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UMOWA ZLECENIA
Zawarta w dniu __ __-__ __-__ __ __ __ pomi dzy:
Sylwi de Almeida, prowadz c działalno gospodarcz pod firm Sylwia de Almeida ALDORTAX
Businesstax z siedzib w K dzierzynie - Ko lu, 47-220 K dzierzyn-Ko le, ul. Grunwaldzka 3, NIP: 756172-22-66, REGON: 160068620, zwan w niniejszej umowie Zleceniobiorc ,
a
Panem/Pani : ____________________________________________________________________________
adres: __________________________________________________________________________________
adres e-mail:_____________________________________________________________________________
zwanym/n w niniejszej umowie Zleceniodawc ,
o nast puj cej tre ci:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorc wsparcia i asysty w
zakresie zwi zanym ze sporz dzeniem deklaracji podatkowych, w tym z odzyskaniem nadpłaty
podatkowej, przeznaczonych dla zagranicznych organów podatkowych za okres zatrudnienia
Zleceniodawcy w pa stwie: ………………………………………. – a to w podatku dochodowym od osób
fizycznych z tytułu wynagrodzenia Zleceniodawcy za prac w roku: …………..
2. Do obowi zków Zleceniobiorcy b dzie nale e : kompletowanie niezb dnych dokumentów, informacji i
za wiadcze dostarczonych przez Zleceniodawc , pomoc udzielana Zleceniodawcy przy sporz dzeniu i
zło eniu dokumentacji Zleceniodawcy we wła ciwym zagranicznym organie podatkowym.
3. W post powaniu podatkowym przed zagranicznym organem podatkowym stron zawsze b dzie
pozostawał wył cznie Zleceniodawca.
4. Do obowi zków Zleceniobiorcy nie b dzie nale e :
1)
reprezentacja, zast pstwo prawne czy podatkowe Zleceniodawcy w post powaniu przed
zagranicznym organem podatkowym,
2)
doradztwo prawne, doradztwo podatkowe,
3)
tłumaczenie dokumentów.
5. Za dat wykonania usługi przez Zleceniobiorc uznaje si dzie sporz dzenia przy wsparciu
Zleceniobiorcy finalnej wersji deklaracji podatkowych dla Zleceniodawcy, gotowych do zło enia we
wła ciwym zagranicznym organie podatkowym.
6. Dodatkowe usługi, maj ce by zrealizowane przez Zleceniobiorc , b d dodatkowo wynagradzane przez
Zleceniodawc na rzecz Zleceniobiorcy według aktualnego cennika obowi zuj cego u Zleceniobiorcy w
dniu zlecenia przez Zleceniodawc tych usług do wykonania.
§2
Zleceniodawca zobowi zuje si :
1) wypełni zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy oraz dostarczy Zleceniobiorcy dokumenty i informacje
niezb dne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w razie potrzeby tak e na bie co
aktualizowa i dostarcza Zleceniobiorcy te dokumenty i informacje,
2) przekazywa Zleceniobiorcy jedynie kopie lub elektronicznie utrwalone obrazy dokumentów niezb dnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w razie udost pnienia Zleceniobiorcy oryginałów
dokumentów – odebra od Zleceniobiorcy na jego wezwanie te oryginały własnym staraniem oraz na
własny koszt i ryzyko w terminie nie dłu szym ni 30 dni od daty otrzymania wezwania,
