
Poltax.waw.pl (24-05-2018) 

 

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii 
Prosimy uważnie przeczytać  

 
 
 
 

1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich 
 
Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa 
razy). Pamiętaj aby podpisy były zgodne z podpisem w dowodzie tożsamości. 
 
2 . Wypełnij dokładnie polski formularz zgłoszeniowy 
 

Po prostu odpowiedz na pytania i złóż podpisy (niebieskim długopisem, nie żelowym). 
 

Podaj nam adres e-mail - to znacznie ułatwi komunikację i da Ci dostęp do naszego serwisu on-line. Po 
otrzymaniu od Ciebie dokumentów, poddamy je analizie i poinformujemy Cię o procedurze zwrotu. 
 

Pamiętaj, aby na formularzu: 
 podać wszystkie daty wjazdu/wyjazdu z UK, jeśli przebywałeś/aś tam w ciągu ostatnich 5 lat 

(pomiń urlopy i wyjazdy turystyczne), 

 podać dokładną historię zatrudnienia w UK  (dokładne adresy wszystkich legalnych miejsc 
zatrudnienia, nawet jeśli w danym miejscu pracy podatek nie był płacony, daty rozpoczęcia i 
zakończenia pracy). PAMIĘTAJ NAZWA PRACODAWCY WIDNIEJE NA DOKUMENTACH P45, 
P60, PAYSLIP!, 

 podać ostatni  adres zamieszkania w UK. 
Pamiętaj: 

 jeżeli odzyskiwałeś już podatek z zeszłych lat i posiadasz korespondencję z urzędu, dołącz 
jej kopię, jeśli pamiętasz to podaj również poprzednie daty wjazdu i wyjazdu z UK za okresy, za 
które odzyskałeś/aś podatek (to może przyspieszyć zwrot), 

 jeżeli nie posiadasz konta, możesz podać konto bliskiej osoby - wpisz przy numerze konta 
imię i nazwisko właściciela konta, 

 nie musisz być zarejestrowany w Home Office i posiadać National Insurnace aby odzyskać 
podatek, 

 Załącz do kompletu dokumenty: 

 kopie dokumentów od pracodawcy*, 

 Jeżeli uzyskiwałeś zasiłek dla bezrobotnych, załącz dokument P45U lub P60U. 
 

      *UWAGA! Koniecznie załącz dokumenty od  każdego z pracodawców, takie jak:  
invoice lub P45, P60, Payslipy, P11 lub zaświadczenie od pracodawcy na papierze  
firmowym tzw. statement of earnings. 
 

3. Podpisz umowę 
 

Umowę w dwóch  egzemplarzach prosimy: 
 

 wypełnić w wykropkowanych miejscach  
 podpisać z datą w miejscu "Zleceniodawca - Klient" 

 

Jeżeli pobrałeś dokumenty z naszej strony www, to odeślij do nas dwa podpisane egzemplarze umowy. 
Podpiszemy je i Twój egzemplarz odeślemy do Ciebie pocztą. Jeżeli natomiast otrzymałeś od nas 
formularze pocztą to jeden egzemplarz umowy pozostaw sobie. 
4. Odeślij do nas dokumenty 



Poltax.waw.pl (24-05-2018) 

Wszystkie podpisane formy UK, formularz, umowę oraz kopie P45 lub/i P60 lub payslipów prześlij 
listem poleconym na jeden z podanych niżej adresów: 
 

P O L T A X 
ul. Obozowa 82a/17 
01-434 Warszawa 
 

P O L T A X 
Suite 81 
23 King Street 
Cambridge CB1 1AH 
United Kingdom 

Test 

5. Jeśli wysyłasz do nas oryginały P45/P60 i payslipów to zachowaj koniecznie 
kserokopię dokumentów.  
 

Jeżeli napotkasz trudności w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów skontaktuj się na z naszą 
infolinią +48 22 632 38 38 lub drogą e-mailową: podatki@poltax.waw.pl, GaduGadu: 8896463 
 
 

6. Działalność gospodarcza (jeśli dotyczy) 
Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą to załącz dodatkowo: 
- NR UNIQUE TAX REFERENCE (UTR) 
- oryginały dokumentów: invoice, Monthly Statement - w przypadku braku tych dokumentów, podaj 
szacowany dochód i podatek od każdego pracodawcy i za każdy rok podatkowy (zestawienie). 
 

