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NIEMCY – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZĘŚĆ 1

 [uzupełnia biuro partnerskie] SYMBOL SPRAWY: ……………………………………

[uzupełnia klient] ROK PODATKOWY: 2021
Rozliczamy do 4 lat wstecz, każdy rok podatkowy zgłoś na osobnym komplecie dokumentów!

Drogi Kliencie – PISZ DRUKOWANYMI LITERAMI, A PYTANIA, KTÓRE CIEBIE NIE DOTYCZĄ – PRZEKREŚLAJ. Nie zostawiaj pustych pól.
PODSTAWOWE DANE KLIENTA:
Imię i nazwisko: 

Numer telefonu: 

Dodatkowy numer telefonu (stacjonarny lub/i współmałżonka): 

Adres e-mail: 

Adres zamieszkania w Polsce (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer):

DODATKOWE DANE KLIENTA:

Numer PESEL: Data urodzenia: 

Obywatelstwo: Numer i seria dowodu osobistego:

Niemiecki numer identyfikacyjny Identifikationsnummer – znajdziesz go
na dokumencie od pracodawcy lub korespondencji z urzędu skarbowego
Finanzamt. Numer składa się z 11 cyfr:
…………………………………………………………………………………………………………….……………………..

Dochód osiągnięty w Polsce w roku, z którego chcesz się rozliczyć:

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

Adres wykonywania pracy w Niemczech. Podaj ten najbardziej aktualny:

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

Adres zamieszkania w Niemczech. Podaj ten najbardziej aktualny:

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

PYTANIA. ZAKREŚL W KÓŁKO POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ I UZUPEŁNIJ POLA:
Czy jesteś zameldowany/a na terenie Niemiec? Jeśli TAK, załącz dokument 
potwierdzający meldunek np.: Bestätigung der Anmeldung i wpisz adres
zameldowania.

TAK

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

NIE

Czy osiągnąłeś/aś dochód z innego kraju niż Polska i Niemcy? Jeśli TAK, 
wpisz kraj wykonywania pracy, podaj dochód i walutę.

TAK
Wpisz kraj wykonywania pracy:
………………...……………………..…………………………………………..……..…...

Wpisz osiągnięty dochód

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

NIE

Podaj zawód wykonywany na terenie Niemiec w rozliczanym roku
podatkowym

Wpisz wykonywany
zawód……………………………………………………………………………………………….……………………….

STAN CYWILNY. ZAZNACZ ODPOWIEDNIE POLE:

□  Wolny /a

□  W związku małżeńskim Data ślubu (dzień – miesiąc – rok):  ˽ ˽- ˽ ˽ - ˽ ˽ ˽ ˽

□  Rozwiedziony/a Data rozwodu (dzień – miesiąc – rok):  ˽ ˽- ˽ ˽ - ˽ ˽ ˽ ˽

□  Wdowiec/Wdowa Data owdowienia (dzień – miesiąc – rok):  ˽ ˽- ˽ ˽ - ˽ ˽ ˽ ˽

HISTORIA ZATRUDNIENIA W NIEMCZECH
UWAGA! Prosimy o dokładne wypełnienie danych w poniższej tabeli: w przypadku dat prosimy wpisać: dzień, miesiąc i rok, a w przypadku adresów należy podać: ulicę, numer
domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość. Podanie tych danych umożliwi nam doliczenie ulgi na dojazdy do pracy i odzyskanie wyższego zwrotu podatku.

Nazwa i adres firmy,

z którą podpisywana była

umowa (np. agencja pracy)

Data rozpoczęcia
pracy

Data zakończenia pracy 
(jeśli nadal

pracujesz, wpisz „nadal”)

Adres wykonywania
pracy (W)

Adres zamieszkania w
Niemczech (Z)

Ilość kilometrów z

miejsca W do Z

od………………………….……… do………………………………………

od…………………………….
…….

do……………………………….…….

od…………………………….
…….

do……………………………………..

