FORMULARZ
zwrot podatku za rok: ………….
 indywidualnie wspólnie
 korekta

 wezwanie

1. DANE OSOBOWE
Nazwisko i imiona

PESEL

Email

Tel. kontaktowy

Ulica i numer

Miejscowość i kod
pocztowy

2. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA(I)
Nazwisko i imiona

PESEL

Ulica i numer

Miejscowość i kod
pocztowy

3. ADRES URZĘDU SKARBOWEGO
4. DZIECI, O KTÓRE WNIOSKUJESZ ULGĘ NA DZIECKO
Nazwisko i imię

Data urodzenia

PESEL

Nazwisko i imię

Data urodzenia

PESEL

Nazwisko i imię

Data urodzenia

PESEL

Nazwisko i imię

Data urodzenia

PESEL

Czy drugi rodzic
korzysta z ulgi na
dziecko?

 Tak, Jeżeli tak, jaką część odlicza

Karta dużej rodziny

 Tak

 Nie
 Nie

5. OKRESY ZATRUDNIENIA i LICZBA DNI POBYTU ZA GRANICĄ
1. Kraj

Okres zatrudnienia
Liczba dni pobytu

…………
………….

………….. 3. Kraj
…………..

Okres zatrudnienia
Liczba dni pobytu

………… …………
………… ………….
.

2. Kraj

Okres zatrudnienia
Liczba dni pobytu

…………
………….

…………
………….

Okres zatrudnienia
Liczba dni pobytu

………… …………
………… ………….
.

4. Kraj

6. DODATKOWE INFORMACJE
Czy któreś ze współmałżonków prowadziło lub miało zawieszoną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym?
 NIE

 TAK

Ilość dołączonych PIT 11 podatnika
Ilość dołączonych PIT 11 współmałżonka/współmałżonki
7. PRZEKAZUJĘ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Cel szczegółowy

Numer KRS

8. W JAKI SPOSÓB CHCESZ OTRZYMAĆ GOTOWY PIT?
 E - mail

DATA

 Adres do korespondencji

PODPIS

 Osobiście

PIT On-line bezpośrednio do Urzędu podaj przychód
brutto z roku 2019……………………………………..

UMOWA - ZLECENIE
zawarta w dniu ….-2021
pomiędzy:

Tax Return Podatki Zagraniczne Ilona Kozieńcow z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjna 6 pok.401,
80-852 Gdańsk
zwanym w niniejszej umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią:

Imię i nazwisko
Adres
zwanym(ą) w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy sporządzenie rocznego zeznania podatkowego
podatnika.
2. Do obowiązków Zleceniobiorcy nie należy:
1) reprezentacja, zastępstwo prawne czy podatkowe Zleceniodawcy w postępowaniu
przed zagranicznym organem podatkowym,
2)doradztwo prawne, doradztwo podatkowe,
3) tłumaczenie dokumentów.
3. Za datę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień sporządzenia
finalnej wersji deklaracji podatkowych dla Zleceniodawcy, gotowych do złożenia we
właściwym organie podatkowym.
4. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie umowy w całości lub części osobom
trzecim..
5.Dodatkowe usługi, mające być
zrealizowane przez Zleceniobiorcę, będą
dodatkowo wynagradzane przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy według
aktualnego cennika obowiązującego u Zleceniobiorcy w dniu zlecenia przez
Zleceniodawcę tych usług do wykonania.
§2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a) wypełnienia zgodnie z prawdą i dostarczenia Zleceniobiorcy dokumentów i
informacji niezbędnych do wykonywania zadań określonych w §1 pkt 1;
b) niezwłocznego aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych w
urzędzie podatkowym oraz u Zleceniobiorcy z tym skutkiem, że pismo skierowane
przez Zleceniobiorcę bądź urząd podatkowy na dotychczasowy adres zleceniodawcy
będzie uważane za skutecznie doręczone;
c) niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji
otrzymanej z urzędu skarbowego dotyczącej rozliczenia podatkowego będącego
przedmiotem niniejszej;
d) wysłania na własny koszt i we własnym zakresie do organu podatkowego
wszelkich dodatkowych informacji, dokumentów, odpowiedzi na zapytania.
g) przekazania Zleceniobiorcy kopii dokumentów lub elektronicznie utrwalone bazy,
a w razie udostępnienia oryginałów dokumentów odebrać od Zleceniobiorcy
własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż 5 lat od
daty złożenia.
§3
1. Za wykonanie czynności wymienionych w §1 pkt 1 Zleceniobiorca
jest uprawniony do wynagrodzenia:
a) bezpośrednio przy zawarciu tej umowy, np. w gotówce, bądź
b) w terminie do 14 dni od daty zawarcia tej umowy przelewem na rachunek
bankowy: mbank, 68 1140 2004 0000 31026471 6164 w wysokości:
a)PIT 36 I PIT ZG 200 zł (dwieście złotych)
b) PIT 37 - 70 zł (siedemdziesiąt złotych)
z podaniem w tytule tego przelewu imienia i nazwiska Zleceniodawcy oraz kraju i
roku podatkowego, którego dotyczy usługa objęta tą umową (np. Jan Kowalski,
Polska 2019 r.).
W przypadku znacznego stopnia skomplikowania zeznania podatkowego
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany ceny.
3. Warunkiem realizacji usługi jest dokonanie płatności, o której mowa w punkcie 2.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy przez strony.
W przypadku wpłaty po terminie 14 dni Zleceniodawca zobowiązany jest o tym
fakcie powiadomić Zleceniodawcę w formie pisemnej.