3) na bie co aktualizowa swoje dane osobowe, adresowe i kontaktowe podane Zleceniobiorcy oraz
zagranicznemu organowi podatkowemu;
4) niezwłocznie przedstawi Zleceniobiorcy wszelk korespondencj otrzyman z zagranicznego organu
podatkowego, która jest zwi zana z deklaracj podatkow obj t przedmiotem tej umowy – a to w terminie
siedmiu dni od daty jej otrzymania;
5) odwoła pełnomocnictwa udzielone innym podmiotom w zwi zku z rozliczeniem wcze niejszych lat
podatkowych, o ile te pełnomocnictwa nadal b d obowi zywa w odniesieniu do okresu czasu, którego
dotyczy deklaracja podatkowa obj ta przedmiotem tej umowy, i niezwłocznie powiadomi o tym wła ciwy
zagraniczny organ podatkowy;
6) nie dokonywa osobi cie lub przy pomocy b d za po rednictwem innych osób – bez uprzedniego
uzgodnienia ze Zleceniobiorc – czynno ci w sprawie rozliczenia podatkowego, które jest zwi zane z
deklaracj podatkow obj t przedmiotem tej umowy, w tym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Zleceniodawc przed zawarciem niniejszej umowy;
7) wysyła – we własnym zakresie i na własny koszt – do zagranicznego organu podatkowego wszystkie
informacje, dokumenty i odpowiedzi (w tym listy zawieraj ce informacje o koncie bankowym
Zleceniodawcy) w reakcji na wezwania i na zapytania zło one przez zagraniczny organ podatkowy;
8) własnym staraniem oraz na własny koszt i ryzyko zaktualizowa swoje zgłoszenie we wła ciwym
zagranicznym organie podatkowym poprzez usuni cie wszelkich danych zwi zanych ze Zleceniobiorc , a
wprowadzonych w rezultacie realizacji niniejszej umowy (dotycz cych np. pełnomocnictwa, adresu
korespondencyjnego, numeru rachunku bankowego itp.) – o ile w czasie nast puj cym po okresie obj tym
t umow Zleceniodawca nie b dzie korzystał z usług Zleceniobiorcy; Zleceniobiorca nie ponosi
odpowiedzialno ci za zaniechanie lub opó nienie wykonania tych czynno ci przez Zleceniodawc ,
9) niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy oraz zagranicznego organu podatkowego o ka dej zmianie
swojego adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego – z tym skutkiem, e pismo skierowane
przez Zleceniobiorc b d zagraniczny organ podatkowy na dotychczasowy adres Zleceniodawcy b dzie
uwa ane za skutecznie dor czone.
§3
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialno ci za:
1) działania lub zaniechania Zleceniodawcy, zagranicznego organu podatkowego, dostawców mediów (w tym
internetu), operatorów pocztowych i kurierów;
2) jakiekolwiek konsekwencje wynikaj ce z niewykonania lub nienale ytego wykonania przez Zleceniodawc
zobowi za okre lonych powy ej w §2 tej umowy, w tym udzielenia Zleceniobiorcy lub zagranicznemu
organowi podatkowemu niepełnej, spó nionej, nieaktualnej, bł dnej lub nieprawdziwej informacji przez
Zleceniodawc ,
3) odpowiedzialno ci za opó nienie w wydaniu oraz tre decyzji zagranicznego organu podatkowego.

