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ROZLICZENIE Z NIEMIEC 

DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI 

Drogi kliencie! 

W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych 

dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. Miej to na uwadze, wysyłając do nas dokumenty! 

 
UZUPEŁNIJ I PODPISZ  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY strona numer 2 i 3 (znajdziesz go w tym komplecie dokumentów)  

Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. 

 

UMOWĘ  

Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu „Zleceniodawca”) – jeden pozostaw sobie.  

 
TYLKO PODPISZ  

OBCOJĘZYCZNY FORMULARZ strona numer 4,5,6,7 i 8(znajdziesz go w tym komplecie dokumentów) 

TYLKO podpisz w miejscu oznaczonym „X”.  

Pamiętaj, że podpis na dokumencie musi być zgodny z podpisem na dokumencie tożsamości. 

 

ZAŁĄCZ  
DOKUMENT OD PRACODAWCY(kopię) 

LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG czyli roczny dokument od pracodawcy lub wszystkie rozliczenia miesięczne 

ABRECHNUNG  DER BRUTTO/NETTO-BEZÜGE. Jeżeli ich nie posiadasz, podaj nam dane pracodawcy – 

pozyskamy je dla Ciebie.  

W przypadku pracowników delegowanych prosimy o dołączenie podbitego przez pracodawcę Zaświadczenia o 

składkach na ubezpieczenie społeczne ZUS odprowadzonych w Polsce  strona numer 11 (znajdziesz je w tym 

komplecie dokumentów) 

ZAŚWIADCZENIE KRAJE  EU/EOG  strona 9 i 10 (znajdziesz je w tym komplecie dokumentów) 

niezbędne zaświadczenie o dochodach w Polsce. Poświadcza je dla Ciebie Twój urząd skarbowy, w którym się 

rozliczasz. Poproś o uzupełnienie i podbicie oraz również podpisz się na dokumencie. 

W przypadku gdy rozliczasz się z małżonką/iem również małżonka/ek powinien się podpisać. 

DODATKOWE DOKUMENTY 
Kolejne dokumenty (o ile Pan/i je posiada) pozwolą na ubieganie się o korzystniejsze rozliczenie – 

dotyczy wyłącznie tych klientów, których dochód przekroczył 9000 EUR); 

• kopia dokumentu z nadaniem numeru identyfikacyjnego „Identifikationsnummer”  

• kopia zaświadczenia o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung)  

• kopie biletów autobusowych/kolejowych, paragony za paliwo, kopia dowodu rejestracyjnego 

samochodu, którym podróżowałeś z Niemiec do Polski  

• jeśli pracowałeś jako kierowca, załącz raport podróży lub potwierdzenie od pracodawcy, że praca była 

wykonywana na terenie Niemiec  

• załącz kopię umowy najmu mieszkania lub akt własności mieszkania w Polsce 

(tłumaczenie przysięgle na język niemiecki)  

• załącz również kopię umowy najmu mieszkania w Niemczech lub oświadczenie właściciela mieszkania, 

że przyczyniłeś się do utrzymywania mieszkania – jeśli posiadasz.  

KOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO (obie strony) lub PASZPORTU (strona ze zdjęciem). 

Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem załącz również jego kopię dowodu osobistego (obie strony) lub kopię 

paszportu (strona ze zdjęciem). 

 

DOKUMENTY ODEŚLIJ NA ADRES SIEDZIBY FIRMY 

Wszystkie podpisane formy zagraniczne, wypełniony formularz, umowę, dokumenty od pracodawcy oraz 

dodatkowe dokumenty prześlij listem poleconym na adres podany na formularzu. Pamiętaj, by zrobić sobie 

kopie dokumentów od pracodawców, które wysyłasz do nas. 







����������������������������������.. 

Name, Vorname 

 

����������������������.................................... 

Straße, Hausnummer 

 

����������������������������������� 

PLZ, Ort 

 

 

 

 

 

An das Finanzamt�������������������............................... 

 

 

Angabe der Bankverbindung für Steuererstattungen 

������������������������������������������������������.. 

������������������������������������������������������.. 

Name der Bank und Ort:�������������������������������������.. 

Kontoinhaber:������������������������������������������..... 

 

 

 

        Ich / wir sind damit einverstanden, dass die angegebene Bankverbindung auch für 

künftige Steuererstattungen gespeichert wird. 

 

 

 

 
 

 

���������������������������������.. 

Unterschrift / Unterschriften bei Zusammenveranlagung 
Podpis klienta
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Vollmachtgeber/-in
1

IdNr.
2
,

3

Geburtsdatum

Vollmacht4

zur Vertretung in Steuersachen

________________
Bevollmächtigte/r 

- in diesem Verfahren vertreten durch die nach bürgerlichem Recht dazu befugten Berufsträger/innen -

wird hiermit bevollmächtigt den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegen-
heiten im Sinne des § 1 StBerG zu vertreten

5
.

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen.

Diese Vollmacht gilt nicht für:

Einkommensteuer.

Umsatzsteuer.

Gewerbesteuer.

Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 1

Nr. 2, Abs. 2 AO.

Körperschaftsteuer.

Lohnsteuer.

Grundsteuer.

Grunderwerbsteuer.

Erbschaft-/Schenkungsteuer.

das Umsatzsteuervoranmeldungs-

verfahren.

das Lohnsteuerermäßigungsverfahren.

