
IENIA DOKUMENTÓW  
DO ZWROTU PODATKU Z HOLANDII

Dokumenty należy czytelnie uzupełnić i podpisać zgodnie z podpisem złożonym 
w paszporcie lub dowodzie osobistym

Formularz zg szenia

Dru nazwie OPGAAF (tzw. podpis ele troniczny)

haczykiem „v”) i odesłać do nas. Dokumentu nie uzupełniać danymi osobowymi.

Umowa zlecenia

 

INSTRUKCJA WYPE

Mob. 512 355 064, info@zwrotpodatku.eu krakow@zwrotpodatku.eu

Plac Wolności 11, lokal 205 www.zwrotpodatku.eu

Uwaga!

Ksero wszyst ich jaaropgaafów
Od wszystkich holenderskich pracodawców z danego roku podatkowego.

Kopię paszportu
(strona ze zdjęciem) lub dowodu osobistego (obie strony) w dwóch egzemplarzach.

Nale y do czy :

Dane do przelewu:

Płatność w złotówkach (200,00 zł brutto)
Eu Service Marcel Olejniczak

ul. Św. Krzyża 11/1, 31-028 Kraków
ING Bank Śląski

Nr. rachunku: 73 1050 1504 1000 0022 9309 8741
Tytuł: Imię i nazwisko zwrot podatku z Holandii Wrocław

Po otrzymaniu wpaty i pełnego kompletu dokumentów rozpoczniemy dla Ciebie procedurę uzyskiwania nadpaty podatku.
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opłata z góry

Mob. 512 355 064, info@zwrotpodatku.eu krakow@zwrotpodatku.eu

KOD RABATOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Eu Service w celu umożliwienia mi korzystania z usług firmy związanych  z realizacją procedury zwrotu podatku odprowadzonego przez firmy należące do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych Eu Service z siedzibą w Krakowie 
(31-028), ul. Krzyża 11/1, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 532434940. Zapoznałem / zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych                

www.zwrotpodatku.eu

 
                                                         

(wydatki zwi zane z Twoj  edukacj  mo czna warto

(to odliczeni
      dodatku dzieci

ulica nr domu nr lokalu

Płatność

Mob. 512 355 064, info@zwrotpodatku.eu krakow@zwrotpodatku.eu

KOD RABATOWY

i 

Ponadto oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i biorę odpowiedzialność za dane i informacje, które powyżej podałem/łam.

możliwości ich poprawiania. Jestem świadom / świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania moich danych osobowych w zbiorze danych klientów firmy Eu Service.  

DZIECI (WSPÓLNIE ZAMELDOWANE)

Czy wychowujesz samotnie dzieci, które były z Tobą zameldowane? TAK NIE

Poniosłem wydatki (studia, opłaty za mieszkanie, wyżywienie, ubrania) na utrzymanie dzieci?
(to odliczenie kosztów utrzymania dzieci młodszych niż 21 lat. Przysługuje ono tylko wtedy, gdy dziecko jest  
od Pan/i zależne finansowo, ale nie pobiera Pan/i na nie dodatku dziecięcego (tzw. zasiłek rodzinny w Holandii), 
ponadto wydatki te muszą przekraczać 408 euro kwartalnie).

TAK NIE

Czy płaci Pan/i alimenty na współmałżonka (będąc w separacji) lub na exmałżonka? TAK NIE

Data urodzenia najmłodszego dziecka
dzień miesiąc rok

Liczba dzieci do 21 lat

Data
dzień miesiąc rok

Podpis

podatnik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Eu Service w celu umożliwienia mi korzystania z usług firmy związanych z realizacją procedury zwrotu podatku odprowadzonego przez firmy należące do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych Eu Service z siedzibą w Krakowie 
(31-028), ul. Krzyża 11/1, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 532434940. Zapoznałem / zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych  
i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom / świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania moich danych osobowych w zbiorze danych klientów firmy Eu Service.

