instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów

Zwrot podatku z Niemiec - rok 2020
Aby ubiegać się o zwrot podatku dochodowego zapłaconego w Niemczech
PROSIMY PRZYGOTOWAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY !

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu podatku:
1 LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG - roczne zaświadczenie o zarobkach i podatkach odprowadzonych w Niemczech.
To zaświadczenie powinien wystawić pracodawca. Gdy było kilku pracodawców, to każdy z nich wystawia osobne zaświadczenie.
W razie braku zaświadczenia w ostateczności można dostarczyć rozliczenia zarobków "Brutto-Netto" za ostani miesiąc zatrudnienia.

2 DANE OSOBOWE - prosimy w miarę możliwości wypełnić jak najdokładniej i odpowiedzieć na wszystkie pytania.
3 UMOWA - proszę podpisać i zaznaczyć wybraną opcję odpłatności. Jeden egzamplarz umowy proszę zostawić sobie.
4 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.

5 NIEMIECKI FORMULARZ PODATKOWY (druk po niemiecku z oznaczeniem w stopce 2020ESt1A012NET )
Należy podpisać na dole po lewej stronie w białym polu nad linią powyżej napisu "Datum, Unterschrift(en)". Przy zarobkach rocznych
ponad 10.000 EUR prosimy sporządzić 2 egzemplarze w tym jeden podpisany przez oboje małżonków (nie dot. osób w stanie wolnym)

6 ANGABE DER BANKVERBINDUNG FŰR STEUERERSTATTUNGEN - oświadczenie o rachunku bankowym do zwrotu podatku
Prosimy wypełnić i podpisać.

Dokumenty przydatne i zalecane przy zarobkach ponad 10.000 € za rok.
7 Zaświadczenie o odprowadzonych w Polsce składkach na ubezpieczenie społeczne ZUS za okres
zatrudnienia w Niemczech. Potwierdzenia ubezpieczeń prywatnych od kosztów leczenia za garnicą itp.

8 Dokumenty, które mogą potwierdzić zmiany miejsc pobytu / zamieszkania w trakcie pracy w Niemczech
(np. zameldowania/wymeldowania, umowy najmy mieszkania, rachunki hotelowe itp.)

9 Wykaz przejazdów pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania. Proszę sporządzić wykaz jeżeli
jest Pan/Pani w stanie uwiarygodnić przejazdy za pomocą posiadanych dokumentów (np. bilety, rachunki za paliwo)
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.
10 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 przysłać także zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

Komplet dokumentów proszę wysłać listem poleconym na nasz adres:

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

www.taxrefund.pl ::

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

::

biuro@taxrefund.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000444954
Kapitał zakładowy: 75.000 zł

DANE OSOBOWE
Załącznik do umowy - Niemcy - rok

D

20….....

1. DANE KLIENTA - prosimy używać drukowanych liter
Nazwisko
Imię
Kod, miejscowość
ulica i numer

Data urodzenia:
PESEL:

E-mail:
Data zakończenia pracy za granicą (podać koniecznie):

stan cywilny

* Dochody w Polsce w w/w roku podatkowym (PLN brutto):
zawód wykonywany za granicą

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

Nazwisko
Imię

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

Imię i nazwisko dziecka

Czy się
uczy?

Data urodzenia

Wysokość wypłaconego w
danym roku Kindergeld

Czy był składany wniosek o
Kindergeld ?

1.
2.
3.
4.
5.
Jeżeli dziecko jest pełnoletnie i uczy się / studiuje albo jest bezrobotne to proszę zaznaczyć X w kratce

3. ADRES ZAMIESZKANIA W NIEMCZECH
Proszę wypełnić, jeżeli w okresie pracy w Niemczech zmieniał(a) Pan/Pani miejsca zamieszkania, dojeżdżał(a) Pan/Pani do pracy lub przyjeżdżal(a) do kraju

Adresy zamieszkania za granicą - dojazdy do pracy

praca (miejscowość)

dojazd

Adres 1:

km

Adres 2:

km

Adres 3:

od dnia

do dnia

km

adres 1

adres 2
km

odległość do domu w Polsce :

adres 3
km

km

ilość wyjazdów do domu :

środek lokomocji
**
- własny samochód - nr rejestracyjny: .................
***
- komunikacja zbiorowa
- na koszt pracodawcy

