
 

 

 
 
ROZLICZENIE PODATKU Z USA 
DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI 
 
Drogi kliencie! 
W przypadku braku podpisu na dokumentach bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych 
dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. 
 
Miej to na uwadze wysyłając do nas dokumenty! 
 

UZUPEŁNIJ I PODPISZ  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza oraz zaznaczanie właściwych opcji krzyżykiem. 
 
UMOWA  
Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu „Klient”) – jeden pozostaw 
sobie.  

 
TYLKO PODPISZ  
OBCOJĘZYCZNY FORMULARZ FEDERALNY 1040NR-EZ  
TYLKO podpisz w miejscu oznaczonym "Your Signature” (w dolnej części strony). 
Pamiętaj, że podpis na dokumencie musi być zgodny z podpisem na dokumencie tożsamości. 
 
OBCOJĘZYCZNY FORMULARZ STANOWY   
Jeżeli masz również do odzyskania podatek stanowy, pobierz odpowiedni druk lub druki ze strony 
http://www.poltax.waw.pl/usa/formularze, a następnie wydrukuj, podpisz w zaznaczonym miejscu i 
dołącz do całego kompletu. 
 

ZAŁĄCZ  
DOKUMENT OD PRACODAWCY   
Karta podatkowa W2 od każdego pracodawcy (cała lub przynajmniej odcinki Copy B i Copy 2).  
Jest to zaświadczenie o dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek. Otrzymujesz je od wszystkich 
pracodawców, osobno za każdy rok podatkowy. Jeśli nie otrzymałeś takiego dokumentu, powinieneś 
dołączyć kopię ostatniego payslipu wraz z dokładną nazwą i adresem firmy. 
 
KOPIĘ WIZY Z PASZPORTU (w tym strona ze zdjęciem). 
 
DODATKOWE DOKUMENTY 

 kopia karty Social Security Card, 
 
DOKUMENTY ODEŚLIJ NA ADRES SIEDZIBY FIRMY 

Wszystkie podpisane formy zagraniczne, wypełniony formularz, umowę (1 egz.), dokumenty 
od pracodawcy oraz dodatkowe dokumenty prześlij listem poleconym na adres:  

Poltax s.c. ul. Obozowa 82a/17, 01-434 Warszawa z dopiskiem "Podatek USA" 
Pamiętaj, by zrobić sobie kopie dokumentów od pracodawców, które wysyłasz do nas. 



          PARTNER:

Imię (imiona) i nazwisko 
zgodnie z Social Security Card 

Adres e-mail 

Telefon kontaktowy 

Obywatelstwo           POLSKIE                      INNE (jakie):

Data urodzenia 

Adres zamieszkania
ulica, kod pocztowy, miasto 

Social Security Number 

Rozliczany rok 

Rodzaj wizy 

Ilość pracodawców 

Data przylotu do USA 

Data wylotu z USA 

            (tylko zwrot federalny oraz stanowe z AZ,CA,CO,CT,DE,IL,IN,ME,MD,MA,MI,MN,MT,NE,NY,OK,OR,UT,WV)

UWAGI: 
(jeśli w zastępstwie W-2 

składany jest payslip to podaj 
tu pełną nazwę i adres 

pracodawcy)

         TAK          NIE

USA      

data i podpis

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jeśli na dzień 31.12 rozliczanego roku miałaś/eś ważną wizę do USA to podaj jaką:

         PRZELEW NA KONTO W USA

              podaj orientacyjną długość pobytu: rok wcześniej                       dni i 2 lata wcześniej                      dni 

      J-1          H2B

      1              2              3              4             

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza oraz zaznaczanie poprawnych opcji krzyżykiem (        )  

Wcześniejszy pobyt w USA 

         TAK            NIE

              Jeśli rozliczałeś się już kiedyś z podatków z USA to za który rok ostatnio?:

               9-cyforwy routing number:                                                Account number:

Czy ubiegałaś/eś się kiedykolwiek o "Green Card" (udział w loterii wizowej lub złozenie wniosku w urzędzie)   

Forma zwrotu podatku

         CZEK WYSYŁANY NA ADRES ZAMELDOWANIA



Form 1040NR-EZ
Department of the Treasury 
Internal Revenue Service

U.S. Income Tax Return for Certain 
Nonresident Aliens With No Dependents

 Information about Form 1040NR-EZ and its instructions is at www.irs.gov/form1040nrez.