Investitionszulage.

das Festsetzungsverfahren.

das Erhebungsverfahren (einschließlich des

Vollstreckungsverfahrens).

die Abfrage bzw. den Abruf von bei der Fi-

nanzverwaltung gespeicherten steuerlichen

Daten.

die Vertretung im außergerichtlichen Rechts-

behelfsverfahren.

die Vertretung im Verfahren der Finanzge-

richtsbarkeit.

die Vertretung im Straf- und Bußgeldverfah-

ren (Steuer).

Bekanntgabevollmacht:

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen
Verwaltungsakten.

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Vollstreckungsankündigungen und
Mahnungen.

Die Vollmacht gilt grundsätzlich zeitlich unbefristet,

aber

nicht für Veranlagungszeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor _______________.

nur für den/die Veranlagungszeitraum/-zeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e ______________
6
.

Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist
7
.

Bisher erteilte Vollmachten erlöschen.
8

oder

nur soweit diese dem/der o.a. Bevollmächtigten erteilt wurden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdaten-
bank gespeichert und an die Finanzverwaltung übermittelt werden.

, _____________________________
Ort, Datum Unterschrift Vollmachtgeber/-in

9

X

X

X

podpis klienta
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Vollmachtgeber/-in
1

IdNr.
2
,

3

Geburtsdatum

Vollmacht4

zur Vertretung in Steuersachen

________________
Bevollmächtigte/r 

- in diesem Verfahren vertreten durch die nach bürgerlichem Recht dazu befugten Berufsträger/innen -

wird hiermit bevollmächtigt den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegen-
heiten im Sinne des § 1 StBerG zu vertreten

5
.

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen.

Diese Vollmacht gilt nicht für:

Einkommensteuer.

Umsatzsteuer.

Gewerbesteuer.

Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 1

Nr. 2, Abs. 2 AO.

Körperschaftsteuer.

Lohnsteuer.

Grundsteuer.

Grunderwerbsteuer.

Erbschaft-/Schenkungsteuer.

das Umsatzsteuervoranmeldungs-

verfahren.

das Lohnsteuerermäßigungsverfahren.

Investitionszulage.

das Festsetzungsverfahren.

das Erhebungsverfahren (einschließlich des

Vollstreckungsverfahrens).

die Abfrage bzw. den Abruf von bei der Fi-

nanzverwaltung gespeicherten steuerlichen

Daten.

die Vertretung im außergerichtlichen Rechts-

behelfsverfahren.

die Vertretung im Verfahren der Finanzge-

richtsbarkeit.

die Vertretung im Straf- und Bußgeldverfah-

ren (Steuer).

Bekanntgabevollmacht:

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen
Verwaltungsakten.

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Vollstreckungsankündigungen und
Mahnungen.

Die Vollmacht gilt grundsätzlich zeitlich unbefristet,

aber

nicht für Veranlagungszeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor _______________.

nur für den/die Veranlagungszeitraum/-zeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e ______________
6
.

Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist
7
.

Bisher erteilte Vollmachten erlöschen.
8

oder

nur soweit diese dem/der o.a. Bevollmächtigten erteilt wurden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdaten-
bank gespeichert und an die Finanzverwaltung übermittelt werden.

, _____________________________
Ort, Datum Unterschrift Vollmachtgeber/-in

9

X

X

X

podpis ma onki/a
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Name, Vorname (ggf. Ehegatte): __________________________________________ 
Imi !i!nazwisko!(obojga!ma"#onków!w!przypadku!rozliczenia!wspólnego) 
 
 

Steuernummer:      __________________________________________ 
numer podatkowy 

 
  
  

 
 An:  
  
   
  
  

 

 

Vollständigkeits- und Freigabeerklärung 

 
Hiermit erkläre ich / erklären wir Folgendes:  
Niniejszym o!wiadczam/o!wiadczamy,co nast"puje: 

 
Ich habe / Wir haben Ihnen sämtliche Nachweise, Informationen, Unterlagen, Belege, Verträge 
usw., welche für nachstehende Steuererklärungen notwendig sind, vollständig und nach bestem 
Wissen und Gewissen gegeben bzw. überreicht: 
Zgodnie z moj#/nasz# najlepsz# wiedz# i przekonaniem, przedstawi$em/li!my wszelkie i pe$ne 

informacje, potwierdzenia, dokumenty, rachunki, umowy, itp., niezb"dne w  celu sporz#dzenia 
zeznania podatkowego za ni%ej wymieniony rok podatkowy:
  
 

Einkommensteuererklärung   

 
Ich habe / Wir haben davon Kenntnis genommen, dass steuerliche Mehrleistungen, welche durch 
nicht vollständigen Nachweis steuererheblicher Tatsachen entstehen, zu meinen / unseren 
Lasten gehen. Eine diesbezügliche Verantwortlichkeit trifft Sie nicht.  
Przyj#$em/li!my do wiadomo!ci, %e odpowiedzialno!& za utrat" dodatkowych korzy!ci podatkowych,
wynikaj#ca z nieprzedstawienia istotnych okoliczno!ci podatkowych, spoczywa po mojej/naszej 
stronie.Jednocze!nie o!wiadczam/y, %e Pa'stwo nie ponosz# za to odpowiedzialno!ci. 

 
Ich habe / Wir haben die Daten der vorgenannten Steuererklärung geprüft und erteile/n Ihnen 

hiermit die Freigabe zur elektronischen Übermittlung an das zuständige Finanzamt. 

Sprawdzi$em/li!my informacje niezb"dne do zawarcia we wspomnianym powy%ej zeznaniu 

podatkowym i udzielam/y Pa'stwu zezwolenia na przes$anie go drog# elektroniczn# do w$a!ciwego 

urz"du skarbowego. 