§4
1. Za wykonanie czynno ci wymienionych w §1 tej umowy Zleceniobiorca jest uprawniony do otrzymania od
Zleceniodawcy wynagrodzenia w wysoko ci:
a)
250 zł brutto za ka dy rok podatkowy przy rozliczeniu indywidualnym;
b)
400 zł brutto za ka dy rok podatkowy przy rozliczeniu ze współmał onkiem/ , tzw. ,,Rozł kowe”;
c)
100 zł brutto za uzyskanie numeru BSN/SOFI.
2. Wynagrodzenie b dzie płatne:
a)
bezpo rednio przy zawarciu tej umowy, np. w gotówce, b d
b)
w terminie do 7 dni od daty zawarcia tej umowy przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:
ING Bank l ski S.A. Oddział K dzierzyn - Ko le o nr: 61 1050 1517 1000 0023 0355 8825 – z
podaniem w tytule tego przelewu imienia i nazwiska Zleceniodawcy oraz kraju i roku podatkowego,
którego dotyczy usługa obj ta t umow (np. Jan Kowalski, Dania 2016 r.).
3. Wszystkie koszty bankowe wynikaj ce z realizacji tej umowy pokrywa Zleceniodawca, co w szczególno ci
dotyczy płatno ci nale nego Zleceniobiorcy wynagrodzenia oraz przekazania otrzymanego od zagranicznego
organu podatkowego zwrotu (nadpłaty lub innego rozliczenia) podatku.
4. W przypadku posiadania przez Zleceniodawc jakichkolwiek zobowi za (w tym za wcze niejsze okresy czasu),
które to zostan pokryte (rozliczone) ze zwrotu (nadpłaty lub innego rozliczenia) podatku na rzecz
Zleceniodawcy, wówczas nie zwalnia to Zleceniodawcy z obowi zku zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia
nale nego na podstawie tej umowy.
5. Strony ustalaj , e naruszenie przez Zleceniodawc postanowie tej umowy, jak równie wydanie przez
zagraniczny organ podatkowy rozstrzygni cia niekorzystnego dla Zleceniodawcy nie uchylaj obowi zku
Zleceniodawcy co do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia nale nego na podstawie tej umowy –
chyba e wydanie przez zagraniczny organ podatkowy rozstrzygni cia niekorzystnego dla Zleceniodawcy
b dzie bezpo rednim i wył cznym nast pstwem zawinionego zachowania Zleceniobiorcy.
6. Zleceniodawca mo e wypowiedzie umow w ka dym czasie, powinien jednak wówczas zwróci
Zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu nale ytego wykonania usług oraz zapłaci Zleceniobiorcy
cz
jego wynagrodzenia odpowiadaj c dotychczasowym czynno ciom – a je eli wypowiedzenie nast piło
bez wa nego powodu, to wówczas Zleceniodawca powinien tak e naprawi szkod wyrz dzon przez to
Zleceniobiorcy.
7. Zleceniodawca akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Zleceniobiorc faktur w formie elektronicznej z
tytułu wynagrodzenia za usługi wiadczone w ramach tej umowy na wskazany przez Zleceniodawc adres email. W przypadku braku wskazania przez Zleceniodawc adresu e-mail, faktura wystawiona przez
Zleceniobiorc zostanie wysłana na adres zamieszkania lub adres korespondencyjny Zleceniodawcy.
§5
1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odst pienia od tej umowy w cało ci, je eli Zleceniodawca nie dostarczy
Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezb dnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie
14 dni od daty otrzymania od Zleceniobiorcy wezwania w tym przedmiocie; prawo odst pienia Zleceniobiorca
mo e zrealizowa w terminie 21 dni bezpo rednio nast puj cych po bezskutecznym upływie terminu
okre lonego w tym ust pie.
2. Zleceniodawca ma prawo odst pienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy,
chyba e uprzednio nast pi przekazanie deklaracji podatkowych Zleceniodawcy do wła ciwego zagranicznego
organu podatkowego.
§6
Zleceniodawca potwierdza, e:
1) jest wiadom tego, i na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystanie cudzych informacji – a to nale cych do Zleceniobiorcy i
b d cych tajemnic przedsi biorstwa Zleceniobiorcy – je eli zagra a lub narusza to interes Zleceniobiorcy,
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
2) przez tajemnic przedsi biorstwa Zleceniodawcy rozumie si nieujawnione do wiadomo ci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub inne informacje posiadaj ce warto
gospodarcz dla Zleceniodawcy.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej lub zachowania formie dokumentowej pod
rygorem niewa no ci.
2. O wiadczenia w przedmiocie rozwi zania, wypowiedzenia czy odst pienia od tej umowy wymagaj formy
pisemnej pod rygorem niewa no ci.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron.
Zleceniodawca o wiadcza, e przyjmuje do wiadomo ci, e administratorem jego danych osobowych jest Sylwia
de Almeida, prowadz ca działalno gospodarcz pod firm Sylwia de Almeida ALDORTAX Businesstax z
siedzib w K dzierzynie - Ko lu, 47-220 K dzierzyn-Ko le, ul. Grunwaldzka 3, NIP: 756-172-22-66, REGON:
160068620. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, dost pne b d na stronie https://www.aldortax.com.pl/. Podane przez
Zleceniodawc dane w formularzu zbierane s w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Przekazane
dokumenty i materiały b d przechowywane na potrzeby mo liwych kontroli oraz w celu udokumentowania
realizowanej usługi, tak e po jej realizacji, a okres ich przechowywania b dzie wynosił od 5 do 10 lat w zale no ci
od regulacji we wła ciwej zagranicznej instytucji, której dotyczy usługa. Dane osobowe Zleceniodawcy b d
udost pniane wła ciwej zagranicznej instytucji upowa nionej przepisami prawa.
Zleceniodawcy przysługuje prawo do wgl du, poprawiania, usuwania, ograniczenia tre ci podanych danych oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zleceniodawca został poinformowany, e podanie danych jest
dobrowolne, ale niezb dne do realizacji umowy.
Dane Zleceniodawcy mog by dodatkowo wykorzystywane w celach marketingowych, je li wyrazi na to odr bn
zgod .