Ponadto oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i biorę odpowiedzialność za dane i informacje, które powyżej podałem/łam.
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Obszaru Gospodarczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych Eu Service z siedzibą w Krakowie 
(31-028), ul. Krzyża 11/1, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 532434940. Zapoznałem / zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych                
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Płatność

Mob. 512 355 064, info@zwrotpodatku.eu krakow@zwrotpodatku.eu
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i 

Ponadto oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i biorę odpowiedzialność za dane i informacje, które powyżej podałem/łam.

możliwości ich poprawiania. Jestem świadom / świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania moich danych osobowych w zbiorze danych klientów firmy Eu Service.  

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA LUB PARTNERA

Czy współmałżonek lub partner pracował w Holandii w danym roku podatkowym? TAK NIE

Dochód brutto osiągnięty w innym kraju niż Holandia w rozliczanym roku podatkowym (np. w Polsce podać w złotówkach,
w Niemczech w EURO itp.)

Imię Nazwisko

Panieńskie Data urodzenia
dzień miesiąc rok

Do dokumentów załączam Jaaropgaaf – sztuk

BSN(sofi)-numer

Czy pobierał Pan/i w Holandii dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego (Zorgtoeslag)? TAK NIE

Dochód brutto osiągnięty w innym kraju niż Holandia w rozliczanym roku podatkowym (np. w Polsce podać w złotówkach,
w Niemczech w EURO itp.)

TAK NIECzy byłaś/eś zameldowany w Holandii? od do

Imię Nazwisko

Panieńskie Data urodzenia
dzień miesiąc rok

Kod pocztowy

Miejscowość Tel.

E-mailBSN(sofi)-numer

Adres
ulica nr domu nr lokalu
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Elektronische handtekening
12345
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www.zwrotpodatku.eu

a firmą Eu Service Marcel Olejniczak z siedzibą główną przy ul. Św. Krzyża 11/1 31-028 Kraków NIP: 754-276-57-19, REGON: 5324434940, 
oddział: Eu Service, Pl. Wolności 11/205, 50-071 Wrocław zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Eu Service w celu umożliwienia mi korzystania z usług firmy związanych z realizacją procedury zwrotu podatku 
odprowadzonego przez firmy należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 
U. 2002 r. Nr 101poz. 926, z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Eu Service z siedzibą w Karkowie (31-028), ul. Krzyża 11/1, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego 
Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 532434940. Zapoznałem / zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich 
poprawiania. Jestem świadom / świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania moich danych osobowych w zbiorze 
danych klientów firmy Eu Service. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Eu Service w celu umożliwienia realizacji mailingu, zawierającego treści marketingowe firmy Eu Service. 
Administratorem Danych Osobowych jest firma Eu Service z siedzibą w Karkowie (31-028), ul. Krzyża 11/1, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej 
(REGON) pod numerem 532434940. Zapoznałem / zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom / 
świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych odbiorców treści marketingowych firmy Eu 
Service.

§ 1

 Przedmiot Umowy:
 1. Przedmiotem umowy jest pośred-
nictwo pomiędzy zagranicznym urzędem 
skarbowym, a Zleceniodawcą w celu reali-
zacji usługi, polegającej na przygotowaniu 
i skompletowaniu odpowiednich doku-
mentów rozliczeniowych i dostarczeniu ich 
do właściwego urzędu skarbowego za rok/ 
lata podatkowe ......................................

§ 2

 1. Dla realizacji przez Zleceniobiorcę 
czynności określonych w § 1 ust.1, Zlece-
niodawca złoży Zleceniobiorcy następują-
ce dokumenty:
•  wszystkie ‘jaaropgaaf’ za dany rok 

podatkowy,
•  wypełniony kwestionariusz z danymi 

osobowymi,
•  kopie paszportu lub innego doku-

mentu tożsamości,
•  pełnomocnictwo, do występowania  

w imieniu Zleceniodawcy przed 
odpowiednimi instytucjami,

•  inne dokumenty i oświadczenia zwią-
zane z przedmiotem sprawy, jeżeli 
zaistnieje taka potrzeba.

