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Zawarta w dniu _ _ -_ _- _ _ _ _ pomiędzy:
Sylwią de Almeida, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sylwia
de Almeida ALDORTAX Businesstax z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 47206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłodnicka 8/1, NIP: 756-172-22-66, REGON:
160068620, zwaną w niniejszej umowie Usługodawcą,
a Panem/Panią:_________________________________________________
adres: ________________________________________________________
adres e-mail: __________________________________________________
zwanym/ą w niniejszej umowie Kontrahentem,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Kontrahentowi przez
Usługodawcę wsparcia i pomocy w zakresie związanym ze sporządzeniem
deklaracji podatkowych, w tym z odzyskaniem nadpłaty podatkowej,
przeznaczonych dla zagranicznych organów podatkowych za okres
zatrudnienia Kontrahenta w państwie: AUSTRIA, a to w podatku
dochodowym od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia Kontrahenta za
pracę w roku: ………………
2. Do obowiązków Usługodawcy będzie należeć: kompletowanie
niezbędnych dokumentów, informacji i zaświadczeń dostarczonych przez
Kontrahenta, pomoc udzielana Kontrahentowi przy sporządzeniu i złożeniu
dokumentacji Kontrahenta we właściwym zagranicznym organie
podatkowym.
3. W postępowaniu podatkowym przed zagranicznym organem podatkowym
stroną zawsze będzie pozostawał wyłącznie Kontrahent.
4. Do obowiązków Usługodawcy nie będzie należeć:
a) reprezentacja, zastępstwo prawne ani podatkowe Kontrahenta
postępowaniu przed zagranicznym organem podatkowym,
b) udzielanie porad prawnych ani podatkowych,
c) tłumaczenie dokumentów.
5. Za datę wykonania przedmiotu umowy przez Usługodawcę uznaje się dzień
sporządzenia przy wsparciu Usługodawcy finalnej wersji deklaracji
podatkowych dla Kontrahenta, gotowych do złożenia we właściwym
zagranicznym organie podatkowym.
6. Dodatkowe usługi, mające być zrealizowane przez Usługodawcę, będą
dodatkowo wynagradzane przez Kontrahenta na rzecz Usługodawcy
według aktualnego cennika obowiązującego u Usługodawcy, który to
cennik stanowi integralną część niniejszej umowy i jest dostępny w
siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej Usługodawcy.
§2
Kontrahent zobowiązuje się:
1) wypełnić w sposób rzetelny i zgodny z prawdą wszystkie dokumenty
niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej objętej
przedmiotem niniejszej umowy,
2) niezwłocznie dostarczyć Usługodawcy wszystkie dokumenty i informacje
niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej objętej
przedmiotem niniejszej umowy,
3) pozostawać w stałym kontakcie z Usługodawcą, a w razie zmiany
dotyczącej jakiejkolwiek okoliczności mającej znaczenie dla prawidłowego
wykonania umowy przez Usługodawcę, Kontrahent jest zobowiązany
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 (dwudziestu czterech)
godzin od wystąpienia zmiany poinformować o niej Usługodawcę,
4) przekazywać Usługodawcy jedynie kopie lub elektronicznie utrwalone
obrazy dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, a w razie udostępnienia Usługodawcy oryginałów dokumentów –
odebrać od Usługodawcy na jego każdorazowe wezwanie oryginały
dokumentów własnym staraniem oraz na własny koszt i ryzyko w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wezwania,
5) na bieżąco i niezwłocznie aktualizować swoje dane osobowe, adresowe i
kontaktowe podane Usługodawcy oraz zagranicznemu organowi
podatkowemu;
6) niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty otrzymania
doręczyć Usługodawcy wszelką korespondencję otrzymaną z
zagranicznego organu podatkowego, związaną z deklaracją podatkową
objętą przedmiotem niniejszej umowy;