Podpis Zleceniodawcy

Podpis Zleceniobiorcy

DODATKOWA ZGODA NA MARKETING USŁUG
Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług marketingowych przez Zleceniobiorc oraz jego partnerów handlowych za pomoc wymienionych poni ej rodków komunikacji:

Telefon

TAK

NIE

E-mail

TAK

NIE

Podpis Zleceniodawcy:

UMOWA ZLECENIA
Zawarta w dniu __ __-__ __-__ __ __ __ pomi dzy:
Sylwi de Almeida, prowadz c działalno gospodarcz pod firm Sylwia de Almeida ALDORTAX
Businesstax z siedzib w K dzierzynie - Ko lu, 47-220 K dzierzyn-Ko le, ul. Grunwaldzka 3, NIP: 756172-22-66, REGON: 160068620, zwan w niniejszej umowie Zleceniobiorc ,
a
Panem/Pani : ____________________________________________________________________________
adres: __________________________________________________________________________________
adres e-mail:_____________________________________________________________________________
zwanym/n w niniejszej umowie Zleceniodawc ,
o nast puj cej tre ci:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorc wsparcia i asysty w
zakresie zwi zanym ze sporz dzeniem deklaracji podatkowych, w tym z odzyskaniem nadpłaty
podatkowej, przeznaczonych dla zagranicznych organów podatkowych za okres zatrudnienia
Zleceniodawcy w pa stwie: ………………………………………. – a to w podatku dochodowym od osób
fizycznych z tytułu wynagrodzenia Zleceniodawcy za prac w roku: …………..
2. Do obowi zków Zleceniobiorcy b dzie nale e : kompletowanie niezb dnych dokumentów, informacji i
za wiadcze dostarczonych przez Zleceniodawc , pomoc udzielana Zleceniodawcy przy sporz dzeniu i
zło eniu dokumentacji Zleceniodawcy we wła ciwym zagranicznym organie podatkowym.
3. W post powaniu podatkowym przed zagranicznym organem podatkowym stron zawsze b dzie
pozostawał wył cznie Zleceniodawca.
4. Do obowi zków Zleceniobiorcy nie b dzie nale e :
1)
reprezentacja, zast pstwo prawne czy podatkowe Zleceniodawcy w post powaniu przed
zagranicznym organem podatkowym,
2)
doradztwo prawne, doradztwo podatkowe,
3)
tłumaczenie dokumentów.
5. Za dat wykonania usługi przez Zleceniobiorc uznaje si dzie sporz dzenia przy wsparciu
Zleceniobiorcy finalnej wersji deklaracji podatkowych dla Zleceniodawcy, gotowych do zło enia we
wła ciwym zagranicznym organie podatkowym.
6. Dodatkowe usługi, maj ce by zrealizowane przez Zleceniobiorc , b d dodatkowo wynagradzane przez
Zleceniodawc na rzecz Zleceniobiorcy według aktualnego cennika obowi zuj cego u Zleceniobiorcy w
dniu zlecenia przez Zleceniodawc tych usług do wykonania.
§2
Zleceniodawca zobowi zuje si :
1) wypełni zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy oraz dostarczy Zleceniobiorcy dokumenty i informacje
niezb dne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w razie potrzeby tak e na bie co
aktualizowa i dostarcza Zleceniobiorcy te dokumenty i informacje,
2) przekazywa Zleceniobiorcy jedynie kopie lub elektronicznie utrwalone obrazy dokumentów niezb dnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w razie udost pnienia Zleceniobiorcy oryginałów