** proszę załączyć kopię dowodu rejestracyjnego

*** proszę załączyć bilety

4. HISTORIA ZATRUDNIENIA PRZED I PO ROKU, ZA KTÓRY SKŁADAMY WNIOSEK
Czy pracował Pan/i w Niemczech w poprzednich latach? TAK
NIE
(jeżeli tak, proszę dołączyć Lohnsteuerbescheinigung)
Okres

od

do

Nazwa i adres firmy

od

do

Nazwa i adres firmy

Czy pracował Pan/i w Niemczech w kolejnych latach? TAK
Okres

NIE

od

do

Nazwa i adres firmy

od

do

Nazwa i adres firmy

(jeżeli tak, proszę dołączyć Lohnsteuerbescheinigung)

Czy w danym roku podatkowym była prowadzona lub zarejestrowana działalność gospodarcza na terenie Niemiec?
5. W JAKI SPOSÓB TRAFIŁ PAN/TRAFIŁA PANI DO NASZEJ FIRMY?
rozliczałem się u was już wcześniej

dowiedziałem się od znajomych

przeczytałem ulotkę/ reklamę

inaczej, jak?............................

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.

Data i podpis:

znalazłem informację w internecie

…………………………………..

www.taxrefund.pl - biuro@taxrefund.pl - zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - www.pracabezgranic.info
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

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000444954
Kapitał zakładowy: 75.000 zł

NIEMCY

U M O W A
Klient (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………….……………………………….
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 uzasadniony charakterem 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. Na pisemne zapytanie „Taxrefund” Sp. z o.o. Klient zobowiązuje się udzielić informacji, czy zwrot
podatku został mu przyznany i czy otrzymał wpływ środków pieniężnych.
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. Taxrefund sp. z o.o. 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. Prowizja za usługę „Taxrefund” Sp. z o.o. jest płatna po zakończeniu usługi i wynosi 10 %
otrzymanego zwrotu podatku (lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego) + podatek VAT (łącznie
12,3 %), jednak nie mniej niż kwota podana w tabeli w pkt. 2
2. Klient może dokonać płatności z góry. Wówczas zamiast prowizji wg. pkt. 1 Klient płaci prowizję
ryczałtową według poniższej tabeli. Prowizje oznaczone w tabeli mają zastosowanie również w
przypadku braku zwrotu lub konieczności dopłaty podatku.
Roczny dochód
brutto poniżej
kwoty:
Prowizja minimum

6.000 €

7.000 €

8.000 €

10.000 €

18.000 €

Powyżej
18.000 €

69 €

76 €

85 €

99 €

115 €

125 €

* przy zarobku poniżej 5000 € i płatności z góry prowizja minimalna = 240zł (w tym VAT)
a) płatność z góry oznacza wpływ prowizji do Zleceniobiorcy w pełnej wysokości nie później niż w
ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Dokonanie wpłaty częściowej lub po terminie 14 dni skutkuje
zaliczeniem jej na poczet prowizji, która będzie ustalona po wykonaniu usługi;
b) nie zaznaczenie odpłatności z góry oznacza, że wybrano płatność po wykonaniu usługi;
3. Przy płatności prowizji po wydaniu decyzji podatkowej 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.
4. Usługę uważa się za wykonaną w momencie uzyskania przez Taxrefund sp. z o.o. informacji o
otrzymaniu przez klienta decyzji podatkowej oraz zwrotu podatku. W przypadku braku wpływu
pieniędzy na konto lub braku decyzji podatkowej należy zgłosić ten fakt do Taxrefund sp. z o.o.
Wówczas Taxrefund sp. z o.o. podejmuje interwencję w urzędzie w celu wyjaśnienia sprawy oraz
doprowadzenia jej do końca.
W przypadku otrzymania decyzji podatkowej dotyczącej sprawy realizowanej na zlecenie klienta,
Taxrefund sp. z o.o. sprawdzi decyzję pod kontem ewentualnych nieprawidłowości, lub możliwości
odwołania, a następnie sporządzi na jej podstawie rozliczenie prowizji (o ile klient nie zapłacił za
usługę z góry) i/lub zaproponuje rozwiązania, które pozwolą zwiększyć zwrot podatku lub zmniejszyć
jego dopłatę. Prowizję wynikającą z rozliczenia klient zapłaci po wykonaniu usługi tj po otrzymaniu
zwrotu podatku oraz decyzji podatkowej.
5. W razie zbiegu uprawnień do różnych rabatów ma zastosowanie tylko jeden rabat najkorzystniejszy
dla Klienta.
6. Płatności prowizji należy dokonać w walucie polskiej (w przeliczeniu po kursie średnim waluty wg
NBP) lub w EURO na konto Taxrefund sp. z o.o. Istnieje również możliwość dokonania zapłaty w
biurze Taxrefund sp. z o.o.
7. W razie zalegania z płatnością do należności mogą być doliczone odsetki ustawowe licząc od dnia
wydania decyzji podatkowej oraz ryczałtowe koszty windykacji w wysokości 5 PLN + VAT za każdy
dzień opóźnienia płatności.
§6
Odstąpienie od umowy
1. 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 złożeniu zeznania podatkowego Klient płaci prowizję minimalną zgodnie z §5 pkt.2.
Odpłatność pobrana z góry nie podlega zwrotowi, jeżeli do złożenia zeznania podatkowego nie
dojdzie z przyczyn leżących po stronie Klienta.
§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.
Wybieram płatność prowizji po otrzymaniu zwrotu podatku
Wybrałem płatność z góry – kwotę................... wpłaciłem dnia …………………

