Lata 2012 - 2014

ROZLICZENIE PODATKU NL

Witamy w naszej firmie!

- Ankieta - proszę dokładnie wypełnić oraz podpisać
- Formularze holenderskie (5 strony) – podpisz w miejscu zaznaczonym X
- Umowa – wypełnić, podpisać – jeden egzemplarz odesłać do nas wraz z całym kompletem
W przypadku rozliczenia wspólnego Państwa partner również musi podpisać osobny zestaw formularzy
obcojęzycznych oraz umowę.

- Kopie wszystkich kart podatkowych za dany rok
- Kopie dowodu tożsamości (dowodu osobistego – obie strony, bądź paszportu)
W przypadku rozliczenia wspólnego również kopię dowodu tożsamości partnera.
Jeżeli nie masz wprowadzonego nr konta bankowego lub chcesz go zaktualizować w Urzędzie:
- Aktualne zaświadczenie z banku gdzie widnieje Twoje imię i nazwisko, nr konta, data (nie starsza niż 1 miesiąc). W
przypadku rozliczenia wspólnego również zaświadczenie partnera.
Jeżeli byłeś pracownikiem delegowanym do pracy w Holandii:
- Dokument A1 od pracodawcy lub z ZUS’u – potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie
Koszt usługi:
Rozliczenie indywidualne – 250 PLN
Rozliczenie wspólnie – 350 PLN
Płatność na konto:
ING Bank Śląski, Timetax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole
Nr rachunku 78 1050 1504 1000 0023 6331 5496
TYTUŁ PRZELEWU: „imię i nazwisko, podatek NL indyw./wspólne, rok …………..”

Istnieje również możliwość zapłaty za usługę po otrzymaniu pieniędzy.
Przy takiej opcji prowizja pobierana jest ze zwrotu podatku i wynosi 12% nie mniej niż 80€
Do tej usługi znajdziesz osobny komplet dokumentów.

Belastingdienst
Kantoor Buitenland/Klantregistratie
Postbus 29
6400 AA Heerlen
Nederland

Verandering correspondentieadres
Buitenland
Mijn gegevens
Naam en voorletters
BSN / sofinummer
Geboortedatum

Hiermee wil ik alle verstrekte volmachten en oude correspondentieadres met onmiddellijke ingang
opzeggen en ik verzoek u om alle correspondentie naar het hier vermeldde adres in Polen te sturen.

Mijn nieuwe correspondentieadres
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Land

Ondertekening
Datum

Mijn handtekening

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

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

Vul hier uw BSN/sofinummer in

3
3

02 van 02

Eén rekeningnummer
Uw IBAN (rekeningnummer)
Geef geen spaarrekening of buitenlandse rekening op. Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

N L
Op naam van			
4

Meerdere rekeningnummers

4

Voor welke belastingen wilt u een apart rekeningnummer gebruiken?
Geef geen spaarrekening of buitenlandse rekening op.

4a

Voor de ontvangst van de teruggaaf inkomstenbelasting, uw toeslagen en de teruggaaf van de bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw)
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

N L
Op naam van			
4b

Voor de ontvangst van te veel betaalde motorrijtuigenbelasting
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

N L
Op naam van			
4c

Voor de betaling van motorrijtuigenbelasting via acceptgiro (geen automatische incasso)
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

N L
Op naam van			
Let op!
U kunt het rekeningnummer van een automatische incasso niet wijzigen.
4d

Voor alle andere belastingen (betalen en ontvangen)
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

N L
Op naam van			
Ondertekening
Datum					

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
						

*070400802*
0 7 0 4 0 0 8 0 2
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5

