
1 DANE OSOBOWE - prosimy w miarę możliwości wypełnić jak najdokładniej i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

2 UMOWA - proszę podpisać i zaznaczyć wybraną opcję odpłatności. Jeden egzamplarz umowy proszę zostawić sobie.

3 ZAŚWIADCZENIE KRAJE UE/EOG  -  BESCHEINIGUNG UE/EWR  - tj. zaświadczenia o dochodach w Polsce
Należy wpisać swoje dochody i dane osobowe oraz część polskojęzyczną potwierdzić w swoim urzędzie skarbowym w Polsce.

4 DRUK EINNAHMEN - AUSGABEN -  Prosimy wpisać kwoty przychodów i wydatków lub  dołączyć  kopie rachunków i/lub faktur.

5 INFORMACJA O POBIERANYCH ŚWIADCZENIACH I DOFINANSOWANIACH w Niemczech np. Krankengeld, Arbeitslosengeld, 
Coronahilfe itp.

6 LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG - roczne zaświadczenie o zarobkach i podatkach odprowadzonych w Niemczech
Dotyczy tylko sytuacji, kiedy poza dochodami z działaności gospodarczej uzyskał Pan/Pani w niemczech także dochody  
z pracy najemnej.

7 Potwierdzenie założenia działalności gospodarczej w Niemczech - GEWERBE ANMELDUNG (Jeśli dotyczy) 

8 ANGABE DER BANKVERBINDUNG FŰR STEUERERSTATTUNGEN - oświadczenie o rachunku bankowym do zwrotu podatku
Prosimy wypełnić i podpisać jeśli spodziewa się Pan/Pani zwrotu podatku.

9 DECYZJA PODATKOWA za rok poprzedni, jeśli rozliczenie podatku nastąpiło przez inną firmę.

10 WYKAZ PRZEJAZDÓW do domu w Polsce oraz pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania lub bilety za te przejazdy. 
W celu potwierdzenia dojazdów własnym samochodem warto dostarczyć zaświadczenia o przeglądach/naprawach 
potwierdzone przez stację kontorli pojazdów lub mechanika samochodowego lub inne dokumenty, na których
powinny być wskazane stany licznika na początku i na końcu rozliczanego okresu.
Ponadto należy załączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.

11 DOKUMENTY, KTÓRE MOGĄ POTWIERDZIĆ ZMIANY MIEJSC ZAMIESZKANIA W NIEMCZECH 
(np. zameldowania/wymeldowania, umowy najmy mieszkania, rachunki hotelowe itp.)

12 ZAŚWIADCZENIE O ODPROWADZONYCH W POLSCE SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZUS za okres
zatrudnienia w Niemczech. Potwierdzenia ubezpieczeń prywatnych od kosztów leczenia za garnicą itp.

TAXREFUND Sp.z o.o.

ul. Armii Krajowej 51A

59-900 Zgorzelec

biuro@taxrefund.pl

lub e-mailem na adres:

       Instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów

 Dokumenty niezbędne do spodządzenia niemieckiej deklaracji podatkowej:

Dokumenty przydatne i zalecane przy zarobkach ponad 10.000 € za rok:

 Komplet dokumentów  proszę wysłać listem poleconym na nasz adres:

przy działalności gospodarczej w Niemczech

Roczna deklaracja podatkowa
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NIP 615-20-42-800,  REGON 022040666 Telefon +48 75 7719765, Fax +48 6112054 Kapitał zakładowy: 75.000 zł
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DANE OSOBOWE D
Załącznik do umowy - Niemcy - rok 20….....

1. DANE KLIENTA - prosimy używać drukowanych liter

Nazwisko Data urodzenia:

Imię Stan cywilny

Kod, miejscowość PESEL:

Ulica i numer

Zawód wykonywany w Niemczech E-mail:

Data rozpoczęcia pracy w Niemczech

Data zakończenia pracy w Niemczech

* Dochody w Polsce w w/w roku podatkowym (PLN brutto):

* Dochody w innych krajach niż Polska i Niemcy (EUR brutto):

* jeżeli nie miał(a) Pan/Pani dochodów  to proszę wspisać 0,00       

2. WSPÓŁMAŁŻONEK I DZIECI

Nazwisko Data urodzenia:

Imię Data ślubu:

Dochody opodatkowane w Polsce* w w/w roku podatkowym (PLN brutto):

1.

2.

3.

4.

5.