OMB No. 1545-0074

2015

Please print 
or type.   
See 
separate 
instructions.

Your first name and initial Last name Identifying number (see instructions)

Present home address (number, street, and apt. no., or rural route). If you have a P.O. box, see instructions.

City, town or post office, state, and ZIP code. If you have a foreign address, also complete spaces below (see instructions).

Foreign country name Foreign province/state/county Foreign postal code

Filing Status
Check only one box.

1 Single nonresident alien 2 Married nonresident alien

Attach 
Form(s) 
W-2 or 
1042-S 
here. 
Also 
attach 
Form(s) 
1099-R if 
tax was 
withheld.

3 Wages, salaries, tips, etc. Attach Form(s) W-2 . . . . . . . . . . . . . 3

4 Taxable refunds, credits, or offsets of state and local income taxes . . . . . . 4

5 Scholarship and fellowship grants. Attach Form(s) 1042-S or required statement. . 5

6 Total income exempt by a treaty from page 2, Item J(1)(e) . 6

7 Add lines 3, 4, and 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

8 Scholarship and fellowship grants excluded . . . . . 8

9 Student loan interest deduction . . . . . . . . . 9

10 Subtract the sum of line 8 and line 9 from line 7. This is your adjusted gross income . 10

11 Itemized deductions (see instructions) . . . . . . . . . . . . . . . 11

12 Subtract line 11 from line 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

13 Exemption (see instructions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

14 Taxable income. Subtract line 13 from line 12. If line 13 is more than line 12, enter -0- 14

15 Tax. Find your tax in the tax table in the instructions . . . . . . . . . . . 15

16 Unreported social security and Medicare tax from Form: a 4137 b 8919 16

17 Add lines 15 and 16. This is your total tax . . . . . . . . . . . . .  17

18a Federal income tax withheld from Form(s) W-2 and 1099-R 18a

b Federal income tax withheld from Form(s) 1042-S . . . 18b

19 2015 estimated tax payments and amount applied from 2014 return 19

20 Credit for amount paid with Form 1040-C . . . . . 20

21 Add lines 18a through 20. These are your total payments . . . . . . . .  21

Refund

Direct  
deposit?      
See 
instructions.

22 If line 21 is more than line 17, subtract line 17 from line 21. This is the amount you overpaid 22

23a Amount of line 22 you want refunded to you. If Form 8888 is attached, check here  23a

b Routing number c Type: Checking Savings
d Account number
e If you want your refund check mailed to an address outside the United States not 

shown above, enter that address here:

24 Amount of line 22 you want applied to your 2016 estimated tax   24

Amount 
You Owe

25 Amount you owe. Subtract line 21 from line 17. For details on how to pay, see instructions  25

26 Estimated tax penalty (see instructions) . . . . . . . 26

Third 
Party 
Designee

Do you want to allow another person to discuss this return with the IRS (see instructions)? Yes. Complete the following. No

Designee’s 
name          

Phone 
no.      

Personal identification 
number (PIN)           

Sign 
Here
Keep a copy of 
this return for  
your records.

Under penalties of perjury, I declare that I have examined this return and accompanying schedules and statements, and to the best of my knowledge
and belief, they are true, correct, and accurately list all amounts and sources of U.S. source income I received during the tax year. Declaration of 
preparer (other than taxpayer) is based on all information of which preparer has any knowledge.

Your signature Date Your occupation in the United States If the IRS sent you an Identity Protection 
PIN, enter it  
here (see inst.)

Paid 
Preparer 
Use Only

Print/Type preparer’s name Preparer's signature Date
Check         if 
self-employed

PTIN

Firm’s name      

Firm's address  

Firm's EIN 

Phone no.

For Disclosure, Privacy Act, and Paperwork Reduction Act Notice, see instructions. Cat. No. 21534N Form 1040NR-EZ (2015)



  UMOWA ZLECENIE – ZWROT PODATKU Z USA              PARTNER: 
 
    Zawarta w dniu  …………………………………….  

 
    pomiędzy………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 
    zamieszkałym(ą): ………………………………………….…………………………………..………………………………….………………………………………………………… 

    (zwaną/zwanym dalej Klientem), a firmą TAX Consulting S.C. z siedzibą w Szczecinie, ul. Chodkiewicza 2/2,  
    NIP:852-285-55-35, REGON:320965327, reprezentowaną przez Grzegorza Wasiłka, zwaną dalej TAX Consulting. 
 