INFORMACJA O POBIERANYCH ZASIŁKACH NA TERENIE NIEMIEC (ZAŁĄCZ DECYZJĘ O PRZYZNANIU ZASIŁKU Z ODPOWIEDNIEJ INSTYTUCJI)
Rodzaj pobieranego zasiłku Okres pobierania zasiłku Kwota otrzymanego zasiłku (w euro)

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

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

Inny? Wpisz jaki 
…………………………………………….

od ………………………………….…. do ………………………………………….
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DANE WSPÓŁMAŁŻONKA

Imię i nazwisko

Data urodzenia Numer PESEL

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

TAK

Wpisz dochód brutto................................. PLN

NIE

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

NIE

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:

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

TAK
Załącz kopię decyzji

NIE

Czy jesteś zainteresowany pozyskaniem niemieckiego zasiłku rodzinnego 
Kindergeld? Jeśli TAK, poproś nas o dodatkowy komplet dokumentów.

TAK 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
Załącz kopię decyzji

NIE

ZAKREŚL W KÓŁKO WYBRANY SPOSÓB PRZEKAZANIA PIENIĘDZY

1) Przelew na konto w PLN Podaj numer konta

2) Przelew na konto w EURO Podaj numer konta oraz SWIFT

3) Przekaz pocztowy 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? TAK
(poproś nas o dodatkowe

dokumenty)

NIE
(rozliczam się w moim
biurze rachunkowym)

NIE
(rozliczam się
samodzielnie)

Nie posiadasz dokumentu od pracodawcy TAK NIE
LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG? Możemy pozyskać dane do rozliczenia Podaj dane pracodawcy………………………………………………………………….…..…
za dodatkową opłatą. Zaznacz TAK, podaj nazwę i dane kontaktowe ……………………………………………………………………………………………………….……..
pracodawcy oraz podpisz stronę 21 z naszego kompletu dokumentów. ……………………………………………………………………………………………………….……..

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

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

*Jeśli mamy pozyskać zaświadczenie UE/EOG podpisz w oznaczonym miejscu zaświadczenie na stronie 16 i 17 oraz wniosek o wydanie zaświadczenia na stronie nr 18, a także 

pełnomocnictwo PPS1 ze strony 19.

Prosimy przesłać dokumenty na adres:
Biuro Doradcze POLTAX
Obozowa 82a lok. 17
01-434 Warszawa
Tel./mail: 507333209 ,
biuro@poltax.waw.pl

Uwagi/dodatkowe informacje:
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – CZĘŚĆ 2
DLA KLIENTÓW Z DOCHODEM POWYŻEJ     1O     TYS.     EURO   (ROZLICZENIE

INDYWIDUALNE) LUB 20 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  20 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 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.

Czy ponosiłeś koszty utrzymania mieszkania w
Niemczech: prądu, gazu czy wody?

TAK NIE Załącz kopię rachunków lub faktur za prąd, gaz, wodę/wydruk
przelewów bankowych.

Czy ponosiłeś koszty za abonament radiowo- 
telewizyjny w Niemczech tzw.
Rundfunkgebühren?

TAK NIE
Załącz kopię dokumentu ARD z kwotą do opłacenia lub wydruk 
przelewów bankowych.

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

TAK NIE Załącz kopię rachunków za materiały użyte do prac remontowych.

Załącz potwierdzenie opłaty za pracę ekipy remontowej (umowa, 
faktura).

Czy ponosiłeś koszty z tytułu poszukiwania 
mieszkania w Niemczech, przeprowadzki ze 
względów zawodowych czy zakupu 
niezbędnego wyposażenia domu/mieszkania 
w Niemczech (np. łózko, lodówka, szafa etc)?

TAK NIE 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

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

TAK NIE 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.

Czy opłacałeś rachunki za media w Polsce?
TAK NIE Załącz kopię rachunków za gaz, wodę, prąd lub wydruk przelewów

bankowych.

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

TAK NIE
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 etc.) w Niemczech?

TAK NIE Załącz kopię rachunków potwierdzających zakup sprzętu lub wydruk 
przelewów bankowych.

Załącz oświadczenie potwierdzające charakter pracy i faktyczne
wykorzystanie sprzętu do celów zawodowych.

Czy ponosiłeś/aś koszty za kształcenie/udział w 
seminariach/kurs językowy w Niemczech 
związanych z wykonywaną pracą?

TAK NIE Załącz kopię rachunku lub faktury za opłacony kurs lub wydruk
przelewów bankowych.

Załącz kopię ramowego planu kursu lub seminarium w języku
niemieckim.

Czy ponosiłeś/aś koszty za zakup/czyszczenie 
odzieży roboczej do pracy w Niemczech?