7) wypowiedzieć pełnomocnictwa udzielone innym podmiotom w związku z
rozliczeniem wcześniejszych lat podatkowych, o ile te pełnomocnictwa
nadal będą obowiązywać w odniesieniu do okresu, którego dotyczy
deklaracja podatkowa objęta przedmiotem niniejszej umowy, ponadto
niezwłocznie poinformować o wypowiedzeniu właściwy zagraniczny organ
podatkowy;
8) nie dokonywać osobiście lub przy pomocy bądź za pośrednictwem innych
osób czynności w sprawie rozliczenia podatkowego, które jest związane z
deklaracją podatkową objętą przedmiotem niniejszej umowy, w tym
również na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Kontrahenta
przed zawarciem niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Usługodawcy,
9) wysyłać we własnym zakresie i na własny koszt do zagranicznego organu
podatkowego wszystkie informacje, dokumenty i odpowiedzi, w tym w
szczególności korespondencję zawierającą informacje o koncie bankowym
Kontrahenta w reakcji na wezwania i na zapytania złożone przez
zagraniczny organ podatkowy;
10) własnym staraniem oraz na własny koszt i ryzyko zaktualizować swoje
zgłoszenie we właściwym zagranicznym organie podatkowym poprzez
usunięcie wszelkich danych związanych z Usługodawcą, a wprowadzonych
w rezultacie realizacji niniejszej umowy, dotyczących w szczególności
pełnomocnictwa, adresu korespondencyjnego, numeru rachunku
bankowego, o ile w czasie następującym po okresie objętym tą umową
Kontrahent nie będzie korzystał z usług Usługodawcy; przy czym
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie lub opóźnienie
w zaktualizowaniu zgłoszenia przez Kontrahenta,
11) niezwłocznego informowania Usługodawcy oraz zagranicznego organu
podatkowego o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania lub adresu
korespondencyjnego, z tym skutkiem, że pismo skierowane przez
Usługodawcę bądź zagraniczny organ podatkowy na dotychczasowy adres
Kontrahenta będzie uważane za skutecznie doręczone.
§3
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1)działania lub zaniechania Kontrahenta, w tym również działania podjęte z
uchybieniem §2 ust. 8 niniejszej umowy, jak również działania lub
zaniechania zagranicznej instytucji, dostawców mediów (w tym internetu),
operatorów pocztowych i kurierów,
2)jakiekolwiek konsekwencje wynikające z niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Kontrahenta zobowiązań określonych w §2 niniejszej
umowy, w tym udzielenia Usługodawcy lub zagranicznemu organowi
podatkowemu niekompletnej, spóźnionej, nieaktualnej, błędnej lub
nieprawdziwej informacji przez Kontrahenta,
3)odpowiedzialności za opóźnienie w wydaniu oraz treść decyzji
zagranicznego organu podatkowego.
§4
1. Za wykonanie czynności opisanych w §1 ust. 1 niniejszej umowy
Usługodawca jest uprawniony do otrzymania od Kontrahenta
wynagrodzenia w kwocie 450 złotych brutto za każdy rok podatkowy,
płatnego w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, w siedzibie
Usługodawcy albo przelewem na poniższy rachunek bankowy
Usługodawcy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Kędzierzyn – Koźle o nr: 61
1050 1517 1000 0023 0355 8825 - ze wskazaniem w tytule tego przelewu
imienia, nazwiska, adres Kontrahenta oraz kraju i roku podatkowego,
którego dotyczy usługa objęta umową ( np. imię, nazwisko, adres, kraj, rok
).
2. Kontrahent akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę
paragonu wraz ze specyfikacją z tytułu wynagrodzenia za usługi
świadczone w ramach tej umowy w formie elektronicznej na wskazany
przez Kontrahenta adres e-mail. W przypadku braku wskazania przez
Kontrahenta adresu e-mail, paragon wraz ze specyfikacją wystawiony
przez Usługodawcę zostanie wysłany na adres zamieszkania lub adres
korespondencyjny Kontrahenta.
3. Wszystkie koszty bankowe wynikające z realizacji tej umowy pokrywa
Kontrahent, co w szczególności dotyczy płatności należnego Usługodawcy
wynagrodzenia oraz przekazania otrzymanego od zagranicznego organu
podatkowego zwrotu (nadpłaty lub innego rozliczenia) podatku.
4. W przypadku posiadania przez Kontrahenta jakichkolwiek zobowiązań (w
tym za wcześniejsze okresy), które to zostaną pokryte (rozliczone) ze
zwrotu (nadpłaty lub innego rozliczenia) podatku na rzecz Kontrahenta,

