wykonania, w okresie obowiązywania umowy zawieranej  ze  Zleceniobiorcą, jednakże nie dłużej niż do końca okresu, w 

jakim Zleceniobiorca zobowiązany jest do przechowywania danych na potrzeby dokumentowania rozliczeń podatkowych oraz spraw 

zasiłkowych dotyczących umowy w świetle obowiązujących przepisów, a także o przysługującym mu prawie dostępu do danych i ich 

sprostowania, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, a także o tym, że w przyszłości może mu 

służyć także prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych odpowiednio do postanowień 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., a także o tym, że podanie przez niego 

danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie  w zakresie wskazanym w 

ustępie zaczynającym się od słów „Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy” z niniejszej Umowy skutkowałoby 

brakiem możliwości realizacji na jego rzecz umowy. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Zleceniobiorca i podmioty 

przetwarzające dane na jego zlecenie nie ponoszą (i nie będą ponosić w przyszłości) jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu 

podania przez Zleceniodawcę informacji nieprawdziwych lub błędnych.  Zleceniodawca rozumie, że na podstawie art. 233 i 270 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn.zm.) może ponieść odpowiedzialność za 

składanie nieprawdziwych oświadczeń, przerabianie dokumentu i używanie go jako autentycznego, podawanie błędnych lub 

nieprawdziwych danych, składanie przez niego nieprawdziwych oświadczeń. 

 

  Data i podpis Zleceniodawcy 

  Data i podpis Zleceniodawcy 

  Data i podpis Zleceniodawcy 
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Klauzule dotyczące przetwarzania danych w CUF sp. z o.o.
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  Data i podpis Zleceniodawcy 

  Data i podpis Zleceniodawcy 

  Data i podpis Zleceniodawcy 
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UMOWA ZLECENIE

Zawarta w dniu.…… …………… ………………. pomiędzy.………… ……………… ………… ……………… zamieszkałym(ą)   w.………………… ………… …………… ………. 
przy ul. ………………… …………………… …………. zwanym(ą) w treści umowy „Zleceniodawcą", a CUF Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626  
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
KRS 0000303597, o kapitale zakładowym 337500,00 zł opłaconym w całości,  reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika -  Prezesa  Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz  
Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści umowy "Zleceniobiorcą",

§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu realizacji  
zwrotu nadpłaty podatku dochodowego w Irlandii z ostatnich czterech, nierozliczonych lat podatkowych.
2. Złożenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie  
podatkowym za granicą.
3. Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji podatkowej wydanej przez właściwy urząd podatkowy za granicą.

§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych ze zwrotem podatku oraz 
nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji rozliczenia 
Zleceniodawcy z podatku dochodowego w związku z brzmieniem § 10 ust. 2 oraz 3.
2. Zleceniobiorca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zleceniodawcę wypełnia właściwe wnioski o 
zwrot nadpłaty podatku, doręcza je właściwemu miejscowo urzędowi podatkowemu za granicą prowadzi 
korespondencję, odbiera decyzje podatkowe.
3. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na 
podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.

