801 011 042

Waldemar Kościukiewicz

www.taxrefund.pl

www.pracabezgranic.info

instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów

AUSTRIA
Aby ubiegac sie o zwrot podatku dochodowego zaplaconego w Austrii
PROSIMY PRZYGOTOWAC NASTEPUJACE DOKUMENTY !
1 Oryginał karty podatkowej ( Lohnzettel )
Jezeli nie posiada ani karty podatkowej to nalezy wystapic o to do pracodawcy. W razie trudności w tej sprawie proszę przysłać
proszę przysłać dokumenty bez tego dokumentu i skontaktować się z nami telefonicznie.

2 Dokladne wypełnienie druku "Dane do rozliczenia "
3 Kopia dowodu osobistego (obie strony)
4 Podpisanie ostatniej strony formularza podatkowego L1 (Erklärung zur ArbeitnehmerInnenveranlagung)
Prosze nic nie wpisywac odrecznie, poniewaz caly formularz zostanie wypelniony przy pomocy drukarki. Proszę tylko podpisać
po prawej stronie druku w miejscu "Datum, Unterschrift"
Uwaga! Proszę zwrócić uwagę, że za każdy rok podatkowy jest nieco inny formularz. Formularze za wcześniejsze lata są dostępne
do pobrania:
www.zwrotpodatku.pracabezgranic.info/druki/L1-2008.pdf

www.zwrotpodatku.pracabezgranic.info/druki/L1-2006.pdf

www.zwrotpodatku.pracabezgranic.info/druki/L1-2007.pdf

www.zwrotpodatku.pracabezgranic.info/druki/L1-2005.pdf

5 Wypelnienie zaswiadczenia o dochodach w Polsce i potwierdzenie w polskim Urzedzie Skarbowym
formularz - Zaswiadczenie UE/EEA

6 O ile jest Pani/Pan w posiadaniu: przyslanie kopii zameldowania i wymeldowania w Austrii oraz innych
dokumentów jak np. pozwolenia na prace itp.. dokumentujace przebieg pobytu i pracy w Austrii
7 Umowa - prosze podpisac i zaznaczyc wybrana opcje odplatnosci.
8 Zaświadczenie o stanie rodzinnym potwierdzone przez Urząd Miasta lub Gminy w Pani/Pana miejscu zamieszkania
W przypadku pełnoletnich dzieci, które uczą się lub studiują, proszę przyslac także zaświadczenie ze szkoly lub uczelni. Odpowiedni
druk można pobrać na stronie WWW http://www.zwrotpodatku.pracabezgranic.info/druki/spis.html
Uwaga!! W/w zaświadczenie jest konieczne tylko, gdy zarobki roczne w Austrii przekraczaja 10 000 EUR

8 Komplet dokumentów wymienionych powyzej prosze wyslac listem poleconym na nasz adres:

Waldemar Kosciukiewicz
CONSULTING
ul. Kossaka 2
59-900 Zgorzelec

zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Austria
Telefon +48 75 7719765

Fax +48 75 776126854

(PLN) Konto 50 1020 5558 1111 1164 9700 0060 Bank PKO BP
(EUR) Konto 02622556 BLZ 8855465 Commerzbank Görlitz

Waldemar Kościukiewicz CONSULTING
Wpis do Rej. Dz. Gosp. Zgorzelec Nr 006091/97
NIP 615-155-56-73 REGON 230532629

Biuro; ul. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec
Poczta: ul. Kossaka 2, 59-900 Zgorzelec
biuro@pracabezgranic.info

DANE do rozliczenia

A

podatku dochodowego w AUSTRII - rok 20......
1. DANE KLIENTA - prosimy uzywac drukowanych liter
Nazwisko

Data urodzenia:

Imie
Kod, miejscowosc
ulica i numer

E-mail:
Data zakonczenia pracy za granica (podac koniecznie):

stan cywilny

Dochody w Polsce* w w/w roku podatkowym (PLN brutto):
Dochody w innych krajach niż Polska i Austria (EUR brutto):

2. WSPÓLMALZONEK I DZIECI
Osoby owdowiale lub rozwiedzione, które maja na utrzymaniu dzieci prosimy o podanie danych bylego wspólmalzonka oraz daty owdowienia lub rozwodu.