wówczas nie zwalnia to Kontrahenta z obowiązku zapłaty Usługodawcy
wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy.
5. Strony ustalają, że naruszenie przez Kontrahenta postanowień niniejszej
umowy, jak również wydanie przez zagraniczny organ podatkowy
rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Kontrahenta nie zwalniają z obowiązku
Kontrahenta do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia należnego
na podstawie niniejszej umowy.
6. Kontrahent może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, zobowiązany
jest jednak wówczas zwrócić Usługodawcy wydatki, które Usługodawca
poczynił w celu należytego wykonania usług oraz zapłacić Usługodawcy
część jego wynagrodzenia odpowiadającą:
a) dotychczasowym czynnościom, w kwocie nie niższej niż stanowiącej
25% wynagrodzenia opisanego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli
oświadczenie o wypowiedzeniu zostaje złożone w terminie do 7 dni od
daty zawarcia umowy,
b)dotychczasowym czynnościom, w kwocie nie niższej niż stanowiącej
50% wynagrodzenia opisanego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli
oświadczenie o wypowiedzeniu zostaje złożone w terminie do 14 dni od
daty zawarcia umowy,
c) dotychczasowym czynnościom, w kwocie nie niższej niż stanowiącej
75% wynagrodzenia opisanego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli
oświadczenie o wypowiedzeniu zostaje złożone w terminie do 30 dni od
daty zawarcia umowy,
d)dotychczasowym czynnościom, w kwocie nie niższej niż opisana w § 4
ust. 6 pkt c niniejszej umowy, jeżeli oświadczenie o wypowiedzeniu
zostaje złożone w terminie powyżej 30 dni od daty zawarcia umowy.
7. W każdym przypadku, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego
powodu Kontrahent zobowiązany jest także naprawić wyrządzoną
Usługodawcy szkodę.
8. Usługodawca uprawniony jest do domagania się od Kontrahenta zapłaty
dodatkowej kwoty 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych w razie potrzeby
powtórzenia czynności niezbędnej do wykonania usługi, jeżeli potrzeba
powtórzenia czynności wynika z przyczyn zależnych od Kontrahenta.
9. Kwota dodatkowa opisana w §4 ust. 8 niniejszej umowy staje się
wymagalna w dniu zdarzenia uzasadniającego jej naliczenie bez
uprzedniego wezwania do jej zapłaty.
§5
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy,
jeżeli Kontrahent nie dostarczy Usługodawcy wszystkich dokumentów i
informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia deklaracji
podatkowej objętej przedmiotem niniejszej umowy w terminie 14 dni od
daty otrzymania od Usługodawcy stosownego wezwania.
§6
1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności i nieprzekazywania
osobom trzecim informacji, uzyskanych w związku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek udzielenia
informacji osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadku uchybienia przez Kontrahenta obowiązkowi opisanemu w §2
ust. 8 niniejszej umowy, Usługodawca uprawniony jest do domagania się
zapłaty kary pieniężnej w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy
przypadek uchybienia.
3. Kara pieniężna opisana w §6 ust. 2 niniejszej umowy podlega sumowaniu i
staje się wymagalna w dniu zdarzenia uzasadniającego jej naliczenie bez
uprzedniego wezwania do jej zapłaty.

§7
1. Umowa wchodzi w życie w dacie zawarcia.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Oświadczenia w przedmiocie rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wezwania kierowane przez Usługodawcę do Kontrahenta uważa się za
skuteczne, jeżeli zostały dokonane na adres Kontrahenta, adres e-mail
Kontrahenta lub numer telefonu Kontrahenta.
5. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. formularz.
Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych
osobowych jest Sylwia de Almeida, prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Sylwia de Almeida ALDORTAX Businesstax z siedzibą w
Kędzierzynie - Koźlu, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłodnicka 8/1. Dane
kontaktowe administratora, w tym dane Inspektora Ochrony Danych,
dostępne będą na stronie www.aldortax.com.pl, a bezpośredni kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
abi@aldortax.com.pl. Podane w formularzu dane przetwarzane będą w celu
zawarcia i realizacji niniejszej umowy (art. 6.1.b. RODO), w celu
wystawienia paragonu wraz ze specyfikacją zgodnie z przepisami
rachunkowymi (art. 6.1.c. RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu umowy, co stanowi
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6.1.f. RODO). 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 mogą być przetwarzane także do momentu ustania
ewentualnych roszczeń. Dane osobowe będą udostępniane właściwej
zagranicznej instytucji upoważnionej przepisami prawa. Dane mogą być
także przekazywane partnerom pośredniczącym w rozliczeniu i podmiotom
uprawnionym do rozliczania podatków za granicą. Dane mogą być
ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla
administratora usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi
serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową,
serwisowi IT i dostawcom usług hostingu. Kontrahentowi przysługuje
prawo dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Podanie danych identyfikacyjnych jest niezbędne
do zawarcia umowy. Podanie danych wymaganych przepisami
podatkowymi i rachunkowymi jest obowiązkiem ustawowym. Brak
podania danych identyfikacyjnych podmiotu może uniemożliwić
wystawienie paragonu wraz ze specyfikacją, realizację umowy lub usługi
oraz może naruszać przepisy prawa.