         4. Zleceniobiorca może założyć tymczasowy rachunek bankowy w celu realizacji zlecenia. Rachunek jest wolny od 
opłat.

§3
1. Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień złożenia przez Zleceniobiorcę właściwego 
wniosku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie za granicą.
2.  Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  zawiadomienia  Zleceniobiorcy  o  otrzymaniu  kwot  pieniężnych  z 
zagranicznego urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w polskim 
banku w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia wraz z 
powyższą informacją  kopii  czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i  kwotą  
przelewu.
3. Zważywszy, że złożenie wniosku jest tożsame z wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z 
tym przysługuje wynagrodzenie umowne, Zleceniobiorca ma możliwość wystawić stosowny dokument księgowy, 
stanowiący podstawę wypłaty na jego rzecz należnej prowizji. W przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu  
w/w obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty należnej prowizji  
brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania.
4. W przypadku  gdy  irlandzki  urząd  skarbowy  przekaże  na  rachunek bankowy Zleceniobiorcy  środki  należne 
Zleceniodawcy  za  lata  podatkowe  inne  niż  zlecone  w  niniejszej  umowie  lub  należne  z  innych  tytułów,  np.  
ubezpieczeń  zdrowotnych,  zasiłków,  itp.,  Zleceniodawca  wyraża  zgodę  na  bezpłatne  przekazanie  przez  
Zleceniobiorcę takich środków na wskazane wcześniej konto Zleceniodawcy.
5.  Jeżeli  Zleceniodawca  nie  poda  pełnych  danych  potrzebnych  do  prowadzenia  sprawy,  lub  zatai  istotne 
informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy.

§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1.  Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji  związanych ze Zleceniodawcą i  pozostających w związku z 
przedmiotem umowy.
2.  W przypadku  zlecenia  zwrotu  podatku  z  Irlandii  -  tłumaczenia  na  koszt  własny  u  tłumacza  przysięgłego  
dokumentów niezbędnych do rozliczeń wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy irlandzkie.
3.  Niezwłocznego,  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  wezwania,  doręczenia  Zleceniobiorcy  kopii  wszelkich  
dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie.
4.  Udzielania  odpowiedzi  na  zapytania  Zleceniobiorcy  w  terminach  niezbędnych  dla  na  prawidłowego  toku  
procedury rozliczenia podatku i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie,  
10 dni roboczych od złożenia zapytania.
5. Pokrycia kosztów opłat pocztowych wysokości ustalonej przez operatora pocztowego obsługującego przekaz  w 
przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego.

§5
Zleceniobiorca  jest  uprawniony  do  powierzenia  innemu  podmiotowi  wykonania  wszystkich  bądź  niektórych  
czynności  objętych  niniejszą  umową.  Za  działania  podmiotu  trzeciego  Zleceniobiorca  odpowiada  wobec 
Zleceniodawcy jak za działania własne.