Jak wypełnić historię zatrudnienia – przykład 
 

Historia zatrudnienia w UK (prosimy podać daty, adres oraz nazwę głównej siedziby pracodawcy jak na P45 lub 
payslip’ie) 
 

Data rozpoczęcia Data zakończenia Dane siedziby pracodawcy (nazwa, adres) 

10.01.2008 12.05.2008 MAXWELL BRUCE LTD, 20 ALVA STREET, EDINBURGH, EH2 4PY 
15.10.2007 05.01.2008 RIGHT4STAFF LTD, DUNSTON COURT, DUNSTON ROAD, CHESTERFIELD S41 8NL 
15.05.2008 10.06.2008 PRIME TIME RECRUITEMT LTD, 55 SHEEP STREET, NORTHAMPTON NN1 2NE 

   
 

PAMIĘTAJ! PODANIE NIEPEŁNEJ HISTORII POBYTÓW ORAZ HISTORII ZATRUDNIENIA 
SPOWODUJE OPÓŹNIENIE PROCEDURY ZWROTU W URZĘDZIE! 

 
Dodatkowe informacje 
 do urzędu wysyłane są oryginały dokumentów i po zakończeniu zwrotu, To urząd powinien odesłać je do 

klienta. W naszej siedzibie przechowywane są kopie w formie elektronicznej,  

 jeżeli w trakcie trwania zwrotu chcesz zmienić formę płatności, to należy wysłać do nas list lub faks o 
następującej treści: 

 
 
 
 
 
 
 w trakcie trwania zwrotu można zmienić nr konta z walutowego na złotówkowe. Nie można zmienić 

natomiast z konta złotówkowego na walutowe, dlatego zdecyduj już przy wypełnianiu formularza o walucie 
zwrotu,  

 przelewy zagraniczne i walutowe - może zostać naliczona dodatkowa opłata twojego banku, 

 przekazy pocztowe, zgodnie z obowiązującym prawem wykonywane są tylko w złotówkach,  

 po zakończeniu zwrotu i wypłacie należności, przygotowywane jest indywidualne rozliczenie dla klienta, 
które wysyłane jest drogą elektroniczna. 

„proszę o przekazanie pieniędzy za zwrot podatku na konto   
nr…………./przekazem na adres........................................... 
imię i nazwisko właściciela konta (osoby upoważnionej).................” 
 

Podpis i data 



 

Dodatkowa informacja dla osób zatrudnionych na karcie CIS 
(SELF ASSESSMENT lub SELF EMPLOYED) 
 

 
Jeżeli czytasz tę instrukcję to oznacza, że pobrałeś z naszej strony odpowiedni dla siebie komplet 
formularzy do rozliczenia podatku CIS. 

Rozliczenie jako SELF ASSESSMENT lub SELF EMPLOYED jest obowiązkowe! 

Termin rozliczenia CIS i SELF ASSESSMENT mija 31 października. Za niedopełnienie tego 
obowiązku urząd naliczy Tobie 100 funtów kary!  
 
Zatrudnienie na karcie CIS oznacza, że założyłeś własną działalność w branży budowlanej. Po 
zakończeniu roku podatkowego (rok podatkowy trwa do 5 kwietnia) masz obowiązek rozliczyć się  
z urzędem.  
 
Nie czekaj i złóż zeznanie roczne. 
 