 

 
 

§1       Przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy przy czynnościach prowadzących do złożenia przez Klienta 
zeznania podatkowego i związanej z tym możliwości uzyskania zwrotu nadpłaty podatku dochodowego (federalnego 
i stanowego) zapłaconego przez Klienta podczas pobytu i legalnej pracy w USA od odpowiednich instytucji (Internal 
Revenue Service oraz ewentualnie stanowe urzędy podatkowe), zgodnie z ustawami i przepisami podatkowymi 
obowiązującymi w USA. 
 
§2       TAX Consulting zobowiązuje się do: 
 

1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Klienta w celu realizacji zwrotu 
nadpłaty podatku dochodowego z USA 

 

2. Wypełnienia właściwych wniosków o zwrot nadpłaty podatku oraz złożenia ich wraz z niezbędną 
dokumentacją we właściwych miejscowo urzędach podatkowych w USA. 

 

3. Informowanie klienta o przebiegu sprawy, w tym o takich faktach jak data wysłania zeznania podatkowego 
oraz prognozowana wysokość zwrotu podatku oraz w razie potrzeby pomoc w korespondencji z zagranicznym 
urzędem w sprawie uzupełniania dokumentów lub informacji. 

 
§3       TAX Consulting nie udziela porad prawnych, podatkowych lub majątkowych związanych ze zwrotem podatku 
ani nie stanowi zastępstwa w czynnościach prawnych. Stroną w postępowaniu podatkowym przed amerykańskim 
urzędem podatkowym pozostaje Klient. 
       
§4       Za chwilę wykonania usługi przez TAX Consulting uznaje się: 
1. W przypadku gdy klientowi przysługuje tylko zwrot podatku federalnego - dzień otrzymania przez Klienta 

zwrotu nadpłaconego podatku w formie czeku wysyłanego przez federalny urząd podatkowy bezpośrednio na 
adres zameldowania Klienta lub w formie przelewu dokonanego przez federalny urząd podatkowy na podane 
ewentualnie w zgłoszeniu konto Klienta w USA.  
 

2. W przypadku gdy Klientowi przysługuje zwrot podatku federalnego i stanowego -  dzień otrzymania przez 
Klienta ostatniego z nadpłaconych podatków w formie czeku wysyłanego przez urząd bezpośrednio na adres 
zameldowania Klienta lub w formie przelewu dokonanego przez urząd podatkowy na podane ewentualnie w 
zgłoszeniu konto Klienta w USA (o ile dany urząd stanowy udostępnia tą formę zwrotu).  

 
§5 
1. Termin zwrotu przysługującej nadpłaty podatku zależy tylko i wyłącznie od urzędów  

podatkowych i powinien nastąpić w terminie:- 
- do 4 miesięcy w przypadku podatku federalnego 
- do 6 miesięcy w przypadku podatku stanowego  
Licząc od daty wysłania dokumentów do USA.  .  

2. Podatki federalne i stanowe rozliczane są przez osobne urzędy. Jeśli klientowi poza zwrotem podatku 
federalnego przysługuje również zwrot podatku stanowego to otrzymuje on ten zwrot osobnym czekiem lub 
osobnym przelewem (o ile dany urząd stanowy udostępnia tą formę zwrotu). 

 
§6       Klient zobowiązuje się do poinformowania TAX Consulting o przypadku braku otrzymania zwrotu 
któregokolwiek z podatków w terminie określonym w &5 pkt.1. Ze względu na prawidłowy tok procedury zwrotu 
podatku informacje taką Klient musi przesłać nie później niż w terminie 2 miesięcy od terminu określonego w &5 
pkt.1. W przypadku uchybienia powyższym terminom TAX Consulting nie ma obowiązku do dokonywania czynności 
przed urzędami skarbowymi w postępowaniu reklamacyjnym a Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za świadczone 
usługi. Wznowienie procedury zwrotu wiąże się wówczas z dodatkową opłatą w wysokości 99zł. 