§ 6
1. Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia (prowizji) liczonego jako  
13%  netto (słownie:  trzynaście  00/100% ) łącznej kwoty rozliczenia przyznanej Zleceniodawcy przez właściwy 
zagraniczny urząd w drodze decyzji  lub  innego rozstrzygnięcia za wnioskowany okres wskazany we wniosku o 
rozliczenie i wypłatę rozliczenia (zwane dalej: „Wynagrodzeniem”). Do Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek 
VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 55 EURO, przeliczona na złote 
polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 5. lub 7., która to kwota stanowi średnią dla danego kraju 
minimalną  wartość  kosztów  ponoszonych  przez  Zleceniobiorcę  na  wykonanie  zlecenia.  Kwota  prowizji  ulega  
zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
3.Zleceniobiorca  niniejszym  przyznaje  Zleceniodawcy  rabat  w  wysokości  ………% 
(słownie………………………………procent) od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 13%.
4. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120 EURO,  
obniża się prowizję minimalną, o której mowa w paragrafie 6 ust. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu,  
stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50 EURO brutto.
5.  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  do  wypłacenia  Zleceniobiorcy  należnego  wynagrodzenia  lub  raty 
wynagrodzenia w terminie do 7 dni  od otrzymania wezwania do zapłaty lub faktury VAT lub faktury pro-forma  
opiewającej na kwotę należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia, wystawionej po uzyskaniu 
przez Zleceniobiorcę informacji o wypłacie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z  
zagranicznego urzędu na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub poprzez przekaz pocztowy do Zleceniodawcy). Do 
wyliczenia należnego wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wystawienia wezwania do zapłaty lub  
faktury lub faktury pro-forma.
6. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje  
się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty prowizji brutto.
7.  W przypadku  dokonywania wypłaty na  rzecz Zleceniodawcy uprzednio  otrzymanego zwrotu podatku  przez  
Zleceniobiorcę,  wypłata  następuje  w  polskich  złotych,  a  kwoty  zwrotu  podatku  oraz  prowizje  Zleceniobiorcy 
wyrażone  w  walutach  obcych,  zostaną  przeliczone  wg  kursu  kupna  walut  (dla  klientów  indywidualnych)  
ogłaszanego przez Citi  Bank Handlowy w dniu zawarcia transakcji  przewalutowania lub w dniu zaksięgowania  
transakcji przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
8. Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca (w przypadku przelewu w EURO 
koszt  przelewu  typu  SEPA naliczany  przez  bank obsługujący  Zleceniobiorcę,  w przypadku  innej  waluty  koszt  
przelewu walutowego naliczany przez bank obsługujący Zleceniobiorcę).
9. Na wysokość prowizji  pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które 
zostaną pokryte przez irlandzkie organa podatkowe bądź irlandzkie organa właściwe ds. zasiłków z należnego 
Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku. 
10.  Jeżeli  Zleceniodawca aplikował  wcześniej  o  zwrot  podatku i  go  otrzymał,  a pomimo tego zgłosił  się do  
Zleceniobiorcy i  podpisał  umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami  
prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie 6 ust.2.
11.  Zleceniodawca  oświadcza,  że  wszystkie  podane  Zleceniobiorcy  dane  są  prawdziwe  i  pozwalają  na  
sporządzenie  prawidłowej  deklaracji  rocznej  w kraju  rozliczenia.  Jednocześnie  Zleceniodawca  ponosi  wszelką 
odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niezgodności  informacji  ze stanem faktycznym i  związanych z tym  
konsekwencji.
12.Rabat o którym mowa w paragrafie 6 ust.3 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej prowizji netto 
wynoszącej 13%.
13. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do prowizji obliczonej na zasadach określonych w paragrafie 6 ust.1-2 oraz  
ust.4 powyżej, jeżeli na skutek niepodania przez Zleceniodawcę pełnych informacji, zatajenia istotnych informacji  
albo z innych przyczyn zawinionych po stronie Zleceniodawcy, zagraniczny urząd skarbowy nakaże Zleceniodawcy 
zwrot  bezpodstawnie  otrzymanej  nadpłaty  podatku  dochodowego.  Zleceniodawca  przyjmuje  do  wiadomości  i  
akceptuje, że w przypadku nakazania Zleceniodawcy przez zagraniczny urząd skarbowy zwrotu bezpodstawnie 
pobranej nadpłaty podatku dochodowego, Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Zleceniodawcy  
otrzymanej prowizji lub jednorazowej opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu i wystawienia  
z tego tytułu dokumentu korygującego.

§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe,
b) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe, 
c) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

§8
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury vat, faktury pro-forma lub wezwania do  
zapłaty bez podpisu odbiorcy.

§9
1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę na warunkach określonych w art. 746 Kodeksu 
Cywilnego.
2. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę strony zgodnie rozumieją w  
szczególności  sytuację  gdy  Zleceniodawca  nie  dostarczy  Zleceniobiorcy  wszystkich  dokumentów  i  informacji  
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
3. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniodawcę strony zgodnie rozumieją w 
szczególności  sytuację  gdy  mimo  dostarczenia  przez  Zleceniodawcę  wszystkich  dokumentów  i  informacji  
niezbędnych  do  wykonania  umowy,  Zleceniobiorca  nie  przystąpi  do  jej  wykonania  w  terminie  30  dni  od  ich 
otrzymania.
4. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron, strony zgodnie rozumieją w  
szczególności sytuację gdy po jej zawarciu okaże się, że potencjalna wartość podatku nie wystarcza na pokrycie  
prowizji minimalnej określonej w paragrafie 6 ust. 2 umowy.
5. Zleceniobiorcy w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron
z  przyczyn  innych  niż  wskazane  w  §  10  ust.  1,  przysługuje  wynagrodzenie  za  czynności  wykonane  przez  
Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
6. Zleceniobiorcy, w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron 
przysługuje  Wynagrodzenie,  o  którym mowa w §  6 ust.  1  oraz  2  umowy,  jeżeli  zagraniczny  urząd  na  skutek 
wniosku o zwrot podatku przygotowanego i złożonego przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania, odstąpienia lub 
wypowiedzenia Umowy, wydał decyzję lub inne rozstrzygnięcie przyznające Zleceniodawcy zwrot podatku za okres 
wskazany we wniosku. Do płatności Wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę do  
dnia rozwiązania,  wypowiedzenia,  odstąpienia od  Umowy stosuje  się  odpowiednio postanowienia § 6  ust.  1 i  
następnych umowy.