Zawarta w dniu _ _ -_ _- _ _ _ _ pomiędzy:
Sylwią de Almeida, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sylwia
de Almeida ALDORTAX Businesstax z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 47206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłodnicka 8/1, NIP: 756-172-22-66, REGON:
160068620, zwaną w niniejszej umowie Usługodawcą,
a Panem/Panią:_________________________________________________
adres: ________________________________________________________
adres e-mail: __________________________________________________
zwanym/ą w niniejszej umowie Kontrahentem,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Kontrahentowi przez
Usługodawcę wsparcia i pomocy w zakresie związanym ze sporządzeniem
deklaracji podatkowych, w tym z odzyskaniem nadpłaty podatkowej,
przeznaczonych dla zagranicznych organów podatkowych za okres
zatrudnienia Kontrahenta w państwie: AUSTRIA, a to w podatku
dochodowym od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia Kontrahenta za
pracę w roku: ………………
2. Do obowiązków Usługodawcy będzie należeć: kompletowanie
niezbędnych dokumentów, informacji i zaświadczeń dostarczonych przez
Kontrahenta, pomoc udzielana Kontrahentowi przy sporządzeniu i złożeniu
dokumentacji Kontrahenta we właściwym zagranicznym organie
podatkowym.
3. W postępowaniu podatkowym przed zagranicznym organem podatkowym
stroną zawsze będzie pozostawał wyłącznie Kontrahent.
4. Do obowiązków Usługodawcy nie będzie należeć:
a) reprezentacja, zastępstwo prawne ani podatkowe Kontrahenta
postępowaniu przed zagranicznym organem podatkowym,
b) udzielanie porad prawnych ani podatkowych,
c) tłumaczenie dokumentów.
5. Za datę wykonania przedmiotu umowy przez Usługodawcę uznaje się dzień
sporządzenia przy wsparciu Usługodawcy finalnej wersji deklaracji
podatkowych dla Kontrahenta, gotowych do złożenia we właściwym
zagranicznym organie podatkowym.
6. Dodatkowe usługi, mające być zrealizowane przez Usługodawcę, będą
dodatkowo wynagradzane przez Kontrahenta na rzecz Usługodawcy
według aktualnego cennika obowiązującego u Usługodawcy, który to
cennik stanowi integralną część niniejszej umowy i jest dostępny w
siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej Usługodawcy.
§2
Kontrahent zobowiązuje się:
1) wypełnić w sposób rzetelny i zgodny z prawdą wszystkie dokumenty
niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej objętej
przedmiotem niniejszej umowy,
2) niezwłocznie dostarczyć Usługodawcy wszystkie dokumenty i informacje
niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej objętej
przedmiotem niniejszej umowy,
3) pozostawać w stałym kontakcie z Usługodawcą, a w razie zmiany
dotyczącej jakiejkolwiek okoliczności mającej znaczenie dla prawidłowego
wykonania umowy przez Usługodawcę, Kontrahent jest zobowiązany
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 (dwudziestu czterech)
godzin od wystąpienia zmiany poinformować o niej Usługodawcę,
4) przekazywać Usługodawcy jedynie kopie lub elektronicznie utrwalone
obrazy dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, a w razie udostępnienia Usługodawcy oryginałów dokumentów –
odebrać od Usługodawcy na jego każdorazowe wezwanie oryginały
dokumentów własnym staraniem oraz na własny koszt i ryzyko w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wezwania,
5) na bieżąco i niezwłocznie aktualizować swoje dane osobowe, adresowe i
kontaktowe podane Usługodawcy oraz zagranicznemu organowi
podatkowemu;
6) niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty otrzymania
doręczyć Usługodawcy wszelką korespondencję otrzymaną z
zagranicznego organu podatkowego, związaną z deklaracją podatkową
objętą przedmiotem niniejszej umowy;