 
§7       Klient zobowiązuje się do: 
 

1. Udzielania TAX Consulting wszystkich informacji będących w związku z przedmiotem umowy. 
 

2. Niezwłocznego przekazywania do TAX Consulting kopii wszelkich dokumentów, które otrzyma od 
amerykańskich urzędów podatkowych w przedmiotowej sprawie, nie później niż w terminie 7 dni od 
daty ich otrzymania. 

 

3. Udzielania odpowiedzi na zapytania TAX Consulting w terminach niezbędnych dla prawidłowego toku 
procedury zwrotu podatku, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia zapytania. 

 
§8       TAX Consulting nie odpowiada za: 
 

1. Nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez zagraniczne urzędy podatkowe 
 

2. Zaginięcie dokumentacji w zagranicznym urzędzie podatkowym lub w urzędzie pocztowym (w takim 
przypadku TAX Consulting zobowiązuje się jednak do ponownego wysłania deklaracji podatkowych i 
podjęcia odpowiednich działań wyjaśniających). 

 

3. Treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe 
 

4. Konsekwencje podania przez Klienta nieprawdziwych lub mylących informacji użytych w wypełnionej 
deklaracji podatkowej 
 

 
§9       TAX Consulting oświadcza, że Biuro Doradcze POLTAX jest właściwie umocowany i upoważniony do 
pozyskiwania klientów na rzecz TAX Consulting, dostarczania, gromadzenia i odbierania niezbędnych 
dokumentów, celem ich przekazania pomiędzy TAX Consulting i osobami trzecimi, bez prawa do 
dokonywania zmian w ich treści. 

 
§10      Zgodnie z przepisami podatkowymi możliwe jest złożenie tylko jednego zeznania podatkowego, dlatego 
Klient zobowiązuje się korzystać z usług TAX Consulting jako jedynego podmiotu załatwiającego sprawy będące 
przedmiotem niniejszej umowy, tzn. Klient nie zawrze umowy/porozumienia z innym podmiotem lub osobą, ani też 
nie będzie składał zeznania podatkowego we własnym zakresie. Nieprzestrzeganie tego zobowiązania przez 
Klienta, spowoduje odstąpienie TAX Consulting od umowy, a Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za świadczone 
usługi. 

 
 
 
 
 

 
 
§11 
1. Za wykonanie czynności umownych TAX Consulting uprawnione jest do prowizji wyliczanej na podstawie 

oszacowanej przez TAX Consulting kwoty przysługującego zwrotu podatku. Prowizja w wysokości brutto 
wyliczana jest wg następującej tabeli opłat: 

Kwota zwrotu (suma zwrotu federalnego i stanowego) 
Wizy J-1 i H2B * 

Prowizja 

                                         Poniżej   200 USD*  169 PLN* 
                      Pomiędzy    201 –     600 USD*  199 PLN* 
                      Pomiędzy    601 –   1000 USD  249 PLN 
                      Pomiędzy  1001 –   1500 USD                 299 PLN 
                      Pomiędzy  1501 –   2000 USD  349 PLN 
                      Pomiędzy  2001 –   3000 USD  399 PLN 
                      Pomiędzy  3001 –   5000 USD  449 PLN 
                                    Powyżej     5000 USD  499 PLN 

        * w przypadku wizy innej niż J-1 lub H2B minimalna prowizja wynosi 249zł 
 
2. Zgodnie z umową pomiędzy firmą TAX Consulting i Biurem Doradczym POLTAX, wyliczona wg tabeli 

z pkt.1 prowizja zostanie pomniejszona o rabat w wysokości 5% 
 
 

3. Prowizja płatna jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Klienta informacji od  TAX Consulting o 
skompletowaniu potrzebnych dokumentów i przygotowaniu deklaracji podatkowych do wysyłki.  

 

4. Dokonanie przelewu prowizji na konto TAX Consulting jest warunkiem wysłania przygotowanych dokumentów 
do urzędu podatkowego w USA. 

 

5. TAX Consulting informuje, a Klient potwierdza otrzymanie informacji, że przyznanie ostatecznej kwoty zwrotu 
podatku zależy tylko i wyłącznie od urzędów podatkowych w USA. 