 
 _________________________________________________________________________________  
Datum   Unterschrift (bei Ehegatten von beiden Ehegatten) 

Data   Podpis (obojga ma$%onków w przypadku rozliczenia wspólnego)
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Name, Vorname (ggf. Ehegatte): __________________________________________ 
Imi !i!nazwisko! 
 
 

Steuernummer:      __________________________________________ 
numer podatkowy 

 
  
  

 
 An:  
euro-tax.pl GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft  

traße 
3812  Braunschweig 

 

 

Vollständigkeits- und Freigabeerklärung 

 
Hiermit erkläre ich / erklären wir Folgendes:  
Niniejszym o!wiadczam/o!wiadczamy,co nast"puje: 

 
Ich habe / Wir haben Ihnen sämtliche Nachweise, Informationen, Unterlagen, Belege, Verträge 
usw., welche für nachstehende Steuererklärungen notwendig sind, vollständig und nach bestem 
Wissen und Gewissen gegeben bzw. überreicht: 
Zgodnie z moj#/nasz# najlepsz# wiedz# i przekonaniem, przedstawi$em/li!my wszelkie i pe$ne 

informacje, potwierdzenia, dokumenty, rachunki, umowy, itp., niezb"dne w  celu sporz#dzenia 
zeznania podatkowego za ni%ej wymieniony rok podatkowy:
  
 

Einkommensteuererklärung 

 
Ich habe / Wir haben davon Kenntnis genommen, dass steuerliche Mehrleistungen, welche durch 
nicht vollständigen Nachweis steuererheblicher Tatsachen entstehen, zu meinen / unseren 
Lasten gehen. Eine diesbezügliche Verantwortlichkeit trifft Sie nicht.  
Przyj#$em/li!my do wiadomo!ci, %e odpowiedzialno!& za utrat" dodatkowych korzy!ci podatkowych,
wynikaj#ca z nieprzedstawienia istotnych okoliczno!ci podatkowych, spoczywa po mojej/naszej 
stronie.Jednocze!nie o!wiadczam/y, %e Pa'stwo nie ponosz# za to odpowiedzialno!ci. 

 
Ich habe / Wir haben die Daten der vorgenannten Steuererklärung geprüft und erteile/n Ihnen 

hiermit die Freigabe zur elektronischen Übermittlung an das zuständige Finanzamt. 

Sprawdzi$em/li!my informacje niezb"dne do zawarcia we wspomnianym powy%ej zeznaniu 

podatkowym i udzielam/y Pa'stwu zezwolenia na przes$anie go drog# elektroniczn# do w$a!ciwego 

urz"du skarbowego. 

 
 _________________________________________________________________________________  
Datum   Unterschrift (bei Ehegatten von beiden Ehegatten) 

Data   Podpis  
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2. Ausfertigung für das deutsche Finanzamt
2. Egzemplarz dla niemieckiego urzêdu skarbowego

Za wiadczenie / kraje UE / EOG

linijka

Osoba podlegaj ca opodatkowaniu, w przypadku ma!"onków: m#$ %ona

Nazwisko

Imi#

Data urodzenia Obywatelstwo

Kraj zamieszkania

Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Ulica, numer domu

$onaty / m#"atka od dn. Wdowiec / wdowa od dn. Rozwiedziony / rozwiedziona od dn. W trwa!ej separacji od dn.

Osoba podlegaj#ca opodatkowaniu / m#$

kwota / waluta kwota / waluta

%ona

kwota / waluta kwota / waluta

Wynagro-
dzenie
brutto

Koszty
uzyskania
przychodu

Pozosta!e dochody, np. z dzia!alno%ci
gospodarczej, kapita!u, wynajmu lub dzier"awy,
emerytur i rent

Rodzaj dochodów

Data Data

Podpis osoby podlegajapej opodatkowaniu / m#"a Podpis "ony

Niniejszym po%wiadczamy,

1. "e wy"ej wymieniona / e

    osoba / osoby podlegaj ca / e opodatkowaniu, w r. mia!a / mia!y swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju;

2. "e nic nam nie wiadomo o tym, "eby powy"sze dane dotycz ce warunków osobistych oraz dochodów by!y niezgodne z prawd .

Miejscowo%& Data Piecz#& urz#dowa i podpis

- -

Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego

Dane osobowe

Dochody podlegaj#ce opodatkowaniu w kraju zamieszkania

Podpis

Po wiadczenie zagranicznego organu podatkowego

dla obywateli krajów cz"onkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

dla osób zatrudnionych w niemieckiej s"u$bie  publicznej, pracuj#cych na podstawie zlecenia s"u$bowego poza 
granicami UE / EOG (§ 1a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym)

zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego

Nazwisko

Imi#

Data urodzenia Obywatelstwo

Kraj zamieszkania

Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Ulica, numer domu

Wynagro-
dzenie
brutto

Koszty
uzyskania
przychodu

Rodzaj dochodów

Pozosta!e dochody, np. z dzia!alno%ci
gospodarczej, kapita!u, wynajmu lub dzier"awy,
emerytur i rent

Bescheinigung EU / EWR - Polnisch - Okt. 2011

Za wiadczenie UE / EOG - J zyk polski -

20

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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3. Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde
3. Egzemplarz dla zagranicznego organu podatkowego

Za wiadczenie / kraje UE / EOG

linijka

Osoba podlegaj ca opodatkowaniu, w przypadku ma!"onków: m#$ %ona

Nazwisko

Imi#

Data urodzenia Obywatelstwo

Kraj zamieszkania

Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Ulica, numer domu

$onaty / m#"atka od dn. Wdowiec / wdowa od dn. Rozwiedziony / rozwiedziona od dn. W trwa!ej separacji od dn.