7) wypowiedzieć pełnomocnictwa udzielone innym podmiotom w związku z
rozliczeniem wcześniejszych lat podatkowych, o ile te pełnomocnictwa
nadal będą obowiązywać w odniesieniu do okresu, którego dotyczy
deklaracja podatkowa objęta przedmiotem niniejszej umowy, ponadto
niezwłocznie poinformować o wypowiedzeniu właściwy zagraniczny organ
podatkowy;
8) nie dokonywać osobiście lub przy pomocy bądź za pośrednictwem innych
osób czynności w sprawie rozliczenia podatkowego, które jest związane z
deklaracją podatkową objętą przedmiotem niniejszej umowy, w tym
również na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Kontrahenta
przed zawarciem niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Usługodawcy,
9) wysyłać we własnym zakresie i na własny koszt do zagranicznego organu
podatkowego wszystkie informacje, dokumenty i odpowiedzi, w tym w
szczególności korespondencję zawierającą informacje o koncie bankowym
Kontrahenta w reakcji na wezwania i na zapytania złożone przez
zagraniczny organ podatkowy;
10) własnym staraniem oraz na własny koszt i ryzyko zaktualizować swoje
zgłoszenie we właściwym zagranicznym organie podatkowym poprzez
usunięcie wszelkich danych związanych z Usługodawcą, a wprowadzonych
w rezultacie realizacji niniejszej umowy, dotyczących w szczególności
pełnomocnictwa, adresu korespondencyjnego, numeru rachunku
bankowego, o ile w czasie następującym po okresie objętym tą umową
Kontrahent nie będzie korzystał z usług Usługodawcy; przy czym
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie lub opóźnienie
w zaktualizowaniu zgłoszenia przez Kontrahenta,
11) niezwłocznego informowania Usługodawcy oraz zagranicznego organu
podatkowego o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania lub adresu
korespondencyjnego, z tym skutkiem, że pismo skierowane przez
Usługodawcę bądź zagraniczny organ podatkowy na dotychczasowy adres
Kontrahenta będzie uważane za skutecznie doręczone.
§3
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1)działania lub zaniechania Kontrahenta, w tym również działania podjęte z
uchybieniem §2 ust. 8 niniejszej umowy, jak również działania lub
zaniechania zagranicznej instytucji, dostawców mediów (w tym internetu),
operatorów pocztowych i kurierów,
2)jakiekolwiek konsekwencje wynikające z niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Kontrahenta zobowiązań określonych w §2 niniejszej
umowy, w tym udzielenia Usługodawcy lub zagranicznemu organowi
podatkowemu niekompletnej, spóźnionej, nieaktualnej, błędnej lub
nieprawdziwej informacji przez Kontrahenta,
3)odpowiedzialności za opóźnienie w wydaniu oraz treść decyzji
zagranicznego organu podatkowego.
§4
1. Za wykonanie czynności opisanych w §1 ust. 1 niniejszej umowy
Usługodawca jest uprawniony do otrzymania od Kontrahenta
wynagrodzenia w kwocie 450 złotych brutto za każdy rok podatkowy,
płatnego w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, w siedzibie
Usługodawcy albo przelewem na poniższy rachunek bankowy
Usługodawcy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Kędzierzyn – Koźle o nr: 61
1050 1517 1000 0023 0355 8825 - ze wskazaniem w tytule tego przelewu
imienia, nazwiska, adres Kontrahenta oraz kraju i roku podatkowego,
którego dotyczy usługa objęta umową ( np. imię, nazwisko, adres, kraj, rok
).
2. Kontrahent akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę
paragonu wraz ze specyfikacją z tytułu wynagrodzenia za usługi
świadczone w ramach tej umowy w formie elektronicznej na wskazany
przez Kontrahenta adres e-mail. W przypadku braku wskazania przez
Kontrahenta adresu e-mail, paragon wraz ze specyfikacją wystawiony
przez Usługodawcę zostanie wysłany na adres zamieszkania lub adres
korespondencyjny Kontrahenta.
3. Wszystkie koszty bankowe wynikające z realizacji tej umowy pokrywa
Kontrahent, co w szczególności dotyczy płatności należnego Usługodawcy
wynagrodzenia oraz przekazania otrzymanego od zagranicznego organu
podatkowego zwrotu (nadpłaty lub innego rozliczenia) podatku.
4. W przypadku posiadania przez Kontrahenta jakichkolwiek zobowiązań (w
tym za wcześniejsze okresy), które to zostaną pokryte (rozliczone) ze
zwrotu (nadpłaty lub innego rozliczenia) podatku na rzecz Kontrahenta,