 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do 
aktualizowania danych (adres, telefon), w 
celu zapewnienia Zleceniobiorcy możliwo-
ści nawiązywania na bieżąco kontaktu ze 
Zleceniodawcą.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego (jednak nie później niż 
przed upływem 7 dni od chwili otrzymania) 
przedłożenia w dowolnym biurze Zlecenio-
biorcy oryginału lub kserokopii korespon-
dencji jaką otrzyma w przedmiotowej spra-
wie od zagranicznego urzędu skarbowego 
(lub do przesłania korespondencji faksem, 
bądź mailem lub pocztą tradycyjną).
 4. Zleceniodawca na swój koszt tłuma-
czy wszelkie dokumenty, w tym również u 
tłumacza przysięgłego.
 5. Zleceniodawca osobiście i na własny 
koszt wysyła do zagranicznego urzędu 
skarbowego wszystkie odpowiedzi na za-
pytania złożone przez urząd, (list wysłany 
zwykłym „priorytetem”).
 6. Zleceniodawca zobowiązuje się nie 
anulować pełnomocnictwa udzielonego w 
celu realizacji przedmiotu niniejszej umo-
wy Zleceniobiorcy oraz (i) zobowiązuje 
się nie występować samodzielnie lub za 
pośrednictwem osób trzecich lub innych 
firm o zwrot podatku przed holenderskim 
urzędem skarbowym do chwili zakoń-
czenia przez holenderski urząd skarbowy  
postępowania w sprawach wszczętych 

na skutek złożenia przez Zleceniobiorcę  
dokumentów w imieniu Zleceniodawcy na  
mocy niniejszej umowy.
 7. W przypadku otrzymania kwoty prze-
kraczającej należny zwrot podatku bądź 
jakichkolwiek innych należnych kwot (w 
tym przyznanych bezpośrednio przez za-
graniczny urząd skarbowy) Zleceniodawca 
zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania zawyżonych kwot do zwrotu 
omyłkowo powstałej nadpłaty na wskazany 
rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
 8. W przypadku posiadania przez Zlece-
niodawcę jakichkolwiek zobowiązań pie-
niężnych wobec holenderskiego urzędu 
skarbowego bądź innych holenderskich in-
stytucji, które to zostaną pokryte ze zwrotu 
nadpłaty podatku, Zleceniodawca ma obo-
wiązek zapłacić Zleceniobiorcy za usługę 
pozyskania nadpłaty.
 9. Za termin realizacji umowy uważa 
się moment wypłaty przez Zleceniobiorcę 
nadpłaty podatku dla Zeceniodawcy.
 10. Jeżeli w kolejnych latach podatko-
wych tzn. nie objętych postanowieniami 
niniejszej umowy Zleceniodawca zdecydu-
je się skorzystać z usług innej firmy, zobo- 
wiązany jest poinformować Zleceniobior-
cę o swojej rezygnacji, w celu usunięcia 
pełnomocnictwa, jakie zostało złożone w 
holenderskim urzędzie skarbowym.
 11. W przypadku otrzymania przez 
Zleceniodawcę świadczeń typu Kindge-
bonden Budget (dodatek na dzieci) lub 
(i) Zorgtoeslag (dofinansowanie do ubez-
pieczenia), które holenderski urząd wyśle 
na konto firmowe Zleceniobiorcy, Zlece-
niodawca wyraża zgodę na co kwartalne 
otrzymywanie powyższych świadczeń na 
konto wskazane w oświadczeniu. Koszty 
bankowe związane z przelewem pokrywa 
Zleceniodawca.
 12. W przypadku wspólnego rozliczenia 
tzw. „Rozłąkowego”, jeżeli kwota zwrotu 
podatku przyznana przez urząd nie pokryje 
prowizji za usługę Zleceniobiorcy, kwota ta 
zostanie pobrana od partnera Podatkowe-
go, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.
 13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie- 
dzialności za następstwa naruszenia przez 
Zleceniodawcę postanowień § 2.