 

6. W przypadku przyznania zwrotu niższego od wyliczonego przez TAX Consulting, Klientowi może przysługiwać 
zwrot różnicy w prowizji wynikający z tabeli opłat przedstawionej w pkt.1. Kwota ta zostanie zwrócona na 
wskazane przez Klienta konto bankowe. 

 

7. W przypadku prośby urzędu podatkowego o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia, TAX Consulting 
zobowiązuje się do dalszego prowadzenia sprawy po dostarczeniu przez Klienta potrzebnych dokumentów 
lub informacji.  
 

8. Dodatkowym opłatom podlegają następujące usługi: 
- uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej ITIN (w przypadku braku nadanego SSN) – 199zł 
- aktualizacja adresu w urzędzie, po wysłaniu deklaracji podatkowych (w przypadku podania w zgłoszeniu 
błędnego adresu lub chęci jego zmiany) – 99zł 
- uzyskanie duplikatu czeku (w przypadku jeśli otrzymany czek zaginie, zniszczy się lub nie zostanie 
zrealizowany w terminie) – 99zł 

 
 

§12       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
§13       Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd, właściwy dla 
siedziby TAX Consulting. 
 
§14       Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§15       Klauzula dotycząca danych osobowych Klienta: 
Podpisując niniejszą umowę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez TAX Consulting SC z siedzibą: ul. 
Chodkiewicza 2/2, 70-344, Szczecin, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy 
zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), 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 Klienta w zakresie usług podatkowych urzędom. Klient wyraża również 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. 
 
§16       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), Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo 
odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy TAX Consulting wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta 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  
TAX Consulting rozpocznie wykonywanie usługi objętej umową przed upływem terminu  
do odstąpienia od umowy. 

 
W razie braku zgody na przystąpienie do realizacji usługi przed upływem okresu do wykonania prawa odstąpienia, 
TAX Consulting przystąpi do wykonania usługi nie wcześniej niż po upływie terminu na odstąpienie od umowy. 
 
§17      Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

 

                                                                                             
 

     

 X 
                                     ………………….…………………………………………………….…………………                             ………………….…………………………………………………….…………………           

  TAX Consulting (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)    Klient (podpis)                                   

    



  UMOWA ZLECENIE – ZWROT PODATKU Z USA              PARTNER: 
 
    Zawarta w dniu  …………………………………….  

 
    pomiędzy………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 
    zamieszkałym(ą): ………………………………………….…………………………………..………………………………….………………………………………………………… 

    (zwaną/zwanym dalej Klientem), a firmą TAX Consulting S.C. z siedzibą w Szczecinie, ul. Chodkiewicza 2/2,  
    NIP:852-285-55-35, REGON:320965327, reprezentowaną przez Grzegorza Wasiłka, zwaną dalej TAX Consulting. 
 
 

 
 

§1       Przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy przy czynnościach prowadzących do złożenia przez Klienta 
zeznania podatkowego i związanej z tym możliwości uzyskania zwrotu nadpłaty podatku dochodowego (federalnego 
i stanowego) zapłaconego przez Klienta podczas pobytu i legalnej pracy w USA od odpowiednich instytucji (Internal 
Revenue Service oraz ewentualnie stanowe urzędy podatkowe), zgodnie z ustawami i przepisami podatkowymi 
obowiązującymi w USA. 
 
§2       TAX Consulting zobowiązuje się do: 
 

1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Klienta w celu realizacji zwrotu 
nadpłaty podatku dochodowego z USA 

 

2. Wypełnienia właściwych wniosków o zwrot nadpłaty podatku oraz złożenia ich wraz z niezbędną 
dokumentacją we właściwych miejscowo urzędach podatkowych w USA. 

 

3. Informowanie klienta o przebiegu sprawy, w tym o takich faktach jak data wysłania zeznania podatkowego 
oraz prognozowana wysokość zwrotu podatku oraz w razie potrzeby pomoc w korespondencji z zagranicznym 
urzędem w sprawie uzupełniania dokumentów lub informacji. 

 
§3       TAX Consulting nie udziela porad prawnych, podatkowych lub majątkowych związanych ze zwrotem podatku 
ani nie stanowi zastępstwa w czynnościach prawnych. Stroną w postępowaniu podatkowym przed amerykańskim 
urzędem podatkowym pozostaje Klient. 
       