Klient - data i podpis

…………………….………………………………

Chcę otrzymywać od Taxrefund sp. z o.o. drogą elektroniczną 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

Klient - data i podpis

…………………….………………………………

www.taxrefund.pl - biuro@taxrefund.pl - zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - www.pracabezgranic.info
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"TAXREFUND" Sp. z o.o.
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NIEMCY

U M O W A
Klient (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………….……………………………….
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 uzasadniony charakterem 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. Na pisemne zapytanie „Taxrefund” Sp. z o.o. Klient zobowiązuje się udzielić informacji, czy zwrot
podatku został mu przyznany i czy otrzymał wpływ środków pieniężnych.
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. Taxrefund sp. z o.o. 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. Prowizja za usługę „Taxrefund” Sp. z o.o. jest płatna po zakończeniu usługi i wynosi 10 %
otrzymanego zwrotu podatku (lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego) + podatek VAT (łącznie
12,3 %), jednak nie mniej niż kwota podana w tabeli w pkt. 2
2. Klient może dokonać płatności z góry. Wówczas zamiast prowizji wg. pkt. 1 Klient płaci prowizję
ryczałtową według poniższej tabeli. Prowizje oznaczone w tabeli mają zastosowanie również w
przypadku braku zwrotu lub konieczności dopłaty podatku.
Roczny dochód
brutto poniżej
kwoty:
Prowizja minimum

6.000 €

7.000 €

8.000 €

10.000 €

18.000 €

Powyżej
18.000 €

69 €

76 €

85 €

99 €

115 €

125 €

* przy zarobku poniżej 5000 € i płatności z góry prowizja minimalna = 240zł (w tym VAT)
a) płatność z góry oznacza wpływ prowizji do Zleceniobiorcy w pełnej wysokości nie później niż w
ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Dokonanie wpłaty częściowej lub po terminie 14 dni skutkuje
zaliczeniem jej na poczet prowizji, która będzie ustalona po wykonaniu usługi;
b) nie zaznaczenie odpłatności z góry oznacza, że wybrano płatność po wykonaniu usługi;
3. Przy płatności prowizji po wydaniu decyzji podatkowej 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.
4. Usługę uważa się za wykonaną w momencie uzyskania przez Taxrefund sp. z o.o. informacji o
otrzymaniu przez klienta decyzji podatkowej oraz zwrotu podatku. W przypadku braku wpływu
pieniędzy na konto lub braku decyzji podatkowej należy zgłosić ten fakt do Taxrefund sp. z o.o.
Wówczas Taxrefund sp. z o.o. podejmuje interwencję w urzędzie w celu wyjaśnienia sprawy oraz
doprowadzenia jej do końca.
W przypadku otrzymania decyzji podatkowej dotyczącej sprawy realizowanej na zlecenie klienta,
Taxrefund sp. z o.o. sprawdzi decyzję pod kontem ewentualnych nieprawidłowości, lub możliwości
odwołania, a następnie sporządzi na jej podstawie rozliczenie prowizji (o ile klient nie zapłacił za
usługę z góry) i/lub zaproponuje rozwiązania, które pozwolą zwiększyć zwrot podatku lub zmniejszyć
jego dopłatę. Prowizję wynikającą z rozliczenia klient zapłaci po wykonaniu usługi tj po otrzymaniu
zwrotu podatku oraz decyzji podatkowej.
5. W razie zbiegu uprawnień do różnych rabatów ma zastosowanie tylko jeden rabat najkorzystniejszy
dla Klienta.
6. Płatności prowizji należy dokonać w walucie polskiej (w przeliczeniu po kursie średnim waluty wg
NBP) lub w EURO na konto Taxrefund sp. z o.o. Istnieje również możliwość dokonania zapłaty w
biurze Taxrefund sp. z o.o.
7. W razie zalegania z płatnością do należności mogą być doliczone odsetki ustawowe licząc od dnia
wydania decyzji podatkowej oraz ryczałtowe koszty windykacji w wysokości 5 PLN + VAT za każdy
dzień opóźnienia płatności.
§6
Odstąpienie od umowy
1. 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 złożeniu zeznania podatkowego Klient płaci prowizję minimalną zgodnie z §5 pkt.2.
Odpłatność pobrana z góry nie podlega zwrotowi, jeżeli do złożenia zeznania podatkowego nie
dojdzie z przyczyn leżących po stronie Klienta.
§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.
Wybieram płatność prowizji po otrzymaniu zwrotu podatku
Wybrałem płatność z góry – kwotę................... wpłaciłem dnia …………………