§3

 Upoważnionym do dokonania wszyst- 
kich czynności objętych niniejszą umową 
może być także osoba trzecia wyznaczona 
przez Zleceniobiorcę.

§ 4

 Odpowiedzialność:
 1. Zleceniobiorca nie udziela i nie jest  
zobowiązany do doradztwa, konsultacji i  

poniszenia skutków w zakresie realizacji 
Zlecenia, o którym mowa w § 1 niniejszej 
umowy.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie- 
dzialności za działania czy zaniechania za-
granicznego urzędu skarbowego związane
z przedmiotem spawy.
 3. Zleceniobiorca nie odpowiada i nie 
ma wpływu na sposób i termin doko- 
nania przez holenderski urząd skarbowy 
rozliczenia, jak też za skutki wypływające  
z nieprawdziwości czy nieprawidłowości 
danych i informacji podanych przez Zlece-
niodawcę (w tym za dostarczenie błędnej 
lub niekompletnej dokumentacji).
 4. Zleceniobiorca w sposób staranny i z 
należytą dbałością złoży dokumentację we
właściwym urzędzie skarbowym, jednak  
nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie 
dokumentacji po jej wysłaniu.
 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie-
dzialności za samowolne, nie uzgodnione  
z nim działania Zleceniodawcy w zakresie 
objętym niniejsza umową.
 6. Zleceniobiorca nie odpowiada za  
treść i termin wydania decyzji przez holen-
derski urząd skarbowy.

§ 5

 1. EU Service pobierze za swoją usługę 
jednorazową opłatę w wysokości:

Zwrot podatku
Płatność pobierana „z góry”.
Jednorazowa opłata, bez względu na wyso-
kość zwrotu:

– 200 zł brutto

 Zleceniodawcy przysługuje rabat w wy-
sokości ..................................... %

 Zleceniobiorca jednocześnie oświadcza, 
że nie pobierze dodatkowej prowizji za 
usługę wskazaną w §1 niniejszej umowy. 
Opłata za usługę zostanie pobrana za każdy 
rok podatkowy określony w §1 oddzielnie.
 2. Prowizje jakie pobierze bank z tytułu 
dokonania lub otrzymania przelewu, będą 
kosztem dla Zleceniodawcy.
 3. Na życzenie Zleceniodawcy EU Service 
wyda fakturę VAT w przeliczeniu na polskie 
złote, według kursu kupna NBP pobierane-
go w dniu wystawienia faktury VAT. Zlece-
niodawca wyraża zgodę na wystawienie 
przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez pod-
pisu odbiorcy.
 4. W przypadku opóźnienia terminu  
płatności należnego Zleceniobiorcy wy- 
nagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje 
się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki 
umowne w wysokości 1,67 % miesięcznie.

 5. Strony ustalają, iż na wypłatę wyna-
grodzenia Zleceniodawcy nie ma wpływu  
fakt powierzenia przez Zleceniodawcę 
czynności, o której mowa w § 1 niniejszej 
umowy innemu podmiotowi bądź samo-
dzielne wykonanie tych czynności przez 
Zleceniodawcę w okresie realizacji niniej-
szej umowy, bądź posiadania jakichkolwiek 
zobowiązań wobec holenderskich instytucji.

§ 6

 W przypadku braku zapłaty za wykona- 
nie usługi, Zleceniobiorca zastrzega sobie 
prawo przekazania sprawy dochodzenia  
roszczeń finansowych wyspecjalizowanej 
firmie windykacyjnej lub kancelarii praw- 
niczej, a wszystkie wynikłe stąd koszty  
poniesie Zleceniodawca, na co Zlecenio-
dawca wyraża zgodę.

§ 7

 Zleceniodawca zobowiązuje się do infor-
mowania Zleceniobiorcy o zmianie swoje-
go adresu z tym skutkiem, że pismo nadane 
przez Zleceniobiorcę skierowane według 
adresu podanego na umowie będzie uwa-
żane za skutecznie doręczone nawet w  
przypadku adnotacji poczty „adresat nie-
znany” lub podobnej treści.

