instrukcja

REISEGEWERBE

1 KOPIA DOWODU OSOBISTEGO - (obie strony)
2

3

"Auftrag und Vollmacht"

4

"Unterschrift"

5
6

- dane osobowe

7

-

8

terenie Niemiec
9
pracownicy w Niemczech

TAXREFUND Sp.z.o.o.
ul. Armii Krajowej 51A
59-900 Zgorzelec

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 51A, 59-900 Zgorzelec
Telefon +48 75 7719765, Fax +48 75 6126854

ZLECENIE
usług związanych z rejestracją
działalności gospodarczej w Niemczech (Reisegewerbe)
Zakres usług:
1. Zgłoszenie działalności w urzędzie przemysłowym (Gewerbeanmeldung) oraz uzgodnienie terminu odbioru zaświadczenia
(Reisegewerbekarte) przez klienta.
2. Asysta tłumaczeniowa przy odbiorze zaświadczenia w urzędzie w terminie wyznaczonym przez TAXREFUND Sp. z o.o.
3. Wypełnienie formularza rejestracji podatkowej i wysłanie do Urzędu Skarbowego w Niemczech w celu nadania numeru
podatkowego.
W ramach niniejszego zlecenia są wykonywane wyłącznie te czynności, które są wymienione powyżej.
Firma świadcząca w/w usługi:
TAXREFUND Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 51A, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-20-42-800 REGON: 022040666
Alior Bank (konto w PLN) numer rachunku 78 2490 0005 0000 4530 6876 6537 lub
Alior Bank (konto w EUR) IBAN: PL 36 2490 0005 0000 4600 9046 0523
BIC (SWIFT): ALBPPLPW
Koszty:
Opłata skarbowa w urzędzie w wysokości zależnej od czasu na jaki ma być zarejestrowana działalność (20 € za każdy miesiąc,
albo 300 € = za rejestrację bezterminową).
Koszt obsługi biurowej (wypełnienie wymaganych formularzy i złożenie w urzędach, asysta tłumaczeniowa przy odbiorze
zaświadczenia, zgłoszenie działalności w niemieckim urzędzie skarbowych w celu nadania numeru podatkowego) 135 EUR +
23%VAT = 166,05 EUR).
[całkowity koszt obsługi wraz z kosztami urzędowymi przy rejestracji bezterminowej wynosi 466 €]
Warunki płatności:
Należy z góry wpłacić 166 EUR konto bankowe firmy TAXREFUND Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 51A (wpłata w złotówkach
wg kursu średniego NBP lub wpłata na konto EUR).
Ponadto należy przy odbiorze zaświadczenia mieć przygotowaną odpowiednią kwotę na opłatę urzędową.
Oświadczenie klienta:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………………… e-mail…………………………………
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zlecam firmie TAXREFUND Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 51A wykonanie wyżej
opisanych czynności na wyżej podanych warunkach.
Zamierzam zarejestrować działalność na następujący okres czasu:
Na okres…..…….. miesięcy (opłata skarbowa 20 € za każdy miesiąc)
Bezterminowo (opłata skarbowa 300 € )

Data i podpis klienta..........................................................................................................
Administratorem Państwa danych osobowych jest „Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej 51A. 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. 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.

Chcę otrzymywać od Taxrefund sp. z o.o. *drogą elektroniczną i/lub pocztą tradycyjną (*niepotrzebne skreślić) informacje o
promocjach oraz nowościach dotyczących usług świadczonych przez Taxrefund sp. z o.o.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w tym zakresie. Mam świadomość, że w każdej chwili mogę odwołać lub ograniczyć moją zgodę.
Tak

Nie

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




 





 
 
 


 
    
     
      

    
      
     

  





 

 








    






    

 

 

 





 

 

 

     





    
    

     
  







   

      

 

  

 



 


    
      


                       
                      
                      
      




 








  
   


 




 








































  









 
  
 


   


   
























      
  