dokumentów – odebra od Zleceniobiorcy na jego wezwanie te oryginały własnym staraniem oraz na
własny koszt i ryzyko w terminie nie dłu szym ni 30 dni od daty otrzymania wezwania,
3) na bie co aktualizowa swoje dane osobowe, adresowe i kontaktowe podane Zleceniobiorcy oraz
zagranicznemu organowi podatkowemu;
4) niezwłocznie przedstawi Zleceniobiorcy wszelk korespondencj otrzyman z zagranicznego organu
podatkowego, która jest zwi zana z deklaracj podatkow obj t przedmiotem tej umowy – a to w terminie
siedmiu dni od daty jej otrzymania;
5) odwoła pełnomocnictwa udzielone innym podmiotom w zwi zku z rozliczeniem wcze niejszych lat
podatkowych, o ile te pełnomocnictwa nadal b d obowi zywa w odniesieniu do okresu czasu, którego
dotyczy deklaracja podatkowa obj ta przedmiotem tej umowy, i niezwłocznie powiadomi o tym wła ciwy
zagraniczny organ podatkowy;
6) nie dokonywa osobi cie lub przy pomocy b d za po rednictwem innych osób – bez uprzedniego
uzgodnienia ze Zleceniobiorc – czynno ci w sprawie rozliczenia podatkowego, które jest zwi zane z
deklaracj podatkow obj t przedmiotem tej umowy, w tym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Zleceniodawc przed zawarciem niniejszej umowy;
7) wysyła – we własnym zakresie i na własny koszt – do zagranicznego organu podatkowego wszystkie
informacje, dokumenty i odpowiedzi (w tym listy zawieraj ce informacje o koncie bankowym
Zleceniodawcy) w reakcji na wezwania i na zapytania zło one przez zagraniczny organ podatkowy;
8) własnym staraniem oraz na własny koszt i ryzyko zaktualizowa swoje zgłoszenie we wła ciwym
zagranicznym organie podatkowym poprzez usuni cie wszelkich danych zwi zanych ze Zleceniobiorc , a
wprowadzonych w rezultacie realizacji niniejszej umowy (dotycz cych np. pełnomocnictwa, adresu
korespondencyjnego, numeru rachunku bankowego itp.) – o ile w czasie nast puj cym po okresie obj tym
t umow Zleceniodawca nie b dzie korzystał z usług Zleceniobiorcy; Zleceniobiorca nie ponosi
odpowiedzialno ci za zaniechanie lub opó nienie wykonania tych czynno ci przez Zleceniodawc ,
9) niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy oraz zagranicznego organu podatkowego o ka dej zmianie
swojego adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego – z tym skutkiem, e pismo skierowane
przez Zleceniobiorc b d zagraniczny organ podatkowy na dotychczasowy adres Zleceniodawcy b dzie
uwa ane za skutecznie dor czone.
§3
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialno ci za:
1) działania lub zaniechania Zleceniodawcy, zagranicznego organu podatkowego, dostawców mediów (w tym
internetu), operatorów pocztowych i kurierów;
2) jakiekolwiek konsekwencje wynikaj ce z niewykonania lub nienale ytego wykonania przez Zleceniodawc
zobowi za okre lonych powy ej w §2 tej umowy, w tym udzielenia Zleceniobiorcy lub zagranicznemu
organowi podatkowemu niepełnej, spó nionej, nieaktualnej, bł dnej lub nieprawdziwej informacji przez
Zleceniodawc ,
3) odpowiedzialno ci za opó nienie w wydaniu oraz tre decyzji zagranicznego organu podatkowego.

