ROZLICZENIE PODATKU Z NIEMIEC – instrukcja
ROZLICZENIE INDYWIDUALNE
UZUPEŁNIJ I PODPISZ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – strony 2 – 5. Formularz jest podzielony na dwie części: część 2 uzupełnij tylko wtedy, gdy Twój
dochód w Niemczech wynosi powyżej 10 tys. euro (rozliczenie indywidualne) lub 18 tys. euro (rozliczenie wspólne).
UMOWĘ – strona 19,20,21 i 22. Wypełnij i podpisz ją we wszystkich miejscach oznaczonych „X” (w miejscu „Zleceniodawca”).
TYLKO PODPISZ
OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE – strona 6,7,8,11,12,13. TYLKO podpisz w miejscu oznaczonym „X”. W przypadku rozliczenia
wspólnego – patrz na poniższe wskazówki. Stronę 13 uzupełnia pracodawca, ale tylko w przypadku, gdy posiadasz uzupełnioną
pozycję nr 20 na Lohnsteuerbescheinigung.
ZAŁĄCZ
DOKUMENT OD PRACODAWCY (kopia) – LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG czyli roczny dokument od niemieckiego pracodawcy lub
wszystkie rozliczenia miesięczne ABRECHNUNG DER BRUTTO/NETTO-BEZÜGE. Jeżeli ich nie posiadasz, podaj nam dane
pracodawcy – pozyskamy je dla Ciebie za dodatkową opłatą.
ZAŚWIADCZENIE/KRAJE UE/EOG – strona 14 i 15. Jest niezbędne do każdego rozliczenia. Wypełnia i poświadcza je urząd
skarbowy, w którym się rozliczasz. Poproś o uzupełnienie i podbicie. Pamiętaj, by podpisać się na dokumencie. Jeśli chcesz,
żebyśmy za Ciebie pozyskali to zaświadczenie, podpisz zaświadczenie EOG we wskazanym miejscu oraz dodatkowo strony 16 i
17.
PRACOWNIK ODDELEGOWANY– jeśli byłeś oddelegowany z Polski do Niemiec, załącz zaświadczenie ze strony 18. Dokument
powinien uzupełnić i podbić pracodawca, który delegował Cię do pracy w Niemczech. Dodatkowo na formularzu zgłoszeniowym
wpisz adres firmy, do której byłeś oddelegowany.
DOKUMENTY – jeśli posiadasz, koniecznie załącz:
kopię dokumentu z nadaniem numeru identyfikacyjnego w Niemczech „Identifikationsnummer”;
kopię decyzji podatkowej za poprzedni rok podatkowy, jeśli rozliczałeś się z inną firmą niż nasza;
kopię zaświadczenia o zameldowaniu w Niemczech np. dokument o nazwie Anmeldung.

·
·
·

DODATKOWE DOKUMENTY dla osób, które zarobiły powyżej 10 tys. euro – załącz dodatkowe dokumenty, które wskazujemy
na stronach 4 i 5 formularza. Załączenie tych dokumentów zwiększy Twoje szanse na wyższy zwrot.
DODATKOWE DOKUMENTY DLA KIEROWCÓW I PRACOWNIKÓW BRANŻY BUDOWLANEJ
kierowca musi dodatkowo załączyć poświadczenie wydane przez pracodawcę dotyczące przejazdów, wraz z datami i
miejscowościami, miesięczne sprawozdania z podróży i protokół godzinowy. Z prośbą o wystawienie dokumentu
potwierdzającego odbyte podróże służbowe należy zwrócić się do pracodawcy;
· pracownik branży budowlanej musi dodatkowo załączyć wykaz budów (dokładne adresy) wraz z datami pracy na
poszczególnych budowach – o taki dokument należy zwrócić się do pracodawcy.

·

ROZLICZENIE WSPÓLNE
Jeśli posiadasz współmałżonka, który nie pracował w Niemczech i Twoje dochody z Niemiec wyniosły minimum 11 tysięcy euro
w rozliczanym roku podatkowym, możesz rozliczyć się wspólnie, by odzyskać wyższy zwrot podatku. Załącz dokumenty z
powyższej sekcji „ROZLICZENIE INDYWIDUALNE” w swoim imieniu oraz dodatkowo dokumenty współmałżonka:
· "zaświadczenie UE/EOG współmałżonka czyli zaświadczenie o dochodach w Polsce – najlepiej na wspólnym druku ze strony
14 i 15 (w ostateczności może być na osobnym druku);
· podpisane przez współmałżonka dokumenty ze strony 6,9,10 i 11.

ROZLICZENIE ZEROWE
Jeśli otrzymałeś/aś wezwanie do rozliczenia, ale nie pracowałeś w Niemczech, masz obowiązek złożenia tzw. rozliczenia
zerowego. Do niego będą potrzebne tylko niektóre dokumenty: formularz zgłoszeniowy (strona numer 2-3), podpisane
dokumenty ze strony nr 7,8 i 11 oraz podpisana umowa ze strony 19-22. Pamiętaj aby załączyć kopię wezwania z niemieckiego
urzędu skarbowego! W przypadku rozliczenia zerowego nie trzeba załączać zaświadczenia UE/EOG z polskiego urzędu
skarbowego. Rozliczenie zerowe składamy zawsze indywidualnie.
Wszystkie dokumenty odeślij na adres naszej firmy wskazany na formularzu.
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INFORMACJA O POBIERANYCH ZASIŁKACH (ZAŁĄCZ DECYZJĘ O PRZYZNANIU ZASIŁKU Z ODPOWIEDNIEJ INSTYTUCJI)
Rodzaj pobieranego zasiłku
Arbeitslosengeld

Okres pobierania zasiłku

Kwota otrzymanego zasiłku (w euro)

od ………………….………………….… do ……………………………………………..

Krankengeld

od …………………………………….…. do …………………………………………….

Kindergeld

od ……………………….……………... do …………………………………………….

Inny? Wpisz jaki ……………………………………………….

od ………………………..…………..…. do ……………………………………..…….

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA
Imię i nazwisko współmałżonka
Data urodzenia współmałżonka

Numer PESEL współmałżonka

Czy współmałżonek osiągnął dochody w Polsce w roku, którego dotyczy to rozliczenie? Zakreśl
poprawną odpowiedź i podaj wysokość dochodów.

TAK

NIE

Wpisz dochód brutto ……………………….…….PLN

Czy współmałżonek osiągnął dochody w innym kraju niż Polska np. Niemcy w roku, którego dotyczy
to rozliczenie? Zakreśl poprawną odpowiedź i dołącz dokumenty potwierdzające ten dochód.

TAK

NIE

Wpisz dochód brutto, walutę oraz kraj…………
……………………………………………………………………..

Czy współmałżonek wnioskował o niemiecki zasiłek Kindergeld?

TAK

NIE

INFORMACJE DOTYCZYCĄCE DZIECI (UZUPEŁNIJ, JEŚLI POSIADASZ DZIECI UCZĄCE SIĘ DO 25 ROKU ŻYCIA)
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Czy pobierałeś niemiecki zasiłek na dzieci Kindergeld? Jeśli TAK, załącz kopię
decyzji o przyznaniu świadczenia.

TAK
Załącz kopię decyzji

NIE

PYTANIA DO ROZLICZENIA PODATKU
1. Co robiłeś w okresach w ciągu roku, gdy nie byłeś zatrudniony na terenie Niemiec?
2. Czy rozliczałeś się już z podatku z Niemiec. Jeśli TAK, załącz kopię ostatniej decyzji podatkowej,
jeśli rozliczałeś się z inną firmą niż nasza.

TAK

NIE

ZAKREŚL WYBRANY SPOSÓB PRZEKAZANIA PIENIĘDZY
1) Numer rachunku
bankowego:

 złotówkowe
 walutowe
 w holenderskim banku
 w niemieckim banku
2) Przekazem pocztowym

Kod SWIFT lub BIC banku
Nazwa i adres banku
Właściciel konta
Podaj adres, na który zwrot ma zostać przekazany

DODATKOWO PŁATNE USŁUGI – zakreśl TAK, jeśli mamy Ci pomóc z którymś z poniższych dokumentów:
Czy firma CUF ma sporządzić dla Ciebie zeznanie roczne PIT z Polski?