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
ROZLICZENIE PODATKU NL

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem
skarbowym Belastingdienst, a Zleceniodawcą przy realizacji rozliczenia podatku Zleceniodawcy
z tytułu pracy na terenie Holandii w latach
_________________________________________________________________________________
W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów, zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie dokumentacji we właściwym urzędzie.
Zleceniobiorca
nie
świadczy
żadnych
usług
doradztwa
podatkowego.
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć Zleceniobiorcy i wypełnić zgodnie z prawdą dokumenty i informacje niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji dotyczącej
rozliczanego podatku z zagranicznego urzędu skarbowego.
3. Wycofać z zagranicznego urzędu skarbowego pełnomocnictwo udzielone w związku z
rozliczeniem wcześniejszego roku podatkowego.
4. Do niewystępowania samodzielnie, lub za pośrednictwem osób trzecich o zwrot podatku
przed organem fiskalnym w czasie obowiązywania niniejszej umowy. Na wypadek naruszenia
niniejszego postanowienia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości
250 PLN.
§3
1. Zleceniodawca upoważnia (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………….…………
data ur. ____ ____ - ____ ____ - ____ ____ ____ ____ r. do pozyskiwania informacji o przebiegu i
etapie świadczonej dla niego usługi.
2. Jeżeli w kolejnych latach podatkowych, nie objętych postanowieniami niniejszej umowy
Zleceniodawca zdecyduje się korzystać z usług innego podmiotu, zobowiązany jest
samodzielnie dokonać zmian w Urzędzie Skarbowym wprowadzonych przez Zleceniobiorcę w
trakcie wykonywania niniejszej umowy np. pełnomocnictwo, adres korespondencyjny, numer
konta itp. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez
Zleceniodawcę.
§4
Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia za usługę dla Zleceniobiorcy w wysokości (zakreśl
właściwe):
1)

Rozliczenie indywidualne 250 PLN brutto płatne przelewem lub gotówką

2)

Rozliczenie wspólne 350 PLN brutto płatne przelewem lub gotówką

§5
Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do załatwienia sprawy zgodnie z
niniejszą umową. Dane kontaktowe Zleceniodawcy:
E-mail:
_______________________________________________________________________________
Telefon komórkowy:
_______________________________________________________________________________
§6
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
- wszelkie konsekwencje, w szczególności wydłużenie terminu załatwienia sprawy lub zmiany
kwoty zwrotu przez zagraniczny urząd skarbowy,
- konsekwencje wynikające z niewywiązywania się Zleceniodawcy z zobowiązań wynikających z
§ 2, a także z udzielenia niepełnej, błędnej lub nieprawdziwej informacji przez Zleceniodawcę
- utratę bądź zniszczenie lub uszkodzenie dokumentacji w zagranicznym urzędzie skarbowym
lub urzędzie pocztowym –treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy skarbowe
- skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich odpowiednich dokumentów.
§7
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę po przystąpieniu do jej wykonania
przez Zleceniobiorcę, a przed ukończeniem świadczenia usługi
Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych)
odpowiadające wydatkom poczynionym celem należytego wykonania czynności objętych
niniejszą umową.
§8
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kwoty
odpowiadającej wynagrodzeniu ustalonemu § 4 , stanowiącej koszty przygotowania
dokumentacji podatkowej i prowadzenia sprawy przez Zleceniobiorcę w przypadku, gdy:
- zwrot zostanie wstrzymany z powodu pobieranych zasiłków socjalnych, nałożonych kar i
nieuregulowanych opłat w stosunku do Urzędu Skarbowego przez Zleceniodawcę,
- Zleceniodawca stara się o zwrot nieprzysługującego mu zwrot podatku za dany rok
rozliczeniowy.