Nazwisko

Data urodzenia:

Imie

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

Imie dziecka i nazwisko (o ile jest inne niz klienta)

Data urodzenia dziecka

Jezeli dziecko jest pelnoletnie i uczy sie / studiuje albo jest bezrobotne to prosze zaznaczyc X w kratce

3. KONTO BANKOWE DO ZWROTU PODATKU
Numer rachunku (IBAN):
Bank (nazwa / miejscowosc):

waluta rachunku:
jeżeli waluta rachunku nie jest podana,
to znaczy, że rachnunek jest w złotówkach

Wlasciciel rachunku:
4. ADRES ZA GRANICA (adres aktualny albo ostatni przed powrotem do Polski)

kto placil za mieszkanie?
kod, miejscowosc, ulica i numer

ja

pracodawca

5. INFORMACJA O PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA ( istotne, gdy dochody roczne przekroczyly 10.000 € )
Prosze wypelnic, jezeli w okresie pracy w Austrii zmienial(a) Pan/Pani miejsca zamieszkania, dojezdzal(a) Pan/Pani do pracy lub przyjezdzal(a) do kraju

Adresy zamieszkania za granica - dojazdy do pracy

praca (miejscowosc)

dojazd

Adres 1:

km

Adres 2:

km

Adres 3:

km

adres 1
odleglosc do domu w Polsce :

adres 2
km

km

ilosc wyjazdów do domu :

do dnia

srodek lokomocji

adres 3
km

od dnia

**
***

- wlasny samochód - nr rejestracyjny:

.........................

- komunikacja zbiorowa
- na koszt pracodawcy

* jezeli nie mial(a) Pan/Pani dochodów to prosze wspisac 0,00

** prosze zalaczyc kopie dowodu rejestracyjnego

*** prosze zalaczyc bilety

w jaki sposób trafiles do naszej firmy ?
rozliczalem sie u was juz wczesniej
przeczytalem ulotke/ reklame

dowiedzialem sie od znajomych

znalazlem informacje w internecie

inaczej, jak?.......

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbednych dla realizacji zwrotu podatku oraz do celów marketingowych,
zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

Data i podpis:
……………………………………………….

Telefon +48 75 7719765

Fax +48 75 776126854

Waldemar Kosciukiewicz CONSULTING

(PLN) Konto 50 1020 5558 1111 1164 9700 0060 Bank PKO BP

Wpis do Rej. Dz. Gosp. Zgorzelec Nr 006091/97

(EUR) Konto 02622556 BLZ 8855465 Commerzbank Görlitz

NIP 615-155-56-73 REGON 230532629

Biuro; ul. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec
Poczta: ul. Kossaka 2, 59-900 Zgorzelec
biuro@pracabezgranic.info

AUSTRIA

U M O W A
Klient (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………….……………………………….
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………….
KLIENT oświadcza, Ŝe zleca Firmie Waldemar Kościukiewicz Consulting (WK Consulting)
z siedziba w Zgorzelcu, ul. Kossaka 2 (wpisanej do Rej.Dz.Gosp. w Zgorzelcu nr
006091/97) prowadzenie sprawy rocznego rozliczenia podatkowego za granicą

10. W razie załatwiania sprawy przez przedstawiciela Usługodawcy, przedstawiciel jest
uprawniony do reprezentowania WK Consulting w granicach umocowania. Roszczenia
wynikające z przekroczenia pełnomocnictwa mogą być kierowane wyłącznie do
przedstawiciela.

AUSTRIA – rok podatkowy…………............................ na niŜej podanych warunkach.

III. Odpłatność

I. Zakres usług związanych z zagranicznym rozliczeniem podatkowym:

11. Prowizja za usługę WK Consulting jest płatna po otrzymaniu zwrotu podatku lub
wydaniu decyzji zmniejszającej zobowiązanie podatkowe i wynosi 10 % otrzymanego
zwrotu podatku (lub zmniejszenia zobowiązania) + podatek VAT (aktualnie 23%)., jednak
nie mniej niŜ równowartość 60 Euro.