Czy chcesz abyśmy pozyskali dla Ciebie dokument od zagranicznego
pracodawcy (LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG)? Jeśli TAK, podaj nazwę i dane
kontaktowe pracodawcy oraz podpisz stronę 12 z naszego kompletu
dokumentów.

TAK
Poproś nas o dodatkowe
dokumenty

NIE
NIE
(rozliczam się w moim
(rozliczam się
biurze rachunkowym)
samodzielnie)
TAK
NIE
Podaj dane pracodawcy……………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Czy chcesz abyśmy pozyskali dla Ciebie zaświadczenie UE/EOG z polskiego
urzędu skarbowego? *Jeśli TAK, podaj nazwę urzędu skarbowego w Polsce,
do którego należysz.

TAK
NIE
Wpisz nazwę urzędu skarbowego………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
*Jeśli mamy pozyskać zaświadczenie UE/EOG podpisz w oznaczonym miejscu zaświadczenie na stronie 14 i 15 oraz wniosek o wydanie zaświadczenia na stronie nr 16,
a także pełnomocnictwo PPS1 ze strony 17.

Prosimy przesłać dokumenty na adres
Biuro Doradcze POLTAX
ul. Obozowa 82a/17, 01-434 Warszawa
+48 22 632 38 38, e-mail: podatki@poltax.waw.pl

Uwagi/dodatkowe informacje:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy.
……………………………………………….…………………………………………………………………………

Data i podpis Klienta
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – CZĘŚĆ 2
DLA KLIENTÓW Z DOCHODEM POWYŻEJ 1O TYS. EURO (ROZLICZENIE INDYWIDUALNE)
LUB 18 TYS. EURO (ROZLICZENIE WSPÓLNE)
Drogi Kliencie,
uzupełnij tę część formularza, jeśli Twój dochód w rozliczanym roku podatkowym w Niemczech wyniósł powyżej 10 tys. euro w przypadku
rozliczenia indywidualnego lub powyżej 18 tys. euro w przypadku rozliczenia wspólnego. Zaznacz TAK, jeśli chcesz się starać o wybrane ulgi
podatkowe i załącz wymienione obok dokumenty.
PYTANIE
ODPOWIEDŹ
ZAŁĄCZ POSIADANE DOKUMENTY jeśli TAK
KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM NA TERENIE NIEMIEC
Czy ponosiłeś koszty najmu mieszkania w
Niemczech?

TAK

NIE

Czy ponosiłeś koszty utrzymania mieszkania w
Niemczech: prądu, gazu czy wody?
Czy ponosiłeś koszty za czyszczenie klatki
schodowej i piwnicy w Niemczech?
Czy ponosiłeś koszty za abonament radiowotelewizyjny w Niemczech tzw.
Rundfunkgebühren?
Czy ponosiłeś koszty pielęgnacji ogródka w
Niemczech?
Czy ponosiłeś koszty wywozu śmieci w
Niemczech?
Czy ponosiłeś opłaty za garaż/miejsce
parkingowe w Niemczech?

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy ponosiłeś koszty za prace remontowe
domu/ mieszkania w Niemczech np.
tapetowanie, malowanie, czyszczenie dywanu?

TAK

NIE

Czy ponosiłeś koszty niezbędnego wyposażenia
domu/ mieszkania w Niemczech? (np. łóżko,
szafka, stół, krzesła, lodówka, zasłona
prysznicowa, stolik nocny)

TAK

Załącz kopię umowy najmu domu lub mieszkania w Niemczech.
Załącz kopię dokumentów Abrechnung za każdy miesiąc z potrąceniem
na zakwaterowanie (Miete, Wohnung, Unterkunft lub Logis).
Załącz kopię rachunków lub faktur za opłacony nocleg np. w hotelu
(Quittung).
Załącz wydruk przelewów bankowych za opłacony czynsz.
Załącz kopię rachunków lub faktur za prąd, gaz, wodę/wydruk
przelewów bankowych.
Załącz kopię rachunków z administracji budynku z potwierdzeniem
ponoszenia opłaty za czyszczenie klatki schodowej i piwnicy.
Załącz kopię dokumentu ARD z kwotą do opłacenia lub wydruk
przelewów bankowych.
Załącz kopię rachunków lub faktur z potwierdzeniem ponoszonych
kosztów za pielęgnację ogródka.
Załącz kopię rachunków lub faktur z administracji budynku z
potwierdzeniem ponoszenia opłaty za wywóz śmieci.
Załącz kopię rachunków z administracji budynku z potwierdzeniem
ponoszenia opłaty użytkowania garażu.
Załącz kopię rachunków za materiały użyte do prac remontowych.
Załącz potwierdzenie opłaty za pracę ekipy remontowej (umowa,
faktura).

NIE
Załącz kopię rachunków potwierdzających zakup wyposażenia/wydruk
przelewów bankowych.

TAK

NIE

Czy ponosiłeś koszty z tytułu poszukiwania
mieszkania w Niemczech oraz przeprowadzki ze
względów zawodowych?

Załącz kopię rachunków potwierdzających zakup wyposażenia lub
wydruk przelewów bankowych.
Załącz kopię biletów za przejazdy komunikacją w trakcie poszukiwania
mieszkania lub przeprowadzki.
Załącz kopię rachunku za przewóz bagażu do nowego mieszkania lub
wydruk przelewów bankowych potwierdzających transakcję.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DOMU/MIESZKANIA W POLSCE
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy trakcie pobytu w Niemczech miałeś lub
wynajmowałeś mieszkanie/dom w Polsce?

Czy opłacałeś rachunki za media w Polsce?
Czy w trakcie pobytu w Niemczech
współutrzymywałeś – dokładałeś co najmniej
10% do kosztów utrzymania domu/mieszkania
w Polsce?

Załącz kopię aktu własności lub umowę najmu tłumaczoną* na j.
niemiecki.
Załącz wydruki przelewów bankowych za czynsz.
Załącz zaświadczenie z urzędu miasta potwierdzającego prowadzenie
podwójnego gospodarstwa domowego. Wzór takiego dokumentu
otrzymasz od naszego biura partnerskiego lub z centrali naszej firmy,
gdy dokumenty do nas dotrą.
Załącz kopię rachunków za gaz, wodę, prąd lub wydruk przelewów
bankowych.
Załącz wydruk przelewów bankowych potwierdzający przekazywanie
środków.

KOSZTY ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI DO POLSKI
Czy w trakcie pracy w Niemczech odbywałeś
podróże do Polski?

TAK

NIE

Załącz kopię dowodu rejestracyjnego samochodu, którym odbywałeś
podróże.
Załącz kopię biletów potwierdzających podróże pozostałymi środkami
transportu (bus, samolot) lub wydruk przelewów bankowych.
Załącz zestawienie podróży z Niemiec do Polski i z Polski do Niemiec.
Wzór takiego dokumentu otrzymasz od naszego biura partnerskiego lub
z centrali naszej firmy, gdy dokumenty do nas dotrą.
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KOSZTY ZWIĄZANE Z PRACĄ NA TERENIE NIEMIEC
Czy poniosłeś koszty zakupu sprzętu i mebli
niezbędnych do pracy (np. laptop, komputer,
drukarka, aparat) w Niemczech?
Czy ponosiłeś/aś koszty utrzymania
gabinetu/biura w domu w Niemczech?
[Pamiętaj, że w przypadku odpowiedzi TAK,
urząd może przyjść na kontrolę do wskazanego
przez Ciebie mieszkania]
Czy ponosiłeś/aś koszty za kształcenie/udział w
seminariach/kurs językowy w Niemczech
związanych z wykonywaną pracą?

TAK

NIE

TAK

NIE

Załącz kopię rachunków lub faktury za zakupiony sprzęt do gabinetu
albo wydruk przelewów bankowych.
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy ponosiłeś/aś koszty za zakup/czyszczenie
odzieży roboczej do pracy w Niemczech?
Czy miałeś/aś koszty za telefon i Internet w
Niemczech?

Załącz kopię rachunków potwierdzających zakup sprzętu lub wydruk
przelewów bankowych.
Załącz oświadczenie potwierdzające charakter pracy i faktyczne
wykorzystanie sprzętu do celów zawodowych.
Załącz kopię zaświadczenia od pracodawcy o braku możliwości
wygospodarowania miejsca w firmie.