Klient - data i podpis

…………………….………………………………

Chcę otrzymywać od Taxrefund sp. z o.o. drogą elektroniczną 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

Klient - data i podpis

…………………….………………………………

www.taxrefund.pl - biuro@taxrefund.pl - zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - www.pracabezgranic.info
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

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000444954
Kapitał zakładowy: 75.000 zł

 




 
      
 







        










 



 




 

 

   

   

  

  




  

  

    

    

     




 


 



  



  

  

























  



       

       

      

      


















     



 



 

     





  

      



         



          

                   









  
  



   


 

 




 
      
 







        










 



 




 

 

   

   

  

  




  

  

    

    

     




 


 



  



  

  

























  



       

       

      

      


















     



 



 

     





  

      



         



          

                  









  
  



   




Steuernummer, Name und Vorname

Bankverbindung – Bitte stets angeben –
IBAN (inländisches Geldinstitut)

31

DE
IBAN (ausländisches Geldinstitut)

32
BIC zu Zeile 32

33
lt. Zeile 19
und 20
oder:

Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck einreichen)

202000301202

Kontoinhaber
lt. Zeile 8 und 9

34

Der Steuerbescheid soll nicht mir / uns zugesandt werden, sondern:
– Nur ausfüllen, wenn dem Finanzamt keine entsprechende Bekanntgabevollmacht vorliegt –
Name

35
Vorname

36
Straße

37
Hausnummer

Hausnummerzusatz

Postfach

38
Postleitzahl (Inland)

Postleitzahl (Ausland)

39
Wohnort

40
Staat (falls Anschrift im Ausland)

41

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage

15

stpfl. Person /
Ehemann / Person A

42

Für alle vom Anbieter übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen
wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.

17

Ehefrau / Person B

1 = Ja

18

1 = Ja

Einkommensersatzleistungen

18
stpfl. Person /
Ehemann / Person A
EUR

– ohne Beträge lt. Zeile 28 der Anlage N –

43

44

– die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutzgesetz)

120

– vergleichbare Leistungen i. S. d. Zeile 43 aus einem
EU- / EWR-Staat oder der Schweiz

136

Ehefrau / Person B
EUR

,–
,–

,–

121

,–

137

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung
45

Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte
zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende
Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.

175

1 = Ja

Hinweis: Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellungen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

Unterschrift
Datenschutzhinweis:
Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung,
der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der DatenschutzGrundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der
Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei
Ihrem Finanzamt.
46

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe
i. S. d. §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt:

1 = Ja

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:

47
Datum, Unterschrift(en)

Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebenspartnern von beiden – zu unterschreiben.

2020ESt1A012NET

2020ESt1A012NET


 








 















    






………………………………………

………………………………..

Name, Vorname

Jahr

Nazwisko, Imię

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)

Beschäftigungsort

Hinfahrt - Datum

Rückfahrt - Datum

gefahrene km

Kennzeichnen

Adres zatrudnienia

data wyjazdu do PL

data powrotu do DE

przejechane km
( w jedną stronę)

numer rejestracyjny

P/F*

* bitte eintragen (proszę wpisać) P= Privatfahrzeug (pojazd prywatny) , F=Firmenfahrzeug ( pojazd firmowy)

2. Wege zwischen Wohnung am Arbeitsort und Arbeitstätte / Fahrtkosten bei Einsatzwechseltätigkeit.
Przejazdy pomiędzy miejscem zamieszkania (w Niemczech) a miejscem pracy.

Arbeitstätte

Wohnort

Beginn - Datum

Ende - Datum

Entfernung

Tage

miejsce pracy - adres

miejsce kwatery - adres

rozpoczęcie - data

zakończenie - data

odległość km (w
jedną stronę)

Il. dni

Do powyższych wykazów należy załączyć kopię dowodu rejestracyjnego oraz uwiarygodnić przebieg pojazdu.

3. Fahrkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln / koszty przejazdów transportem publicznym
Anzahl der beigefügten Fahrkarten / ilość załączonych bietów
Summe der Fahrkosten/ suma wydatków na przejazdy (biletów)

X
Ort, Datum, Unterschrift
miejscowość, data, podpis

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