Zamiarem stron jest doprowadzenie do wypłaty na rzecz klienta nadpłaty podatku
dochodowego przez zagraniczny urząd skarbowy, albo zmniejszenie jego zobowiązań
podatkowych lub spełnienie ciąŜącego na kliencie obowiązku złoŜenia zeznania
podatkowego za granicą . Usługa świadczona przez WK Consulting na podstawie
niniejszej umowy jest usługą biurowo-tłumaczeniową i nie obejmuje udzielaniu porad
prawnych, podatkowych lub majątkowych ani nie stanowi zastępstwa w czynnościach
prawnych. Strona w postępowaniu podatkowym przed zagranicznym urzędem skarbowym
pozostaje klient. Zakres usług wykonywanych przez firmę Waldemar Kościukiewicz
CONSULTING na rzecz klienta obejmuje:
1. Dostarczenie wymaganych druków i formularzy koniecznych do zebrania danych i
opracowania zagranicznego zeznania podatkowego.
2. ZałoŜenie indywidualnych akt sprawy oraz gromadzenie i przechowywanie kopii
dokumentów przez okres do 2 lat po zakończeniu sprawy.
3. Pomoc w wypełnieniu zagranicznych formularzy podatkowych oraz przesłanie ich go 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 lub na występowaniu do urzędu w imieniu klienta oraz
monitowanie urzędu do chwili wydania decyzji podatkowej i wypłaty zwrotu podatku.

12. Prowizja jest naliczana od kwoty przyznanego zwrotu podatku wraz z odsetkami lub
kwoty zmniejszenie zobowiązania albo długu podatkowego, które wynikają z decyzji
urzędowej. Zajecie zwrotu podatku przez organy egzekucyjne lub zaliczenie na spłatę
zaległości podatkowych jest traktowane jak wypłata na rzecz klienta.
13. Odpłatność moŜe być zmieniona na podstawie odrębnych uzgodnień na piśmie lub na
podstawie zniŜek i rabatów stosowanych przez WK Consulting.
14. Płatności prowizji naleŜy dokonać w walucie polskiej (w przeliczeniu po kursie średnim
waluty wg NBP) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zwrotu podatku, chyba Ŝe
późniejszy termin zapłaty wynika z faktury, rozliczenia lub wezwania do zapłaty
przesłanego przez WK Consulting.
15. JeŜeli zwrot podatku wpływa na konto WK Consulting to zwrot podatku jest przelewany
w Euro na konto wskazane przez klienta. Klient ponosi wynikające stąd koszty naliczone
przez jego bank.
16. W przypadku, gdy od wysłania zeznania podatkowego do urzędu minęło ponad 9
miesięcy, a klient nie udziela informacji wymienionej w pkt. 8 lub nie odbiera wysłanej do
niego korespondencji to przestaje obowiązywać punkt 13 i zamiast tego WK Consulting
ma prawo domagać się niezwłocznej zapłaty prowizji naliczonej od prognozowanej kwoty
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

17. W razie zalegania z płatnością do naleŜności mogą być doliczone odsetki ustawowe
licząc od dnia wydania decyzji podatkowej oraz ryczałtowe koszty windykacji w wysokości
10 PLN+VAT za kaŜdy dzień opóźnienia płatności.

6. Zleceniobiorca nie odpowiada za:

18. Strony mogą odstąpić od tej umowy do chwili wysłania dokumentów do zagranicznego
urzędu skarbowego. W razie nie dojścia zwrotu podatku do skutku z powodu braku
współdziałania ze strony klienta po złoŜeniu zeznania podatkowego Klient płaci prowizję
minimalną zgodnie z pkt. 12. Odpłatność pobrana z góry nie podlega zwrotowi, jeŜeli do
złoŜenia zeznania podatkowego nie dojdzie z przyczyn leŜących po stronie klienta.