Załącz kopię rachunku lub faktury za opłacony kurs lub wydruk
przelewów bankowych.
Załącz kopię ramowego planu kursu lub seminarium w języku
niemieckim.
Załącz kopię rachunków lub faktur za zakupioną odzież lub wydruk
przelewów bankowych.
Załącz kopię comiesięcznych dokumentów Abrechnung od pracodawcy,
jeśli są na nich pozycje Arbeitskleidung.
Załącz kopię rachunków za telefon i Internet lub wydruk przelewów
bankowych.

KOSZTY OGÓLNE
Czy posiadasz orzeczenie o
niepełnosprawności?

TAK

NIE

Czy uległeś wypadkowi lub zostałeś okradziony
na terenie Niemiec lub w trakcie podróży do
Polski? Jeśli ponosiłeś z tego tytułu koszty,
załącz kopie rachunków.

TAK

NIE

Załącz dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności
(tłumaczony na język niemiecki*).
Załącz kopię rachunków związanych z wypadkiem (np. opłaty za szkody,
koszty holowania samochodu, koszty sądowe, koszty kradzieży np.
radio, koszty uszkodzenia sprzętu np. laptopa).
Załącz kopię raportu policyjnego z wypadku (w języku niemieckim).

Załącz przetłumaczoną* na język niemiecki kopię zaświadczenia
lekarskiego o chorobie.
Załącz kopię recept, faktur za leczenie, zakupu sprzętu medycznego,
kosztów transportu lub wydruk przelewów bankowych.
TAK
NIE
Załącz kopie rachunków, faktur, wyciągów z konta potwierdzających
przekazywane kwoty.
Załącz oświadczenie – wzór takiego dokumentu otrzymasz od naszego
biura partnerskiego lub z centrali naszej firmy, gdy dokumenty do nas
Czy przesyłałeś krewnym pieniądze
dotrą. Oświadczenie musi zostać poświadczone przez polski Urząd
(darowizny)?
Miasta i Gminy i jest potwierdzeniem, że osoba obdarowana faktycznie
nie mogła sama się utrzymać.
Załącz kopię przetłumaczonego* na język niemiecki zaświadczenia o
dochodach lub emeryturze osoby utrzymywanej albo obdarowywanej
(jeśli ta osoba pracuje).
TAK
NIE
Załącz kopię rachunków, faktur, wyciągów z konta za akt zgonu, koszty
badania zwłok, dom pogrzebowy, nekrolog, trumnę lub urnę, krzyż,
Czy ponosiłeś koszty pochówku?
kwiaty, salę pogrzebową, kościół, niosących trumnę, pomnik,
utrzymanie grobu, zaległości płatnicze zmarłego itp.
Czy ponosiłeś koszty za opiekę i kształcenie
TAK
NIE
Załącz kopię rachunków, faktur, wyciągów z konta za opiekę nad
dzieci do 25 roku życia?
dziećmi, opłaty za żłobek lub przedszkole, szkołę.
TAK
NIE
Załącz kopię decyzji o wysokości alimentów – przetłumaczoną* na język
niemiecki .
Czy płacisz alimenty (Unterhaltszahlungen an
den Ex-Ehepartner)?
Załącz wydruk potwierdzenia przelewów bankowych na konto byłego
małżonka.
* W przypadku załączników oznaczonych gwiazdką, chodzi o tłumaczenie zwykłe – nie przysięgłe. Jeśli zagraniczny urząd poprosi o tłumaczenie
przysięgłe – poinformujemy Cię o tym.
Czy ponosiłeś koszty leczenia na terenie
Niemiec lub w Polsce w trakcie zatrudnienia
w Niemczech?

TAK

NIE

……………………………………………….…………………………………………………………………………

Data i podpis Klienta
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………………………………………………………
Name, Vorname / imi! i nazwisko

………………………………………………………
Straße, Hausnummer / ulica i numer

………………………………………………………
PLZ, Ort / kod, miejscowo"#

An das Finanzamt…………………………………………………………………
do urz!du skarbowego

Angabe der Bankverbindung für Steuererstattungen
Rachunek bankowy do zwrotu podatku

IBAN:

...........................................................................................................................................................
numer rachunku w 26-cyfrowym formacie IBAN poprzedzony dwuliterowym identyfikatorem kraju

BIC (SWIFT) :
!"#$%&$'%(")*%+)&%,'-.
Nazwa banku i miejscowo"#

/0)-01)2"3$'.
wła"ciciel rachunku

Ich / wir sind damit einverstanden, dass die angegebene Bankverbindung auch für
künftige Steuererstattungen gespeichert wird.
Ja / my wyra!amy zgod", !e w/w konto bankowe b"dzie wykorzystywane do zwrotu podatku
tak$e w przyszło"ci.
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Unterschrift / Unterschriften bei Zusammenveranlagung
podpis / podpisy przy wspólnym rozliczeniu mał$onków

6

1
2

Vollmachtgeber/in1

3
4

IdNr.2, 3

5
6

Geburtsdatum

Vollmacht4
zur Vertretung in Steuersachen

7
8
9
10

Bevollmächtigte/r5 (Name/Kanzlei)

11

- in diesem Verfahren vertreten durch die nach bürgerlichem Recht und dem StBerG dazu befugten Personen -

12
13

wird hiermit bevollmächtigt, den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegenheiten im Sinne des § 1 StBerG zu vertreten6.

14
15

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen.
Bekanntgabevollmacht7:

16
17

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen
Verwaltungsakten8.

18
19

Die Vollmacht erstreckt
streckungsankündigungen.

sich

auch

auf

20

Die Vollmacht gilt grundsätzlich zeitlich unbefristet,

21

aber

die

Entgegennahme

von

22

nicht für Veranlagungszeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor

23

nur für den/die Veranlagungszeitraum/-zeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e

Mahnungen

Voll-

.
9

.

24

Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist10.

25

Bisher erteilte Vollmachten erlöschen.11

26

oder

27

und

Nur dem/der o.a. Bevollmächtigten bisher erteilte Vollmachten erlöschen.

28

Vollmacht zum Abruf von bei der Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen Daten 12:

29
30
31
32
33

Die Vollmacht erstreckt sich im Ausmaß der Bevollmächtigung nach Zeilen 7 bis 15 und 21 bis 28
auch auf den elektronischen Datenabruf hinsichtlich der bei der Finanzverwaltung zum/zur oder für
den/die Vollmachtgeber/in gespeicherten steuerlichen Daten, soweit die Finanzverwaltung den Weg
hierfür eröffnet hat.
Diese Abrufbefugnis wird nicht erteilt.

34
35
36

Soweit im Fall einer sachlichen oder zeitlichen Beschränkung der Bevollmächtigung13 die
Abrufbefugnis aus technischen Gründen nicht beschränkbar ist, ist ein Datenabruf ausgeschlossen
(soweit nicht nachfolgend die Abrufbefugnis ausgedehnt wird).

37
38
39

40
41

Ungeachtet der Beschränkung der Bevollmächtigung wird dem/der o.a. Bevollmächtigten eine
unbeschränkte Abrufbefugnis erteilt.
Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdatenbank gespeichert und an die Finanzverwaltung übermittelt
werden.

,
Ort

Datum

Unterschrift Vollmachtgeber/in14
(podpis klienta)

Vollmacht § 3 StBerG Juli 2019

7

Vollmachtgeber/in

IdNr.

Bevollmächtigte/r (Name/Kanzlei)

Beiblatt
zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

Dem/Der Vollmachtgeber/in ist bekannt, dass im Verhältnis zur Finanzverwaltung die von ihm/ihr
dem/der Bevollmächtigten nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht nur in
dem Umfang Wirkung entfaltet, wie sie von dem/der Bevollmächtigten gegenüber der
Finanzverwaltung angezeigt wird.
Die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht wird gegenüber der Finanzverwaltung für die nachfolgend aufgeführten Steuernummern des/der o.g. Vollmachtgebers/in von
dem/der o.g. Bevollmächtigten angezeigt und entfaltet nur insoweit im Verhältnis zur Finanzverwaltung
Wirkung. Sofern mit der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht bisher
erteilte Vollmachten widerrufen werden sollen, gilt der Widerruf nur für die nachfolgend aufgeführten
Steuernummern.
Sollte der/die o.g. Vollmachtgeber/in steuerlich unter weiteren, jedoch hier nicht aufgeführten Steuernummern geführt werden, entfaltet die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht für den/die o.g. Bevollmächtigten im Verhältnis zur Finanzverwaltung insoweit keine Wirkung.
Das Beiblatt ist bei erstmaliger Vollmachterteilung von dem/der Vollmachtgeber/in zu unterschreiben.
Bei späteren Änderungen und/oder Ergänzungen, die sich allein auf den Steuernummernumfang, aber
nicht auf den Inhalt der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht auswirken, muss kein neues Beiblatt unterzeichnet werden, wenn der/die o.g. Bevollmächtigte die mit dem/
der o.g. Vollmachtgeber/in - ggf. konkludent - getroffene Vereinbarung zum Steuernummernumfang in
geeigneter Weise dokumentiert. Die Änderung oder Ergänzung ist der Finanzverwaltung in einem
entsprechenden Datensatz zu übermitteln.