§10
1. W przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy miało miejsce na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z  
2017 r. poz. 683), Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Prawo odstąpienia wskazane w powyższym ust. 1 nie przysługuje w przypadku, gdy Zleceniobiorca wykonał w 
pełni  usługę  za  wyraźną  zgodą Zleceniodawcy o treści  jak  poniżej.  Zgodę taką Zleceniodawca może wyrazić 
poprzez zaznaczenie boksu poniżej. 

□ Żądam przystąpienia  do realizacji  usługi  przed upływem terminu do  odstąpienia  od umowy.  Przyjmuję  do  

wiadomości  i  akceptuję  okoliczność,  że  przez  złożenie  niniejszego  żądania  utracę  prawo  do  odstąpienia  od  
niniejszej umowy w przypadku, gdy Zleceniobiorca wykona w pełni usługę objętą umową przed upływem terminu  
do odstąpienia od umowy. 
3.   W  razie  braku  zgody  na  przystąpienie  do  realizacji  usługi  przed  upływem  okresu  do  wykonania  prawa 
odstąpienia, Zleceniobiorca przystąpi do wykonania usługi nie wcześniej niż po upływie terminu na odstąpienie od 
umowy.

§11
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak 
ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa  
państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego  
państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
2. Wszelkie reklamacje w kwestii wykonania umowy należy składać w formie pisemnej na adres Zleceniobiorcy,  
podany w umowie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania. 
3. Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.
4.Zleceniobiorca informuje, że Zleceniodawca ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  
reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń,  w  szczególności  poprzez  zastosowanie  przepisów  alternatywnych  metod 
rozstrzygania  sporów  (ADR)  –  z  wykorzystaniem  niezależnych  instytucji  pozasądowych  –  w  szczególności 
rzeczników praw konsumenta,  arbitrów, mediatorów. Więcej informacji  Zleceniodawca może znaleźć na stronie  
UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§12
1.  Możliwość  dochodzenia  kar  umownych  Strony  pozostawiają  w mocy  także  po  rozwiązaniu  umowy,  jak  po 
odstąpieniu od niej. Kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od siebie, jak i jako kumulowane.
2.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy,  jak  również  oświadczenia  o  jej  rozwiązaniu  lub  odstąpieniu  od  niej,  
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§13
Zleceniobiorca  oświadcza,  że  Biuro  Doradcze  Poltax   jest  właściwie  umocowany  i  upoważniony  do 
pozyskiwania  klientów  na  rzecz  Zleceniobiorcy,  dostarczania,  gromadzenia  i  odbierania  niezbędnych 
dokumentów,  celem  ich  przekazania  pomiędzy  Zleceniobiorcą  i  osobami  trzecimi,  bez  prawa  do  
dokonywania zmian w ich treści.