Pracując na karcie CIS powinieneś otrzymać od swojego pracodawcy  miesięczne potwierdzenie 
płatności (tzw. Invoice lub Statement, Voucher). Na podstawie tych dokumentów łatwiej wyliczyć 
kwotę rozliczenia. 
 
Do rozliczenia jako SELF ASSESSMENT lub SELF EMPLOYED, oprócz standardowych 
dokumentów (formularza zgłoszeniowego), potrzebną są również dokumenty Tax Return za każdy rok 
podatkowy.   
 
Do 31 października musisz się rozliczyć z HM Revenue & Customs za poprzedni rok podatkowy. 
Pomożemy Ci w tym. 

Jak wypełnić dokumenty? 

Nie wypełniaj formularzy angielskich, złóż jedynie podpisy w zaznaczonych miejscach. Wypełnij 
dokładnie polski formularz. Umowę wypełnij i odeślij w dwóch egzemplarzach. 

Jeżeli została nałożona kara pobierz i wydrukuj Wniosek o anulowanie kary, który znajduje się w tym 
komplecie dokumentów na ostatniej stronie - złóż na nim tylko podpis w zaznaczonym miejscu.  

Prześlij do nas listem poleconym: 

 wszystkie podpisane formularze angielskie; 

 wypełniony dokładnie polski formularz oraz dwa wypełnione i podpisane egzemplarze umowy; 

 wszystkie posiadane Vouchery CIS25/ statement of earnings /invoice, a także jeśli 
posiadasz P45, P60 lub payslipy; 

 kserokopię karty CIS; 

 kserokopię dowodu osobistego (obie strony) 

Nasz adres: 
 
POLTAX 
ul. Obozowa 82a/17 
01-434 Warszawa 

 







 

 

Wypełniają tylko Self-employment i Self-assessment

Formularz  
zgłoszenie podatku do zwrotu Wielka Brytania 

 

 

Self-employment i Self-assessment – rok podatkowy* ……………………………………. 
 

Twój nr UTR (Unique Tax Reference): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

(Uwaga: Ekspresowe rozliczenie online nie będzie możliwe bez numeru UTR.) 
 

Tylko w przypadku Self-employment – dane dotyczące poniesionych kosztów:  
  
1. Koszt towarów zakupionych w celu odsprzedaży lub towarów zużytych ………………..........GBP  
Są to koszty towarów, które trzeba było zakupić, by zrealizować zlecenie lub zakupionych do odsprzedaży  

(Cost of goods bought for resale or goods used)  
 
2. Koszty związane z samochodami, furgonetkami lub koszty podróży ………………………….GBP  
Są to koszty podróży – benzyna, bramki autostradowe, bilety; oraz koszty zakupu/eksploatacji pojazdu  

(Car, van and travel expenses)  
 
3. Płace, wynagrodzenia i inne koszty personelu ……………………………………..….………..…GBP  
(Wages, salaries and other staff costs)  
  
4. Koszty wynajmu, opłaty za energię i ubezpieczenie lokalu ……………………..……………….GBP  
Dotyczy lokalu, który jest wynajęty w celu wykonywania usługi oraz obsługi klienta  

(Rent, rates, power and insurance costs)  
 
5. Koszty napraw i odnawiania rzeczowych aktywów trwałych …………………..……………….GBP  
Dotyczy elementów, które powinny funkcjonować dłużej niż 1 rok przy wykonywaniu zleceń, itp. maszyny, nieruchomości,  
urządzenia, środki transportu, zwierzęta hodowlane, ale też patenty, wynalazki itp.  