§4
1. Za wykonanie czynno ci wymienionych w §1 tej umowy Zleceniobiorca jest uprawniony do otrzymania od
Zleceniodawcy wynagrodzenia w wysoko ci:
a)
250 zł brutto za ka dy rok podatkowy przy rozliczeniu indywidualnym;
b)
400 zł brutto za ka dy rok podatkowy przy rozliczeniu ze współmał onkiem/ , tzw. ,,Rozł kowe”;
c)
100 zł brutto za uzyskanie numeru BSN/SOFI.
2. Wynagrodzenie b dzie płatne:
a)
bezpo rednio przy zawarciu tej umowy, np. w gotówce, b d
b)
w terminie do 7 dni od daty zawarcia tej umowy przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:
ING Bank l ski S.A. Oddział K dzierzyn - Ko le o nr: 61 1050 1517 1000 0023 0355 8825 – z
podaniem w tytule tego przelewu imienia i nazwiska Zleceniodawcy oraz kraju i roku podatkowego,
którego dotyczy usługa obj ta t umow (np. Jan Kowalski, Dania 2016 r.).
3. Wszystkie koszty bankowe wynikaj ce z realizacji tej umowy pokrywa Zleceniodawca, co w szczególno ci
dotyczy płatno ci nale nego Zleceniobiorcy wynagrodzenia oraz przekazania otrzymanego od zagranicznego
organu podatkowego zwrotu (nadpłaty lub innego rozliczenia) podatku.
4. W przypadku posiadania przez Zleceniodawc jakichkolwiek zobowi za (w tym za wcze niejsze okresy czasu),
które to zostan pokryte (rozliczone) ze zwrotu (nadpłaty lub innego rozliczenia) podatku na rzecz
Zleceniodawcy, wówczas nie zwalnia to Zleceniodawcy z obowi zku zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia
nale nego na podstawie tej umowy.
5. Strony ustalaj , e naruszenie przez Zleceniodawc postanowie tej umowy, jak równie wydanie przez
zagraniczny organ podatkowy rozstrzygni cia niekorzystnego dla Zleceniodawcy nie uchylaj obowi zku
Zleceniodawcy co do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia nale nego na podstawie tej umowy –
chyba e wydanie przez zagraniczny organ podatkowy rozstrzygni cia niekorzystnego dla Zleceniodawcy
b dzie bezpo rednim i wył cznym nast pstwem zawinionego zachowania Zleceniobiorcy.
6. Zleceniodawca mo e wypowiedzie umow w ka dym czasie, powinien jednak wówczas zwróci
Zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu nale ytego wykonania usług oraz zapłaci Zleceniobiorcy
cz
jego wynagrodzenia odpowiadaj c dotychczasowym czynno ciom – a je eli wypowiedzenie nast piło
bez wa nego powodu, to wówczas Zleceniodawca powinien tak e naprawi szkod wyrz dzon przez to
Zleceniobiorcy.
7. Zleceniodawca akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Zleceniobiorc faktur w formie elektronicznej z
tytułu wynagrodzenia za usługi wiadczone w ramach tej umowy na wskazany przez Zleceniodawc adres email. W przypadku braku wskazania przez Zleceniodawc adresu e-mail, faktura wystawiona przez
Zleceniobiorc zostanie wysłana na adres zamieszkania lub adres korespondencyjny Zleceniodawcy.
§5
1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odst pienia od tej umowy w cało ci, je eli Zleceniodawca nie dostarczy
Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezb dnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie
14 dni od daty otrzymania od Zleceniobiorcy wezwania w tym przedmiocie; prawo odst pienia Zleceniobiorca
mo e zrealizowa w terminie 21 dni bezpo rednio nast puj cych po bezskutecznym upływie terminu
okre lonego w tym ust pie.
2. Zleceniodawca ma prawo odst pienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy,
chyba e uprzednio nast pi przekazanie deklaracji podatkowych Zleceniodawcy do wła ciwego zagranicznego
organu podatkowego.
§6
Zleceniodawca potwierdza, e:
1) jest wiadom tego, i na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystanie cudzych informacji – a to nale cych do Zleceniobiorcy i
b d cych tajemnic przedsi biorstwa Zleceniobiorcy – je eli zagra a lub narusza to interes Zleceniobiorcy,
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
2) przez tajemnic przedsi biorstwa Zleceniodawcy rozumie si nieujawnione do wiadomo ci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub inne informacje posiadaj ce warto
gospodarcz dla Zleceniodawcy.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej lub zachowania formie dokumentowej pod
rygorem niewa no ci.
2. O wiadczenia w przedmiocie rozwi zania, wypowiedzenia czy odst pienia od tej umowy wymagaj formy
pisemnej pod rygorem niewa no ci.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron.
Zleceniodawca o wiadcza, e przyjmuje do wiadomo ci, e administratorem jego danych osobowych jest Sylwia
de Almeida, prowadz ca działalno gospodarcz pod firm Sylwia de Almeida ALDORTAX Businesstax z
siedzib w K dzierzynie - Ko lu, 47-220 K dzierzyn-Ko le, ul. Grunwaldzka 3, NIP: 756-172-22-66, REGON:
160068620. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, dost pne b d na stronie https://www.aldortax.com.pl/. Podane przez
Zleceniodawc dane w formularzu zbierane s w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Przekazane
dokumenty i materiały b d przechowywane na potrzeby mo liwych kontroli oraz w celu udokumentowania
realizowanej usługi, tak e po jej realizacji, a okres ich przechowywania b dzie wynosił od 5 do 10 lat w zale no ci
od regulacji we wła ciwej zagranicznej instytucji, której dotyczy usługa. Dane osobowe Zleceniodawcy b d
udost pniane wła ciwej zagranicznej instytucji upowa nionej przepisami prawa.
Zleceniodawcy przysługuje prawo do wgl du, poprawiania, usuwania, ograniczenia tre ci podanych danych oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zleceniodawca został poinformowany, e podanie danych jest
dobrowolne, ale niezb dne do realizacji umowy.
Dane Zleceniodawcy mog by dodatkowo wykorzystywane w celach marketingowych, je li wyrazi na to odr bn
zgod .