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
II. Współdziałanie klienta
6. Do klienta naleŜy wykonywanie na koszt własny niŜej wymienionych czynności:
a) terminowe udzielanie potrzebnych informacji i dostarczenie prawidłowo wypełnionych
oraz zaleŜnie od potrzeb podpisanych, przetłumaczonych lub potwierdzonych urzędowo
dokumentów, formularzy zawierających wymagane dane zgodnie i instrukcjami
otrzymanymi od WK Consulting.
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 telefax WK Consulting kopii wszelkiej korespondencji z
zagranicznego urzędu skarbowego w terminie do 10 dni od otrzymania.
7. Klient jest zobowiązany we własnym interesie do niezwłocznego pisemnego
poinformowania WK Consulting o zmianie swojego adresu korespondencyjnego, numeru
telefonu lub numeru konta bankowego. W razie szkody spowodowanej niemoŜnością
skontaktowania sie z klientem lub nie dotarciem przesyłki lub przelewu wysłanego na
ostatni podany przez klienta adres lub rachunek bankowy, roszczenia kierowane do WK
Consulting są wykluczone. Ponadto Klient wyraŜa zgodę na to, aby pisma związane z
realizacja niniejszej umowy, w tym rachunki i wezwania do zapłaty, były traktowane jako
doręczone, jeŜeli zostaną wysłane na ostatni adres podany przez klienta i zostaną
zwrócone przez pocztę z powodu nieaktualności adresu lub nie podjęcia przesyłki.

19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego. W razie sporu sądowego strony wybierają sąd właściwy dla siedziby
Zleceniobiorcy.
20. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron. Umowa jest waŜna bez skreśleń, dopisków i poprawek odręcznych.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych.

Klient
data i podpis…………………………………………………………………
WK Consulting z siedzibą w Zgorzelcu informuje, Ŝe w celu realizacji niniejszej umowy dane osobowe Klienta będą
przetwarzane oraz udostępniane uprawnionym do tego podmiotom na terenie Unii Europejskiej zgodnie z przepisami
odpowiedniego kraju. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz informacji o zakresie ich przetwarzania.
Obowiązek podania danych wynika z przepisów podatkowych krajów Unii Europejskiej.

8. Na pisemne zapytanie WK Consulting klient zobowiązuje sie udzielić informacji, czy
zwrot podatku został mu przyznany i czy otrzymał wpływ środków.
9. Strony umawiają się, Ŝe niniejsza umowa będzie obowiązująca takŜe w odniesieniu do
innych (w szczególności następnych) lat podatkowych niŜ wymieniono powyŜej.
jeŜeli mimo braku nowej umowy klient skutecznie nie zapobiegnie wykorzystywaniu
adresu i konta bankowego WK Consulting do realizacji zwrotów podatków za inne lata.

Waldemar Kościukiewicz
CO N SU L TI N G
PL 59-900 Zgorzelec, ul. Kossaka 2
REGON 230532629

W razie wpłynięcia do WK Consulting dokumentów podatkowych, korespondecji lub
środków pienięŜnych z zagranicznego urzędu skarbowego WK Consulting nie będzie
zobowiązany, ale będzie mieć prawo zajmowania się tymi sprawami w sposób określony
w niniejszej umowie i nabędzie prawa do wynagrodzenia w wysokości jak niŜej.

www.pracabezgranic.info - zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - www.taxrefund.pl
Telefon +48 75 7719765

Fax +48 75 776126854

[PLN] Konto 50 1020 5558 1111 1164 9700 0060 Bank PKO BP
[EURO]

Konto 261042500 BLZ 85080000 Commerzbank Görlitz

Waldemar Kościukiewicz CONSULTING

Biuro; ul. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec

Wpis do Rej. Dz. Gosp. Zgorzelec Nr 006091/97

Poczta: ul. Kossaka 2, 59-900 Zgorzelec

NIP 615-155-56-73 REGON 230532629

zwrotpodatku@pracabezgranic.info

AUSTRIA

U M O W A
Klient (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………….……………………………….
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………….
KLIENT oświadcza, Ŝe zleca Firmie Waldemar Kościukiewicz Consulting (WK Consulting)
z siedziba w Zgorzelcu, ul. Kossaka 2 (wpisanej do Rej.Dz.Gosp. w Zgorzelcu nr
006091/97) prowadzenie sprawy rocznego rozliczenia podatkowego za granicą

10. W razie załatwiania sprawy przez przedstawiciela Usługodawcy, przedstawiciel jest
uprawniony do reprezentowania WK Consulting w granicach umocowania. Roszczenia
wynikające z przekroczenia pełnomocnictwa mogą być kierowane wyłącznie do
przedstawiciela.