§14
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CUF sp. Z o.o.  z siedzibą: ul.  
Szelągowska 25/2-3, 61-626, Poznań, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych  
przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  
danych osobowych (Dz.U.  z 2018 r.  poz.  1000),  w związku i  w celu  jej  wykonania.  Wyraża także zgodę na  
przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem, w związku z  
wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w tym w szczególności na ich przekazywanie właściwym do  
rozpatrzenia  sprawy  Zleceniodawcy  w  zakresie  usług  podatkowo-zasiłkowych,  bankom  i  urzędom.  W 
szczególności  Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora i w/w podmioty i  urzędy w 
powyższych celach i zakresie także jego danych zawartych w dokumencie tożsamości, którego skan przesyła na  
podstawie umowy,  w tym danych biometrycznych zawartych w dokumencie w szczególności  jego fotografii,  w 
zakresie  w  jakim  to  przetwarzanie  niezbędne  jest  do  wykonania  umowy,  w  szczególności  identyfikacji  
Zleceniodawcy, jako osoby uprawnionej do świadczeń.

Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Zleceniobiorcy o korespondencji z zagranicznych 
urzędów oraz o terminach kolejnych rozliczeń podatku lub zasiłku z zagranicy.

…...................................................................................................................                    
str. 7-8

 Podpis Zleceniobiorca (CUF)                                            

X………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Zleceniodawca - Klient

 

X………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Zleceniodawca - Klient

 



UMOWA ZLECENIE

Zawarta w dniu.…… …………… ………………. pomiędzy.………… ……………… ………… ……………… zamieszkałym(ą)   w.………………… ………… …………… ………. 
przy ul. ………………… …………………… …………. zwanym(ą) w treści umowy „Zleceniodawcą", a CUF Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626  
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
KRS 0000303597, o kapitale zakładowym 337500,00 zł opłaconym w całości,  reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika -  Prezesa  Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz  
Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści umowy "Zleceniobiorcą",

§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu realizacji  
zwrotu nadpłaty podatku dochodowego w Irlandii z ostatnich czterech, nierozliczonych lat podatkowych.
2. Złożenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie  
podatkowym za granicą.
3. Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji podatkowej wydanej przez właściwy urząd podatkowy za granicą.

§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych ze zwrotem podatku oraz 
nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji rozliczenia 
Zleceniodawcy z podatku dochodowego w związku z brzmieniem § 10 ust. 2 oraz 3.
2. Zleceniobiorca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zleceniodawcę wypełnia właściwe wnioski o 
zwrot nadpłaty podatku, doręcza je właściwemu miejscowo urzędowi podatkowemu za granicą prowadzi 
korespondencję, odbiera decyzje podatkowe.
3. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na 
podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.

         4. Zleceniobiorca może założyć tymczasowy rachunek bankowy w celu realizacji zlecenia. Rachunek jest wolny od 
opłat.

§3
1. Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień złożenia przez Zleceniobiorcę właściwego 
wniosku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie za granicą.
2.  Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  zawiadomienia  Zleceniobiorcy  o  otrzymaniu  kwot  pieniężnych  z 
zagranicznego urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w polskim 
banku w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia wraz z 
powyższą informacją  kopii  czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i  kwotą  
przelewu.
3. Zważywszy, że złożenie wniosku jest tożsame z wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z 
tym przysługuje wynagrodzenie umowne, Zleceniobiorca ma możliwość wystawić stosowny dokument księgowy, 
stanowiący podstawę wypłaty na jego rzecz należnej prowizji. W przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu  
w/w obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty należnej prowizji  
brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania.
4. W przypadku  gdy  irlandzki  urząd  skarbowy  przekaże  na  rachunek bankowy Zleceniobiorcy  środki  należne 
Zleceniodawcy  za  lata  podatkowe  inne  niż  zlecone  w  niniejszej  umowie  lub  należne  z  innych  tytułów,  np.  
ubezpieczeń  zdrowotnych,  zasiłków,  itp.,  Zleceniodawca  wyraża  zgodę  na  bezpłatne  przekazanie  przez  
Zleceniobiorcę takich środków na wskazane wcześniej konto Zleceniodawcy.
5.  Jeżeli  Zleceniodawca  nie  poda  pełnych  danych  potrzebnych  do  prowadzenia  sprawy,  lub  zatai  istotne 
informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy.