(Repairs and renewals of property and equipment)  
  
6. Koszty poniesione na księgowość, koszty prawne i inne honoraria biznesowe  …………..GBP  
 (Accountancy, legal and other professional fees)  
 
7. Koszty finansowe lokat, bankowe, opłaty za karty kredytowe, itp. ……………….………….GBP  
Dotyczy tylko kosztów poniesionych w ramach realizowania usługi  

(Interest and bank and credit card etc. financial charges)  
 
8. Koszty telefonu, faxu, materiałów biurowych ………………………………………….…………GBP  
Dotyczy tylko kosztów poniesionych w ramach realizowania usługi  

(Phone, fax, stationery and other office costs)  
 
9. Inne dopuszczalne koszty uzyskania przychodu …………………………….………….………GBP  
Dotyczy tylko kosztów poniesionych w ramach realizowania usługi  

(Other allowable business expenses)  
 
(Ważne: Zachowaj dla siebie wszelkie rachunki potwierdzające podane powyżej koszty na wypadek gdyby w 
przyszłości HM Revenue & Customs (brytyjski urząd skarbowy) wezwał Cię do ich przedstawienia.) 
 
Oprócz podanych przez Ciebie kosztów, możemy dodatkowo odliczyć kwotę 980 GBP, aby powiększyć kwotę 
Twojego zwrotu podatku.  

Jeśli się zgadzasz, postaw krzyżyk:  
 
 

Data i podpis 
…………………………………………………………………. 

 
* Jeżeli pracowałeś przez kilka lat podatkowych niniejszą  
stronę należy wypełnić dla każdego roku podatkowego osobno. 

 
 

Formularz zwrotu podatku z UK strona 2/2 (Self-employment i Self-assessment) 



















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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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  Wielkiej  Brytanii z  ostatnich  pięciu,  nierozliczonych lat 
podatkowych.
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 § 9 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. 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  zlecenie  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.
4.  Zleceniodawca  wyraża  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  od  Zleceniobiorcy  o  korespondencji  z  
zagranicznych urzędów oraz o terminach kolejnych rozliczeń podatku lub zasiłku z zagranicy.
5. Zleceniobiorca może założyć tymczasowy rachunek bankowy w celu realizacji zlecenia. Rachunek jest  
wolny od opłat.

§3
1.  Za  chwilę  wykonania  usługi  przez  Zleceniobiorcę  uznaje  się  dzień  złożenia  przez  Zleceniobiorcę 
właściwego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie za granicą.
2.  Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  zawiadomienia  Zleceniobiorcy  o  otrzymaniu  kwot  pieniężnych  z  
zagranicznego urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w 
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.

§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1.  Udzielania  Zleceniobiorcy  wszystkich  informacji  związanych  ze  Zleceniodawcą  i  pozostających  w 
związku z przedmiotem umowy.
2. W przypadku zlecenia zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii - tłumaczenia na koszt własny u tłumacza  
przysięgłego niezbędnych  dokumentów do rozliczenia  wskazanych przez Zleceniobiorcę  lub  właściwe 
urzędy brytyjskie.
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 wysokości  ustalonej  przez operatora  pocztowego obsługującego  
przekaz, w przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego.