Finanzamt

Steuernummer

Land

Datum

Unterschrift Vollmachtgeber/in
(podpis klienta)

__________________,
Ort

Beiblatt zur Vollmacht Juli 2019
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1
2

Vollmachtgeber/in1

3
4

IdNr.2, 3

5
6

Geburtsdatum

Vollmacht4
zur Vertretung in Steuersachen

7
8
9
10

Bevollmächtigte/r5 (Name/Kanzlei)

11

- in diesem Verfahren vertreten durch die nach bürgerlichem Recht und dem StBerG dazu befugten Personen -

12
13

wird hiermit bevollmächtigt, den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegenheiten im Sinne des § 1 StBerG zu vertreten6.

14
15

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen.
Bekanntgabevollmacht7:

16
17

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen
Verwaltungsakten8.

18
19

Die Vollmacht erstreckt
streckungsankündigungen.

sich

auch

auf

20

Die Vollmacht gilt grundsätzlich zeitlich unbefristet,

21

aber

die

Entgegennahme

von

22

nicht für Veranlagungszeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor

23

nur für den/die Veranlagungszeitraum/-zeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e

Mahnungen

Voll-

.
9

.

24

Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist10.

25

Bisher erteilte Vollmachten erlöschen.11

26

oder

27

und

Nur dem/der o.a. Bevollmächtigten bisher erteilte Vollmachten erlöschen.

28

Vollmacht zum Abruf von bei der Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen Daten 12:

29
30
31
32
33

Die Vollmacht erstreckt sich im Ausmaß der Bevollmächtigung nach Zeilen 7 bis 15 und 21 bis 28
auch auf den elektronischen Datenabruf hinsichtlich der bei der Finanzverwaltung zum/zur oder für
den/die Vollmachtgeber/in gespeicherten steuerlichen Daten, soweit die Finanzverwaltung den Weg
hierfür eröffnet hat.
Diese Abrufbefugnis wird nicht erteilt.

34
35
36

Soweit im Fall einer sachlichen oder zeitlichen Beschränkung der Bevollmächtigung13 die
Abrufbefugnis aus technischen Gründen nicht beschränkbar ist, ist ein Datenabruf ausgeschlossen
(soweit nicht nachfolgend die Abrufbefugnis ausgedehnt wird).

37
38
39

40
41

Ungeachtet der Beschränkung der Bevollmächtigung wird dem/der o.a. Bevollmächtigten eine
unbeschränkte Abrufbefugnis erteilt.
Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdatenbank gespeichert und an die Finanzverwaltung übermittelt
werden.

,
Ort

Datum

Unterschrift Vollmachtgeber/in14
(podpis współmałżonka)

Vollmacht § 3 StBerG Juli 2019
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Vollmachtgeber/in

IdNr.

Bevollmächtigte/r (Name/Kanzlei)

Beiblatt
zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

Dem/Der Vollmachtgeber/in ist bekannt, dass im Verhältnis zur Finanzverwaltung die von ihm/ihr
dem/der Bevollmächtigten nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht nur in
dem Umfang Wirkung entfaltet, wie sie von dem/der Bevollmächtigten gegenüber der
Finanzverwaltung angezeigt wird.
Die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht wird gegenüber der Finanzverwaltung für die nachfolgend aufgeführten Steuernummern des/der o.g. Vollmachtgebers/in von
dem/der o.g. Bevollmächtigten angezeigt und entfaltet nur insoweit im Verhältnis zur Finanzverwaltung
Wirkung. Sofern mit der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht bisher
erteilte Vollmachten widerrufen werden sollen, gilt der Widerruf nur für die nachfolgend aufgeführten
Steuernummern.
Sollte der/die o.g. Vollmachtgeber/in steuerlich unter weiteren, jedoch hier nicht aufgeführten Steuernummern geführt werden, entfaltet die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht für den/die o.g. Bevollmächtigten im Verhältnis zur Finanzverwaltung insoweit keine Wirkung.
Das Beiblatt ist bei erstmaliger Vollmachterteilung von dem/der Vollmachtgeber/in zu unterschreiben.
Bei späteren Änderungen und/oder Ergänzungen, die sich allein auf den Steuernummernumfang, aber
nicht auf den Inhalt der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht auswirken, muss kein neues Beiblatt unterzeichnet werden, wenn der/die o.g. Bevollmächtigte die mit dem/
der o.g. Vollmachtgeber/in - ggf. konkludent - getroffene Vereinbarung zum Steuernummernumfang in
geeigneter Weise dokumentiert. Die Änderung oder Ergänzung ist der Finanzverwaltung in einem
entsprechenden Datensatz zu übermitteln.

Finanzamt

Steuernummer

Land

Datum

Unterschrift Vollmachtgeber/in
(podpis współmałżonka)

__________________,
Ort

Beiblatt zur Vollmacht Juli 2019
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Name, Vorname (ggf. Ehegatte): __________________________________________

Steuernummer:

__________________________________________

numer podatkowy

An:

Vollständigkeits- und Freigabeerklärung
Hiermit erkläre ich / erklären wir Folgendes:
1LQLHMV]\PRĞZLDGF]DPRĞZLDGF]DP\FRQDVWĊSXMH

Ich habe / Wir haben Ihnen sämtliche Nachweise, Informationen, Unterlagen, Belege, Verträge
usw., welche für nachstehende Steuererklärungen notwendig sind, vollständig und nach bestem
Wissen und Gewissen gegeben bzw. überreicht:
=JRGQLH]PRMąQDV]ąQDMOHSV]ąZLHG]ąLSU]HNRQDQLHPSU]HGVWDZLáHPOLĞP\ZV]HONLHLSHáQH
LQIRUPDFMHSRWZLHUG]HQLDGRNXPHQW\UDFKXQNLXPRZ\LWS.,QLH]EĊGQHZFHOXVSRU]ąG]HQLD
]H]QDQLDSRGDWNRZHJR]DQLĪHMZ\PLHQLRQ\URNSRGDWNRZ\

Einkommensteuererklärung 
Ich habe / Wir haben davon Kenntnis genommen, dass steuerliche Mehrleistungen, welche durch
nicht vollständigen Nachweis steuererheblicher Tatsachen entstehen, zu meinen / unseren
Lasten gehen. Eine diesbezügliche Verantwortlichkeit trifft Sie nicht.
3U]\MąáHPOLĞP\GRZLDGRPRĞFLĪHRGSRZLHG]LDOQRĞü]DXWUDWĊGRGDWNRZ\FKNRU]\ĞFLSRGDWNRZ\FK
Z\QLNDMąFD]QLHSU]HGVWDZLHQLDLVWRWQ\FKRNROLF]QRĞFLSRGDWNRZ\FKVSRF]\ZDSRPRMHMQDV]HM
VWURQLH-HGQRF]HĞQLHRĞZLDGF]DP\ĪH3DĔVWZRQLHSRQRV]ą]DWRRGSRZLHG]LDOQRĞFL

Ich habe / Wir haben die Daten der vorgenannten Steuererklärung geprüft und erteile/n Ihnen
hiermit die Freigabe zur elektronischen Übermittlung an das zuständige Finanzamt.
6SUDZG]LáHPOLĞP\LQIRUPDFMHQLH]EĊGQHGR]DZDUFLDZHZVSRPQLDQ\PSRZ\ĪHM]H]QDQLX
SRGDWNRZ\PLXG]LHODP\3DĔVWZX]H]ZROHQLDQDSU]HVáDQLHJRGURJąHOHNWURQLF]QąGRZáDĞFLZHJR
XU]ĊGXVNDUERZHJR

8

8

_________________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift (bei Ehegatten von beiden Ehegatten)
'DWD 

Podpis klienta

Podpis wspóųmaųǏonka (w przypadku rozliczenia wspólnego)

11

Vollmachtgeber/in (imię i nazwisko)

IdNr. ( numer identyfikacyjny)

Geburtsdatum ( data urodzenia)

Vollmacht
(upoważnienie)

_____________________________________________________________________________
Bevollmächtige/r

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich war bei Ihnen im Jahr/in den Jahren ____________________ beschäftigt.
Hiermit möchte ich Sie bitten, meine Lohnsteuerbescheinigung sowohl an mich als auch an die
Adresse der bevollmächtigen Firma zu senden, die für meine Einkommensteuererklärung zuständig
ist.