AUSTRIA – rok podatkowy…………............................ na niŜej podanych warunkach.

III. Odpłatność

I. Zakres usług związanych z zagranicznym rozliczeniem podatkowym:

11. Prowizja za usługę WK Consulting jest płatna po otrzymaniu zwrotu podatku lub
wydaniu decyzji zmniejszającej zobowiązanie podatkowe i wynosi 10 % otrzymanego
zwrotu podatku (lub zmniejszenia zobowiązania) + podatek VAT (aktualnie 23%)., jednak
nie mniej niŜ równowartość 60 Euro.

Zamiarem stron jest doprowadzenie do wypłaty na rzecz klienta nadpłaty podatku
dochodowego przez zagraniczny urząd skarbowy, albo zmniejszenie jego zobowiązań
podatkowych lub spełnienie ciąŜącego na kliencie obowiązku złoŜenia zeznania
podatkowego za granicą . Usługa świadczona przez WK Consulting na podstawie
niniejszej umowy jest usługą biurowo-tłumaczeniową i nie obejmuje udzielaniu porad
prawnych, podatkowych lub majątkowych ani nie stanowi zastępstwa w czynnościach
prawnych. Strona w postępowaniu podatkowym przed zagranicznym urzędem skarbowym
pozostaje klient. Zakres usług wykonywanych przez firmę Waldemar Kościukiewicz
CONSULTING na rzecz klienta obejmuje:
1. Dostarczenie wymaganych druków i formularzy koniecznych do zebrania danych i
opracowania zagranicznego zeznania podatkowego.
2. ZałoŜenie indywidualnych akt sprawy oraz gromadzenie i przechowywanie kopii
dokumentów przez okres do 2 lat po zakończeniu sprawy.
3. Pomoc w wypełnieniu zagranicznych formularzy podatkowych oraz przesłanie ich go 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 lub na występowaniu do urzędu w imieniu klienta oraz
monitowanie urzędu do chwili wydania decyzji podatkowej i wypłaty zwrotu podatku.

12. Prowizja jest naliczana od kwoty przyznanego zwrotu podatku wraz z odsetkami lub
kwoty zmniejszenie zobowiązania albo długu podatkowego, które wynikają z decyzji
urzędowej. Zajecie zwrotu podatku przez organy egzekucyjne lub zaliczenie na spłatę
zaległości podatkowych jest traktowane jak wypłata na rzecz klienta.
13. Odpłatność moŜe być zmieniona na podstawie odrębnych uzgodnień na piśmie lub na
podstawie zniŜek i rabatów stosowanych przez WK Consulting.
14. Płatności prowizji naleŜy dokonać w walucie polskiej (w przeliczeniu po kursie średnim
waluty wg NBP) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zwrotu podatku, chyba Ŝe
późniejszy termin zapłaty wynika z faktury, rozliczenia lub wezwania do zapłaty
przesłanego przez WK Consulting.
15. JeŜeli zwrot podatku wpływa na konto WK Consulting to zwrot podatku jest przelewany
w Euro na konto wskazane przez klienta. Klient ponosi wynikające stąd koszty naliczone
przez jego bank.
16. W przypadku, gdy od wysłania zeznania podatkowego do urzędu minęło ponad 9
miesięcy, a klient nie udziela informacji wymienionej w pkt. 8 lub nie odbiera wysłanej do
niego korespondencji to przestaje obowiązywać punkt 13 i zamiast tego WK Consulting
ma prawo domagać się niezwłocznej zapłaty prowizji naliczonej od prognozowanej kwoty
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

17. W razie zalegania z płatnością do naleŜności mogą być doliczone odsetki ustawowe
licząc od dnia wydania decyzji podatkowej oraz ryczałtowe koszty windykacji w wysokości
10 PLN+VAT za kaŜdy dzień opóźnienia płatności.