§4       Za chwilę wykonania usługi przez TAX Consulting uznaje się: 
1. W przypadku gdy klientowi przysługuje tylko zwrot podatku federalnego - dzień otrzymania przez Klienta 

zwrotu nadpłaconego podatku w formie czeku wysyłanego przez federalny urząd podatkowy bezpośrednio na 
adres zameldowania Klienta lub w formie przelewu dokonanego przez federalny urząd podatkowy na podane 
ewentualnie w zgłoszeniu konto Klienta w USA.  
 

2. W przypadku gdy Klientowi przysługuje zwrot podatku federalnego i stanowego -  dzień otrzymania przez 
Klienta ostatniego z nadpłaconych podatków w formie czeku wysyłanego przez urząd bezpośrednio na adres 
zameldowania Klienta lub w formie przelewu dokonanego przez urząd podatkowy na podane ewentualnie w 
zgłoszeniu konto Klienta w USA (o ile dany urząd stanowy udostępnia tą formę zwrotu).  

 
§5 
1. Termin zwrotu przysługującej nadpłaty podatku zależy tylko i wyłącznie od urzędów  

podatkowych i powinien nastąpić w terminie:- 
- do 4 miesięcy w przypadku podatku federalnego 
- do 6 miesięcy w przypadku podatku stanowego  
Licząc od daty wysłania dokumentów do USA.  .  

2. Podatki federalne i stanowe rozliczane są przez osobne urzędy. Jeśli klientowi poza zwrotem podatku 
federalnego przysługuje również zwrot podatku stanowego to otrzymuje on ten zwrot osobnym czekiem lub 
osobnym przelewem (o ile dany urząd stanowy udostępnia tą formę zwrotu). 

 
§6       Klient zobowiązuje się do poinformowania TAX Consulting o przypadku braku otrzymania zwrotu 
któregokolwiek z podatków w terminie określonym w &5 pkt.1. Ze względu na prawidłowy tok procedury zwrotu 
podatku informacje taką Klient musi przesłać nie później niż w terminie 2 miesięcy od terminu określonego w &5 
pkt.1. W przypadku uchybienia powyższym terminom TAX Consulting nie ma obowiązku do dokonywania czynności 
przed urzędami skarbowymi w postępowaniu reklamacyjnym a Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za świadczone 
usługi. Wznowienie procedury zwrotu wiąże się wówczas z dodatkową opłatą w wysokości 99zł. 

 
§7       Klient zobowiązuje się do: 
 

1. Udzielania TAX Consulting wszystkich informacji będących w związku z przedmiotem umowy. 
 

2. Niezwłocznego przekazywania do TAX Consulting kopii wszelkich dokumentów, które otrzyma od 
amerykańskich urzędów podatkowych w przedmiotowej sprawie, nie później niż w terminie 7 dni od 
daty ich otrzymania. 

 

3. Udzielania odpowiedzi na zapytania TAX Consulting w terminach niezbędnych dla prawidłowego toku 
procedury zwrotu podatku, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia zapytania. 

 
§8       TAX Consulting nie odpowiada za: 
 

1. Nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez zagraniczne urzędy podatkowe 
 

2. Zaginięcie dokumentacji w zagranicznym urzędzie podatkowym lub w urzędzie pocztowym (w takim 
przypadku TAX Consulting zobowiązuje się jednak do ponownego wysłania deklaracji podatkowych i 
podjęcia odpowiednich działań wyjaśniających). 

 

3. Treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe 
 

4. Konsekwencje podania przez Klienta nieprawdziwych lub mylących informacji użytych w wypełnionej 
deklaracji podatkowej 
 

 
§9       TAX Consulting oświadcza, że Biuro Doradcze POLTAX jest właściwie umocowany i upoważniony do 
pozyskiwania klientów na rzecz TAX Consulting, dostarczania, gromadzenia i odbierania niezbędnych 
dokumentów, celem ich przekazania pomiędzy TAX Consulting i osobami trzecimi, bez prawa do 
dokonywania zmian w ich treści. 