(Szanowni Państwo,
Pracowałem w Państwa firmie w roku/w latach __________________. Proszę o przesłanie karty
podatkowej do mnie oraz na adres firmy, która odpowiedzialna jest za moje rozliczenie
podatkowe).
Für Ihre Hilfe wäre ich Ihnen dankbar.
(Dziękuję za pomoc).

____________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift Vollmachtgeber/in
(podpis Klienta )

12

Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt

Firmenstempel

BESCHEINIGUNG AUSWÄRTSTÄTIGKEIT
Herr/Frau ………………………………………………. war in der Zeit
Pan/Pani

była w okresie

vom ____________ bis __________
od

do

bei uns als ………………………………………… beschäftigt.
w naszej firmie jako

zatrudniony/a

1. In Rahmen dieser Tätigkeit hat er/sie an ständig wechselnden Einsatzstellen
gearbeitet und war somit aud beruflichen Gründen an:
W ramach zatrudnienia wykonywał pracę poza siedzibą firmy

Tagen mit mehr als 8 Stunden
_________
_________
An- und Abreisetage
_________
Tagen mit 24 Stunden

dni ponad 8h
dni wjazdu i wyjazdu
dni z 24h

ausschließlich vom Betriebssitz bzw. Wohnung abwesend.

2. An folgenden Tagen fuhr er/sie

W celu dojazdu do wyznaczonego miejsca pracy używał

[ ]
[ ]

mit eigenem PKW
mit Firmenwagen

własnego samochodu
samochodu służbowego

zu seiner Arbeitsstelle

3. Er/sie erhielt zur Abgeltung der entstandenen Mehraufwendungen für
Vepflegung steuerfreie Zuschüsse in Höhe von insgesamt
Z tytułu zmiennego miejsca wykonywania pracy otrzymał dodatek wolny od podatku w wysokości:

_________

€

Für Fahrkosten zwischen Wohnung und Einsatzstellen wurde ein
steuerfreier bzw. pauschal besteuerter Zuschuss gezahlt
Z tytułu dojazdu do pracy otrzymał dodatek wolny od podatku w wysokości:

_________

€

___________________________
Unterschrift
1

13

Za wiadczenie / kraje UE / EOG
zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego

20

dla obywateli krajów cz"onkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
dla osób zatrudnionych w niemieckiej s"u$bie publicznej, pracuj#cych na podstawie zlecenia s"u$bowego poza
granicami UE / EOG (§ 1a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym)
linijka

Dane osobowe
%ona

Osoba podlegaj ca opodatkowaniu, w przypadku ma!"onków: m#$
Nazwisko

Nazwisko

Imi#

Imi#

1
2
Data urodzenia

Data urodzenia

Obywatelstwo

Obywatelstwo

3
Kraj zamieszkania

Kraj zamieszkania

Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Ulica, numer domu

Ulica, numer domu

4
5
6
$onaty / m#"atka od dn.

Wdowiec / wdowa od dn.

Rozwiedziony / rozwiedziona od dn.

W trwa!ej separacji od dn.

7

Dochody podlegaj#ce opodatkowaniu w kraju zamieszkania
Osoba podlegaj#ca opodatkowaniu / m#$
kwota / waluta

%ona

kwota / waluta

kwota / waluta

8

Wynagrodzenie
brutto

Wynagrodzenie
brutto

9

Koszty
uzyskania
przychodu

Koszty
uzyskania
przychodu

-

kwota / waluta

-

Pozosta!e dochody, np. z dzia!alno%ci

Pozosta!e dochody, np. z dzia!alno%ci

gospodarczej, kapita!u, wynajmu lub dzier"awy,
emerytur i rent

gospodarczej, kapita!u, wynajmu lub dzier"awy,
emerytur i rent

Rodzaj dochodów

Rodzaj dochodów

10
11
12

Podpis
Data

13

8

Data

Podpis osoby podlegajapej opodatkowaniu / m#"a

Podpis "ony

Po wiadczenie zagranicznego organu podatkowego
Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego

14
15
Niniejszym po%wiadczamy,

1. "e wy"ej wymieniona / e
16

osoba / osoby podlegaj ca / e opodatkowaniu, w r.

20

mia!a / mia!y swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju;

2. "e nic nam nie wiadomo o tym, "eby powy"sze dane dotycz ce warunków osobistych oraz dochodów by!y niezgodne z prawd .

17
Miejscowo%&

Data

Bescheinigung EU / EWR - Polnisch - Okt. 2011
Za wiadczenie UE / EOG - J zyk polski -

Piecz#& urz#dowa i podpis

2. Ausfertigung für das deutsche Finanzamt
2. Egzemplarz dla niemieckiego urzêdu skarbowego 14

Za wiadczenie / kraje UE / EOG
zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego

20

dla obywateli krajów cz"onkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
dla osób zatrudnionych w niemieckiej s"u$bie publicznej, pracuj#cych na podstawie zlecenia s"u$bowego poza
granicami UE / EOG (§ 1a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym)
linijka

Dane osobowe
%ona

Osoba podlegaj ca opodatkowaniu, w przypadku ma!"onków: m#$
Nazwisko

Nazwisko

Imi#

Imi#

1
2
Data urodzenia

Data urodzenia

Obywatelstwo

Obywatelstwo

3
Kraj zamieszkania

Kraj zamieszkania

Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Ulica, numer domu

Ulica, numer domu

4
5
6
$onaty / m#"atka od dn.

Wdowiec / wdowa od dn.

Rozwiedziony / rozwiedziona od dn.

W trwa!ej separacji od dn.

7

Dochody podlegaj#ce opodatkowaniu w kraju zamieszkania
Osoba podlegaj#ca opodatkowaniu / m#$
kwota / waluta

%ona

kwota / waluta

kwota / waluta

8

Wynagrodzenie
brutto

Wynagrodzenie
brutto

9

Koszty
uzyskania
przychodu

Koszty
uzyskania
przychodu

-

kwota / waluta

-

Pozosta!e dochody, np. z dzia!alno%ci

Pozosta!e dochody, np. z dzia!alno%ci

gospodarczej, kapita!u, wynajmu lub dzier"awy,
emerytur i rent

gospodarczej, kapita!u, wynajmu lub dzier"awy,
emerytur i rent

Rodzaj dochodów

Rodzaj dochodów

10
11
12

Podpis
Data

13

8

Data

Podpis osoby podlegajapej opodatkowaniu / m#"a

Podpis "ony

Po wiadczenie zagranicznego organu podatkowego
Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego

14
15
Niniejszym po%wiadczamy,

1. "e wy"ej wymieniona / e
16

osoba / osoby podlegaj ca / e opodatkowaniu, w r.

20

mia!a / mia!y swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju;

2. "e nic nam nie wiadomo o tym, "eby powy"sze dane dotycz ce warunków osobistych oraz dochodów by!y niezgodne z prawd .

17
Miejscowo%&

Data

Bescheinigung EU / EWR - Polnisch - Okt. 2011
Za wiadczenie UE / EOG - J zyk polski -

Piecz#& urz#dowa i podpis

3. Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde
3. Egzemplarz dla zagranicznego organu podatkowego 15

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o dochodach i miejscu zamieszkania
dla zagranicznego organu podatkowego

Na podstawie art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa, w związku z § 3
pkt 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie zaświadczeń wydawanych
przez organy podatkowe, wnoszę o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia na załączonym druku.
Zaświadczenie jest niezbędne do rozliczenia podatkowego za granicą.
Zaświadczenie jednorazowo proszę przesłać na następujący adres:

W razie wątpliwości, proszę o kontakt pod numerem telefonu:

Z poważaniem,

………………………………………..
(podpis Klienta)
Niniejszym oświadczam, że mój ośrodek interesów życiowych, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych – w roku podatkowym, którego wniosek
dotyczy, znajdował się w Polsce. Zarobkowy pobyt za granicą miał charakter wyłącznie czasowy (bez
zamiaru stałego pobytu).