§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1.  Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji  związanych ze Zleceniodawcą i  pozostających w związku z 
przedmiotem umowy.
2.  W przypadku  zlecenia  zwrotu  podatku  z  Irlandii  -  tłumaczenia  na  koszt  własny  u  tłumacza  przysięgłego  
dokumentów niezbędnych do rozliczeń wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy irlandzkie.
3.  Niezwłocznego,  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  wezwania,  doręczenia  Zleceniobiorcy  kopii  wszelkich  
dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie.
4.  Udzielania  odpowiedzi  na  zapytania  Zleceniobiorcy  w  terminach  niezbędnych  dla  na  prawidłowego  toku  
procedury rozliczenia podatku i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie,  
10 dni roboczych od złożenia zapytania.
5. Pokrycia kosztów opłat pocztowych wysokości ustalonej przez operatora pocztowego obsługującego przekaz  w 
przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego.

§5
Zleceniobiorca  jest  uprawniony  do  powierzenia  innemu  podmiotowi  wykonania  wszystkich  bądź  niektórych  
czynności  objętych  niniejszą  umową.  Za  działania  podmiotu  trzeciego  Zleceniobiorca  odpowiada  wobec 
Zleceniodawcy jak za działania własne.

§ 6
1. Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia (prowizji) liczonego jako  
13%  netto (słownie:  trzynaście  00/100% ) łącznej kwoty rozliczenia przyznanej Zleceniodawcy przez właściwy 
zagraniczny urząd w drodze decyzji  lub  innego rozstrzygnięcia za wnioskowany okres wskazany we wniosku o 
rozliczenie i wypłatę rozliczenia (zwane dalej: „Wynagrodzeniem”). Do Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek 
VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 55 EURO, przeliczona na złote 
polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 5. lub 7., która to kwota stanowi średnią dla danego kraju 
minimalną  wartość  kosztów  ponoszonych  przez  Zleceniobiorcę  na  wykonanie  zlecenia.  Kwota  prowizji  ulega  
zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
3.Zleceniobiorca  niniejszym  przyznaje  Zleceniodawcy  rabat  w  wysokości  ………% 
(słownie………………………………procent) od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 13%.
4. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120 EURO,  
obniża się prowizję minimalną, o której mowa w paragrafie 6 ust. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu,  
stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50 EURO brutto.
5.  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  do  wypłacenia  Zleceniobiorcy  należnego  wynagrodzenia  lub  raty 
wynagrodzenia w terminie do 7 dni  od otrzymania wezwania do zapłaty lub faktury VAT lub faktury pro-forma  
opiewającej na kwotę należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia, wystawionej po uzyskaniu 
przez Zleceniobiorcę informacji o wypłacie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z  
zagranicznego urzędu na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub poprzez przekaz pocztowy do Zleceniodawcy). Do 
wyliczenia należnego wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wystawienia wezwania do zapłaty lub  
faktury lub faktury pro-forma.
6. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje  
się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty prowizji brutto.
7.  W przypadku  dokonywania wypłaty na  rzecz Zleceniodawcy uprzednio  otrzymanego zwrotu podatku  przez  
Zleceniobiorcę,  wypłata  następuje  w  polskich  złotych,  a  kwoty  zwrotu  podatku  oraz  prowizje  Zleceniobiorcy 
wyrażone  w  walutach  obcych,  zostaną  przeliczone  wg  kursu  kupna  walut  (dla  klientów  indywidualnych)  
ogłaszanego przez Citi  Bank Handlowy w dniu zawarcia transakcji  przewalutowania lub w dniu zaksięgowania  
transakcji przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
8. Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca (w przypadku przelewu w EURO 
koszt  przelewu  typu  SEPA naliczany  przez  bank obsługujący  Zleceniobiorcę,  w przypadku  innej  waluty  koszt  
przelewu walutowego naliczany przez bank obsługujący Zleceniobiorcę).
9. Na wysokość prowizji  pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które 
zostaną pokryte przez irlandzkie organa podatkowe bądź irlandzkie organa właściwe ds. zasiłków z należnego 
Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku. 
10.  Jeżeli  Zleceniodawca aplikował  wcześniej  o  zwrot  podatku i  go  otrzymał,  a pomimo tego zgłosił  się do  
Zleceniobiorcy i  podpisał  umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami  
prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie 6 ust.2.
11.  Zleceniodawca  oświadcza,  że  wszystkie  podane  Zleceniobiorcy  dane  są  prawdziwe  i  pozwalają  na  
sporządzenie  prawidłowej  deklaracji  rocznej  w kraju  rozliczenia.  Jednocześnie  Zleceniodawca  ponosi  wszelką 
odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niezgodności  informacji  ze stanem faktycznym i  związanych z tym  
konsekwencji.
12.Rabat o którym mowa w paragrafie 6 ust.3 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej prowizji netto 
wynoszącej 13%.
13. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do prowizji obliczonej na zasadach określonych w paragrafie 6 ust.1-2 oraz  
ust.4 powyżej, jeżeli na skutek niepodania przez Zleceniodawcę pełnych informacji, zatajenia istotnych informacji  
albo z innych przyczyn zawinionych po stronie Zleceniodawcy, zagraniczny urząd skarbowy nakaże Zleceniodawcy 
zwrot  bezpodstawnie  otrzymanej  nadpłaty  podatku  dochodowego.  Zleceniodawca  przyjmuje  do  wiadomości  i  
akceptuje, że w przypadku nakazania Zleceniodawcy przez zagraniczny urząd skarbowy zwrotu bezpodstawnie 
pobranej nadpłaty podatku dochodowego, Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Zleceniodawcy  
otrzymanej prowizji lub jednorazowej opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu i wystawienia  
z tego tytułu dokumentu korygującego.