Osoba podlegaj#ca opodatkowaniu / m#$

kwota / waluta kwota / waluta

%ona

kwota / waluta kwota / waluta

Wynagro-
dzenie
brutto

Koszty
uzyskania
przychodu

Pozosta!e dochody, np. z dzia!alno%ci
gospodarczej, kapita!u, wynajmu lub dzier"awy,
emerytur i rent

Rodzaj dochodów

Data Data

Podpis osoby podlegajapej opodatkowaniu / m#"a Podpis "ony

Niniejszym po%wiadczamy,

1. "e wy"ej wymieniona / e

    osoba / osoby podlegaj ca / e opodatkowaniu, w r. mia!a / mia!y swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju;

2. "e nic nam nie wiadomo o tym, "eby powy"sze dane dotycz ce warunków osobistych oraz dochodów by!y niezgodne z prawd .

Miejscowo%& Data Piecz#& urz#dowa i podpis

- -

Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego

Dane osobowe

Dochody podlegaj#ce opodatkowaniu w kraju zamieszkania

Podpis

Po wiadczenie zagranicznego organu podatkowego

dla obywateli krajów cz"onkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

dla osób zatrudnionych w niemieckiej s"u$bie  publicznej, pracuj#cych na podstawie zlecenia s"u$bowego poza 
granicami UE / EOG (§ 1a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym)

zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego

Nazwisko

Imi#

Data urodzenia Obywatelstwo

Kraj zamieszkania

Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Ulica, numer domu

Wynagro-
dzenie
brutto

Koszty
uzyskania
przychodu

Rodzaj dochodów

Pozosta!e dochody, np. z dzia!alno%ci
gospodarczej, kapita!u, wynajmu lub dzier"awy,
emerytur i rent

Bescheinigung EU / EWR - Polnisch - Okt. 2011

Za wiadczenie UE / EOG - J zyk polski -

20

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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UMOWA ZLECENIE

Zawarta w dniu.…… …………… ………………. pomiędzy.………… ……………… ………… ……………… zamieszkałym(ą)   w.………………… ………… …………… ………. 
przy ul. ………………… …………………… …………. zwanym(ą) w treści umowy „Zleceniodawcą", a CUF Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626  
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
KRS 0000303597, o kapitale zakładowym 337500,00 zł opłaconym w całości,  reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika -  Prezesa  Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz  
Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści umowy "Zleceniobiorcą",

§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w
celu realizacji rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech w roku podatkowym …………………
2. Złożenia wniosku o rozliczenie podatku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo
urzędzie podatkowym za granicą.
3. Odbioru  w  imieniu  Zleceniodawcy  decyzji  podatkowej  wydanej  przez  właściwy  urząd  podatkowy  za  
granicą o ile przepisy właściwego kraju wydanie takiej decyzji przewidują.

§2
1.Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z rozliczeniem
podatku oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej
kalkulacji rozliczenia Zleceniodawcy z podatku dochodowego.
2. Zleceniobiorca wypełnia właściwe wnioski o rozliczenie podatku, doręcza je właściwemu miejscowo
urzędowi podatkowemu za granicą prowadzi korespondencję, odbiera decyzje podatkowe oraz ewentualnie
umożliwia Zleceniodawcy, pomoc prawną doradcy zagranicznego przy składaniu odwołania od decyzji.
3. Zleceniobiorca może założyć tymczasowe konto techniczne w celu realizacji zlecenia. Konto jest wolne od 
opłat. Dotyczy wyłącznie rozliczeń z niemieckim urzędem skarbowym.
4. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na 
podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.

§3
1. Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawcę albo powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o dacie wpływu środków z
tytułu rozliczenia podatkowego na rachunek Zleceniodawcy podany Urzędowi dokonującemu
rozliczenia,  lub datę wydania decyzji  podatkowej.  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za  skutki  
opóźnień  w  realizacji  zwrotu  podatku  lub  wystawienia  decyzji  podatkowej  z  winy  urzędów  i  instytucji  
finansowych dokonujących rozliczenia.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu kwot pieniężnych z
zagranicznego urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w
polskim banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania. W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do
doręczenia kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i kwotą przelewu.
3.  Zważywszy,  że  rozliczenie  zwrotu  podatku jest  tożsame z  wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, 
któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, a od zawiadomienia przez Zleceniodawcę o  
otrzymaniu  zwrotu podatku,  zależy możliwość wystawienia  przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu 
księgowego,  stanowiącego  podstawę  wypłaty  na  jego  rzecz  należnej  prowizji.  W  przypadku  zwłoki 
Zleceniodawcy w wykonaniu w/w obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od 
kwoty  należnej  prowizji  brutto,  za  każdy  dzień  zwłoki  w  wykonaniu  w/w  zobowiązania.  Postanowienia 
niniejszego ust. 3 stosuje się także w przypadku, gdy Zleceniodawca, miał możliwość otrzymania informacji  
o zwrocie podatku, a nie otrzymał jej z powodów od niego zależnych, lub przez niego zawinionych. W takim  
przypadku bieg terminu do zawiadomienia Zleceniobiorcy o przyznanym Zleceniodawcy zwrocie podatku  
rozpoczyna się od dnia następującego po dniu w którym Zleceniodawca miał możliwość uzyskania informacji 
o zwrocie podatku na jego rzecz.
4.Jeżeli  Zleceniodawca nie  poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia  sprawy,  lub zatai istotne 
informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy.