….……………………………………..
(podpis Klienta)

16

32/$-$61(:<3(à1,$32'$71,.32/$&,(01(:<3(à1,$85=Ą'6.$5%2:<:<3(à1,û1$0$6=<1,(.20387(52:2/8%5ĉ&=1,('8ĩ<0,'58.2:$1<0,/,7(5$0,

&=$51<0/8%1,(%,(6.,0.2/25(0



,GHQW\ILNDWRUSRGDWNRZ\1,3QXPHU3(6(/ QLHSRWU]HEQHVNUHĞOLü PRFRGDZF\





Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

336


.ROHMQ\QUHJ]RJyáHP
OLF]EDHJ]HPSODU]\ 

3(à1202&1,&7:26=&=(*Ï/1(

3RGVWDZDSUDZQD
6NáDGDMąF\

0LHMVFHVNáDGDQLD

ŊņņņņŏņņņņŋŊņņņņŏņņņņŋ

$UWHXVWDZ\]GQLDVLHUSQLDU±2UG\QDFMDSRGDWNRZD ']8]USR] ]ZDQHMGDOHMÄXVWDZą´
0RFRGDZFD SRGDWQLNSáDWQLNLQNDVHQWVSDGNRELHUFDQDVWĊSFDSUDZQ\RVREDWU]HFLDZQLRVNXMąF\RZ\GDQLHLQWHUSUHWDFML
LQG\ZLGXDOQHMOXERJyOQHMLQQ\SRGPLRWXG]LHODMąF\SHáQRPRFQLFWZDV]F]HJyOQHJR DOERSHáQRPRFQLN
2UJDQSRGDWNRZ\ZáDĞFLZ\ZVSUDZLH

$25*$132'0,276.à$'$-Ą&<3(à1202&1,&7:2 


2UJDQGRNWyUHJRMHVWVNáDGDQHSHáQRPRFQLFWZR



3RGPLRWVNáDGDMąF\SHáQRPRFQLFWZR ]D]QDF]\üZáDĞFLZHNZDGUDW\ 

 PRFRGDZFD
SHáQRPRFQLN  
GDOV]\SHáQRPRFQLN 



9




%'$1(02&2'$:&<
%'$1(,'(17<),.$&<-1(

GRW\F]\SRGPLRWXQLHEĊGąFHJRRVREąIL]\F]Qą 

DGZRNDW UDGFDSUDZQ\ GRUDGFDSRGDWNRZ\ 



GRW\F]\SRGPLRWXEĊGąFHJRRVREąIL]\F]Qą



5RG]DMSRGPLRWX ]D]QDF]\üZáDĞFLZ\NZDGUDW 



SRGPLRWQLHEĊGąF\RVREąIL]\F]Qą
1D]ZDSHáQD 1D]ZLVNRSLHUZV]HLPLĊ 



5RG]DMGRNXPHQWXSRWZLHUG]DMąFHJRWRĪVDPRĞüOXELQQHJRQXPHUXLGHQW\ILNDF\MQHJR 



=DJUDQLF]Q\QXPHULGHQW\ILNDF\MQ\ 



.UDMZ\GDQLDGRNXPHQWXOXEQDGDQLDLQQHJRQXPHUXLGHQW\ILNDF\MQHJRZ\PLHQLRQHJRZSR]OXE 

ެ



9 RVREDIL]\F]QD
ެ



'DWDXURG]HQLD G]LHĔPLHVLąFURN   


ŊņņņņŏņņņņŋŊņņņņŏņņņņŋŊņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

1XPHULVHULDGRNXPHQWXSRWZLHUG]DMąFHJRWRĪVDPRĞü  

.RGNUDMXZ\GDQLDGRNXPHQWXOXEQDGDQLDLQQHJR
QXPHUXLGHQW\ILNDF\MQHJRZ\PLHQLRQHJRZSR] 

%$'5(66,('=,%< $.78$/1<$'5(6=$0,(6=.$1,$ 

.UDM
:RMHZyG]WZR


*PLQD



0LHMVFRZRĞü

8OLFD

1UGRPX
.RGSRF]WRZ\

%'$1(.217$.72:( 



3RZLDW

3RF]WD

)DNV

7HOHIRQ

Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

(PDLO


$GUHVHOHNWURQLF]Q\ 




1UORNDOX

$GUHVHOHNWURQLF]Q\QDSRUWDOXSRGDWNRZ\P






&2ĝ:,$'&=(1,(02&2'$:&<$/%23(à1202&1,.$ 




2ĞZLDGF]DPĪHGRG]LDáDQLDZVSUDZLHZVND]DQHMZF]ĊĞFL(XSRZDĪQLDPRVREĊZ\PLHQLRQąZF]ĊĞFL'







1D]ZLVNR



0RĪOLZRĞüXG]LHOHQLDGDOV]HJRSHáQRPRFQLFWZD 

9 WDN
ެ


ެQLH





3LHUZV]HLPLĊ

8

6WDQRZLVNR)XQNFMD 

3RGSLV


1D]ZLVNR

3LHUZV]HLPLĊ

6WDQRZLVNR)XQNFMD 

3RGSLV


1D]ZLVNR

3LHUZV]HLPLĊ

6WDQRZLVNR)XQNFMD 

3RGSLV





'DWD G]LHĔPLHVLąFURN 




8ZLHU]\WHOQLHQLHRGSLVXSHáQRPRFQLFWZDSU]H]SHáQRPRFQLND
ZVND]DQHJRZSR] 




'DWDXZLHU]\WHOQLHQLDRGSLVXSHáQRPRFQLFWZD G]LHĔPLHVLąFURN LPLHMVFHMHJRVSRU]ąG]HQLD







ŊņņņņŏņņņņŋŊņņņņŏņņņņŋŊņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ



ŊņņņņŏņņņņŋŊņņņņŏņņņņŋŊņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ




3RGSLVSHáQRPRFQLNDEĊGąFHJRDGZRNDWHPUDGFąSUDZQ\POXE
GRUDGFąSRGDWNRZ\P XZLHU]\WHOQLDMąFHJRXG]LHORQHPXSHáQRPRFQLFWZR 

336 




17

#'

")

$

!

*

" $

#

+((((((

!""""""""""

#

$

%
& '

$

(

#

!

,

-!

. !

!

$#

/

0.

" #

)
!
*
!
+

$

!

,
!

+

%

,

"

#
&

&

'

" (

"

"
-

)

$

18

KLAUZULE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH W CUF SP. Z O.O.
W miejscach oznaczonych ! złóż podpis opcjonalnie, jeżeli wyrażasz zgodę na dany zapis.
Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na:
1.

Otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych (w tym informacji handlowych) od CUF Sp. z o.o.

………………………………………………………………………………………………

!

Data i podpis Zleceniodawcy

2.

Otrzymywanie na podany przeze mnie numer telefonu połączeń telefonicznych i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS)
zawierających treści marketingowe (w tym informacje handlowe) od CUF Sp. z o.o.

…………………………………………………………………………..…………

!

Data i podpis Zleceniodawcy

3.

Przekazywanie danych spółkom z grupy kapitałowej, do której należy CUF Sp. z o.o. w celu przesyłania informacji handlowych.

…………………………………………………………………………………………

!