6. Zleceniobiorca nie odpowiada za:

18. Strony mogą odstąpić od tej umowy do chwili wysłania dokumentów do zagranicznego
urzędu skarbowego. W razie nie dojścia zwrotu podatku do skutku z powodu braku
współdziałania ze strony klienta po złoŜeniu zeznania podatkowego Klient płaci prowizję
minimalną zgodnie z pkt. 12. Odpłatność pobrana z góry nie podlega zwrotowi, jeŜeli do
złoŜenia zeznania podatkowego nie dojdzie z przyczyn leŜących po stronie klienta.

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
II. Współdziałanie klienta
6. Do klienta naleŜy wykonywanie na koszt własny niŜej wymienionych czynności:
a) terminowe udzielanie potrzebnych informacji i dostarczenie prawidłowo wypełnionych
oraz zaleŜnie od potrzeb podpisanych, przetłumaczonych lub potwierdzonych urzędowo
dokumentów, formularzy zawierających wymagane dane zgodnie i instrukcjami
otrzymanymi od WK Consulting.
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 telefax WK Consulting kopii wszelkiej korespondencji z
zagranicznego urzędu skarbowego w terminie do 10 dni od otrzymania.
7. Klient jest zobowiązany we własnym interesie do niezwłocznego pisemnego
poinformowania WK Consulting o zmianie swojego adresu korespondencyjnego, numeru
telefonu lub numeru konta bankowego. W razie szkody spowodowanej niemoŜnością
skontaktowania sie z klientem lub nie dotarciem przesyłki lub przelewu wysłanego na
ostatni podany przez klienta adres lub rachunek bankowy, roszczenia kierowane do WK
Consulting są wykluczone. Ponadto Klient wyraŜa zgodę na to, aby pisma związane z
realizacja niniejszej umowy, w tym rachunki i wezwania do zapłaty, były traktowane jako
doręczone, jeŜeli zostaną wysłane na ostatni adres podany przez klienta i zostaną
zwrócone przez pocztę z powodu nieaktualności adresu lub nie podjęcia przesyłki.

19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego. W razie sporu sądowego strony wybierają sąd właściwy dla siedziby
Zleceniobiorcy.
20. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron. Umowa jest waŜna bez skreśleń, dopisków i poprawek odręcznych.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych.

Klient
data i podpis…………………………………………………………………
WK Consulting z siedzibą w Zgorzelcu informuje, Ŝe w celu realizacji niniejszej umowy dane osobowe Klienta będą
przetwarzane oraz udostępniane uprawnionym do tego podmiotom na terenie Unii Europejskiej zgodnie z przepisami
odpowiedniego kraju. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz informacji o zakresie ich przetwarzania.
Obowiązek podania danych wynika z przepisów podatkowych krajów Unii Europejskiej.

8. Na pisemne zapytanie WK Consulting klient zobowiązuje sie udzielić informacji, czy
zwrot podatku został mu przyznany i czy otrzymał wpływ środków.
9. Strony umawiają się, Ŝe niniejsza umowa będzie obowiązująca takŜe w odniesieniu do
innych (w szczególności następnych) lat podatkowych niŜ wymieniono powyŜej.
jeŜeli mimo braku nowej umowy klient skutecznie nie zapobiegnie wykorzystywaniu
adresu i konta bankowego WK Consulting do realizacji zwrotów podatków za inne lata.

Waldemar Kościukiewicz
CO N SU L TI N G
PL 59-900 Zgorzelec, ul. Kossaka 2
REGON 230532629

W razie wpłynięcia do WK Consulting dokumentów podatkowych, korespondecji lub
środków pienięŜnych z zagranicznego urzędu skarbowego WK Consulting nie będzie
zobowiązany, ale będzie mieć prawo zajmowania się tymi sprawami w sposób określony
w niniejszej umowie i nabędzie prawa do wynagrodzenia w wysokości jak niŜej.

www.pracabezgranic.info - zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - www.taxrefund.pl
Telefon +48 75 7719765

Fax +48 75 776126854

[PLN] Konto 50 1020 5558 1111 1164 9700 0060 Bank PKO BP
[EURO]