5. W przypadku gdy niemiecki urząd skarbowy przekaże do Zleceniobiorcy środki należne Zleceniodawcy 

za lata podatkowe inne niż zlecone w niniejszej umowie lub należne z innych tytułów, np. ubezpieczeń 
zdrowotnych, zasiłków, itp., Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpłatne rozliczenie i przekazanie przez 
Zleceniobiorcę takich środków na wskazane wcześniej konto Zleceniodawcy.
6.Jeżeli Zleceniobiorca wystosuje do Zleceniodawcy zapytanie dotyczące prawa do skorzystania z ulg i 
odliczeń, a Zleceniodawca nie udzieli odpowiedzi w terminie 90 dni od daty wystosowania zapytania, 
Zleceniobiorca upoważniony jest do wysłania wniosku do urzędu na podstawie dostarczonych informacji 
zakładając, że Zleceniodawca nie zamierza korzystać z ulg.

§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w związku z 
przedmiotem umowy.
2. Tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub  
właściwe urzędy niemieckie.
3. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich 
dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie.
4. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla na prawidłowego toku 
procedury zwrotu podatku i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie, 
10 dni roboczych od złożenia zapytania.
5. Pokrycia kosztów opłat pocztowych w przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego.

§5
Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź niektórych  
czynności  objętych  niniejszą umową.  Za działania  podmiotu  trzeciego  Zleceniobiorca  odpowiada wobec 
Zleceniodawcy jak za działania własne.

§ 6
1.Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia (prowizji) liczonego 
jako 14% netto (słownie: czternaście 00/100 % ) łącznej kwoty rozliczenia przyznanych Zleceniodawcy przez 
właściwy zagraniczny urząd w drodze decyzji lub  innego rozstrzygnięcia za wnioskowany okres wskazany 
we  wniosku  o  rozliczenie  i  wypłatę  rozliczenia  (zwane  dalej:  „Wynagrodzeniem  ”).  Do  Wynagrodzenia  
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 69 EURO, przeliczona 
na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 7 lub 9., która to kwota stanowi średnią dla  
danego  kraju  minimalną  wartość  kosztów  ponoszonych  przez  Zleceniobiorcę  na  wykonanie  zlecenia. 
Kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
3.Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia sprawy, lub zatai istotne 
informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy
4.Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120 
EUR, obniża się prowizję minimalną, o której mowa w §6 p. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu,  
stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50EUR netto.
5. W przypadku pozyskania przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy kart podatkowych niezbędnych 
w celu dokonania rozliczenia podatkowego, koszt usługi zostaje powiększony o 49PLN brutto.
6.Zleceniobiorca  niniejszym  przyznaje  Zleceniodawcy  rabat  w  wysokości………..%  (słownie:
………………………….procent)od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 14%.
7. Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnej prowizji w terminie do 7 dni od  
otrzymania faktury VAT opiewającej na kwotę należnej Zleceniobiorcy prowizji, wystawionej po uzyskaniu  
przez  Zleceniobiorcę  informacji  o  zwrocie  nadpłaty  podatku  (dotyczy  sytuacji,  gdy  pieniądze  trafią  
bezpośrednio z zagranicznego urzędu skarbowego na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub czek trafi do  
Zleceniodawcy). Do wyliczenia należnej prowizji stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania umowy, o  
którym mowa w § 3 pkt 1.
8.  W wypadku  opóźnienia  terminu  płatności  należnego Zleceniobiorcy  wynagrodzenia,  Zleceniodawca 
zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty prowizji brutto.
9. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zwrotu podatku przez  
Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zwrotu podatku oraz prowizje Zleceniobiorcy  
wyrażone  w  walutach  obcych,  zostaną  przeliczone  wg  kursu  kupna  walut  (dla  klientów  indywidualnych) 
ogłaszanego przez Citi Bank Handlowy w dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania 
transakcji przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
10. Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca.
11. Jeśli Zleceniodawca pracował w trzeciej klasie podatkowej lub otrzymał wezwanie do rozliczenia:
11.1, a prognozowany zwrot podatku wynosi 80 euro lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić  

prowizję z góry, w wysokości 390zł brutto, na konto: 
Bank WBK 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, 
tytuł przelewu „rozliczenie obowiązkowe Niemcy, imię i nazwisko”. 
11.2 a końcowa decyzja urzędu opiewać będzie na kwotę zwrotu wyższą niż 80 euro, od otrzymanego zwrotu  
pobrana zostanie prowizja procentowa, wskazana w §6 ust.1 oraz 2 pomniejszona o 390zł brutto uiszczone  
przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy zgodnie z §6 ust.11. 
12. Jeżeli Zleceniodawca otrzymał wezwanie do rozliczenia z urzędu niemieckiego, ale nie pracował w danym 
roku podatkowym na terenie Niemiec, zobowiązany jest zapłacić prowizję z góry, w wysokości 150zł brutto na 
konto:
 Bank WBK 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, 
tytuł przelewu „Niemcy, rozliczenie zerowe, imię i nazwisko”. 
13. Na wysokość prowizji  pobieranej  przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania  Zleceniodawcy, 
które zostaną pokryte przez niemieckie organa podatkowe bądź niemieckie organa właściwe ds. zasiłków z  
należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku. 
14. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie podatku i go otrzymał, a pomimo tego zgłosił się do 
Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami 
prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie [6 ust.2.]
15. W przypadku wykonania przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy tłumaczenia przysięgłego niezbędnego  
do złożenia wniosku w urzędzie koszt usługi zostanie zwiększony o 25 zł brutto za jedną stronę dokumentu. 
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany wyceny po otrzymaniu dokumentów od Zleceniodawcy i  
przedstawienia indywidualnej oferty dla Zleceniodawcy.
16. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniodawcy dane są prawdziwe i pozwalają na 
sporządzenie prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozliczenia. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi 
wszelką odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niezgodności ze stanem faktycznym i związanych z tym 
konsekwencji.

