
5. Współmałżonek i dzieci

Imię i nazwisko (o ile inne niż kl ienta) w kolejności urodzin Data urodzenia dziecka

Czy był składany wniosek o niemiecki zasiłek dla dzieci "Kindergeld"? Tak Nie

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Data ślubu

Data rozwodu **Dochody w Polsce* w w/w roku podatkowym (PLN brutto)

** Osoby owdowiałe lub rozwiedzione, które nie mają na utrzymaniu dzieci prosimy o podanie danych byłego współmałżonka oraz datę owdowienia lub rozwodu

Studiuje, uczy się? ***

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

*** Jeżeli dziecko jest pełnoletnie i uczy się/studiuje albo jest bezrobotne to proszę odpowiednio zaznaczyć X w kratce obok "Tak" lub "Nie"

Dochody brutto współmałżonka w Niemczech w ciągu roku

Adres zamieszkania

Dzieci

4. Odpowiedz na pytania

Czy wie Pan/Pani, pod jaki Urząd Skarbowy podlega w Niemczech? Tak Nie

Jeżeli TAK, proszę podać adres Urzędu niemieckiego

Czy rozliczał się Pan/Pani już w urzędzie niemieckim? Tak Nie

Jeżeli TAK, proszę podać nazwę, np. Oranienburg, Dotmund-Unna, Monchengladbach

Czy był Pan/Pani zameldowany/a w Niemczech? Tak Nie

Jeżeli TAK, proszę podać dokładny adres zameldowania

3. Adres zamieszkania w Niemczech (adres aktualny albo ostatni przez powrotem do Polski)

Kod i miejscowość

Ulica i numer

2. Stan cywilny

Wolny Zamężny/na W konkubinacie Rozwiedziony/na W separacji

Podaj datę ślubu / konkubinatu / rozwodu / separacji*

* niepotrzebne skreśl ić
(dzień) (miesiąc) (rok)

1 . Dane klienta - prosimy używać drukowanych liter

Nazwisko

Imię

Adres w Polsce

Data urodzenia

(dzień) (miesiąc) (rok)

Daty rozpoczęcia i zakończenia pracy za granicą (podać koniecznie)

(dzień) (miesiąc) (rok) (dzień) (miesiąc) (rok)

Od: Do:

Kod i miejscowość

Ulica i numer

Telefon

Telefon komórkowy

E-mailPrzynależność do kościoła

Dochody w Polsce* w w/w roku podatkowym (PLN brutto)

* Jeżeli nie uzyskał/a Pan/Pani dochodów w Polsce to proszę wpisać 0,00

Numer Identifikationsnummer

NIEMCY
Dane do rozliczenia podatku dochodowego za rok



Prosimy przesłać dokumenty na nasz adres:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zwrotu podatku oraz do celów marketingowych (zgodnie z

ustawą z dn. 29.08.1 997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 97 nr 1 33 poz 833). Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie podane

przeze mnie dane oraz oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Data i podpis:

Poltax s.c.

ul. Obozowa 82a/1 7

01 -434 Warszawa

7. Konto bankowe do zwrotu podatku

Rodzaj rachunku bankowego złotówkowe (26 cyfr); walutowe w polskim banku (26 cyfr); w niemieckim banku;

Numer konta

Nazwa i adres banku

Kod SWIFT lub BIC banku

Imię i nazwisko właściciela rachunku

Proszę podać nazwisko zgodne ze stanem faktycznym w chwil i otwarcia rachunku

6. Informacje o przebiegu zatrudnienia

Adresy zamieszkania za granicą - dojazdy do pracy Praca (miejscowość)

Podróże do domu odbywały się

własnym samochodem (dołącz paragony/rachunki za benzynę, kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu)

Proszę wypełnić, jeśli w okresie pracy w Niemczech zmieniał/a Pan/Pani miejsce zamieszkania, dojeżdżał/a Pan/Pani do pracy, przyjeżdżał/a do
kraju

Dojazd (km) od dnia do dnia

Adres 1

Adres 2

Adres 3

Odległość do domu w Polsce

Adres 1 Adres 2 Adres 3

km

I lość wyjazdów do domu
(z Niemiec do Polski)

komunikacja zbiorowa (dołącz bilety)

na koszt pracodawcy

Co robił/a Pan/Pani w okresach w ciągu roku, gdy nie był/a Pan/Pani zatrudniony/a?

W jaki sposób utrzymywał/a się Pan/Pani w tych okresach?

Proszę podać zawód wykonywany za granicą

Czy pracował/a Pan/Pani jako kierowca na terenie Niemiec? Tak Nie

Czy sam opłacał/a Pan/Pani podróże z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski? Tak Nie

Nazwa Pracodawcy (nazwa, adres, telefon, email) Od Do

Historia zatrudnienia

Proszę podać adres/adresy wykonywania pracy w Niemczech

1 .

2.

3.

Adres 4

km km km

Adres 4