3. ADRESY ZAMIESZKANIA W NIEMCZECH

Adresy zamieszkania za granicą  w danym roku podatkowym Od dnia Do dnia Poniesione koszty zakwaterowania

Proszę załączyć dokumenty poświadczające zamieszkanie (umowa, zameldowanie) oraz poniesione koszty.

4. HISTORIA ZATRUDNIENIA 

Czy w danym roku podatkowym była  zarejestrowana działalkość gospodarcza w Niemczech?

Czy we wcześniejszych latach podatkowych pracował/a Pan/Pani w Niemczech? Jeśli tak to w jakim okresie.      1

2

Czy w kolejnym/obecnym roku podatkowym pracował/a Pani w Niemczech? Jeśli tak to w jakim okresie. 1

2

Czy w poprzednim roku podatkowym rozliczał/a się Pan/Pani z podatku w Niemczech sam/sama lub przez inną firmę? 

Jeśli tak to proszę załaczyć decyzję podatkową.

      rozliczałem się u was już wcześniej                     dowiedziałem się od znajomych  znalazłem informację w internecie

      przeczytałem ulotkę/ reklamę                     inaczej, jak?............................

Data i podpis: …………………………………..

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 postanowień umowy 

zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie www.taxrefund.pl.

5. W JAKI SPOSÓB TRAFIŁ PAN/TRAFIŁA PANI DO NASZEJ FIRMY?

Osoby owdowiałe lub rozwiedzione, które mają na utrzymaniu dzieci prosimy o podanie danych byłego współmałżonka oraz daty owdowienia lub rozwodu.

Jeżeli dziecko jest pełnoletnie i uczy się / studiuje albo jest bezrobotne to proszę zaznaczyć X w kratce

Proszę wypełnić, jeżeli w okresie pracy w Niemczech zmieniał(a) Pan/Pani miejsca zamieszkania

Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia
Czy się 
uczy?
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Wysokość wypłaconego w danym 
roku Kindergeld (suma)

Czy był składany wniosek o 
Kindergeld ?



Klient (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………….……………………………….

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………….

U  M  O  W  A NIEMCY
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KLIENT oświadcza, że zleca Firmie „Taxrefund” Sp. z o.o.  z siedzibą 59-900 Zgorzelec,                 ul. 
Armii Krajowej 51A, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział 
Gospodarczy KRS 0000444954, reprezentowaną przez Agnieszkę Kołodziej – Prezesa Zarządu lub 
Waldemara Kościukiewicza – Prokurenta, prowadzenie sprawy rocznego rozliczenia podatkowego za 
granicą NIEMCY – rok podatkowy…………............................ na niżej podanych warunkach. 
 

§ 1  

 Zakres usług  
Zamiarem stron jest doprowadzenie do wypłaty na rzecz Klienta nadpłaty podatku dochodowego 
przez zagraniczny urząd skarbowy, albo zmniejszenie jego zobowiązań podatkowych lub spełnienie 
ciążącego na kliencie obowiązku złożenia zeznania podatkowego za granicą . Usługa świadczona 
przez „Taxrefund” Sp. z o.o. na podstawie niniejszej umowy jest usługą biurowo-tłumaczeniową i nie 
obejmuje udzielania porad prawnych, podatkowych lub majątkowych ani nie stanowi zastępstwa      w 
czynnościach prawnych. Stroną w postępowaniu podatkowym przed zagranicznym urzędem 
skarbowym pozostaje Klient. Zakres usług wykonywanych przez firmę „Taxrefund” Sp. z o.o. na rzecz 
Klienta obejmuje: 
1. Dostarczenie wymaganych druków i formularzy koniecznych do zebrania danych  opracowania 
zagranicznego zeznania podatkowego. 
2. Założenie indywidualnych akt sprawy oraz gromadzenie i przechowywanie kopii dokumentów przez 
okres zgodny ze specyfiką sprawy. 
3. Pomoc w wypełnieniu zagranicznych formularzy podatkowych oraz przesłanie ich do urzędu 
skarbowego za granicą. 
4. Informowanie Klienta o przebiegu sprawy, w tym o takich faktach jak data wysłania zeznania 
podatkowego oraz prognozowana wysokość zwrotu podatku oraz w razie potrzeby pomoc               w 
korespondencji z zagranicznym urzędem w sprawie uzupełniania dokumentów lub informacji. Pomoc 
polega na zaproponowaniu treści odpowiedzi w języku obcym w formie gotowej do podpisu oraz 
monitowaniu urzędu do chwili wydania decyzji podatkowej i wypłaty zwrotu podatku. 
5. Udostępnienie adresu doręczeniowego do odbioru decyzji podatkowej oraz w razie potrzeby 
przyjęcie zwrotu podatku na zagraniczny rachunek bankowy lub realizacja zagranicznego czeku. 
 