17. Rabat  o którym mowa w § 6 pkt.6 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej prowizji netto  
wynoszącej 14%.

§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe,
b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie podatkowym, o którym mowa w § 1 lub w urzędzie pocztowym,
c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe. 
d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy

§8
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§9
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.

§10
Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12
1.Zleceniodawca  i  Zleceniobiorca  mogą  wypowiedzieć  umowę  na  warunkach  określonych  w  art.  746 
Kodeksu cywilnego.
2.Przez  ważne  powody  uzasadniające  wypowiedzenie  umowy  przez  Zleceniobiorcę  strony  zgodnie 
rozumieją  w  szczególności  sytuację  gdy  Zleceniodawca  nie  dostarczy  Zleceniobiorcy  wszystkich  
dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
3.Przez  ważne  powody  uzasadniające  wypowiedzenie  umowy  przez  Zleceniodawcę  strony  zgodnie 
rozumieją w szczególności sytuację gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i  
informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30 
dni od ich otrzymania.
4.Przez  ważne  powody  uzasadniające  wypowiedzenie  umowy  przez  jedną  ze  stron,  strony  zgodnie 
rozumieją w szczególności sytuację gdy po jej  zawarciu okaże się,  że potencjalna wartość podatku nie 
wystarcza na pokrycie prowizji minimalnej określonej w § 6 ust. 2 umowy.

§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§14
Zleceniobiorca  oświadcza,  że  Centrum  Tłumaczeń  "Plano"    jest  właściwie  umocowany  i 
upoważniony  do  pozyskiwania  klientów  na  rzecz  Zleceniobiorcy,  dostarczania,  gromadzenia  i 
odbierania  niezbędnych dokumentów,  celem ich przekazania  pomiędzy Zleceniobiorcą  i  osobami  
trzecimi, bez prawa do dokonywania zmian w ich treści. 

§15
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie  przez CUF    Sp. z o.o. z  
siedzibą:  ul.  Szelągowska  25/2-3,  61-626  Poznań,  Polska,  jako  Administratora  danych,  jego  danych 
osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), w związku i w celu jej  
wykonania. Oświadcza też,  iż został poinformowany zgodnie  z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997r.  o 
ochronie danych osobowych, że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez  
niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie,  
w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także o przysługującym mu prawie wglądu do  
danych i ich poprawiania. Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie przez 
podmioty, współpracujące z Administratorem - CUF Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626  
Poznań, Polska, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w tym w szczególności  
na  ich  przekazywanie  właściwym  do  rozpatrzenia  sprawy  Zleceniodawcy   w  zakresie  zwrotu  podatku,  
organom skarbowym.
Ponadto Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na*: 

* oznaczenie pola pustego znakiem X oznacza  brak zgody na treść klauzuli.
[x]przetwarzanie danych przez CUF Sp. z o.o. w celach marketingowych, [ ]
[x] przekazywanie danych, [ ]
[x]otrzymywanie od CUF Sp. z o.o. i spółek z grupy kapitałowej, do której należy 
CUF Sp. z o.o .informacji handlowych i doręczanie ich na wskazane wyżej jego 
dane adresowe, 

[ ]

[x] zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych przyszłości [ ]

…..........................................................................                    X….........................................................................

                                                                                         Zleceniobiorca (CUF)                                                                                       Data i podpis Klienta



UMOWA ZLECENIE

Zawarta w dniu.…… …………… ………………. pomiędzy.………… ……………… ………… ……………… zamieszkałym(ą)   w.………………… ………… …………… ………. 
przy ul. ………………… …………………… …………. zwanym(ą) w treści umowy „Zleceniodawcą", a CUF Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626  
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
KRS 0000303597, o kapitale zakładowym 337500,00 zł opłaconym w całości,  reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika -  Prezesa  Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz  
Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści umowy "Zleceniobiorcą",

§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w
celu realizacji rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech w roku podatkowym …………………
2. Złożenia wniosku o rozliczenie podatku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo
urzędzie podatkowym za granicą.
3. Odbioru  w  imieniu  Zleceniodawcy  decyzji  podatkowej  wydanej  przez  właściwy  urząd  podatkowy  za  
granicą o ile przepisy właściwego kraju wydanie takiej decyzji przewidują.

§2
1.Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z rozliczeniem
podatku oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej
kalkulacji rozliczenia Zleceniodawcy z podatku dochodowego.
2. Zleceniobiorca wypełnia właściwe wnioski o rozliczenie podatku, doręcza je właściwemu miejscowo
urzędowi podatkowemu za granicą prowadzi korespondencję, odbiera decyzje podatkowe oraz ewentualnie
umożliwia Zleceniodawcy, pomoc prawną doradcy zagranicznego przy składaniu odwołania od decyzji.
3. Zleceniobiorca może założyć tymczasowe konto techniczne w celu realizacji zlecenia. Konto jest wolne od 
opłat. Dotyczy wyłącznie rozliczeń z niemieckim urzędem skarbowym.
4. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na 
podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.