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

§ 6
1. Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia (prowizji) liczonego 
jako 13% netto (słownie: trzynaście  00/100% ) łącznej kwoty rozliczenia przyznanej Zleceniodawcy przez  
właściwy zagraniczny urząd w drodze decyzji lub  innego rozstrzygnięcia za wnioskowany okres wskazany 
we  wniosku  o  rozliczenie  i  wypłatę  rozliczenia  (zwane  dalej:  „Wynagrodzeniem”).  Do  Wynagrodzenia  
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 55 GBP, przeliczona na  
złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 8 lub 11, która to kwota stanowi średnią dla  
danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez Zleceniobiorcę na wykonanie zlecenia. Kwota 
prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
3.  Zleceniobiorca  niniejszym  przyznaje  Zleceniodawcy  rabat  w  wysokości………%  (słownie: 
……………………………….. procent) od kwoty standardowej prowizji wynoszącej netto 13%.
4. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120  
GBP, obniża się prowizję minimalną, o której mowa w paragrafie 6 ust. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od  
zwrotu, stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50 GBP brutto.
5.  Jeśli Zleceniodawca posiada obowiązek lub wolę rozliczenia się w angielskim urzędzie skarbowym a  
prognozowany  zwrot  podatku  wynosi  80  GBP  lub  mniej,  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  zapłacić 
Zleceniobiorcy prowizję przed wysłaniem zeznania do zagranicznego urzędu w wysokości 350 zł brutto, na 
konto: Bank Santander 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., tytuł przelewu „rozliczenie 
Wielka Brytania,  imię i  nazwisko”. Jeżeli  końcowa  decyzja  urzędu opiewać będzie  na kwotę  zwrotu 
wyższą niż 80 GBP, od otrzymanego zwrotu pobrana zostanie prowizja procentowa, wskazana w § 6 ust.1  
oraz 2 pomniejszona o 350 zł brutto.
6. Jeżeli Zleceniodawca wymaga zamknięcia rekordu Self Assesment zobowiązany jest poinformować o tym 
Zleceniobiorcę. Koszt wykonania usługi wynosi 150 zł brutto.
7. Jeżeli Zleceniodawca podlega rozliczeniu Self Assesment lub jest marynarzem (Zleceniobiorca otrzyma 
takie informacje z urzędu), a w ostatecznym rozliczeniu zwrot podatku wyniesie mniej niż 80 GBP pobrana  
zostanie prowizja jak w paragrafie 6 ust.5: 350 zł brutto. 
8.  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  do  wypłacenia  Zleceniobiorcy  należnego  wynagrodzenia  lub  raty 
wynagrodzenia w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty lub faktury VAT lub faktury pro-forma 
opiewającej  na kwotę  należnego Zleceniobiorcy  wynagrodzenia  lub  raty wynagrodzenia,  wystawionej  po 
uzyskaniu przez Zleceniobiorcę informacji o wypłacie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią 
bezpośrednio z zagranicznego urzędu na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub poprzez przekaz pocztowy 
do Zleceniodawcy). Do wyliczenia należnego wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wystawienia  
wezwania do zapłaty lub faktury lub faktury pro-forma.
9. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie podatku i/lub go otrzymał, a pomimo tego zgłosił  
się do Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę 
kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie 6 
ust.2.
10.  W wypadku  opóźnienia  terminu  płatności  należnego  Zleceniobiorcy  wynagrodzenia,  Zleceniodawca 
zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty prowizji brutto.
11.  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.
12.  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).
13. Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, 
które zostaną pokryte przez brytyjskie organa podatkowe bądź brytyjskie organa właściwe ds. zasiłków z  

należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku.
14. Koszt banku zagranicznego związany z realizacją czeku zagranicznego ponosi Zleceniodawca.
15.  Zleceniodawca  oświadcza,  że  wszystkie  podane  Zleceniobiorcy  dane są prawdziwe  i  pozwalają  na 
sporządzenie  prawidłowej  deklaracji  rocznej  w  kraju  rozliczenia.  Jednocześnie  Zleceniodawca  ponosi 
wszelką  odpowiedzialność  w  przypadku  wystąpienia  niezgodności  informacji  ze  stanem  faktycznym  i 
związanych z tym konsekwencji.
16. Rabat  o którym mowa w paragrafie 6 ust.3 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej 
prowizji netto wynoszącej 13%.
17. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do prowizji obliczonej na zasadach określonych w paragrafie 6 ust.1-2 
oraz  ust.4   oraz  do  jednorazowej  opłaty  o  której  mowa  w  ust.5-7,  jeżeli  na  skutek  niepodania  przez 
Zleceniodawcę pełnych informacji,  zatajenia  istotnych informacji albo z innych przyczyn zawinionych po 
stronie Zleceniodawcy, zagraniczny urząd skarbowy nakaże Zleceniodawcy zwrot bezpodstawnie otrzymanej 
nadpłaty  podatku  dochodowego.  Zleceniodawca  przyjmuje  do wiadomości  i  akceptuje,  że  w  przypadku 
nakazania  Zleceniodawcy  przez  zagraniczny  urząd  skarbowy  zwrotu  bezpodstawnie  pobranej  nadpłaty 
podatku dochodowego, Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Zleceniodawcy otrzymanej  
prowizji lub jednorazowej opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu i wystawienia z 
tego tytułu dokumentu korygującego.
18.  Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie  przez Zleceniobiorcę faktury vat, faktury pro-forma lub 
wezwania do zapłaty bez podpisu odbiorcy.