Podpis ZlecenIbiorcy

4. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednak wówczas
zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 100 zł (słownie :sto złotych)
odpowiadające wydatkom poczynionym w celu należytego wykonania usług.
§4
1. Zleceniobiorca nie odpowiada za:
a)działania lub zaniechania Zleceniodawcy, dostawców mediów (w tym Internetu),
operatorów pocztowych, w tym urzędów skarbowych i ich systemów
c) skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę bądź dostarczenia z
opóźnieniem wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, w tym wypływające
z nieprawdziwości czy nieprawidłowości danych i informacji podanych przez
Zleceniodawcę (w szczególności: niepoprawnych lub nieaktualnych informacji na
temat adresu oraz numeru konta bankowego Zleceniodawcy.)w szczególności
informacji dotyczących adresu oraz numeru konta ;
d) skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie
Zleceniodawcy.
§5
1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zleceniodawca
nie dostarczy wszystkich wymaganych informacji i dokumentów niezbędnych do
wykonania umowy.
2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy, chyba że uprzednio nastąpiło przekazanie jego dokumentów
do zagranicznego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
Oświadczenie to wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
§6
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory umowne będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe
miejscowo dla Zleceniobiorcy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Zleceniodawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego
danych osobowych jest Ilona Kozieńcow, prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą TaxReturn Podatki Zagraniczne Ilona Kozieńcow z siedzibą przy ul. Dyrekcyjna
6, pok.401, Gdańsk 80-852, NIP: 958-130-65-89, REGON: 220886602. Podane przez
Zleceniodawcę dane w formularzu zbierane są w celu zawarcia i realizacji niniejszej
umowy. Przekazane dokumenty i materiały będą przechowywane na potrzeby
możliwych kontroli oraz w celu udokumentowania realizowanej usługi, także po jej
realizacji, a okres ich przechowywania będzie wynosił od 5 do 10 lat w zależności od
regulacji we właściwej zagranicznej instytucji, której dotyczy usługa. Dane osobowe
Zleceniodawcy będą udostępniane właściwej zagranicznej instytucji upoważnionej
przepisami prawa. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wglądu, poprawiania,
usuwania, ograniczenia treści podanych danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Zleceniodawca został poinformowany, że podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

Podpis Zleceniodawcy

Rozliczenie Podatku

POLSKA
Należy dostarczyć do nas następujące dokumenty:
1. WSZYSTKIE KARTY PODATKOWE potwierdzające Twoje dochody w Polsce (PIT-11, PIT
40A, PIT 8C) i za granicą (karty podatkowe z poszczególnych krajów np. jaaropgaaf,
lohnstuerbescheinigung, arsopgorelse, loonfiche, paski wypłat itp.) oraz współmałżonki/a (przy
rozliczeniu wspólnym).
2. KOPIĘ PIT 37 LUB PIT 36 I / LUB WEZWANIE Z URZĘDU SKARBOWEGO za dany rok
podatkowy – jeżeli mamy wykonać korektę PIT-u za dany rok podatkowy.
3. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI – dokładnie wypełniony i czytelnie podpisany.
4. UMOWA – podpisana.