§2   

Współdziałanie Klienta 
1.  Do Klienta należy wykonywanie na koszt własny niżej wymienionych czynności: 
a) terminowe udzielanie potrzebnych informacji i dostarczenie prawidłowo wypełnionych oraz zależnie 
od potrzeb podpisanych, przetłumaczonych lub potwierdzonych urzędowo dokumentów, formularzy 
zawierających wymagane dane zgodnie i instrukcjami otrzymanymi od „Taxrefund”      Sp. z o.o.; 
b) podpisywanie i w razie potrzeby wysyłanie listem poleconym do zagranicznego urzędu skarbowego 
w/w korespondencji  oraz przechowywanie potwierdzeń nadania;  
c) przesyłanie na adres lub fax „Taxrefund” Sp. z o.o. kopii wszelkiej korespondencji                         z 
zagranicznego urzędu skarbowego w terminie do 10 dni od otrzymania. 
2. Klient jest zobowiązany we własnym interesie do niezwłocznego pisemnego poinformowania 
„Taxrefund” Sp. z o.o. o zmianie swojego adresu korespondencyjnego, numeru telefonu lub numeru 
konta bankowego. W razie szkody spowodowanej niemożnością skontaktowania się z Klientem, nie 
dotarciem przesyłki lub przelewu wysłanego na ostatni podany przez Klienta adres lub rachunek 
bankowy, roszczenia kierowane do „Taxrefund” Sp. z o.o. są wykluczone. Ponadto Klient wyraża 
zgodę na to, aby pisma związane z realizacja niniejszej umowy, w tym rachunki i wezwania do zapłaty, 
były traktowane jako doręczone, jeżeli zostaną wysłane na ostatni adres podany przez Klienta i 
zostaną zwrócone przez pocztę z powodu nieaktualności adresu lub nie podjęcia przesyłki. 
3.  Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować „Taxrefund” Sp. z o.o. o wpływie zwrotu podatku 
lub otrzymaniu decyzji podatkowej. 
4.  W razie załatwiania sprawy przez przedstawiciela Usługodawcy, przedstawiciel jest uprawniony 
do reprezentowania „Taxrefund” Sp. z o.o. w granicach umocowania. Roszczenia wynikające             z 
przekroczenia pełnomocnictwa mogą być kierowane wyłącznie do przedstawiciela. 
 

§3  

Wyłączenie odpowiedzialności 
1.  Zleceniobiorca nie odpowiada za: 
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe;  
b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie skarbowym lub w urzędzie pocztowym; 
c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe; 
d) skutki wynikłe z niedostarczenia przez Klienta, bądź dostarczenia z opóźnieniem wszystkich 
wymaganych dokumentów. 
e) skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Klienta w tym podaniu 
błędnych bądź niepełnych informacji. 
 

§4 

Ochrona danych osobowych 
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 postanowień 
niniejszej umowy zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie www.taxrefund.pl. W ramach 
realizacji niniejszej umowy 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 niniejszej umowy 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 niniejszej umowy, a także przepisów o rachunkowości na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej. 
 

 

 

 