Data i podpis Zleceniodawcy

*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.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Wskazanie administratora
Administratorem Twoich danych osobowych jest CUF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 25/2-3 o numerze KRS
0000303597 (dalej: „Administrator”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@cuf.com.pl lub pisząc na adres pocztowy administratora.
Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1.
wykonania zawartej z nami umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2.
udzielenia odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy na stronie internetowej, e-maila lub telefon.
Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. budowania i rozwijania relacji z klientami oraz
dążenia do sprzedaży towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3.
przechowywania dokumentacji księgowej i wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4.
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe) na podstawie prawnie ustalonego interesu (art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
5.
przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyraziłeś zgodę np. e-mail, kontakt telefoniczny i/lub
powiadomień telefonicznych (SMS/MMS) w celu prezentacji ofert i warunków handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o
produktach lub usługach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio:
1. w związku z zawartą umową w celu jej realizacji i dochodzenia roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy
zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego,
2. w związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez e-mail lub telefon przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi,
jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpił ostatni kontakt,
3. w celu prowadzenia marketingu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub numeru telefonu do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych,
4. w związku z przechowywaniem dokumentacji podatkowej i zasiłkowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego
dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej w Polsce i/lub przepisy podatkowe / zasiłkowe
obowiązujące w kraju, w którym dokonujemy rozliczenia).
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane
systemy lub rozwiązania informatyczne, dostawcom usług marketingowych oraz innym spółkom powiązanym z administratorem, a także
podmiotom współpracującym z administratorem i spółkami powiązanymi, tj. agenci, współpracownicy.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
5. cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem,
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do doręczeń: Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie może w zależności od danego przypadku uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi na
Twoją wiadomość, zawarcie umowy czy przesłanie naszej oferty lub treści marketingowych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar
EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
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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
rozliczenia podatku dochodowego w NIEMCZECH w roku podatkowym …………………
2. Złożenia wniosku o rozliczenie podatku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie
podatkowym za granicą.
§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z rozliczeniem 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
rozliczenie podatku, doręcza je właściwemu miejscowo urzędowi podatkowemu za granicą, kontaktuje się z
właściwym urzędem jeżeli sprawa tego wymaga.
3. Zleceniobiorca może założyć tymczasowy rachunek bankowy w celu realizacji zlecenia. Rachunek bankowy
jest wolny od opłat.
4. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na
podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa. Wyjątek stanowi sytuacja,
gdy po zakończeniu realizacji umowy zlecenia Zleceniobiorca otrzymuje korespondencję i przelewy do spraw,
których nie prowadzi. Wówczas Zleceniobiorca ma prawo do podjęcia decyzji o zmianie danych Zleceniodawcy w
urzędzie zagranicznym, dotyczących adresu do korespondencji i numeru rachunku bankowego na dane podane
przez Zleceniodawcę przy realizacji niniejszej umowy zlecenia. Decyzja taka zależy wyłącznie od Zleceniobiorcy.
5. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Zleceniobiorcy o korespondencji z zagranicznych
urzędów oraz o terminach kolejnych rozliczeń podatku lub zasiłku z zagranicy.
§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 oraz, jeśli zlecenie tego
wymaga, przed urzędami w Polsce.
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
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
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.
4. W przypadku gdy zagraniczny urząd skarbowy przekaże na rachunek bankowy Zleceniobiorcy środki należne
Zleceniodawcy za lata podatkowe inne niż zlecone w niniejszej umowie lub należne z innych tytułów niż zlecone w
umowie, np. ubezpieczeń zdrowotnych, zasiłków itp. Zleceniodawca wyraża zgodę na:
a)
bezpłatne przekazanie przez Zleceniobiorcę takich środków na konto wskazane wcześniej przez
Zleceniodawcę w trakcie obowiązywania umowy/umów zlecenie;
b)
Zleceniobiorca może pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 45 zł brutto za przekazanie przez
Zleceniobiorcę takich środków na wskazane wcześniej konto Zleceniodawcy w przypadku wygaśnięcia
umowy/umów zlecenie.
5. Jeżeli Zleceniobiorca wystosuje do Zleceniodawcy zapytanie dotyczące prawa do skorzystania z ulg i odliczeń,
a Zleceniodawca nie udzieli odpowiedzi w terminie 90 dni od daty wystosowania zapytania, Zleceniobiorca
upoważniony jest do wysłania wniosku do urzędu na podstawie dostarczonych informacji zakładając, że
Zleceniodawca nie zamierza korzystać z ulg.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. Udzielania Zleceniobiorcy informacji pozostających w związku z przedmiotem umowy.
2. Tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego niezbędnych do rozliczeń dokumentów wskazanych
przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy.
3. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, udzielenia odpowiedzi na pytania Zleceniobiorcy
oraz doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu
podatkowego w przedmiotowej sprawie.
4. Pokrycia kosztów opłat pocztowych w 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 14% netto (słownie: czternaście 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 69 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. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120 EUR,
obniża się prowizję minimalną, o której mowa w § 6 ust. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu,
stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50 EUR brutto.
4. Zleceniobiorca niniejszym przyznaje Zleceniodawcy rabat w wysokości ................ (słownie:
.................................................... procent) od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 14%.
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 należnej Zleceniobiorcy prowizji, wystawionej po uzyskaniu przez Zleceniobiorcę informacji
o zwrocie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z zagranicznego urzędu
skarbowego na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub czek trafi do Zleceniodawcy). Do wyliczenia należnego
wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wystawienia wezwania do zapłaty lub faktury lub faktury proforma.
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. Jeśli Zleceniodawca posiada obowiązek lub wolę rozliczenia się w niemieckim urzędzie skarbowym a
prognozowany zwrot podatku wynosi 80 euro lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy
prowizję przed wysłaniem zeznania do zagranicznego urzędu w wysokości 399 zł brutto, na konto:
Bank Santander 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., tytuł przelewu „rozliczenie Niemcy, imię i
nazwisko”. Jeżeli końcowa decyzja urzędu opiewać będzie na kwotę zwrotu wyższą niż 80 euro, od
otrzymanego zwrotu pobrana zostanie prowizja procentowa, wskazana w § 6 ust.1 oraz 2 pomniejszona o 399 zł
brutto.
10. W przypadku pozyskania przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy zaświadczenia UE/EOG koszt usługi
zostaje powiększony o 70 PLN brutto.
11. Za sporządzenie zeznania zerowego (brak zatrudnienia w danym roku na terenie Niemiec) prowizja wynosi
199 zł brutto, płatne na konto: Bank Santander 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., tytuł
przelewu „Niemcy, rozliczenie zerowe, imię i nazwisko”.
12. W przypadku pozyskiwania karty podatkowej przez Zleceniobiorcę koszt usługi zostanie powiększony o 59
PLN brutto za każdy pozyskany dokument od pracodawcy.
13. W przypadku sporządzenia przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy PIT36 + zał. ZG dla polskiego urzędu
skarbowego koszt usługi zostanie zwiększony o 109 zł brutto dla zeznań wykazujących dochód z kraju
wskazanego w §1 ust. 1, przy zerowych dochodach z innych krajów, oraz 149 zł brutto dla zeznań, które oprócz
dochodu z kraju wskazanego w §1 ust. 1 uwzględniać będą dochody z maksymalnie dwóch krajów będących w
aktualnej ofercie Zleceniobiorcy. W każdym innym przypadku Zleceniobiorca ma prawo do odstąpienia od zapisu
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tego punktu umowy i/lub wystąpienia z nową ofertą dla Zleceniodawcy. Zleceniodawca zgadza się na
przekazanie przez Zleceniobiorcę deklaracji do polskiego urzędu skarbowego.
14. Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniobiorcy dane są prawdziwe i pozwalają na
sporządzenie prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozliczenia oraz Polsce. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi
wszelką odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niezgodności informacji ze stanem faktycznym i związanych
z tym konsekwencji.
15. Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które
zostaną pokryte przez niemieckie organa podatkowe bądź niemieckie organa właściwe ds. zasiłków z należnego
Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku.
16. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie 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 § 6 ust.2.
17. Rabat o którym mowa w § 6 ust.4 nie może być większy niż 20%.
18. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do prowizji obliczonej na zasadach określonych w §6 ust.1-7 oraz do opłat
jednorazowych o których mowa w ust. 9-13 oraz ust.20, 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.
Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku nakazania Zleceniodawcy przez
zagraniczny urząd skarbowy zwrotu bezpodstawnie pobranej nadpłaty podatku, 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.
19. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury vat, faktury pro-forma lub
wezwania do zapłaty bez podpisu odbiorcy.
20.Jeżeli Zleceniodawca otrzyma zwrot podatku w wysokości powyżej 1600 euro, prowizja wymieniona w
paragrafie 6 ust.1 oraz 4 zostanie obniżona i wyniesie netto 6,99% (słownie: sześć procent i 99/100 netto) kwoty
nadpłat podatkowych przyznanych Zleceniodawcy decyzją zagranicznego urzędu podatkowego określonego w
paragrafie 1. Prowizja minimalna określona w paragrafie 6 ust.2 pozostaje bez zmian.
§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) treść wydanych decyzji oraz nieterminowe rozpatrywanie wniosków i skutki opóźnień w realizacji rozliczenia
przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe oraz inne instytucje finansowe,
b) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.
§8
1. Strony 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
sytuację gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę 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.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
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.
§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.
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Wyrażam zgodę na przesłanie mi dokumentu zawartej umowy lub potwierdzenia zawarcia umowy w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu lub innym kanale komunikacji (mail, telefon, list).
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str. 21-22