§9
Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o zmianie swojego adresu z
tym skutkiem, że pismo nadane przez Zleceniobiorcę skierowane według adresu podanego na
umowie i dokumentach złożonych w biurze będzie uważane za doręczone.
§ 10
1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli
Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych
do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
W takiej sytuacji Zleceniobiorca zwróci zleceniodawcy dotychczas zapłacone wynagrodzenie po
potrąceniu kwoty 100 zł (słownie: sto złotych) odpowiadającej wydatkom poczynionym celem
należytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo
dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do
wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 60 dni roboczych
od ich otrzymania.
4. Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich
bądź niektórych czynności objętych niniejszą umową.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 12
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniobiorcy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 14
Twoje dane osobowe i dokumenty, które je zawierają przetwarzamy zgodnie z załącznikiem 1
do umowy. Zapoznaj się z Tą treścią. Poniżej możesz wyrazić odpowiednie zgody, jeżeli chcesz
abyśmy przekazywali Ci treści marketingowe. Podpisując niniejszą umowę potwierdzasz
zapoznanie się z treścią załącznika 1.
TimeTax sp. z o.o. wykorzystuje kopię dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości
klienta przed zagranicznym urzędem skarbowym. Kopię dowodu osobistego lub paszportu
przekazujesz nam dobrowolnie, byśmy mogli zrealizować usługę. Jeżeli nie przekażesz nam
dokumentu nie będziemy mogli reprezentować Cię przed urzędem.

Zaznaczając pola poniżej wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych
oraz przesyłanie informacji marketingowych:
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach pracy za granicą
od time2work przez SMS,
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach pracy za granicą
od time2work przez e-mail,
Wyrażam zgodę na ogólną rekrutację do pracy za granicą

Podpis: Zleceniodawcy

____________________________________________________________________

Podpis Zleceniobiorcy w imieniu Timetax Sp. z o.o.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
ROZLICZENIE PODATKU NL

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem
skarbowym Belastingdienst, a Zleceniodawcą przy realizacji rozliczenia podatku Zleceniodawcy
z tytułu pracy na terenie Holandii w latach
_________________________________________________________________________________
W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów, zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie dokumentacji we właściwym urzędzie.
Zleceniobiorca
nie
świadczy
żadnych
usług
doradztwa
podatkowego.
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć Zleceniobiorcy i wypełnić zgodnie z prawdą dokumenty i informacje niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji dotyczącej
rozliczanego podatku z zagranicznego urzędu skarbowego.
3. Wycofać z zagranicznego urzędu skarbowego pełnomocnictwo udzielone w związku z
rozliczeniem wcześniejszego roku podatkowego.
4. Do niewystępowania samodzielnie, lub za pośrednictwem osób trzecich o zwrot podatku
przed organem fiskalnym w czasie obowiązywania niniejszej umowy. Na wypadek naruszenia
niniejszego postanowienia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości
250 PLN.
§3
1. Zleceniodawca upoważnia (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………….…………
data ur. ____ ____ - ____ ____ - ____ ____ ____ ____ r. do pozyskiwania informacji o przebiegu i
etapie świadczonej dla niego usługi.
2. Jeżeli w kolejnych latach podatkowych, nie objętych postanowieniami niniejszej umowy
Zleceniodawca zdecyduje się korzystać z usług innego podmiotu, zobowiązany jest
samodzielnie dokonać zmian w Urzędzie Skarbowym wprowadzonych przez Zleceniobiorcę w
trakcie wykonywania niniejszej umowy np. pełnomocnictwo, adres korespondencyjny, numer
konta itp. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez
Zleceniodawcę.
§4
Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia za usługę dla Zleceniobiorcy w wysokości (zakreśl
właściwe):
1)

Rozliczenie indywidualne 250 PLN brutto płatne przelewem lub gotówką

2)