§ 5 

Odpłatność 
1.Opłata za usługę „Taxrefund” Sp. z o.o. jest płatna z góry i wynosi 471,54 PLN + VAT (580 PLN z 
VAT), a za zeznania „zerowe” (brak przychodów i kosztów) 252,00 PLN+ VAT (310 PLN z VAT).  
1a.Przy wspólnym rozliczeniu małżonków, jeśli oboje uzyskiwali dochody z zagranicy, druga osoba 
(ta o mniejszych dochodach) płaci prowizję w wysokości 252 PLN+ VAT (310 PLN)  
1b.W przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej oraz pracy najemnej, należy 
dopłacić prowizję w wysokości  252 PLN+ VAT (310 PLN).  
1c. W razie otrzymania zwrotu podatku lub wydania decyzji zmniejszającej zobowiązanie podatkowe 
należna jest prowizja 10 %  otrzymanego zwrotu podatku (lub zmniejszenia zobowiązania) + 
podatek VAT (łącznie 12,3%), jednakże na poczet tej prowizji zalicza się kwotę wpłaconą z góry. 
2. Gdy kwota prowizji liczonej jako % od zwrotu podatku lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego 
nie przekracza prowizji zapłaconej z góry, to prowizji %-owej nie nalicza się i opłata z góry zaspokaja 
należności „Taxrefund” Sp. z o.o. 
3. Wymienione w pkt 1 i 2 prowizje obowiązują w przypadku prawidłowego wypełnienia przez Klienta 
zestawienia przychodów i kosztów. W takiej sytuacji „Taxrefund” Sp. z o.o. sporządza zeznanie 
podatkowe na podstawie podanych przez Klienta w zestawieniu przychodów i kosztów danych. 
„Taxrefund” Sp. z o.o. nie sprawdza ich poprawności. 
4. Istnieje możliwość zliczenia przychodów i kosztów przez „Taxrefund” Sp. z o.o. W takim przypadku 
za każdy dokument księgowy w walucie EURO należy doliczyć 5,12 PLN + VAT (6,30 PLN), a za 
każdy dokument księgowy w innej walucie 5,53 PLN + VAT (6,60 PLN), przy czym za dowód 
księgowy uważa się każdy dokument dostarczony przez klienta do wglądu i oceny.  
5. Wymienione w pkt 1 i 2 prowizje dotyczą sporządzenia deklaracji podatkowej. Wszelkie pisma 
wyjaśniające do Urzędu wyceniane są indywidualnie i płatne dodatkowo. 
6.  Przy płatności części prowizji po odzyskaniu zwrotu lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego 
usługę uważa się za wykonaną w momencie zapłaty prowizji. W przypadku braku płatności prowizji 
„Taxrefund” Sp. z o.o. podejmie działania, mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie jej do 
końca.  
7. W razie zbiegu uprawnień do różnych rabatów ma zastosowanie tylko jeden rabat najkorzystniejszy 
dla Klienta.  
8. Płatności prowizji należy dokonać w walucie polskiej (w przeliczeniu po kursie średnim waluty wg 
NBP) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zwrotu podatku, chyba że zapłacono z góry lub 
późniejszy termin zapłaty wynika z faktury, rozliczenia lub wezwania do zapłaty przesłanego przez 
„Taxrefund” Sp. z o.o. 
9. W przypadku, gdy od wysłania zeznania podatkowego do urzędu minęło ponad 9 miesięcy, a Klient 
nie udziela informacji wymienionej w §2 punkt 3 lub nie odbiera wysłanej do niego korespondencji to 
„Taxrefund” Sp. z o.o. ma prawo domagać się niezwłocznej zapłaty prowizji naliczonej od 
prognozowanej kwoty zwrotu podatku lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego. 
10. W razie zalegania z płatnością do należności mogą być doliczone odsetki ustawowe licząc od dnia 
wydania decyzji podatkowej oraz ryczałtowe koszty windykacji w wysokości 8 PLN + VAT za każdy 
dzień opóźnienia płatności.  

§6  

Odstąpienie od umowy 
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), Klientowi przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.  
2. Prawo odstąpienia wskazane w ust. 1 nie przysługuje w przypadku, gdy Taxrefund sp. z.o.o. za 
wyraźną zgodą Klienta sporządziła i wysłała deklarację podatkową do urzędu skarbowego przed 
upływem terminu wskazanego w ust.1. Klient zgadzając się na realizację usługi przed upływem 
terminu wskazanego w ust.1 akceptuje okoliczność, że przez wyrażenie w/w zgody traci prawo do 
odstąpienia od niniejszej umowy. 
3. W razie braku zgody na przystąpienie do realizacji usługi przed upływem okresu do wykonania 
prawa odstąpienia, Taxrefund sp. z o.o. przystąpi do wykonania usługi nie wcześniej niż po upływie 
terminu na odstąpienie od umowy. 
4. Po upływie terminu na odstąpienie od umowy strony mogą odstąpić od tej umowy do chwili wysłania 
dokumentów do zagranicznego urzędu skarbowego.  
5. W przypadku odstąpienia od umowy przed wysłaniem zeznania podatkowego do urzędu, ale po 
opracowaniu przez „Taxrefund” Sp. z o.o. zeznania podatkowego, odpłatność za zliczenie 
przychodów i kosztów nie podlega zwrotowi. Firmie „Taxrefund” Sp. z o.o. należy się ponadto zwrot 
części poniesionych kosztów w wysokości 300 PLN brutto.   
6. Dokumenty będą przechowywane w biurze Taxrefund sp. z o.o. do czasu odebrania ich przez 
klienta, jednak maksymalnie przez okres 6 miesięcy od daty odstąpienia przez Klienta od umowy, po 
tym czasie zostaną zniszczone.  