§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe,
b) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe, 
c) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

§8
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury vat, faktury pro-forma lub wezwania do  
zapłaty bez podpisu odbiorcy.

§9
1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę na warunkach określonych w art. 746 Kodeksu 
Cywilnego.
2. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę strony zgodnie rozumieją w  
szczególności  sytuację  gdy  Zleceniodawca  nie  dostarczy  Zleceniobiorcy  wszystkich  dokumentów  i  informacji  
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
3. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniodawcę strony zgodnie rozumieją w 
szczególności  sytuację  gdy  mimo  dostarczenia  przez  Zleceniodawcę  wszystkich  dokumentów  i  informacji  
niezbędnych  do  wykonania  umowy,  Zleceniobiorca  nie  przystąpi  do  jej  wykonania  w  terminie  30  dni  od  ich 
otrzymania.
4. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron, strony zgodnie rozumieją w  
szczególności sytuację gdy po jej zawarciu okaże się, że potencjalna wartość podatku nie wystarcza na pokrycie  
prowizji minimalnej określonej w paragrafie 6 ust. 2 umowy.
5. Zleceniobiorcy w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron
z  przyczyn  innych  niż  wskazane  w  §  10  ust.  1,  przysługuje  wynagrodzenie  za  czynności  wykonane  przez  
Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
6. Zleceniobiorcy, w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron 
przysługuje  Wynagrodzenie,  o  którym mowa w §  6 ust.  1  oraz  2  umowy,  jeżeli  zagraniczny  urząd  na  skutek 
wniosku o zwrot podatku przygotowanego i złożonego przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania, odstąpienia lub 
wypowiedzenia Umowy, wydał decyzję lub inne rozstrzygnięcie przyznające Zleceniodawcy zwrot podatku za okres 
wskazany we wniosku. Do płatności Wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę do  
dnia rozwiązania,  wypowiedzenia,  odstąpienia od  Umowy stosuje  się  odpowiednio postanowienia § 6  ust.  1 i  
następnych umowy.