§3
1. Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawcę albo powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o dacie wpływu środków z
tytułu rozliczenia podatkowego na rachunek Zleceniodawcy podany Urzędowi dokonującemu
rozliczenia,  lub datę wydania decyzji  podatkowej.  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za  skutki  
opóźnień  w  realizacji  zwrotu  podatku  lub  wystawienia  decyzji  podatkowej  z  winy  urzędów  i  instytucji  
finansowych dokonujących rozliczenia.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu kwot pieniężnych z
zagranicznego urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w
polskim banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania. W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do
doręczenia kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i kwotą przelewu.
3.  Zważywszy,  że  rozliczenie  zwrotu  podatku jest  tożsame z  wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, 
któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, a od zawiadomienia przez Zleceniodawcę o  
otrzymaniu  zwrotu podatku,  zależy możliwość wystawienia  przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu 
księgowego,  stanowiącego  podstawę  wypłaty  na  jego  rzecz  należnej  prowizji.  W  przypadku  zwłoki 
Zleceniodawcy w wykonaniu w/w obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od 
kwoty  należnej  prowizji  brutto,  za  każdy  dzień  zwłoki  w  wykonaniu  w/w  zobowiązania.  Postanowienia 
niniejszego ust. 3 stosuje się także w przypadku, gdy Zleceniodawca, miał możliwość otrzymania informacji  
o zwrocie podatku, a nie otrzymał jej z powodów od niego zależnych, lub przez niego zawinionych. W takim  
przypadku bieg terminu do zawiadomienia Zleceniobiorcy o przyznanym Zleceniodawcy zwrocie podatku  
rozpoczyna się od dnia następującego po dniu w którym Zleceniodawca miał możliwość uzyskania informacji 
o zwrocie podatku na jego rzecz.
4.Jeżeli  Zleceniodawca nie  poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia  sprawy,  lub zatai istotne 
informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy.

5. W przypadku gdy niemiecki urząd skarbowy przekaże do Zleceniobiorcy środki należne Zleceniodawcy 

za lata podatkowe inne niż zlecone w niniejszej umowie lub należne z innych tytułów, np. ubezpieczeń 
zdrowotnych, zasiłków, itp., Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpłatne rozliczenie i przekazanie przez 
Zleceniobiorcę takich środków na wskazane wcześniej konto Zleceniodawcy.
6.Jeżeli Zleceniobiorca wystosuje do Zleceniodawcy zapytanie dotyczące prawa do skorzystania z ulg i 
odliczeń, a Zleceniodawca nie udzieli odpowiedzi w terminie 90 dni od daty wystosowania zapytania, 
Zleceniobiorca upoważniony jest do wysłania wniosku do urzędu na podstawie dostarczonych informacji 
zakładając, że Zleceniodawca nie zamierza korzystać z ulg.

§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w związku z 
przedmiotem umowy.
2. Tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub  
właściwe urzędy niemieckie.
3. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich 
dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie.
4. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla na prawidłowego toku 
procedury zwrotu podatku i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie, 
10 dni roboczych od złożenia zapytania.
5. Pokrycia kosztów opłat pocztowych w przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego.

§5
Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź niektórych  
czynności  objętych  niniejszą umową.  Za działania  podmiotu  trzeciego  Zleceniobiorca  odpowiada wobec 
Zleceniodawcy jak za działania własne.

§ 6
1.Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia (prowizji) liczonego 
jako 14% netto (słownie: czternaście 00/100 % ) łącznej kwoty rozliczenia przyznanych Zleceniodawcy przez 
właściwy zagraniczny urząd w drodze decyzji lub  innego rozstrzygnięcia za wnioskowany okres wskazany 
we  wniosku  o  rozliczenie  i  wypłatę  rozliczenia  (zwane  dalej:  „Wynagrodzeniem  ”).  Do  Wynagrodzenia  
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 69 EURO, przeliczona 
na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 7 lub 9., która to kwota stanowi średnią dla  
danego  kraju  minimalną  wartość  kosztów  ponoszonych  przez  Zleceniobiorcę  na  wykonanie  zlecenia. 
Kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
3.Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia sprawy, lub zatai istotne 
informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy
4.Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120 
EUR, obniża się prowizję minimalną, o której mowa w §6 p. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu,  
stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50EUR netto.
5. W przypadku pozyskania przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy kart podatkowych niezbędnych 
w celu dokonania rozliczenia podatkowego, koszt usługi zostaje powiększony o 49PLN brutto.
6.Zleceniobiorca  niniejszym  przyznaje  Zleceniodawcy  rabat  w  wysokości………..%  (słownie:
………………………….procent)od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 14%.
7. Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnej prowizji w terminie do 7 dni od  
otrzymania faktury VAT opiewającej na kwotę należnej Zleceniobiorcy prowizji, wystawionej po uzyskaniu  
przez  Zleceniobiorcę  informacji  o  zwrocie  nadpłaty  podatku  (dotyczy  sytuacji,  gdy  pieniądze  trafią  
bezpośrednio z zagranicznego urzędu skarbowego na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub czek trafi do  
Zleceniodawcy). Do wyliczenia należnej prowizji stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania umowy, o  
którym mowa w § 3 pkt 1.
8.  W wypadku  opóźnienia  terminu  płatności  należnego Zleceniobiorcy  wynagrodzenia,  Zleceniodawca 
zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty prowizji brutto.
9. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zwrotu podatku przez  
Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zwrotu podatku oraz prowizje Zleceniobiorcy  
wyrażone  w  walutach  obcych,  zostaną  przeliczone  wg  kursu  kupna  walut  (dla  klientów  indywidualnych) 
ogłaszanego przez Citi Bank Handlowy w dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania 
transakcji przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
10. Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca.
11. Jeśli Zleceniodawca pracował w trzeciej klasie podatkowej lub otrzymał wezwanie do rozliczenia:
11.1, a prognozowany zwrot podatku wynosi 80 euro lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić  