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

§8
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 § 9 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
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.

§10
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

§11
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.

§12
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.

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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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  Wielkiej  Brytanii z  ostatnich  pięciu,  nierozliczonych lat 
podatkowych.
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 § 9 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. 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  zlecenie  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.
4.  Zleceniodawca  wyraża  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  od  Zleceniobiorcy  o  korespondencji  z  
zagranicznych urzędów oraz o terminach kolejnych rozliczeń podatku lub zasiłku z zagranicy.
5. Zleceniobiorca może założyć tymczasowy rachunek bankowy w celu realizacji zlecenia. Rachunek jest  
wolny od opłat.

§3
1.  Za  chwilę  wykonania  usługi  przez  Zleceniobiorcę  uznaje  się  dzień  złożenia  przez  Zleceniobiorcę 
właściwego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie za granicą.
2.  Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  zawiadomienia  Zleceniobiorcy  o  otrzymaniu  kwot  pieniężnych  z  
zagranicznego urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w 
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.

§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1.  Udzielania  Zleceniobiorcy  wszystkich  informacji  związanych  ze  Zleceniodawcą  i  pozostających  w 
związku z przedmiotem umowy.
2. W przypadku zlecenia zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii - tłumaczenia na koszt własny u tłumacza  
przysięgłego niezbędnych  dokumentów do rozliczenia  wskazanych przez Zleceniobiorcę  lub  właściwe 
urzędy brytyjskie.
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 wysokości  ustalonej  przez operatora  pocztowego obsługującego  
przekaz, w przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego.