Konto 261042500 BLZ 85080000 Commerzbank Görlitz

Waldemar Kościukiewicz CONSULTING

Biuro; ul. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec

Wpis do Rej. Dz. Gosp. Zgorzelec Nr 006091/97

Poczta: ul. Kossaka 2, 59-900 Zgorzelec

NIP 615-155-56-73 REGON 230532629

zwrotpodatku@pracabezgranic.info

9. Bankverbindung
Beachten Sie bitte:
- Sie müssen KEINE Bankverbindung anführen, sofern diese Ihrem Finanzamt bereits bekannt ist und sich nicht
geändert hat.
- Aufgrund der Einführung eines einheitlichen Standards für den europäischen Zahlungsverkehr (SEPA - Single Euro Payments
Area) wird auch von der Finanzverwaltung an Stelle von Bankleitzahl und Kontonummer nur mehr BIC (Bank Identifier Code) und
IBAN (International Bank Account Number) verwendet. Sie finden diese Codes auf Ihrem Kontoauszug, eventuell bereits auch
auf Ihrer Bankomatkarte.
BIC

IBAN

Ich beantrage die Barauszahlung an meine unter Punkt 2. angeführte Wohnadresse (wenn kein Bankkonto vorliegt).

10. Freibetragsbescheid
Achtung: Nur auszufüllen, wenn Sie keinen oder einen niedrigeren Freibetragsbescheid wollen! Ein niedrigerer Freibetrag kann
auch dann berücksichtigt werden, wenn Sie die Erklärung auf der Mitteilung zur Vorlage bei Ihrer Arbeitgeberin/Ihrem
Arbeitgeber ausfüllen.
Bitte beachten Sie, dass ein zu hoher Freibetragsbescheid zu einer Nachforderung führen kann!
10.1 Ich wünsche keinen Freibetragsbescheid.
10.2 Ich beantrage einen betragsmäßig niedrigeren Freibetragsbescheid in Höhe von jährlich
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Beilage L 1i

Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Mir ist bekannt, dass
unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.
Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon/Telefaxnummer)

Datum, Unterschrift

Ihre ArbeitnehmerInnenveranlagung per Internet!
Sie können Ihre Erklärung zur ArbeitnehmerInnenveranlagung (L 1) Ihrem Finanzamt auch elektronisch über FinanzOnline übermitteln. Sie
brauchen keine Amtswege auf sich zu nehmen und können bequem von zu Hause per Mausklick Ihre Steuerangelegenheiten erledigen. Die
Erklärung muss nicht ausgedruckt werden, die erklärten Daten können jederzeit online abgefragt werden.
Wie erreichen Sie uns?
Rufen Sie FinanzOnline über die
https://finanzonline.bmf.gv.at auf.

Homepage

des

Bundesministeriums

für

Finanzen

www.bmf.gv.at

oder

direkt

über

L 1, Seite 4, Version vom 06.11.2009

Nur vom Finanzamt auszufüllen! /
To Be Filled In Only By Finance Office!

Berechnung der 90%-Grenze / Calculation of the 90% Limit
Einkünfte, die in Österreich der Besteuerung unterliegen / Income subject to taxation in Austria
a) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft / Income from agriculture and forestry

Betrag in Euro / Amount in euro

b) Einkünfte aus selbständiger Arbeit / Income from independent work
c) Einkünfte aus Gewerbebetrieb / Income from operating a business
d) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit / Income from dependent work
e) Einkünfte aus Kapitalvermögen / Income from capital assets
f) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung / Income from leasing and rentals
g) Sonstige Einkünfte / Other income
Summe (2) / Sum (2)

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen (siehe Seite 1, Einkünfte) /
Income subject to taxation in the country of residence (see page 1, income)

Betrag in Euro / Amount in euro

Summe (1) / Sum (1)
Summe (2) / Sum (2)

Gesamtsumme / Sum total

Betrag Summe (2) / Amount sum (2)

x 100

Betrag Gesamtsumme / Amount sum total

=

%

Falls der Prozentsatz kleiner als 90 ist, so ist der
Antrag nach § 1 Abs. 4 EStG 1988 dennoch zulässig,
wenn die Summe (1) 10.000 Euro nicht übersteigt. /
If percentage is less than 90, the application is
still allowed in accordance with § 1 section 4
EStG 1988 (Income Tax Act 1988), if sum (1)
does not exceed 10,000 euros.