prowizję z góry, w wysokości 390zł brutto, na konto: 
Bank WBK 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, 
tytuł przelewu „rozliczenie obowiązkowe Niemcy, imię i nazwisko”. 
11.2 a końcowa decyzja urzędu opiewać będzie na kwotę zwrotu wyższą niż 80 euro, od otrzymanego zwrotu  
pobrana zostanie prowizja procentowa, wskazana w §6 ust.1 oraz 2 pomniejszona o 390zł brutto uiszczone  
przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy zgodnie z §6 ust.11. 
12. Jeżeli Zleceniodawca otrzymał wezwanie do rozliczenia z urzędu niemieckiego, ale nie pracował w danym 
roku podatkowym na terenie Niemiec, zobowiązany jest zapłacić prowizję z góry, w wysokości 150zł brutto na 
konto:
 Bank WBK 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, 
tytuł przelewu „Niemcy, rozliczenie zerowe, imię i nazwisko”. 
13. Na wysokość prowizji  pobieranej  przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania  Zleceniodawcy, 
które zostaną pokryte przez niemieckie organa podatkowe bądź niemieckie organa właściwe ds. zasiłków z  
należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku. 
14. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie podatku i go otrzymał, a pomimo tego zgłosił się do 
Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami 
prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie [6 ust.2.]
15. W przypadku wykonania przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy tłumaczenia przysięgłego niezbędnego  
do złożenia wniosku w urzędzie koszt usługi zostanie zwiększony o 25 zł brutto za jedną stronę dokumentu. 
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany wyceny po otrzymaniu dokumentów od Zleceniodawcy i  
przedstawienia indywidualnej oferty dla Zleceniodawcy.
16. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniodawcy dane są prawdziwe i pozwalają na 
sporządzenie prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozliczenia. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi 
wszelką odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niezgodności ze stanem faktycznym i związanych z tym 
konsekwencji.

17. Rabat  o którym mowa w § 6 pkt.6 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej prowizji netto  
wynoszącej 14%.

§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe,
b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie podatkowym, o którym mowa w § 1 lub w urzędzie pocztowym,
c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe. 
d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy

§8
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§9
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.

§10
Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12
1.Zleceniodawca  i  Zleceniobiorca  mogą  wypowiedzieć  umowę  na  warunkach  określonych  w  art.  746 
Kodeksu cywilnego.
2.Przez  ważne  powody  uzasadniające  wypowiedzenie  umowy  przez  Zleceniobiorcę  strony  zgodnie 
rozumieją  w  szczególności  sytuację  gdy  Zleceniodawca  nie  dostarczy  Zleceniobiorcy  wszystkich  
dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
3.Przez  ważne  powody  uzasadniające  wypowiedzenie  umowy  przez  Zleceniodawcę  strony  zgodnie 
rozumieją w szczególności sytuację gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i  
informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30 
dni od ich otrzymania.
4.Przez  ważne  powody  uzasadniające  wypowiedzenie  umowy  przez  jedną  ze  stron,  strony  zgodnie 
rozumieją w szczególności sytuację gdy po jej  zawarciu okaże się,  że potencjalna wartość podatku nie 
wystarcza na pokrycie prowizji minimalnej określonej w § 6 ust. 2 umowy.

§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§14
Zleceniobiorca  oświadcza,  że  Centrum  Tłumaczeń  "Plano"    jest  właściwie  umocowany  i 
upoważniony  do  pozyskiwania  klientów  na  rzecz  Zleceniobiorcy,  dostarczania,  gromadzenia  i 
odbierania  niezbędnych dokumentów,  celem ich przekazania  pomiędzy Zleceniobiorcą  i  osobami  
trzecimi, bez prawa do dokonywania zmian w ich treści. 

§15
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie  przez CUF    Sp. z o.o. z  
siedzibą:  ul.  Szelągowska  25/2-3,  61-626  Poznań,  Polska,  jako  Administratora  danych,  jego  danych 
osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), w związku i w celu jej  
wykonania. Oświadcza też,  iż został poinformowany zgodnie  z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997r.  o 
ochronie danych osobowych, że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez  
niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie,  
w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także o przysługującym mu prawie wglądu do  
danych i ich poprawiania. Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie przez 
podmioty, współpracujące z Administratorem - CUF Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626  
Poznań, Polska, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w tym w szczególności  
na  ich  przekazywanie  właściwym  do  rozpatrzenia  sprawy  Zleceniodawcy   w  zakresie  zwrotu  podatku,  
organom skarbowym.
Ponadto Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na*: 

* oznaczenie pola pustego znakiem X oznacza  brak zgody na treść klauzuli.
[x]przetwarzanie danych przez CUF Sp. z o.o. w celach marketingowych, [ ]
[x] przekazywanie danych, [ ]
[x]otrzymywanie od CUF Sp. z o.o. i spółek z grupy kapitałowej, do której należy 
CUF Sp. z o.o .informacji handlowych i doręczanie ich na wskazane wyżej jego 
dane adresowe, 

[ ]

[x] zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych przyszłości [ ]

…..........................................................................                    X….........................................................................

                                                                                         Zleceniobiorca (CUF)                                                                                       Data i podpis Klienta