§8

 W sprawach nieuregulowanych niniej-
szą umową zastosowanie mają odpowied- 
nie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

 Właściwym sądem dla rozstrzygania 
sporów wynikających z niniejszej umowy, 
jest sąd właściwy dla siedziby Zlecenio- 
biorcy.

§ 10

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wy-
magają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności.

§ 11

 Umowę sporządzono w dwóch jedno-
brzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

 Niniejsza umowa stanowi jednocześnie  
upoważnienie firmy EU Service do wszel- 
kich czynności oraz występowania przed  
zagranicznym urzędem w moim imieniu,  
jako pośrednik w trakcie realizacji usługi 
wskazanej w § 1 niniejszej umowy.
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Administratorem Danych Osobowych jest firma Eu Service z siedzibą w Karkowie (31-028), ul. Krzyża 11/1, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej 
(REGON) pod numerem 532434940. Zapoznałem / zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom / 
świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych odbiorców treści marketingowych firmy Eu 
Service.

§ 1

 Przedmiot Umowy:
 1. Przedmiotem umowy jest pośred-
nictwo pomiędzy zagranicznym urzędem 
skarbowym, a Zleceniodawcą w celu reali-
zacji usługi, polegającej na przygotowaniu 
i skompletowaniu odpowiednich doku-
mentów rozliczeniowych i dostarczeniu ich 
do właściwego urzędu skarbowego za rok/ 
lata podatkowe ......................................

§ 2

 1. Dla realizacji przez Zleceniobiorcę 
czynności określonych w § 1 ust.1, Zlece-
niodawca złoży Zleceniobiorcy następują-
ce dokumenty:
•  wszystkie ‘jaaropgaaf’ za dany rok 

podatkowy,
•  wypełniony kwestionariusz z danymi 

osobowymi,
•  kopie paszportu lub innego doku-

mentu tożsamości,
•  pełnomocnictwo, do występowania  

w imieniu Zleceniodawcy przed 
odpowiednimi instytucjami,

•  inne dokumenty i oświadczenia zwią-
zane z przedmiotem sprawy, jeżeli 
zaistnieje taka potrzeba.

 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do 
aktualizowania danych (adres, telefon), w 
celu zapewnienia Zleceniobiorcy możliwo-
ści nawiązywania na bieżąco kontaktu ze 
Zleceniodawcą.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego (jednak nie później niż 
przed upływem 7 dni od chwili otrzymania) 
przedłożenia w dowolnym biurze Zlecenio-
biorcy oryginału lub kserokopii korespon-
dencji jaką otrzyma w przedmiotowej spra-
wie od zagranicznego urzędu skarbowego 
(lub do przesłania korespondencji faksem, 
bądź mailem lub pocztą tradycyjną).
 4. Zleceniodawca na swój koszt tłuma-
czy wszelkie dokumenty, w tym również u 
tłumacza przysięgłego.
 5. Zleceniodawca osobiście i na własny 
koszt wysyła do zagranicznego urzędu 
skarbowego wszystkie odpowiedzi na za-
pytania złożone przez urząd, (list wysłany 
zwykłym „priorytetem”).
 6. Zleceniodawca zobowiązuje się nie 
anulować pełnomocnictwa udzielonego w 
celu realizacji przedmiotu niniejszej umo-
wy Zleceniobiorcy oraz (i) zobowiązuje 
się nie występować samodzielnie lub za 
pośrednictwem osób trzecich lub innych 
firm o zwrot podatku przed holenderskim 
urzędem skarbowym do chwili zakoń-
czenia przez holenderski urząd skarbowy  
postępowania w sprawach wszczętych 