wówczas nie zwalnia to Kontrahenta z obowiązku zapłaty Usługodawcy
wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy.
5. Strony ustalają, że naruszenie przez Kontrahenta postanowień niniejszej
umowy, jak również wydanie przez zagraniczny organ podatkowy
rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Kontrahenta nie zwalniają z obowiązku
Kontrahenta do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia należnego
na podstawie niniejszej umowy.
6. Kontrahent może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, zobowiązany
jest jednak wówczas zwrócić Usługodawcy wydatki, które Usługodawca
poczynił w celu należytego wykonania usług oraz zapłacić Usługodawcy
część jego wynagrodzenia odpowiadającą:
a) dotychczasowym czynnościom, w kwocie nie niższej niż stanowiącej
25% wynagrodzenia opisanego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli
oświadczenie o wypowiedzeniu zostaje złożone w terminie do 7 dni od
daty zawarcia umowy,
b)dotychczasowym czynnościom, w kwocie nie niższej niż stanowiącej
50% wynagrodzenia opisanego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli
oświadczenie o wypowiedzeniu zostaje złożone w terminie do 14 dni od
daty zawarcia umowy,
c) dotychczasowym czynnościom, w kwocie nie niższej niż stanowiącej
75% wynagrodzenia opisanego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli
oświadczenie o wypowiedzeniu zostaje złożone w terminie do 30 dni od
daty zawarcia umowy,
d)dotychczasowym czynnościom, w kwocie nie niższej niż opisana w § 4
ust. 6 pkt c niniejszej umowy, jeżeli oświadczenie o wypowiedzeniu
zostaje złożone w terminie powyżej 30 dni od daty zawarcia umowy.
7. W każdym przypadku, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego
powodu Kontrahent zobowiązany jest także naprawić wyrządzoną
Usługodawcy szkodę.
8. Usługodawca uprawniony jest do domagania się od Kontrahenta zapłaty
dodatkowej kwoty 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych w razie potrzeby
powtórzenia czynności niezbędnej do wykonania usługi, jeżeli potrzeba
powtórzenia czynności wynika z przyczyn zależnych od Kontrahenta.
9. Kwota dodatkowa opisana w §4 ust. 8 niniejszej umowy staje się
wymagalna w dniu zdarzenia uzasadniającego jej naliczenie bez
uprzedniego wezwania do jej zapłaty.
§5
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy,
jeżeli Kontrahent nie dostarczy Usługodawcy wszystkich dokumentów i
informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia deklaracji
podatkowej objętej przedmiotem niniejszej umowy w terminie 14 dni od
daty otrzymania od Usługodawcy stosownego wezwania.
§6
1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności i nieprzekazywania
osobom trzecim informacji, uzyskanych w związku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek udzielenia
informacji osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadku uchybienia przez Kontrahenta obowiązkowi opisanemu w §2
ust. 8 niniejszej umowy, Usługodawca uprawniony jest do domagania się
zapłaty kary pieniężnej w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy
przypadek uchybienia.
3. Kara pieniężna opisana w §6 ust. 2 niniejszej umowy podlega sumowaniu i
staje się wymagalna w dniu zdarzenia uzasadniającego jej naliczenie bez
uprzedniego wezwania do jej zapłaty.

§7
1. Umowa wchodzi w życie w dacie zawarcia.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Oświadczenia w przedmiocie rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wezwania kierowane przez Usługodawcę do Kontrahenta uważa się za
skuteczne, jeżeli zostały dokonane na adres Kontrahenta, adres e-mail
Kontrahenta lub numer telefonu Kontrahenta.
5. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. formularz.
Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych
osobowych jest Sylwia de Almeida, prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Sylwia de Almeida ALDORTAX Businesstax z siedzibą w
Kędzierzynie - Koźlu, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłodnicka 8/1. Dane
kontaktowe administratora, w tym dane Inspektora Ochrony Danych,
dostępne będą na stronie www.aldortax.com.pl, a bezpośredni kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
abi@aldortax.com.pl. Podane w formularzu dane przetwarzane będą w celu
zawarcia i realizacji niniejszej umowy (art. 6.1.b. RODO), w celu
wystawienia paragonu wraz ze specyfikacją zgodnie z przepisami
rachunkowymi (art. 6.1.c. RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu umowy, co stanowi
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6.1.f. RODO). 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 mogą być przetwarzane także do momentu ustania
ewentualnych roszczeń. Dane osobowe będą udostępniane właściwej
zagranicznej instytucji upoważnionej przepisami prawa. Dane mogą być
także przekazywane partnerom pośredniczącym w rozliczeniu i podmiotom
uprawnionym do rozliczania podatków za granicą. Dane mogą być
ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla
administratora usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi
serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową,
serwisowi IT i dostawcom usług hostingu. Kontrahentowi przysługuje
prawo dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Podanie danych identyfikacyjnych jest niezbędne
do zawarcia umowy. Podanie danych wymaganych przepisami
podatkowymi i rachunkowymi jest obowiązkiem ustawowym. Brak
podania danych identyfikacyjnych podmiotu może uniemożliwić
wystawienie paragonu wraz ze specyfikacją, realizację umowy lub usługi
oraz może naruszać przepisy prawa.

12.

Ich besitze auf Grund meiner politischen Verfolgung in der Zeit von 1938 bis 1945 einen Opferausweis und/oder eine Amtsbescheinigung.