§7  

Postanowienia końcowe 
1.  Umowa sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
Umowa jest ważna bez skreśleń, dopisków i poprawek odręcznych. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. W razie sporu sądowego strony wybierają sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 
 
 
Dokonałem płatności – kwotę............................wpłaciłem dnia..................................... 

 

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



Klient (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………….……………………………….

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………….

U  M  O  W  A NIEMCY

 

EUR: Alior Bank PL36 2490 0005 0000 4600 9046 0523  Swift code: ALBPPLPW "TAXREFUND" Sp. z o.o.  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

PLN: Alior Bank  78 2490 0005 0000 4530 6876 6537 ul. Armii Krajowej 51A, 59-900 Zgorzelec  IX Wydział Gospodarczy  KRS 0000444954

NIP 615-20-42-800,  REGON 022040666 Telefon +48 75 7719765, Fax +48 75 6112054 Kapitał zakładowy: 75.000 zł

www.taxrefund.pl    ::    BIURO RACHUNKOWE DLA PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ    ::     biuro@taxrefund.pl

 
 

 
KLIENT oświadcza, że zleca Firmie „Taxrefund” Sp. z o.o.  z siedzibą 59-900 Zgorzelec,                 ul. 
Armii Krajowej 51A, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział 
Gospodarczy KRS 0000444954, reprezentowaną przez Agnieszkę Kołodziej – Prezesa Zarządu lub 
Waldemara Kościukiewicza – Prokurenta, prowadzenie sprawy rocznego rozliczenia podatkowego za 
granicą NIEMCY – rok podatkowy…………............................ na niżej podanych warunkach. 
 

§ 1  

 Zakres usług  
Zamiarem stron jest doprowadzenie do wypłaty na rzecz Klienta nadpłaty podatku dochodowego 
przez zagraniczny urząd skarbowy, albo zmniejszenie jego zobowiązań podatkowych lub spełnienie 
ciążącego na kliencie obowiązku złożenia zeznania podatkowego za granicą . Usługa świadczona 
przez „Taxrefund” Sp. z o.o. na podstawie niniejszej umowy jest usługą biurowo-tłumaczeniową i nie 
obejmuje udzielania porad prawnych, podatkowych lub majątkowych ani nie stanowi zastępstwa      w 
czynnościach prawnych. Stroną w postępowaniu podatkowym przed zagranicznym urzędem 
skarbowym pozostaje Klient. Zakres usług wykonywanych przez firmę „Taxrefund” Sp. z o.o. na rzecz 
Klienta obejmuje: 
1. Dostarczenie wymaganych druków i formularzy koniecznych do zebrania danych  opracowania 
zagranicznego zeznania podatkowego. 
2. Założenie indywidualnych akt sprawy oraz gromadzenie i przechowywanie kopii dokumentów przez 
okres zgodny ze specyfiką sprawy. 
3. Pomoc w wypełnieniu zagranicznych formularzy podatkowych oraz przesłanie ich do urzędu 
skarbowego za granicą. 
4. Informowanie Klienta o przebiegu sprawy, w tym o takich faktach jak data wysłania zeznania 
podatkowego oraz prognozowana wysokość zwrotu podatku oraz w razie potrzeby pomoc               w 
korespondencji z zagranicznym urzędem w sprawie uzupełniania dokumentów lub informacji. Pomoc 
polega na zaproponowaniu treści odpowiedzi w języku obcym w formie gotowej do podpisu oraz 
monitowaniu urzędu do chwili wydania decyzji podatkowej i wypłaty zwrotu podatku. 
5. Udostępnienie adresu doręczeniowego do odbioru decyzji podatkowej oraz w razie potrzeby 
przyjęcie zwrotu podatku na zagraniczny rachunek bankowy lub realizacja zagranicznego czeku. 
 