na skutek złożenia przez Zleceniobiorcę  
dokumentów w imieniu Zleceniodawcy na  
mocy niniejszej umowy.
 7. W przypadku otrzymania kwoty prze-
kraczającej należny zwrot podatku bądź 
jakichkolwiek innych należnych kwot (w 
tym przyznanych bezpośrednio przez za-
graniczny urząd skarbowy) Zleceniodawca 
zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania zawyżonych kwot do zwrotu 
omyłkowo powstałej nadpłaty na wskazany 
rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
 8. W przypadku posiadania przez Zlece-
niodawcę jakichkolwiek zobowiązań pie-
niężnych wobec holenderskiego urzędu 
skarbowego bądź innych holenderskich in-
stytucji, które to zostaną pokryte ze zwrotu 
nadpłaty podatku, Zleceniodawca ma obo-
wiązek zapłacić Zleceniobiorcy za usługę 
pozyskania nadpłaty.
 9. Za termin realizacji umowy uważa 
się moment wypłaty przez Zleceniobiorcę 
nadpłaty podatku dla Zeceniodawcy.
 10. Jeżeli w kolejnych latach podatko-
wych tzn. nie objętych postanowieniami 
niniejszej umowy Zleceniodawca zdecydu-
je się skorzystać z usług innej firmy, zobo- 
wiązany jest poinformować Zleceniobior-
cę o swojej rezygnacji, w celu usunięcia 
pełnomocnictwa, jakie zostało złożone w 
holenderskim urzędzie skarbowym.
 11. W przypadku otrzymania przez 
Zleceniodawcę świadczeń typu Kindge-
bonden Budget (dodatek na dzieci) lub 
(i) Zorgtoeslag (dofinansowanie do ubez-
pieczenia), które holenderski urząd wyśle 
na konto firmowe Zleceniobiorcy, Zlece-
niodawca wyraża zgodę na co kwartalne 
otrzymywanie powyższych świadczeń na 
konto wskazane w oświadczeniu. Koszty 
bankowe związane z przelewem pokrywa 
Zleceniodawca.
 12. W przypadku wspólnego rozliczenia 
tzw. „Rozłąkowego”, jeżeli kwota zwrotu 
podatku przyznana przez urząd nie pokryje 
prowizji za usługę Zleceniobiorcy, kwota ta 
zostanie pobrana od partnera Podatkowe-
go, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.
 13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie- 
dzialności za następstwa naruszenia przez 
Zleceniodawcę postanowień § 2.

§3

 Upoważnionym do dokonania wszyst- 
kich czynności objętych niniejszą umową 
może być także osoba trzecia wyznaczona 
przez Zleceniobiorcę.

§ 4

 Odpowiedzialność:
 1. Zleceniobiorca nie udziela i nie jest  
zobowiązany do doradztwa, konsultacji i  

poniszenia skutków w zakresie realizacji 
Zlecenia, o którym mowa w § 1 niniejszej 
umowy.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie- 
dzialności za działania czy zaniechania za-
granicznego urzędu skarbowego związane
z przedmiotem spawy.
 3. Zleceniobiorca nie odpowiada i nie 
ma wpływu na sposób i termin doko- 
nania przez holenderski urząd skarbowy 
rozliczenia, jak też za skutki wypływające  
z nieprawdziwości czy nieprawidłowości 
danych i informacji podanych przez Zlece-
niodawcę (w tym za dostarczenie błędnej 
lub niekompletnej dokumentacji).
 4. Zleceniobiorca w sposób staranny i z 
należytą dbałością złoży dokumentację we
właściwym urzędzie skarbowym, jednak  
nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie 
dokumentacji po jej wysłaniu.
 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie-
dzialności za samowolne, nie uzgodnione  
z nim działania Zleceniodawcy w zakresie 
objętym niniejsza umową.
 6. Zleceniobiorca nie odpowiada za  
treść i termin wydania decyzji przez holen-
derski urząd skarbowy.