13. Bankverbindung (Ein gesonderter Rückzahlungsantrag ist nicht erforderlich, die Auszahlung erfolgt grundsätzlich von Amts
wegen, sofern kein Abgabenrückstand besteht)
13.1 IBAN (nur auszufüllen, wenn Sie Ihrem Finanzamt noch KEINE Bankdaten bekannt gegeben haben, oder sich diese geändert haben)

13.2 BIC [nur auszufüllen, wenn IBAN nicht mit AT
beginnt und die Empfängerbank nicht am
einheitlichen Euro - Zahlungsverkehrsraum
(SEPA) teilnimmt]

Hinweis: 6LH¿QGHQGLHVH&RGHV ,%$1%,& DXI,KUHP.RQWRDXV]XJXQG
Ihrer Bankomatkarte.

13.3

Ich beantrage die Barauszahlung (Beachten Sie bitte: Geldbeträge
sind ausschließlich persönlich bei der Post zu beheben)

14. Freibetragsbescheid
14.1

Ich wünsche keinen Freibetragsbescheid.

14.2

Ich beantrage einen niedrigeren Freibetragsbescheid in Höhe von jährlich

449

'

Bitte schließen Sie dieser Erklärung auch die in Ihrem Fall erforderlichen Erklärungsbeilagen an:
Anzahl der Beilagen L 1k (zur Berücksichtigung von Kindern)
Beilage L 1i (z.B. grenzüberschreitende Sachverhalte)

Beilage L 1ab (Außergewöhnliche Belastungen)

Beilage L 1d (zur besonderen Berücksichtigung von Sonderausgaben)
Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig ELWWH3ÀLFKWIHOGHUEHDFKWHQ JHPDFKWKDEH
Mir ist bekannt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.
Hinweis zum zwischenstaatlichen Informationsaustausch:
Basierend auf internationalen Vereinbarungen erhält die österreichische Finanzverwaltung betreffend in Österreich ansässigen Personen
Informationen zu ausländischen Einkünften bzw. über ausländisches Vermögen und übermittelt Informationen betreffend im Ausland ansässigen
Personen zu österreichischen Einkünften bzw. in Bezug auf Vermögensteile in Österreich an die ausländischen Finanzverwaltungen. Informationen
zur richtigen und vollständigen Berücksichtigung Ihrer persönlichen Verhältnisse in der Steuererklärung entnehmen Sie bitte der BMF-Homepage
E]ZGHPEHLGHQ)LQDQ]lPWHUQDXÀLHJHQGHQ,QIRUPDWLRQVPDWHULDO
WICHTIGER HINWEIS: Bitte übermitteln Sie keine Originaldokumente/Belege, da alle im Finanzamt einlangenden Schriftstücke nach
elektr. Erfassung datenschutzkonform vernichtet werden! Bewahren Sie diese aber mindestens 7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf.
Diese Erklärung können Sie auch papierlos über www.bmf.gv.at (FinanzOnline) einbringen.
FinanzOnline steht Ihnen kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung. Sie benötigen dafür keine spezielle Software.
Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon/Telefaxnummer)

Datum, Unterschrift

L 1-WAI-2017

L 1, Seite 4, Version vom 20.10.2017

(LQNQIWHIUGLHHLQ/RKQDXVZHLV )RUPXODU/ YRUOLHJW :HQQ]XWUHIIHQG$Q]DKOELWWHXQEHGLQJWDQJHEHQ
Anzahl der Lohnausweise/Lohnbescheinigungen (Formular L 17) über meine Bezüge gemäß Pkt. 1.4.1 bis 1.4.5 oder 1.5.3
6FKOLHHQ6LHELWWHGLH/RKQDXVZHLVH/RKQEHVFKHLQLJXQJHQQXUGDQQDQZHQQGLHVHYRQGHUDXV]DKOHQGHQ6WHOOH
QLFKWHOHNWURQLVFKEHUPLWWHOWZHUGHQ

2.2.1

(LQNQIWHDXVQLFKWVHOEVWlQGLJHU$UEHLWIUGLHHLQ/RKQ]HWWHO /RKQ]HWWHODUW EHUPLWWHOWZXUGH
Land 4)



Werbungskosten 5)

Anzurechnende ausländische Steuer

'

'

'

'

(QWODVWXQJYRQGHU$XVODQGVVWHXHUGXUFKGLHDXVOlQGLVFKH6WHXHUYHUZDOWXQJ

3.1

Ist gesetzlich nicht möglich.