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
rozliczenia podatku dochodowego w NIEMCZECH w roku podatkowym …………………
2. Złożenia wniosku o rozliczenie podatku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie
podatkowym za granicą.
§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z rozliczeniem 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
rozliczenie podatku, doręcza je właściwemu miejscowo urzędowi podatkowemu za granicą, kontaktuje się z
właściwym urzędem jeżeli sprawa tego wymaga.
3. Zleceniobiorca może założyć tymczasowy rachunek bankowy w celu realizacji zlecenia. Rachunek bankowy
jest wolny od opłat.
4. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na
podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa. Wyjątek stanowi sytuacja,
gdy po zakończeniu realizacji umowy zlecenia Zleceniobiorca otrzymuje korespondencję i przelewy do spraw,
których nie prowadzi. Wówczas Zleceniobiorca ma prawo do podjęcia decyzji o zmianie danych Zleceniodawcy w
urzędzie zagranicznym, dotyczących adresu do korespondencji i numeru rachunku bankowego na dane podane
przez Zleceniodawcę przy realizacji niniejszej umowy zlecenia. Decyzja taka zależy wyłącznie od Zleceniobiorcy.
5. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Zleceniobiorcy o korespondencji z zagranicznych
urzędów oraz o terminach kolejnych rozliczeń podatku lub zasiłku z zagranicy.
§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 oraz, jeśli zlecenie tego
wymaga, przed urzędami w Polsce.
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
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
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.
4. W przypadku gdy zagraniczny urząd skarbowy przekaże na rachunek bankowy Zleceniobiorcy środki należne
Zleceniodawcy za lata podatkowe inne niż zlecone w niniejszej umowie lub należne z innych tytułów niż zlecone w
umowie, np. ubezpieczeń zdrowotnych, zasiłków itp. Zleceniodawca wyraża zgodę na:
a)
bezpłatne przekazanie przez Zleceniobiorcę takich środków na konto wskazane wcześniej przez
Zleceniodawcę w trakcie obowiązywania umowy/umów zlecenie;
b)
Zleceniobiorca może pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 45 zł brutto za przekazanie przez
Zleceniobiorcę takich środków na wskazane wcześniej konto Zleceniodawcy w przypadku wygaśnięcia
umowy/umów zlecenie.
5. Jeżeli Zleceniobiorca wystosuje do Zleceniodawcy zapytanie dotyczące prawa do skorzystania z ulg i odliczeń,
a Zleceniodawca nie udzieli odpowiedzi w terminie 90 dni od daty wystosowania zapytania, Zleceniobiorca
upoważniony jest do wysłania wniosku do urzędu na podstawie dostarczonych informacji zakładając, że
Zleceniodawca nie zamierza korzystać z ulg.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. Udzielania Zleceniobiorcy informacji pozostających w związku z przedmiotem umowy.
2. Tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego niezbędnych do rozliczeń dokumentów wskazanych
przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy.
3. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, udzielenia odpowiedzi na pytania Zleceniobiorcy
oraz doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu
podatkowego w przedmiotowej sprawie.
4. Pokrycia kosztów opłat pocztowych w 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 14% netto (słownie: czternaście 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 69 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. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120 EUR,
obniża się prowizję minimalną, o której mowa w § 6 ust. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu,
stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50 EUR brutto.
4. Zleceniobiorca niniejszym przyznaje Zleceniodawcy rabat w wysokości ................ (słownie:
.................................................... procent) od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 14%.
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 należnej Zleceniobiorcy prowizji, wystawionej po uzyskaniu przez Zleceniobiorcę informacji
o zwrocie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z zagranicznego urzędu
skarbowego na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub czek trafi do Zleceniodawcy). Do wyliczenia należnego
wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wystawienia wezwania do zapłaty lub faktury lub faktury proforma.
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. Jeśli Zleceniodawca posiada obowiązek lub wolę rozliczenia się w niemieckim urzędzie skarbowym a
prognozowany zwrot podatku wynosi 80 euro lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy
prowizję przed wysłaniem zeznania do zagranicznego urzędu w wysokości 399 zł brutto, na konto:
Bank Santander 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., tytuł przelewu „rozliczenie Niemcy, imię i
nazwisko”. Jeżeli końcowa decyzja urzędu opiewać będzie na kwotę zwrotu wyższą niż 80 euro, od
otrzymanego zwrotu pobrana zostanie prowizja procentowa, wskazana w § 6 ust.1 oraz 2 pomniejszona o 399 zł
brutto.
10. W przypadku pozyskania przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy zaświadczenia UE/EOG koszt usługi
zostaje powiększony o 70 PLN brutto.
11. Za sporządzenie zeznania zerowego (brak zatrudnienia w danym roku na terenie Niemiec) prowizja wynosi
199 zł brutto, płatne na konto: Bank Santander 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., tytuł
przelewu „Niemcy, rozliczenie zerowe, imię i nazwisko”.
12. W przypadku pozyskiwania karty podatkowej przez Zleceniobiorcę koszt usługi zostanie powiększony o 59
PLN brutto za każdy pozyskany dokument od pracodawcy.
13. W przypadku sporządzenia przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy PIT36 + zał. ZG dla polskiego urzędu
skarbowego koszt usługi zostanie zwiększony o 109 zł brutto dla zeznań wykazujących dochód z kraju
wskazanego w §1 ust. 1, przy zerowych dochodach z innych krajów, oraz 149 zł brutto dla zeznań, które oprócz
dochodu z kraju wskazanego w §1 ust. 1 uwzględniać będą dochody z maksymalnie dwóch krajów będących w
aktualnej ofercie Zleceniobiorcy. W każdym innym przypadku Zleceniobiorca ma prawo do odstąpienia od zapisu
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tego punktu umowy i/lub wystąpienia z nową ofertą dla Zleceniodawcy. Zleceniodawca zgadza się na
przekazanie przez Zleceniobiorcę deklaracji do polskiego urzędu skarbowego.
14. Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniobiorcy dane są prawdziwe i pozwalają na
sporządzenie prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozliczenia oraz Polsce. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi
wszelką odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niezgodności informacji ze stanem faktycznym i związanych
z tym konsekwencji.
15. Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które
zostaną pokryte przez niemieckie organa podatkowe bądź niemieckie organa właściwe ds. zasiłków z należnego
Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku.
16. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie 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 § 6 ust.2.
17. Rabat o którym mowa w § 6 ust.4 nie może być większy niż 20%.
18. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do prowizji obliczonej na zasadach określonych w §6 ust.1-7 oraz do opłat
jednorazowych o których mowa w ust. 9-13 oraz ust.20, 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.
Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku nakazania Zleceniodawcy przez
zagraniczny urząd skarbowy zwrotu bezpodstawnie pobranej nadpłaty podatku, 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.
19. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury vat, faktury pro-forma lub
wezwania do zapłaty bez podpisu odbiorcy.
20.Jeżeli Zleceniodawca otrzyma zwrot podatku w wysokości powyżej 1600 euro, prowizja wymieniona w
paragrafie 6 ust.1 oraz 4 zostanie obniżona i wyniesie netto 6,99% (słownie: sześć procent i 99/100 netto) kwoty
nadpłat podatkowych przyznanych Zleceniodawcy decyzją zagranicznego urzędu podatkowego określonego w
paragrafie 1. Prowizja minimalna określona w paragrafie 6 ust.2 pozostaje bez zmian.
§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) treść wydanych decyzji oraz nieterminowe rozpatrywanie wniosków i skutki opóźnień w realizacji rozliczenia
przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe oraz inne instytucje finansowe,
b) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.
§8
1. Strony 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
sytuację gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę 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.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
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.
§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.
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Wyrażam zgodę na przesłanie mi dokumentu zawartej umowy lub potwierdzenia zawarcia umowy w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu lub innym kanale komunikacji (mail, telefon, list).
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