§2   

Współdziałanie Klienta 
1.  Do Klienta należy wykonywanie na koszt własny niżej wymienionych czynności: 
a) terminowe udzielanie potrzebnych informacji i dostarczenie prawidłowo wypełnionych oraz zależnie 
od potrzeb podpisanych, przetłumaczonych lub potwierdzonych urzędowo dokumentów, formularzy 
zawierających wymagane dane zgodnie i instrukcjami otrzymanymi od „Taxrefund”      Sp. z o.o.; 
b) podpisywanie i w razie potrzeby wysyłanie listem poleconym do zagranicznego urzędu skarbowego 
w/w korespondencji  oraz przechowywanie potwierdzeń nadania;  
c) przesyłanie na adres lub fax „Taxrefund” Sp. z o.o. kopii wszelkiej korespondencji                         z 
zagranicznego urzędu skarbowego w terminie do 10 dni od otrzymania. 
2. Klient jest zobowiązany we własnym interesie do niezwłocznego pisemnego poinformowania 
„Taxrefund” Sp. z o.o. o zmianie swojego adresu korespondencyjnego, numeru telefonu lub numeru 
konta bankowego. W razie szkody spowodowanej niemożnością skontaktowania się z Klientem, nie 
dotarciem przesyłki lub przelewu wysłanego na ostatni podany przez Klienta adres lub rachunek 
bankowy, roszczenia kierowane do „Taxrefund” Sp. z o.o. są wykluczone. Ponadto Klient wyraża 
zgodę na to, aby pisma związane z realizacja niniejszej umowy, w tym rachunki i wezwania do zapłaty, 
były traktowane jako doręczone, jeżeli zostaną wysłane na ostatni adres podany przez Klienta i 
zostaną zwrócone przez pocztę z powodu nieaktualności adresu lub nie podjęcia przesyłki. 
3.  Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować „Taxrefund” Sp. z o.o. o wpływie zwrotu podatku 
lub otrzymaniu decyzji podatkowej. 
4.  W razie załatwiania sprawy przez przedstawiciela Usługodawcy, przedstawiciel jest uprawniony 
do reprezentowania „Taxrefund” Sp. z o.o. w granicach umocowania. Roszczenia wynikające             z 
przekroczenia pełnomocnictwa mogą być kierowane wyłącznie do przedstawiciela. 
 

§3  

Wyłączenie odpowiedzialności 
1.  Zleceniobiorca nie odpowiada za: 
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe;  
b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie skarbowym lub w urzędzie pocztowym; 
c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe; 
d) skutki wynikłe z niedostarczenia przez Klienta, bądź dostarczenia z opóźnieniem wszystkich 
wymaganych dokumentów. 
e) skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Klienta w tym podaniu 
błędnych bądź niepełnych informacji. 
 

§4 

Ochrona danych osobowych 
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 postanowień 
niniejszej umowy zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie www.taxrefund.pl. W ramach 
realizacji niniejszej umowy 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 niniejszej umowy 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 niniejszej umowy, a także przepisów o rachunkowości na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej. 
 

 

 

 