3.2

Habe ich bereits erhalten in Höhe von, oder
habe ich beantragt, aber noch nicht erhalten und wird voraussichtlich
betragen:

3.3

775

'



3URJUHVVLRQVYRUEHKDOW

4.1

Unter Progressionsvorbehalt steuerbefreite Auslandseinkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit (einschließlich Pensionen, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Insolvenzgeld,
Kindergeld etc.), nach Abzug allfälliger Werbungskosten (Kennzahl )
Hinweis: 'LH.HQQ]DKO493LVWMHGHQIDOOVDXV]XIOOHQ 6)


4.2

Bei Ermittlung der steuerbefreiten Auslandseinkünfte (Kennzahl ) wurden
Werbungskosten berücksichtigt in Höhe von [gegebenenfalls den Wert 0
(Null) eintragen]. 5)

'


'
791

4.3

Die Kennzahl  enthält ausländische Pensionseinkünfte in Höhe von



$QWUDJDXI9HUDQODJXQJEHLEHVFKUlQNWHU6WHXHUSÀLFKW(§ 102 Abs. 1 Z 3)

'

Hinweis:'LH$QWUDJVYHUDQODJXQJZLUGQXUGDQQGXUFKJHIKUWZHQQGDVHQWVSUHFKHQGH.lVWFKHQDQJHNUHX]WLVW
5.1


6.1

6.2

Ich beantrage die Veranlagung für meine nichtselbständigen
Bezüge aus der Tätigkeit im Sinne des § 99 Abs. 1 Z 1, von
denen Lohnsteuer in Höhe von 20% einbehalten wurde.

5.2

Ich beantrage die Veranlagung für andere
nichtselbständige Bezüge.

$QWUDJDXIXQEHVFKUlQNWH6WHXHUSÀLFKW(§ 1 Abs. 4)
Ich hatte im Jahr 2017 in Österreich weder einen Wohnsitz
noch meinen gewöhnlichen Aufenthalt

Ansässigkeitsstaat im Jahr 2017 4)

Staatsangehörigkeit 4)

 ,FKEHDQWUDJHJHPl$EVLP-DKUDOVXQEHVFKUlQNWVWHXHUSÀLFKWLJLQgVWHUUHLFKEHKDQGHOW]XZHUGHQXQG
verfüge über die notwendige Bescheinigung meines Ansässigkeitsstaates (Formular E 9) bzw. weiterer Staaten, in denen ich
Einkünfte erzielt habe (zB Bestätigung der Steuerbehörde eines anderen Staates bzw. des Arbeitgebers)

6.3

Einkünfte im Ansässigkeitsstaat im Jahr 2017 [Summe (1) im Formular E 9]

6.4

Weitere Auslandseinkünfte aus anderen Staaten, sofern diese nicht in der Bescheinigung
des Ansässigkeitsstaates enthalten sind.

6.5

Einkünfte meines (Ehe)Partners im Jahr 2017 (z.B. laut Formular E 9)
1XUPDJHEOLFKIUGHQ$OOHLQYHUGLHQHUDEVHW]EHWUDJ7RSIVRQGHUDXVJDEHQ
oder außergewöhnliche Belastungen.

'
'
'

 %LWWHJHEHQ6LHKLHUGDVLQWHUQDWLRQDOH.I].HQQ]HLFKHQDQ
 $FKWXQJ'LHVH:HUEXQJVNRVWHQGUIHQQLFKWDXFKLP)RUPXODU/E]Z)RUPXODU(EHUFNVLFKWLJWZHUGHQ
 'LHVH(LQNQIWHGUIHQZHGHULQGHU.HQQ]DKO359QRFKLP/RKQDXVZHLV )RUPXODU/ HQWKDOWHQVHLQ
Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und YROOVWlQGLJ ELWWH3ÀLFKWIHOGHUEHDFKWHQ JHPDFKWKDEH0LULVW
bekannt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.





WICHTIGER HINWEIS: Bitte übermitteln Sie keine Originaldokumente/BelegeGDDOOHLP)LQDQ]DPWHLQODQJHQGHQ6FKULIWVWFNHQDFK
HOHNWU(UIDVVXQJGDWHQVFKXW]NRQIRUPYHUQLFKWHWZHUGHQ%HZDKUHQ6LHGLHVHDEHUPLQGHVWHQV7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf.
1RFKHLQIDFKHUN|QQHQ6LHGLHVH(UNOlUXQJSDSLHUORVEHUZZZEPIJYDW )LQDQ]2QOLQH HLQEULQJHQ
)LQDQ]2QOLQHVWHKW,KQHQNRVWHQORVXQGUXQGXPGLH8KU]XU9HUIJXQJXQGEHGDUINHLQHUVSH]LHOOHQ6RIWZDUH
Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon/Telefaxnummer)

L 1i-WAI-2017

Datum, Unterschrift

L 1i, Seite 2, Version vom 19.10.2017