E 9, Seite 2 / page 2, Version vom 08.05.2007

Bescheinigung EU/EWR / Certificate and Declaration EU/EEA

der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) /
Jahr / Year
Of the Foreign Tax Authority Concerning the Income Tax Declaration for Citizens of
Member States of the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA)

Angaben zur Person / Personal Information
Name / Name

Vorname / First name

Geburtsdatum (TTMMJJJJ) / Date Staatsangehörigkeit / Citizenship
of birth
(DDMMYYYY)
Postleitzahl, Wohnort / ZIP/Postal code, City

Ansässigkeitsstaat / Country of residence
Straße, Hausnummer / Street, House number

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen /
Income Subject to Taxation in the Country of Residence
(z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung) /
(E.g. from business, capital income, leasing and rentals)
Art der Einkünfte / Type of income

Unterschrift / Signature

Betrag/Währung / Amount/currency

Summe (1) / Sum (1)

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.
I declare that the information provided by me is correct and complete and has been made to the best
of my knowledge.

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde /
Declaration of the Foreign Tax Authority

Datum, Unterschrift / Date, Signature

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Name and address of foreign tax authority

Es wird hiermit bestätigt, / This is to confirm the following:
1. dass die genannte steuerpflichtige Person im Jahr

ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte. /

1. The named person subject to taxes resided in our country in

2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die
Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. /
2. Nothing is known to the contrary about the personal situation and the income situation of the person named above.

Ort, Datum / Place, Date

E9

Dienststempel, Unterschrift / Official stamp, Signature

2. Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde /2. Copy for Foreign Tax Authority

Bundesministerium für Finanzen / Federal Finance Ministry

E 9, Seite 3 / page 3, Version vom 08.05.2007

Zaświadczenie o stanie rodzinnym i miejscu zamieszkania pracownika
Bescheinigung über Wohnsitz und Familienstand des Arbeitnehmers
1. Nazwisko
2. Imiona
Name
............................................................... Vornamen ..............................................................
3. Data i miejsce urodzenia
Geburtsdatum und Ort

.....................................

............................................................................

4. Miejsce zameldowania na pobyt stały ( Hauptwohnsitz )
Kod pocztowy, miejscowość
PLZ, Ort
.....................................

...........................................................................

Ulica i numer domu / lokalu
.................................................................................. Nr .........................
Straße und Haus-Nr.
Województwo, gmina
Bezirk, Gemeinde

.....................................................................................................................

5. Współmałżonek (Ehegatte)
Nazwisko (Familienname) .....................................................................................................................
Imiona (Vornamen)
Data i miejsce urodzenie
Geburtsdatum und Ort

.....................................................................................................................
.....................................

............................................................................

Data i miejsce zawarcia
związku małżeńskiego
.....................................
Datum und Ort der Eheschliessung

...........................................................................

7. Dzieci własne i przysposobione zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem
Leibliche und Adoptivkinder des Arbeitnehmers, die zu seinem Haushalt gehören.
Nazwiska i imiona oraz daty urodzenia dzieci ( Namen, Vornamen sowie Geburtsdaten der Kinder)

8.

....................................................................

...................................................

...............................

....................................................................

...................................................

...............................

....................................................................

...................................................

...............................

....................................................................

...................................................

...............................

Potwierdza się, że w/w osoba pod w/w adresem zamieszkuje wraz z wymienionymi członkami rodziny i pozostaje
tam zameldowana na stałe także w trakcie czasowego wyjazdu do pracy za granicę.
Es wird bestätigt, daß die o.g. Person unter o.a. Anschrift mit genannten Haushaltsangehörigen wohnt und dort auch während des
Arbeitsaufenthalts im Ausland die Hauptwohnung unterhält.

................................................................

Miejscowość i data ( Ort und Datum)

Potwierdzenie przez Urząd Meldunkowy
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