§ 5 

Odpłatność 
1.Opłata za usługę „Taxrefund” Sp. z o.o. jest płatna z góry i wynosi 471,54 PLN + VAT (580 PLN z 
VAT), a za zeznania „zerowe” (brak przychodów i kosztów) 252,00 PLN+ VAT (310 PLN z VAT).  
1a.Przy wspólnym rozliczeniu małżonków, jeśli oboje uzyskiwali dochody z zagranicy, druga osoba 
(ta o mniejszych dochodach) płaci prowizję w wysokości 252 PLN+ VAT (310 PLN)  
1b.W przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej oraz pracy najemnej, należy 
dopłacić prowizję w wysokości  252 PLN+ VAT (310 PLN).  
1c. W razie otrzymania zwrotu podatku lub wydania decyzji zmniejszającej zobowiązanie podatkowe 
należna jest prowizja 10 %  otrzymanego zwrotu podatku (lub zmniejszenia zobowiązania) + 
podatek VAT (łącznie 12,3%), jednakże na poczet tej prowizji zalicza się kwotę wpłaconą z góry. 
2. Gdy kwota prowizji liczonej jako % od zwrotu podatku lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego 
nie przekracza prowizji zapłaconej z góry, to prowizji %-owej nie nalicza się i opłata z góry zaspokaja 
należności „Taxrefund” Sp. z o.o. 
3. Wymienione w pkt 1 i 2 prowizje obowiązują w przypadku prawidłowego wypełnienia przez Klienta 
zestawienia przychodów i kosztów. W takiej sytuacji „Taxrefund” Sp. z o.o. sporządza zeznanie 
podatkowe na podstawie podanych przez Klienta w zestawieniu przychodów i kosztów danych. 
„Taxrefund” Sp. z o.o. nie sprawdza ich poprawności. 
4. Istnieje możliwość zliczenia przychodów i kosztów przez „Taxrefund” Sp. z o.o. W takim przypadku 
za każdy dokument księgowy w walucie EURO należy doliczyć 5,12 PLN + VAT (6,30 PLN), a za 
każdy dokument księgowy w innej walucie 5,53 PLN + VAT (6,60 PLN), przy czym za dowód 
księgowy uważa się każdy dokument dostarczony przez klienta do wglądu i oceny.  
5. Wymienione w pkt 1 i 2 prowizje dotyczą sporządzenia deklaracji podatkowej. Wszelkie pisma 
wyjaśniające do Urzędu wyceniane są indywidualnie i płatne dodatkowo. 
6.  Przy płatności części prowizji po odzyskaniu zwrotu lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego 
usługę uważa się za wykonaną w momencie zapłaty prowizji. W przypadku braku płatności prowizji 
„Taxrefund” Sp. z o.o. podejmie działania, mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie jej do 
końca.  
7. W razie zbiegu uprawnień do różnych rabatów ma zastosowanie tylko jeden rabat najkorzystniejszy 
dla Klienta.  
8. Płatności prowizji należy dokonać w walucie polskiej (w przeliczeniu po kursie średnim waluty wg 
NBP) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zwrotu podatku, chyba że zapłacono z góry lub 
późniejszy termin zapłaty wynika z faktury, rozliczenia lub wezwania do zapłaty przesłanego przez 
„Taxrefund” Sp. z o.o. 
9. W przypadku, gdy od wysłania zeznania podatkowego do urzędu minęło ponad 9 miesięcy, a Klient 
nie udziela informacji wymienionej w §2 punkt 3 lub nie odbiera wysłanej do niego korespondencji to 
„Taxrefund” Sp. z o.o. ma prawo domagać się niezwłocznej zapłaty prowizji naliczonej od 
prognozowanej kwoty zwrotu podatku lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego. 
10. W razie zalegania z płatnością do należności mogą być doliczone odsetki ustawowe licząc od dnia 
wydania decyzji podatkowej oraz ryczałtowe koszty windykacji w wysokości 8 PLN + VAT za każdy 
dzień opóźnienia płatności.  

§6  

Odstąpienie od umowy 
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), Klientowi przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.  
2. Prawo odstąpienia wskazane w ust. 1 nie przysługuje w przypadku, gdy Taxrefund sp. z.o.o. za 
wyraźną zgodą Klienta sporządziła i wysłała deklarację podatkową do urzędu skarbowego przed 
upływem terminu wskazanego w ust.1. Klient zgadzając się na realizację usługi przed upływem 
terminu wskazanego w ust.1 akceptuje okoliczność, że przez wyrażenie w/w zgody traci prawo do 
odstąpienia od niniejszej umowy. 
3. W razie braku zgody na przystąpienie do realizacji usługi przed upływem okresu do wykonania 
prawa odstąpienia, Taxrefund sp. z o.o. przystąpi do wykonania usługi nie wcześniej niż po upływie 
terminu na odstąpienie od umowy. 
4. Po upływie terminu na odstąpienie od umowy strony mogą odstąpić od tej umowy do chwili wysłania 
dokumentów do zagranicznego urzędu skarbowego.  
5. W przypadku odstąpienia od umowy przed wysłaniem zeznania podatkowego do urzędu, ale po 
opracowaniu przez „Taxrefund” Sp. z o.o. zeznania podatkowego, odpłatność za zliczenie 
przychodów i kosztów nie podlega zwrotowi. Firmie „Taxrefund” Sp. z o.o. należy się ponadto zwrot 
części poniesionych kosztów w wysokości 300 PLN brutto.   
6. Dokumenty będą przechowywane w biurze Taxrefund sp. z o.o. do czasu odebrania ich przez 
klienta, jednak maksymalnie przez okres 6 miesięcy od daty odstąpienia przez Klienta od umowy, po 
tym czasie zostaną zniszczone.  

§7  

Postanowienia końcowe 
1.  Umowa sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
Umowa jest ważna bez skreśleń, dopisków i poprawek odręcznych. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. W razie sporu sądowego strony wybierają sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 
 
 
Dokonałem płatności – kwotę............................wpłaciłem dnia..................................... 