TAK NIE 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.

Czy miałeś/aś koszty za telefon i Internet w 
Niemczech? Odliczenie można zastosować, 
tylko w przypadku korzystania z telefonu i 
internetu
do celów służbowych.

TAK NIE
Załącz kopię rachunków za telefon i Internet lub wydruk przelewów 
bankowych.

Czy w rozliczanym roku podatkowym 
pracowałeś zdalnie na terenie Niemiec 
(home
office) ?

TAK NIE
Załącz zaświadczenie od pracodawcy dotyczące ilości dni pracy zdalnej.

Czy pracowałeś jako kierowca i spałeś w kabinie
samochodu?

TAK NIE
Podaj liczbę noclegów spędzonych w kabinie samochodu.

KOSZTY OGÓLNE

Czy posiadasz orzeczenie o
niepełnosprawności?

TAK NIE Załącz dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności
(tłumaczony na język niemiecki*).

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 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).

Czy ponosiłeś koszty leczenia na terenie 
Niemiec w trakcie zatrudnienia
w Niemczech?

TAK NIE Załącz kopię zaświadczenia lekarskiego o chorobie.

Załącz kopię recept, faktur za leczenie, zakupu sprzętu medycznego,
kosztów transportu lub wydruk przelewów bankowych.

Czy przesyłałeś krewnym pieniądze 
(darowizny)?

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 dotrą. Oświadczenie musi zostać poświadczone 
przez polski Urząd 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).

Czy ponosiłeś koszty pochówku?

TAK NIE Załącz kopię rachunków, faktur, wyciągów z konta za akt zgonu, koszty 
badania zwłok, dom pogrzebowy, nekrolog, trumnę lub urnę, krzyż, 
kwiaty, salę pogrzebową, kościół, niosących trumnę, pomnik,
utrzymanie grobu, zaległości płatnicze zmarłego itp.

Czy ponosiłeś koszty za opiekę i kształcenie
dzieci do 25 roku życia?

TAK NIE Załącz kopię rachunków, faktur, wyciągów z konta za opiekę nad
dziećmi, opłaty za żłobek lub przedszkole, szkołę.

Czy płacisz alimenty na dziecko powyżej 25 
roku życia?

TAK NIE
Załącz kopię decyzji o wysokości alimentów dla dzieci powyżej 25 roku 
życia lub współmałżonka – przetłumaczoną* na język niemiecki**.

* W przypadku załączników oznaczonych gwiazdką, chodzi o tłumaczenie zwykłe – nie przysięgłe. Jeśli zagraniczny urząd poprosi o tłumaczenie 

przysięgłe – poinformujemy Cię o tym.

** Jeżeli dziecko uzyskało dochody w Niemczech, prosimy o przesłanie karty podatkowej (Lohnsteuerbescheinigung). Jeśli w danym roku 

podatkowym dziecko uzyskiwało dochody z Polski lub innych krajów prosimy dostarczyć zaświadczenie o dochodach UE/EOG.
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...................................................................................................................

Podpis Zleceniobiorca (CUF)

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 za rok podatkowy 2021.
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.
6.  Zleceniodawca ma możliwość wyrażenia Zleceniobiorcy zgody w celu uzyskiwania przez Zleceniobiorcę 
informacji od zagranicznych urzędów o uzyskanych dochodach i przedstawiania Zleceniodawcy bezpłatnych analiz
w ramach propozycji rozliczeń podatku w okresie wskazanym w zgodzie.

§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
1. Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
a) udzielania Zleceniobiorcy informacji pozostających w związku z przedmiotem umowy;
b) tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego niezbędnych do rozliczeń dokumentów wskazanych przez
Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy;
c) 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;
d) pokrycia kosztów opłat pocztowych w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego obsługującego przekaz,
w przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego.
2.  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.