I. Antrag / Wniosek

auf Erteilung / o wydanie
einer Ansässigkeitsbescheinigung gemäß dem deutsch-polnischen Doppelbesteuerungsabkommen zur
Durchführung des Steuerabzugsverfahrens bei in Deutschland zu erbringenden Bauleistungen (§ 48 EStG)
certyfikatu rezydencji podatkowej na podstawie niemiecko-polskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dla
celów potrącenia u źródła podatku z tytułu świadczonych na terenie Niemiec robót budowlanych (§ 48 niem. Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych [Einkommensteuergesetz, EStG])
einer Bescheinigung über die umsatzsteuerliche Registrierung (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)
zaświadczenia o rejestracji podatnika podatku od towarów i usług (numer VAT)
Angaben zur Person der/des Steuerpflichtigen / Dane osobowe podatnika
Name und Vorname der natürlichen Person bzw. Name
der juristischen Person
Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej
Geburtsdatum der natürlichen Person
Data urodzenia osoby fizycznej
Ständige Wohnstätte (Mittelpunkt der Lebensinteres- Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort
sen) der natürlichen Person bzw. Ort der Leitung der Ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość
juristischen Person in Polen
Stałe miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych)
osoby fizycznej lub miejsce zarządu osoby prawnej w Polsce
Art der Tätigkeit des Unternehmens (Gewerbezweig)
Rodzaj działalności przedsiębiorstwa
Steuernummer und ggf. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Polen
Numer identyfikacji podatkowej lub numer VAT nadany w
Polsce

Datum / Data

Unterschrift der/des Antragsteller(s) / Podpis wnioskodawcy

II. Bescheinigung der polnischen Steuerverwaltung /
Zaświadczenie polskiej administracji podatkowej
Gemäß der in Abschnitt I gestellten Anträge wird für den/die dort genannte(n) Steuerpflichtige(n) bestätigt, das
der/die Steuerpflichtige
Zgodnie z wnioskami złożonymi w Części I niniejszym zaświadcza się, że wymieniony podatnik
in der Republik Polen ansässig ist
jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej
im Zeitraum vom
bis
in der Republik Polen ansässig war
w okresie od
………………... do ……….……….. był rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej
in der Republik Polen umsatzsteuerlich registriert ist
jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako podatnik podatku od towarów i usług
und dass nichts bekannt ist, was zu den gemachten Angaben über die persönlichen Verhältnisse (Abschnitt I) in
Widerspruch steht / i że nie są znane żadne fakty, które byłyby sprzeczne z podanymi w Części I informacjami o sytuacji
osobistej podatnika.
Finanzamt / Urząd skarbowy

………………………………………………………………………………………

Straße, Hausnummer / Ulica, numer domu

………………………………………………………………………………………

Postleitzahl, Ort / Kod pocztowy, miejscowość ………………………………………………………………………………………

Datum / Data

Dienstsiegel / Pieczęć służbowa

Unterschrift / Podpis

……………………………………………………………………..
Vor- und Nachname / Imię i nazwisko

…………………………………………………………………….
Anschrift / Adres

……………………………………………………………………..

Auftrag und Vollmacht
Zlecenie i pełnomocnictwo
Hiermit beauftrage ich und bevolmächtige
Niniejszym udzielam zlecenia i upoważniam
Herr Waldemar Kościukiewicz
Frau Agnieszka Kołodziej
TAXREFUND Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 51A
59-900 Zgorzelec
alle Formalitäten bei Gewerbeamt Görlitz zu erledigen und alle sonstigen zur
Reisegewerbekartebeantragung notwendigen Formalitäten durchzuführen.
Do reprezentowania mnie i przeprowadzenia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem
pozwolenia Reisegewerbekarte w urzędzie miasta Görlitz.

…………………………………………………….
Datum und Unterschrift/ Data i podpis




















  
  











 


    




 



  





          
      
         

            
          
      
 
   







 


Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland im
Ab Zeitpunkt
Rahmen der ArbeitnehmerÜBERLASSUNG
Od dnia
Liczba pracowników zatrudnionych w Niemczech w ramach pracy
TYMCZASOWEJ
Die Arbeitnehmerüberlassung erschöpft sich im bloßen Zurverfügungstellen von Arbeitskräften, die der Dritte (Entleiher)
nach eigenen betrieblichen Erfordernissen in seinem Betrieb einsetzt.
Praca tymczasowa polega na samym udostępnieniu pracowników, których osoba trzecia (pracodawca użytkownik) zgodnie z
potrzebami zatrudnia we własnym zakładzie.
Die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung ist nach § 1 Abs. 1 Satz 1 (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) AÜG
grundsätzlich erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung erfolgt durch die zuständige Bundesagentur
für Arbeit (für Polen: Bundesagentur für Arbeit Düsseldorf, Grafenberger Allee 300, 40237 Düsseldorf - Telefon: +49 211
4306-400, E-Mail: Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de)
Zgodnie z § 1 ust. 1 zd. 1 niem. Ustawy o pracy tymczasowej [Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG] zarobkowe udostępnianie
pracowników tymczasowych wymaga zezwolenia, którego udziela właściwa Federalna Agencja Pracy [Bundesagentur für Arbeit]
(dla Polski: Bundesagentur für Arbeit Düsseldorf, Grafenberger Allee 300, 40237 Düsseldorf - Telefon: +49 211 4306-400, e-mail:
Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de).
Bitte die Erlaubnis zur gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung in Kopie übersenden!
Prosimy o przesłanie kopii zezwolenia na zarobkowe udostępnianie pracowników tymczasowych!
Die überlassenen Arbeitnehmer werden im Baugewerbe eingesetzt:
Pracownicy tymczasowi są zatrudniani w branży budowlanej:
ja / tak
Der erste Einsatzort der Arbeitnehmerüberlassung erfolgt am folgenden Ort:
Pierwsze miejsce świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych:
Lohnkonten werden geführt in
Konta płac będą prowadzone w

nein / nie

Anschrift:
Adres:

Der für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeitslohn bzw. die für die Lohnabrechnung maßgebenden
Daten werden ermittelt in:
Miejsce, w którym obliczana jest wysokość wynagrodzeń będąca podstawą potrącenia podatku / ustalane są dane istotne dla
rozliczenia wynagrodzeń:
Anschrift der Betriebsstätte:
Adres zakładu:
Ein selbstständiges Dienstleistungsunternehmen (z.B. Steuerberater), das für einen Arbeitgeber die Lohnabrechnungen
durchführt, ist keine lohnsteuerliche Betriebsstätte, vgl. R 41.3 der Lohnsteuer-Richtlinien).
Samodzielna firma (np. doradca podatkowy) wykonująca usługowo rozliczenia wynagrodzeń dla przedsiębiorcy nie stanowi zakładu
w rozumieniu przepisów podatkowych, por. R 41.3 Wytycznych ds. podatku dochodowego od wynagrodzeń [LohnsteuerRichtlinien].
Die jährlich zu entrichtende Lohnsteuer beträgt voraussichtlich
Roczny należny podatek od wynagrodzeń wyniesie prawdopodobnie
0 € bis 1.080 €
od 0 € do 1080 €

Lohnsteuer-Anmeldung
ist jährlich zu übermitteln
deklaracja roczna

bis 5.000 €
do 5000 €

Lohnsteuer-Anmeldung
vierteljährlich
deklaracja kwartalna

mehr als 5.000 €
powyżej 5000 €

Lohnsteuer-Anmeldung
monatlich
deklaracja miesięczna

Die Lohnsteuer-Anmeldung sind grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auf elektronischem Weg nach
Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung zu übermitteln (§ 41 a Abs. 1 Satz 2 EStG).
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.elster.de
Deklaracje dla podatku dochodowego od wynagrodzeń należy przesyłać na formularzu urzędowym drogą elektroniczną zgodnie z
niem. Rozporządzeniem o przesyłaniu danych podatkowych [Steuerdaten-Übermittlungsverordnung] (§ 41 a ust. 1 zd. 2 EStG).
Więcej informacji na stronie www.elster.de
Es wird darum gebeten, den Fragebogen vollständig ausgefüllt und mit den angeforderten Nachweisen und Unterlagen
einzureichen, da dies zur Beurteilung Ihrer Unternehmereigenschaft/umsatzsteuerlichen Ansässigkeit und der örtlichen
Zuständigkeit für die Zuteilung einer entsprechenden Steuernummer notwendig ist.
Prosimy o kompletne wypełnienie formularza i dołączenie do niego wszystkich wymaganych dokumentów. Jest to konieczne w celu
ustalenia Państwa statusu jako przedsiębiorcy, rezydencji podatkowej oraz właściwości miejscowej organu przydzielającego numer
podatkowy
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind.
Zgodnie z moją wiedzą i sumieniem potwierdzam, że powyższe informacje są prawidłowe i kompletne.

_____________________

________________________________________

Datum
Data

Unterschrift des Unternehmers
Podpis przedsiębiorcy
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