Podpis Zleceniodawcy

Podpis Zleceniobiorcy

DODATKOWA ZGODA NA MARKETING USŁUG
Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług marketingowych przez Zleceniobiorc oraz jego partnerów handlowych za pomoc wymienionych poni ej rodków komunikacji:

Telefon

TAK

NIE

E-mail

TAK

NIE

Podpis Zleceniodawcy:

Belastingdienst / Centrale Administratie
Unit 13 Uitbetalen en registreren 2
Postbus 9055
7300 GT Apeldoorn
Nederland

Opgaaf Rekeningnummer
Buitenland
Mijn gegevens
Naam en voorletters
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Land
BSN / sofinummer
Geboortedatum

Hierbij verstrek ik u het nummer van mijn bankrekening en verzoek ik u alle stortingen met betrekking
tot belastingaanslag en andere stortingen van de Belastingdienst waarop ik recht heb, alleen op het
hier vermelde bankrekeningnummer over te maken.
Mijn rekeningnummer
IBAN rekeningnummer
BIC-code (SWIFT)
Naam bank
Plaats en land bank
Ondertekening
Datum

Mijn handtekening

Tax and Customs Administration

Zaświadczenie o
dochodach za rok 2017
Podatnik zagraniczny kwalifikujący się do ulg
Formularz UE/WE
Przeznaczenie formularza
W poniższym formularzu należy podać dochody, które nie podlegają
opodatkowaniu w Holandii. Zaświadczenie o dochodach będzie ci
potrzebne, kiedy rozliczasz się z podatku na zasadach dla podatników
zagranicznych kwalifikujących się do ulg w Holandii. Podatnikiem
zagranicznym kwalifikującym się do ulg jesteś wówczas, gdy
spełniasz następujące warunki:
– twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii
Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii,
Bonaire, Sint Eustatius lub Saby;
– co najmniej twoich 90% dochodów podlega opodatkowaniu
w Holandii;
– możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez
właściwy urząd skarbowy w kraju twego zamieszkania.