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

§ 6
1. Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia (prowizji) liczonego 
jako 13% netto (słownie: trzynaście  00/100% ) łącznej kwoty rozliczenia przyznanej Zleceniodawcy przez  
właściwy zagraniczny urząd w drodze decyzji lub  innego rozstrzygnięcia za wnioskowany okres wskazany 
we  wniosku  o  rozliczenie  i  wypłatę  rozliczenia  (zwane  dalej:  „Wynagrodzeniem”).  Do  Wynagrodzenia  
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 55 GBP, przeliczona na  
złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 8 lub 11, która to kwota stanowi średnią dla  
danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez Zleceniobiorcę na wykonanie zlecenia. Kwota 
prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
3.  Zleceniobiorca  niniejszym  przyznaje  Zleceniodawcy  rabat  w  wysokości………%  (słownie: 
……………………………….. procent) od kwoty standardowej prowizji wynoszącej netto 13%.
4. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120  
GBP, obniża się prowizję minimalną, o której mowa w paragrafie 6 ust. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od  
zwrotu, stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50 GBP brutto.
5.  Jeśli Zleceniodawca posiada obowiązek lub wolę rozliczenia się w angielskim urzędzie skarbowym a  
prognozowany  zwrot  podatku  wynosi  80  GBP  lub  mniej,  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  zapłacić 
Zleceniobiorcy prowizję przed wysłaniem zeznania do zagranicznego urzędu w wysokości 350 zł brutto, na 
konto: Bank Santander 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., tytuł przelewu „rozliczenie 
Wielka Brytania,  imię i  nazwisko”. Jeżeli  końcowa  decyzja  urzędu opiewać będzie  na kwotę  zwrotu 
wyższą niż 80 GBP, od otrzymanego zwrotu pobrana zostanie prowizja procentowa, wskazana w § 6 ust.1  
oraz 2 pomniejszona o 350 zł brutto.
6. Jeżeli Zleceniodawca wymaga zamknięcia rekordu Self Assesment zobowiązany jest poinformować o tym 
Zleceniobiorcę. Koszt wykonania usługi wynosi 150 zł brutto.
7. Jeżeli Zleceniodawca podlega rozliczeniu Self Assesment lub jest marynarzem (Zleceniobiorca otrzyma 
takie informacje z urzędu), a w ostatecznym rozliczeniu zwrot podatku wyniesie mniej niż 80 GBP pobrana  
zostanie prowizja jak w paragrafie 6 ust.5: 350 zł brutto. 
8.  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  do  wypłacenia  Zleceniobiorcy  należnego  wynagrodzenia  lub  raty 
wynagrodzenia w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty lub faktury VAT lub faktury pro-forma 
opiewającej  na kwotę  należnego Zleceniobiorcy  wynagrodzenia  lub  raty wynagrodzenia,  wystawionej  po 
uzyskaniu przez Zleceniobiorcę informacji o wypłacie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią 
bezpośrednio z zagranicznego urzędu na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub poprzez przekaz pocztowy 
do Zleceniodawcy). Do wyliczenia należnego wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wystawienia  
wezwania do zapłaty lub faktury lub faktury pro-forma.
9. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie podatku i/lub go otrzymał, a pomimo tego zgłosił  
się do Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę 
kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie 6 
ust.2.
10.  W wypadku  opóźnienia  terminu  płatności  należnego  Zleceniobiorcy  wynagrodzenia,  Zleceniodawca 
zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty prowizji brutto.
11.  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.
12.  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).
13. Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, 
które zostaną pokryte przez brytyjskie organa podatkowe bądź brytyjskie organa właściwe ds. zasiłków z  

należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku.
14. Koszt banku zagranicznego związany z realizacją czeku zagranicznego ponosi Zleceniodawca.
15.  Zleceniodawca  oświadcza,  że  wszystkie  podane  Zleceniobiorcy  dane są prawdziwe  i  pozwalają  na 
sporządzenie  prawidłowej  deklaracji  rocznej  w  kraju  rozliczenia.  Jednocześnie  Zleceniodawca  ponosi 
wszelką  odpowiedzialność  w  przypadku  wystąpienia  niezgodności  informacji  ze  stanem  faktycznym  i 
związanych z tym konsekwencji.
16. Rabat  o którym mowa w paragrafie 6 ust.3 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej 
prowizji netto wynoszącej 13%.
17. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do prowizji obliczonej na zasadach określonych w paragrafie 6 ust.1-2 
oraz  ust.4   oraz  do  jednorazowej  opłaty  o  której  mowa  w  ust.5-7,  jeżeli  na  skutek  niepodania  przez 
Zleceniodawcę pełnych informacji,  zatajenia  istotnych informacji albo z innych przyczyn zawinionych po 
stronie Zleceniodawcy, zagraniczny urząd skarbowy nakaże Zleceniodawcy zwrot bezpodstawnie otrzymanej 
nadpłaty  podatku  dochodowego.  Zleceniodawca  przyjmuje  do wiadomości  i  akceptuje,  że  w  przypadku 
nakazania  Zleceniodawcy  przez  zagraniczny  urząd  skarbowy  zwrotu  bezpodstawnie  pobranej  nadpłaty 
podatku dochodowego, Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Zleceniodawcy otrzymanej  
prowizji lub jednorazowej opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu i wystawienia z 
tego tytułu dokumentu korygującego.
18.  Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie  przez Zleceniobiorcę faktury vat, faktury pro-forma lub 
wezwania do zapłaty bez podpisu odbiorcy.

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

§8
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 § 9 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
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.

§10
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

§11
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.

§12
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.

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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Zleceniobiorca (CUF)
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