§10
1. W przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy miało miejsce na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z  
2017 r. poz. 683), Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Prawo odstąpienia wskazane w powyższym ust. 1 nie przysługuje w przypadku, gdy Zleceniobiorca wykonał w 
pełni  usługę  za  wyraźną  zgodą Zleceniodawcy o treści  jak  poniżej.  Zgodę taką Zleceniodawca może wyrazić 
poprzez zaznaczenie boksu poniżej. 

□ Żądam przystąpienia  do realizacji  usługi  przed upływem terminu do  odstąpienia  od umowy.  Przyjmuję  do  

wiadomości  i  akceptuję  okoliczność,  że  przez  złożenie  niniejszego  żądania  utracę  prawo  do  odstąpienia  od  
niniejszej umowy w przypadku, gdy Zleceniobiorca wykona w pełni usługę objętą umową przed upływem terminu  
do odstąpienia od umowy. 
3.   W  razie  braku  zgody  na  przystąpienie  do  realizacji  usługi  przed  upływem  okresu  do  wykonania  prawa 
odstąpienia, Zleceniobiorca przystąpi do wykonania usługi nie wcześniej niż po upływie terminu na odstąpienie od 
umowy.

§11
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak 
ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa  
państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego  
państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
2. Wszelkie reklamacje w kwestii wykonania umowy należy składać w formie pisemnej na adres Zleceniobiorcy,  
podany w umowie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania. 
3. Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.
4.Zleceniobiorca informuje, że Zleceniodawca ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  
reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń,  w  szczególności  poprzez  zastosowanie  przepisów  alternatywnych  metod 
rozstrzygania  sporów  (ADR)  –  z  wykorzystaniem  niezależnych  instytucji  pozasądowych  –  w  szczególności 
rzeczników praw konsumenta,  arbitrów, mediatorów. Więcej informacji  Zleceniodawca może znaleźć na stronie  
UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§12
1.  Możliwość  dochodzenia  kar  umownych  Strony  pozostawiają  w mocy  także  po  rozwiązaniu  umowy,  jak  po 
odstąpieniu od niej. Kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od siebie, jak i jako kumulowane.
2.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy,  jak  również  oświadczenia  o  jej  rozwiązaniu  lub  odstąpieniu  od  niej,  
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§13
Zleceniobiorca  oświadcza,  że  Biuro  Doradcze  Poltax   jest  właściwie  umocowany  i  upoważniony  do 
pozyskiwania  klientów  na  rzecz  Zleceniobiorcy,  dostarczania,  gromadzenia  i  odbierania  niezbędnych 
dokumentów,  celem  ich  przekazania  pomiędzy  Zleceniobiorcą  i  osobami  trzecimi,  bez  prawa  do  
dokonywania zmian w ich treści.

§14
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CUF sp. Z o.o.  z siedzibą: ul.  
Szelągowska 25/2-3, 61-626, Poznań, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych  
przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  
danych osobowych (Dz.U.  z 2018 r.  poz.  1000),  w związku i  w celu  jej  wykonania.  Wyraża także zgodę na  
przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem, w związku z  
wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w tym w szczególności na ich przekazywanie właściwym do  
rozpatrzenia  sprawy  Zleceniodawcy  w  zakresie  usług  podatkowo-zasiłkowych,  bankom  i  urzędom.  W 
szczególności  Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora i w/w podmioty i  urzędy w 
powyższych celach i zakresie także jego danych zawartych w dokumencie tożsamości, którego skan przesyła na  
podstawie umowy,  w tym danych biometrycznych zawartych w dokumencie w szczególności  jego fotografii,  w 
zakresie  w  jakim  to  przetwarzanie  niezbędne  jest  do  wykonania  umowy,  w  szczególności  identyfikacji  
Zleceniodawcy, jako osoby uprawnionej do świadczeń.

Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Zleceniobiorcy o korespondencji z zagranicznych 
urzędów oraz o terminach kolejnych rozliczeń podatku lub zasiłku z zagranicy.
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