§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 z §1 ust.2 Zleceniobiorca uprawniony jest  do wynagrodzenia (prowizji)
liczonego jako 15.0% netto 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 79.0 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 70 EUR brutto.
4.  Zleceniobiorca  niniejszym  przyznaje  Zleceniodawcy  rabat  w  wysokości  .……….%  od  kwoty  standardowej
prowizji netto wynoszącej 15%.
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 pro-
forma.
6.  W  przypadku  wypłat  do  Zleceniodawcy  w  PLN  zostaną  przeliczone  wg  kursu  kupna  walut  (dla  klientów
indywidualnych)  ogłaszanego  przez  Bank  CITI  w  dniu  zawarcia  transakcji  przewalutowania  lub  w  dniu
zaksięgowania transakcji przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
7. 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).
8.  Jeśli  Zleceniodawca  posiada  obowiązek  lub  wolę  rozliczenia  się  w  niemieckim  urzędzie  skarbowym  a
prognozowany zwrot podatku wynosi 70 euro lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy
prowizję przed wysłaniem zeznania do zagranicznego urzędu w wysokości 399 zł brutto, na konto: 
SGB-Bank SA – 30 1610 1133 2000 0200 0597 0001, CUF sp. z o.o., tytuł przelewu „rozliczenie Niemcy, imię i
nazwisko”. Jeżeli końcowa decyzja urzędu opiewać będzie na kwotę zwrotu wyższą niż 70 euro, od otrzymanego
zwrotu pobrana zostanie prowizja procentowa, wskazana w § 6 ust.1 oraz 2 pomniejszona o 399 zł brutto.
9.  W przypadku pozyskania przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy zaświadczenia UE/EOG koszt usługi
zostaje powiększony o 99 PLN brutto.
10. Za sporządzenie zeznania zerowego (brak zatrudnienia w danym roku na terenie Niemiec) prowizja wynosi
199 zł brutto, płatne na konto: SGB-Bank SA – 30 1610 1133 2000 0200 0597 0001, CUF sp. z o.o., tytuł przelewu
„Niemcy, rozliczenie zerowe, imię i nazwisko”. 
11.  Za  pozyskanie  przez  Zleceniobiorcę  w  imieniu  Zleceniodawcy  danych  z  rocznych  kart  podatkowych  od
pracodawców lub urzędów, koszt usługi zostanie powiększony o 59 PLN brutto za dane dotyczące każdego z
pracodawców osobno.

12. W przypadku sporządzenia przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy PIT36 + zał. ZG dla polskiego urzędu 
skarbowego koszt usługi zostanie zwiększony o 180 zł brutto dla zeznań wykazujących dochód z kraju 
wskazanego w §1 ust. 1, przy zerowych dochodach z innych krajów, oraz 250 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 
tego punktu umowy i/lub wystąpienia z nową ofertą dla Zleceniodawcy. Zleceniodawca zgadza się na przekazanie
przez Zleceniobiorcę deklaracji do polskiego urzędu skarbowego. 

13. 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. 
14.  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.
15. Rabat o którym mowa w § 6 ust.4 nie może być większy niż 15%.
16. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do prowizji obliczonej na zasadach określonych w §6 ust.1-7 oraz do opłat
jednorazowych o których mowa w ust. 9-12, 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.
17. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury vat, faktury pro-forma lub wezwania
do zapłaty bez podpisu odbiorcy.
18.  Jeżeli  Zleceniodawca  otrzyma  zwrot  podatku  w  wysokości  powyżej  1600  euro,  prowizja  procentowa
wymieniona w paragrafie 6 ust.1 oraz 4 zostanie obniżona i wyniesie netto 6,99% 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.

Wyrażam zgodę w celu umożliwienia uzyskiwania przez Zleceniobiorcę informacji od zagranicznych urzędów o
uzyskanych dochodach i przedstawiania Zleceniodawcy bezpłatnych analiz w ramach propozycji rozliczeń podatku
w okresie 3 pełnych lat kalendarzowych od daty podpisania umowy.

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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Podpis Zleceniodawca – Klient
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Podpis Zleceniodawca – Klient
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Podpis Zleceniobiorca (CUF)

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 za rok podatkowy 2021.
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.
6.  Zleceniodawca ma możliwość wyrażenia Zleceniobiorcy zgody w celu uzyskiwania przez Zleceniobiorcę 
informacji od zagranicznych urzędów o uzyskanych dochodach i przedstawiania Zleceniodawcy bezpłatnych analiz
w ramach propozycji rozliczeń podatku w okresie wskazanym w zgodzie.

§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
1. Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
a) udzielania Zleceniobiorcy informacji pozostających w związku z przedmiotem umowy;
b) tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego niezbędnych do rozliczeń dokumentów wskazanych przez
Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy;
c) 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;
d) pokrycia kosztów opłat pocztowych w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego obsługującego przekaz,
w przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego.
2.  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.