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSZĘ WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES:

Tax Return Podatki Zagraniczne
Ilona Kozieńcow
ul. Dyrekcyjna 6/401
80-852 Gdańsk
Numer konta bankowego: Mbank 68 1140 2004 0000 3102 6471 6164
W RAZIE PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ:

Tel. 58 712 62 96
Kom.509700565
E – mail: biuro@taxreturn.com.pl
WAŻNE!!!
1.
Po sporządzeniu PIT-u przesyłamy go listem poleconym na Twój adres lub na e-mail, który został
podany w formularzu.

2.
Jeżeli realizacja usługi nie wymaga przekazania oryginałów dokumentów, przekaż
nam wyłącznie ich kopie. Przekazane dokumenty zostaną przez nas zeskanowane
(zdigitalizowane), a następnie zniszczone. Pamiętaj, oryginały dokumentów mogą być
niezbędne do okazania w trakcie kontroli z urzędu, zachowaj je. Podpisując umowę
akceptujesz ten fakt.
3.
Cena, jak i nr konta znajdują się w umowie zleceniu. W temacie przelewu proszę wpisać nazwisko i
imię osoby, której rozliczenie dotyczy.

…………..………………………. r.
(miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO
( służy do udzielenia pełnomocnictwa osobie trzeciej, np. rodzinie, która może zasięgnąć
informacji dotyczącej złożonych w naszej firmie usług )

Ja, niżej podpisany(a),
.……………………………………….……..…...……………………………...……………..
(imię i nazwisko mocodawcy)
działając w imieniu własnym udzielam niniejszym pełnomocnictwa:
…………………………………………………………………………………………….……
(imię i nazwisko pełnomocnika)
urodzony(a)……………………………….……………………………………………………..
zamieszkały(a)……………………………….............………………………………….………
….………………………………………………...……………………………………………...
Telefon kontaktowy………………………….…………………….……………………………
do występowania w moim imieniu oraz przekazywaniu danych w sprawie:
 Rozliczenia podatkowego w kraju…………..………….….. za rok……...……….……
 Wnioskowania o zasiłek rodzinny w kraju…………………………….…..……………
 Inne usługi:
……………………………………………………………….…………….……………
………………………………………………………..……………..………………….
Zobowiązuję się do przekazania osobie, której udzielam pełnomocnictwa następujących
informacji:
Administratorem przekazanych danych osobowych jest Ilona Kozieńcow, prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Tax Return Podatki Zagraniczne Ilona Kozieńcow z siedzibą w Kleszczewku 83-031, ul. Magnoliowa
16, NIP: 9581306589, REGON: 220886602. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowycH,
dostępne będą na stronie www.tax-return.pl
Podane przez Zleceniodawcę dane pełnomocnika przetwarzane będą w celu umożliwienia pełnomocnikowi
dostępu do informacji związanych z realizacją usługi, a okres ich przechowywania będzie zgodny z okresem
przechowywania dokumentacji jej realizacji, tj. od 5 do 10 lat w zależności od regulacji we właściwej
zagranicznej instytucji, której dotyczy usługa. Dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu
firmy TAX RETURN jakim jest realizowanie umowy i przekazywanie informacji na temat jej realizacji osobom
upoważnionym. Dane pełnomocnika nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem uprawnionych
przepisami prawa. Dane mogą być jednak przekazywane na podstawie zawartych umów powierzenia firmom
świadczącym dla administratora usługi hostingowe, administracyjne i doradcze.
Pełnomocnikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczenia treści podanych danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
udzielenia pełnomocnictwa.

………………………………………….…..

czytelny podpis mocodawcy