§ 5

 1. EU Service pobierze za swoją usługę 
jednorazową opłatę w wysokości:

Zwrot podatku
Płatność pobierana „z góry”.
Jednorazowa opłata, bez względu na wyso-
kość zwrotu:

– 200 zł brutto

 Zleceniodawcy przysługuje rabat w wy-
sokości ..................................... %

 Zleceniobiorca jednocześnie oświadcza, 
że nie pobierze dodatkowej prowizji za 
usługę wskazaną w §1 niniejszej umowy. 
Opłata za usługę zostanie pobrana za każdy 
rok podatkowy określony w §1 oddzielnie.
 2. Prowizje jakie pobierze bank z tytułu 
dokonania lub otrzymania przelewu, będą 
kosztem dla Zleceniodawcy.
 3. Na życzenie Zleceniodawcy EU Service 
wyda fakturę VAT w przeliczeniu na polskie 
złote, według kursu kupna NBP pobierane-
go w dniu wystawienia faktury VAT. Zlece-
niodawca wyraża zgodę na wystawienie 
przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez pod-
pisu odbiorcy.
 4. W przypadku opóźnienia terminu  
płatności należnego Zleceniobiorcy wy- 
nagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje 
się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki 
umowne w wysokości 1,67 % miesięcznie.

 5. Strony ustalają, iż na wypłatę wyna-
grodzenia Zleceniodawcy nie ma wpływu  
fakt powierzenia przez Zleceniodawcę 
czynności, o której mowa w § 1 niniejszej 
umowy innemu podmiotowi bądź samo-
dzielne wykonanie tych czynności przez 
Zleceniodawcę w okresie realizacji niniej-
szej umowy, bądź posiadania jakichkolwiek 
zobowiązań wobec holenderskich instytucji.

§ 6

 W przypadku braku zapłaty za wykona- 
nie usługi, Zleceniobiorca zastrzega sobie 
prawo przekazania sprawy dochodzenia  
roszczeń finansowych wyspecjalizowanej 
firmie windykacyjnej lub kancelarii praw- 
niczej, a wszystkie wynikłe stąd koszty  
poniesie Zleceniodawca, na co Zlecenio-
dawca wyraża zgodę.

§ 7

 Zleceniodawca zobowiązuje się do infor-
mowania Zleceniobiorcy o zmianie swoje-
go adresu z tym skutkiem, że pismo nadane 
przez Zleceniobiorcę skierowane według 
adresu podanego na umowie będzie uwa-
żane za skutecznie doręczone nawet w  
przypadku adnotacji poczty „adresat nie-
znany” lub podobnej treści.

§8

 W sprawach nieuregulowanych niniej-
szą umową zastosowanie mają odpowied- 
nie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

 Właściwym sądem dla rozstrzygania 
sporów wynikających z niniejszej umowy, 
jest sąd właściwy dla siedziby Zlecenio- 
biorcy.

§ 10

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wy-
magają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności.

§ 11

 Umowę sporządzono w dwóch jedno-
brzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

 Niniejsza umowa stanowi jednocześnie  
upoważnienie firmy EU Service do wszel- 
kich czynności oraz występowania przed  
zagranicznym urzędem w moim imieniu,  
jako pośrednik w trakcie realizacji usługi 
wskazanej w § 1 niniejszej umowy.



Belastingdienst/Centrale administratie
Unit 13 Uitbetalen en registreren 2
Postbus 9055
7300 GT Apeldoorn  Holandia 

Geachte,

Ik wil gaarne een rekeningnummer dat op mijn naam staat doorgeven voor de uitbetaling van een 
teruggaaf inkomstenbelasting en toeslag
Pragnę podać dane odnośnie mojego osobistego konta w celu otrzymania przelewów zwrotu 
podatku oraz innych dodatkowych świadczeń.

. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlage: 
*kopie identiteitsbewijs
*bankafschrift  

Naam (Imię i nazwisko)

Adres (Adres)

Naam (Imię i nazwisko)

Adres (Adres)

BSN/Sofi nr

BIC/SWIFT code

IBAN (Numer rachunku w formacie IBAN)

(Umieścić załączniki:)

(*kopia dowodu tożsamości)

(*potwierdzenie osobistego rachunku)

Naam bank (Nazwa banku)

Plaats bank (Miejscowość banku)

Land bank (Państwo banku)

REKENING DOORGEVEN
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