§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 z §1 ust.2 Zleceniobiorca uprawniony jest  do wynagrodzenia (prowizji)
liczonego jako 15.0% netto 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 79.0 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 70 EUR brutto.
4.  Zleceniobiorca  niniejszym  przyznaje  Zleceniodawcy  rabat  w  wysokości  .……….%  od  kwoty  standardowej
prowizji netto wynoszącej 15%.
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 pro-
forma.
6.  W  przypadku  wypłat  do  Zleceniodawcy  w  PLN  zostaną  przeliczone  wg  kursu  kupna  walut  (dla  klientów
indywidualnych)  ogłaszanego  przez  Bank  CITI  w  dniu  zawarcia  transakcji  przewalutowania  lub  w  dniu
zaksięgowania transakcji przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
7. 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).
8.  Jeśli  Zleceniodawca  posiada  obowiązek  lub  wolę  rozliczenia  się  w  niemieckim  urzędzie  skarbowym  a
prognozowany zwrot podatku wynosi 70 euro lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy
prowizję przed wysłaniem zeznania do zagranicznego urzędu w wysokości 399 zł brutto, na konto: 
SGB-Bank SA – 30 1610 1133 2000 0200 0597 0001, CUF sp. z o.o., tytuł przelewu „rozliczenie Niemcy, imię i
nazwisko”. Jeżeli końcowa decyzja urzędu opiewać będzie na kwotę zwrotu wyższą niż 70 euro, od otrzymanego
zwrotu pobrana zostanie prowizja procentowa, wskazana w § 6 ust.1 oraz 2 pomniejszona o 399 zł brutto.
9.  W przypadku pozyskania przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy zaświadczenia UE/EOG koszt usługi
zostaje powiększony o 99 PLN brutto.
10. Za sporządzenie zeznania zerowego (brak zatrudnienia w danym roku na terenie Niemiec) prowizja wynosi
199 zł brutto, płatne na konto: SGB-Bank SA – 30 1610 1133 2000 0200 0597 0001, CUF sp. z o.o., tytuł przelewu
„Niemcy, rozliczenie zerowe, imię i nazwisko”. 
11.  Za  pozyskanie  przez  Zleceniobiorcę  w  imieniu  Zleceniodawcy  danych  z  rocznych  kart  podatkowych  od
pracodawców lub urzędów, koszt usługi zostanie powiększony o 59 PLN brutto za dane dotyczące każdego z
pracodawców osobno.

12. W przypadku sporządzenia przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy PIT36 + zał. ZG dla polskiego urzędu 
skarbowego koszt usługi zostanie zwiększony o 180 zł brutto dla zeznań wykazujących dochód z kraju 
wskazanego w §1 ust. 1, przy zerowych dochodach z innych krajów, oraz 250 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 
tego punktu umowy i/lub wystąpienia z nową ofertą dla Zleceniodawcy. Zleceniodawca zgadza się na przekazanie
przez Zleceniobiorcę deklaracji do polskiego urzędu skarbowego. 

13. 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. 
14.  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.
15. Rabat o którym mowa w § 6 ust.4 nie może być większy niż 15%.
16. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do prowizji obliczonej na zasadach określonych w §6 ust.1-7 oraz do opłat
jednorazowych o których mowa w ust. 9-12, 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.
17. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury vat, faktury pro-forma lub wezwania
do zapłaty bez podpisu odbiorcy.
18.  Jeżeli  Zleceniodawca  otrzyma  zwrot  podatku  w  wysokości  powyżej  1600  euro,  prowizja  procentowa
wymieniona w paragrafie 6 ust.1 oraz 4 zostanie obniżona i wyniesie netto 6,99% 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.

Wyrażam zgodę w celu umożliwienia uzyskiwania przez Zleceniobiorcę informacji od zagranicznych urzędów o
uzyskanych dochodach i przedstawiania Zleceniodawcy bezpłatnych analiz w ramach propozycji rozliczeń podatku
w okresie 3 pełnych lat kalendarzowych od daty podpisania umowy.

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

Podpis Zleceniodawca – Klient

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

Podpis Zleceniodawca – Klient

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

Podpis Zleceniodawca – Klient
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