1

2a

Wypełnienie i wysyłka formularza
Po wypełnieniu formularza, należy go przedłożyć do podpisu we
właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania.
Wyślij podpisany formularz na poniższy adres: Belastingdienst/
Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401 DB Heerlen, Holandia
Uwaga!
Uznajemy jedynie formularz na którym widnieje oryginalna pieczęć
Urzędu Skarbowego z kraju zamieszkania. Nie mogą więc Państwo
wysłać kopii!

Rok podatkowy, którego zaświadczenie dotyczy
Podaj rok, którego dotyczy
zaświadczenie

2

Dalsze informacje na temat niniejszego zaświadczenia o dochodach
oraz skutkach bycia podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się
do ulg zawarte są w objaśnieniu.

2 0 1 7

Dane podatnika
Inicjały imion i nazwisko
Numer identyfikacji
socjalno-fiskalnej BSN
Numer identyfikacyjny w kraju
zamieszkania
Adres zamieszkania
(ulica, numer domu)

Data urodzenia

–

–

Kod pocztowy i miejscowość
Kraj zamieszkania
3

POL

Polska

Podpis
Miejscowość
–

IB 059 - 1Z71FOL POL

Podpis
Złóż podpis w ramce.

*010597101*
0 1 0 5 9 7 1 0 1

–

01 059 71 01

Data

02 z 02

Wpisz swój numer BSN

4

Dochody niepodlegające opodatkowaniu w Holandii

4a

Zysk z działalności gospodarczej

€

4b

Dochód ze stosunku pracy i świadczenia chorobowe

€

4c

Napiwki i inne przychody

€

4d

Świadczenie z tytułu AOW, emerytalne i inne

€

4e

Wypłata wartości renty kapitałowej na życie

€

4f

Zwolnione z podatku dochody z pracy w organizacji
międzynarodowej

€

4g

Zwolnione z podatku świadczenie emerytalne EU

€

4h

Wynik z pozostałej działalności

€

4i

Wynik z udostępniania wartości majątkowych

€

4j

Alimenty na partnera i zryczałtowana wartość ich wykupu

€

4k

Świadczenia okresowe i zryczałtowana wartość ich wykupu

€

4l

Pozostałe dochody

€

4m

Zsumuj pozycje od 4a do 4l

€

4n

Odliczenie z tytułu przejazdów komunikacją publiczną

€

4p

Odejmij: 4m - 4n. Kwota razem z box 1

€

4q

Zysk z istotnego udziału

€

4r

Wartość udziału w majątku minus wartość długu x 0,04

€

4s

Zsumuj pozycje: 4p + 4q + 4r. Łączne dochody niepodlegające opodatkowaniu w Holandii

€

–

+

Oświadczenie zagranicznego urzędu skarbowego
Przedłóż zaświadczenie do podpisu we właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania.
Nazwa i adres zagranicznego
urzędu skarbowego

Niniejszym zaświadcza się, że:
1 podatnik, którego dotyczy to zaświadczenie, mieszkał w 2017r. na terytorium naszego państwa.
2 wypełnione dane dotyczące dochodów nie są sprzeczne z danymi, które są nam znane do tej pory.
Miejscowość
Data

–

–

Pieczęć
urzędu

Podpis
Złóż podpis w ramce.
01 059 71 02

5

+

*010597102*
0 1 0 5 9 7 1 0 2

…………..………………………. r.
(miejscowo

i data)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, ni ej podpisany(a),
.……………………………………...……………………………...……………..
(imi i nazwisko mocodawcy)

działaj c w imieniu własnym udzielam niniejszym pełnomocnictwa:
……………………………………………………………………………….……
(imi i nazwisko pełnomocnika)

urodzony(a)………………………………………………………………………..
zamieszkały(a)……………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
do wyst powania w moim imieniu oraz przekazywaniu danych w sprawie:
• Rozliczenia podatkowego w kraju……………….. za rok………………
• Wnioskowania o zasiłek rodzinny w kraju………………………………
• Inne usługi:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

………………………………………….…..

czytelny podpis mocodawcy
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