 
§10      Zgodnie z przepisami podatkowymi możliwe jest złożenie tylko jednego zeznania podatkowego, dlatego 
Klient zobowiązuje się korzystać z usług TAX Consulting jako jedynego podmiotu załatwiającego sprawy będące 
przedmiotem niniejszej umowy, tzn. Klient nie zawrze umowy/porozumienia z innym podmiotem lub osobą, ani też 
nie będzie składał zeznania podatkowego we własnym zakresie. Nieprzestrzeganie tego zobowiązania przez 
Klienta, spowoduje odstąpienie TAX Consulting od umowy, a Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za świadczone 
usługi. 

 
 
 
 
 

 
 
§11 
1. Za wykonanie czynności umownych TAX Consulting uprawnione jest do prowizji wyliczanej na podstawie 

oszacowanej przez TAX Consulting kwoty przysługującego zwrotu podatku. Prowizja w wysokości brutto 
wyliczana jest wg następującej tabeli opłat: 

Kwota zwrotu (suma zwrotu federalnego i stanowego) 
Wizy J-1 i H2B * 

Prowizja 

                                         Poniżej   200 USD*  169 PLN* 
                      Pomiędzy    201 –     600 USD*  199 PLN* 
                      Pomiędzy    601 –   1000 USD  249 PLN 
                      Pomiędzy  1001 –   1500 USD                 299 PLN 
                      Pomiędzy  1501 –   2000 USD  349 PLN 
                      Pomiędzy  2001 –   3000 USD  399 PLN 
                      Pomiędzy  3001 –   5000 USD  449 PLN 
                                    Powyżej     5000 USD  499 PLN 

        * w przypadku wizy innej niż J-1 lub H2B minimalna prowizja wynosi 249zł 
 
2. Zgodnie z umową pomiędzy firmą TAX Consulting i Biurem Doradczym POLTAX, wyliczona wg tabeli 

z pkt.1 prowizja zostanie pomniejszona o rabat w wysokości 5% 
 
 

3. Prowizja płatna jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Klienta informacji od  TAX Consulting o 
skompletowaniu potrzebnych dokumentów i przygotowaniu deklaracji podatkowych do wysyłki.  

 

4. Dokonanie przelewu prowizji na konto TAX Consulting jest warunkiem wysłania przygotowanych dokumentów 
do urzędu podatkowego w USA. 

 

5. TAX Consulting informuje, a Klient potwierdza otrzymanie informacji, że przyznanie ostatecznej kwoty zwrotu 
podatku zależy tylko i wyłącznie od urzędów podatkowych w USA. 

 

6. W przypadku przyznania zwrotu niższego od wyliczonego przez TAX Consulting, Klientowi może przysługiwać 
zwrot różnicy w prowizji wynikający z tabeli opłat przedstawionej w pkt.1. Kwota ta zostanie zwrócona na 
wskazane przez Klienta konto bankowe. 

 

7. W przypadku prośby urzędu podatkowego o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia, TAX Consulting 
zobowiązuje się do dalszego prowadzenia sprawy po dostarczeniu przez Klienta potrzebnych dokumentów 
lub informacji.  
 

8. Dodatkowym opłatom podlegają następujące usługi: 
- uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej ITIN (w przypadku braku nadanego SSN) – 199zł 
- aktualizacja adresu w urzędzie, po wysłaniu deklaracji podatkowych (w przypadku podania w zgłoszeniu 
błędnego adresu lub chęci jego zmiany) – 99zł 
- uzyskanie duplikatu czeku (w przypadku jeśli otrzymany czek zaginie, zniszczy się lub nie zostanie 
zrealizowany w terminie) – 99zł 

 
 

§12       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
§13       Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd, właściwy dla 
siedziby TAX Consulting. 
 
§14       Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§15       Klauzula dotycząca danych osobowych Klienta: 
Podpisując niniejszą umowę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez TAX Consulting SC z siedzibą: ul. 
Chodkiewicza 2/2, 70-344, Szczecin, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy 
zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), 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 Klienta w zakresie usług podatkowych urzędom. Klient wyraża również 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. 
 
§16       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), Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo 
odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy TAX Consulting wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta 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  
TAX Consulting rozpocznie wykonywanie usługi objętej umową przed upływem terminu  
do odstąpienia od umowy. 

 
W razie braku zgody na przystąpienie do realizacji usługi przed upływem okresu do wykonania prawa odstąpienia, 
TAX Consulting przystąpi do wykonania usługi nie wcześniej niż po upływie terminu na odstąpienie od umowy. 
 
§17      Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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