Umsatzsteuer
Zgłoszenie do deklaracji niemieckiego podatku obrotowego (VAT)
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Finanzamt……………………………………………..

Steuer-Nummer……………………………………………..

urząd skarbowy w Niemczech

numer podatkowy

Deklaracja za rok …………….…………………………………..
PRZYCHODY
data

kwota netto

WYDATKI
data

kwota podatku VAT

kwota netto

kwota podatku VAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Razem

Razem

Jeżeli nie było żadnych przychodów - proszę zaznaczyć "X" w kratce
Wpłaty z tytułu podatku VAT za dany rok podatkowy wyniosły:
Oświadczam, że są to wszystkie uzyskane przychody i poniesione wydatki w w/w roku.
Zlecam Firmie Taxrefund Sp. z o.o. na niżej podanych warunkach sporządzenie niemieckiej
deklaracji podatku obrotowego na podstawie wyżej podanych danych oraz wysłanie jej w formie elektronicznej
do niemieckiego urzędu skarbowego.

Data i podpis …………………………………………………………
1) Do zgłoszenia należy załączyć kopie wszystkich dowodów księgowych dokumentujących uzyskanie przychodów na terenie Niemiec (faktury,
rachunki, pokwitowania), także takich, które nie zawierają podatku VAT lub objętych przeniesieniem podatku VAT na odbiorcę usługi (np.. na podst
§13b UStG) oraz dokumenty wykazujące VAT zapłacony w Niemczech. Dokumenty obejmujące dochody i wydatki poza terenem Niemiec nie są
potrzebne. Ponadro należy załączyć potwierdzenia wpłat z tytułu podatku VAT za dany rok podatkowy.
2) Usługa świadczona przez Taxrefund Sp. z o.o. nie stanowi doradztwa podatkowego. Taxrefund Sp. z o.o. nie odpowiada za prawidłowość
naliczenia lub nie naliczenia podatku VAT przez klienta. Taxrefund Sp. z o.o. dokonuje tylko powierzchownej weryfikacji przedłożonych dokumentów i
przenosi podane wyżej wartości liczbowe do urzędowych formularzy lub aplikacji on-line w celu wysłania poprawnej formalnie deklaracji podatku
obrotowego. Usługa świadczona przez Taxrefund Sp. z o.o. obejmuje sporządzenie deklaracji podatku VAT, wysłanie jej do urzędu oraz przesłanie
do klienta potwierdzenia złożenia deklaracji wraz z informacją o wysokości ewentualnego podatku do zapłaty lub do zwrotu.
3) Odpłatność za usługę (cena podanej poniżej zawiera polski podatek VAT 23%) wynosi:
a) deklaracja roczna zerowa - 150 PLN (W przypadku składania deklaracji miesięcznych lub kwartalnych przez nasze biuro 50 PLN)
b) deklaracja do 20 dow. księgowych - 250 PLN (W przypadku składania deklaracji miesięcznych lub kwartalnych przez nasze biuro 100 PLN)
c) deklaracja powyżej 20 dowodów księgowych - 250 PLN + 5 PLN za każdy kolejny dowód księgowy
(W przypadku składania deklaracji miesięcznych lub kwartalnych przez nasze biuro 100 PLN + 5 PLN za każdy kolejny dowód księgowy)
Odpłatności należy dokonać z góry na podane niżej konto bankowe i potwierdzenie wpłaty dołączyć do tego zgłoszenia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej 13. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
niniejszego zlecenia zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie www.taxrefund.pl . W ramach realizacji niniejszego zlecenia dane osobowe będą udostępniane niemieckim
urzędom skarbowym. Dane mogą być także udostępnione podmiotom wspomagającym działalność Taxrefund Sp. z o.o. w szczególności w zakresie realizacji niniejszego zlecenia oraz w
zakresie obsługi finansowo-księgowej. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz do żądania ich usunięcia. W celu realizacji uprawnień należy skontaktować się z Taxrefund sp. z o.o. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek podania danych wynika z niniejszego zlecenia, a także przepisów o rachunkowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii
Europejskiej.
www.taxrefund.pl
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BIURO RA CHUNKOWE DLA PRA CUJĄ CYCH ZA GRA NICĄ

EUR: Alior Bank PL36 2490 0005 0000 4600 9046 0523 Swift code: ALBPPLPW
PLN: Alior Bank 78 2490 0005 0000 4530 6876 6537
NIP 615-20-42-800, REGON 022040666

"TAXREFUND" Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 13, 59-900 Zgorzelec
Telefon +48 75 7719765, Fax +48 75 6126854
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biuro@taxrefund.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000444954
Kapitał zakładowy: 75.000 zł