 

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



 

    







































































      

 

 

  

 

   

 

             



 



 











 

  



 

 

     





  



  



























 

             





 

 































































         





  

 

   

  

                     

 

     



     













       

      



 

        

  

      

                    

                   

      

 

     



 



 

 

      

 







  

 

   

  















       

      



  

 











 





































































  

 

   

  

          

 

     



     















 

        

  

      

                    

                  

      

 

     



 



 

 

      

 







  

 

   

  

















  

        

          

       

      

       

      

 







Einahmen-Ausgaben Zestawienie przychodów i kosztów w roku ………….…..……

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….

Steuernummer……………………………………………………………………Finanzamt…………………………………………………………

Przychody Netto (EURO) VAT Brutto (EURO)

Przychody opodatkowane VAT

Przychody (13B)

Przychody (Kleinunternehmer)

Corona Hilfe

Wydatki Netto (EURO) Brutto (EURO)

Towary, materiały

Narzędzia

Podwykonawcy  (13B)

Usługi obce

Telefon, internet

Noclegi, koszty podróży służbowych

Leasing

Koszty benzyny

Koszty użytkowania samochodu (np. naprawy)

inne 

inne

inne

inne

Zapłacony podatek VAT* (proszę załączyć potwierdzenia):

*UWAGA podatek VAT za grudzień lub IV kwartał powinien być zapłacony do dnia 10.01 roku następnego.

podpis ………………………………………………………………..

Przychody i koszty powinny być wpisane w walucie EURO. Dowody księgowe w innych walutach należy wpisać w 

kwocie brutto, przeliczone wg kursu średniego z dnia poprzedniego.

UWAGA! Zeznanie podatkowe zostanie sporządzone na podstawie podanych powyżej danych. Firma 

TAXREFUND nie sprawdza poprawności powyższych wyliczeń i nie bierze za nie odpowiedzialności.                                                                                                                                                

Istnieje mozliwość zliczenia przychodów/kosztów przez naszą firmę. W takim przypadku za każdy dowód 

księgowy w EURO należy doliczyć 6,30 zł, a za każdy dokument księgowy w innej walucie należy doliczyć 

6,60 zł





 











 



















    

 











        

   



   

 



   

   

 



  

  



 

 

    

    

        



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

Name, Vorname / Nazwisko, Imię Jahr / Rok

……………………………………………………………………………………………………….....................
Eigener Hausstand (ständiger Wohnsitz), Anschrift / Własne gospodarstwo domowe (stałe miejsce zamieszkania), adres

1. Fahrten zwischen dem Arbeitsort und eigenem Hausstand (Familienheimfahrten)
Przejazdy między miejscem pracy i miejscem stałego zamieszkania (wyjazdy do domu w Polsce*) 

*maksymalnie raz w tygodniu

Beschäftigungsort Von- Datum Bis - Datum Anzahl der Fahrten gefahrene km Kennzeichnen

Adres  zatrudnienia Od - data Do - data Ilość wykonanych 

przejazdów (w jedną 

stronę)

Ilość km w jedną stronę Numer 

rejestracyjny

1

2

3

4

5

6

7

2. Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte

Dojazdy do pracy*  - Przejazdy pomiędzy miejscem zamieszkania (w Niemczech lub w Polsce) a miejscem pracy. 

* codziennie lub częściej niż raz w tygodniu

Wohnort Arbeitstätte Beginn - Datum Ende - Datum Entfernung Tage
Miejsce zamieszkania-adres Miejsce pracy - adres Rozpoczęcie - data Zakończenie - data Odległość km  (w jedną 

stronę)

Il. dni

1

2

3

4

5

6

7

3. Fahrkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln / koszty przejazdów transportem publicznym

Anzahl der beigefügten Fahrkarten / ilość załączonych bietów

Summe der Fahrkosten/ suma wydatków na przejazdy (biletów)

Ort, Datum, Unterschrift / miejscowość, data, podpis     …..........................................................................

UWAGA! Należy wykazać  tylko te przejazdy, które były realizowane na własny koszt.  Do powyższych wykazów należy załączyć kopię 

dowodu rejestracyjnego oraz uwiarygodnić przebieg pojazdu, załączając dokumenty pokazujące stan licznika (zaświadczenia od 

mechanika, przeglądy itp.)