Rozliczenie wspólne 350 PLN brutto płatne przelewem lub gotówką

§5
Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do załatwienia sprawy zgodnie z
niniejszą umową. Dane kontaktowe Zleceniodawcy:
E-mail:
_______________________________________________________________________________
Telefon komórkowy:
_______________________________________________________________________________
§6
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
- wszelkie konsekwencje, w szczególności wydłużenie terminu załatwienia sprawy lub zmiany
kwoty zwrotu przez zagraniczny urząd skarbowy,
- konsekwencje wynikające z niewywiązywania się Zleceniodawcy z zobowiązań wynikających z
§ 2, a także z udzielenia niepełnej, błędnej lub nieprawdziwej informacji przez Zleceniodawcę
- utratę bądź zniszczenie lub uszkodzenie dokumentacji w zagranicznym urzędzie skarbowym
lub urzędzie pocztowym –treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy skarbowe
- skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich odpowiednich dokumentów.
§7
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę po przystąpieniu do jej wykonania
przez Zleceniobiorcę, a przed ukończeniem świadczenia usługi
Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych)
odpowiadające wydatkom poczynionym celem należytego wykonania czynności objętych
niniejszą umową.
§8
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kwoty
odpowiadającej wynagrodzeniu ustalonemu § 4 , stanowiącej koszty przygotowania
dokumentacji podatkowej i prowadzenia sprawy przez Zleceniobiorcę w przypadku, gdy:
- zwrot zostanie wstrzymany z powodu pobieranych zasiłków socjalnych, nałożonych kar i
nieuregulowanych opłat w stosunku do Urzędu Skarbowego przez Zleceniodawcę,
- Zleceniodawca stara się o zwrot nieprzysługującego mu zwrot podatku za dany rok
rozliczeniowy.

§9
Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o zmianie swojego adresu z
tym skutkiem, że pismo nadane przez Zleceniobiorcę skierowane według adresu podanego na
umowie i dokumentach złożonych w biurze będzie uważane za doręczone.
§ 10
1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli
Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych
do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
W takiej sytuacji Zleceniobiorca zwróci zleceniodawcy dotychczas zapłacone wynagrodzenie po
potrąceniu kwoty 100 zł (słownie: sto złotych) odpowiadającej wydatkom poczynionym celem
należytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo
dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do
wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 60 dni roboczych
od ich otrzymania.
4. Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich
bądź niektórych czynności objętych niniejszą umową.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 12
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniobiorcy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 14
Twoje dane osobowe i dokumenty, które je zawierają przetwarzamy zgodnie z załącznikiem 1
do umowy. Zapoznaj się z Tą treścią. Poniżej możesz wyrazić odpowiednie zgody, jeżeli chcesz
abyśmy przekazywali Ci treści marketingowe. Podpisując niniejszą umowę potwierdzasz
zapoznanie się z treścią załącznika 1.
TimeTax sp. z o.o. wykorzystuje kopię dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości
klienta przed zagranicznym urzędem skarbowym. Kopię dowodu osobistego lub paszportu
przekazujesz nam dobrowolnie, byśmy mogli zrealizować usługę. Jeżeli nie przekażesz nam
dokumentu nie będziemy mogli reprezentować Cię przed urzędem.

Zaznaczając pola poniżej wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych
oraz przesyłanie informacji marketingowych:
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach pracy za granicą
od time2work przez SMS,
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach pracy za granicą
od time2work przez e-mail,
Wyrażam zgodę na ogólną rekrutację do pracy za granicą

Podpis: Zleceniodawcy

____________________________________________________________________

Podpis Zleceniobiorcy w imieniu Timetax Sp. z o.o.

Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Administratorem Twoich danych osobowych jest TimeTax sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do umowy

z siedzibą przy ul. Niemodlińskiej 8, 45-710 Opole, NIP: 754-304-7558 REGON: 160517377. Przekazane dane przetwarzamy w ramach

Drogi Kliencie, ważne jest dla nas byś miał pewność, że dane
osobowe, które nam przekazujesz są bezpieczne, dlatego też
prosimy, zapoznaj się z poniższymi informacjami i jeżeli
wyrażasz zgody, o które Cię prosimy zaznacz to w odpowiednich
polach na druku umowy.

zawarcia i realizacji umowy. Wszystkie dane, przetwarzane będą w
celu

wykonania

usługi,

którą

nam

zleciłeś,

umożliwienia

ewentualnych kontroli odpowiednich urzędów oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Informujemy, że
Twoje dane możemy powierzyć firmom: realizującym usługi
informatyczne, biurowe, Punktom Obsługi Klienta, bankom,

Dziękujemy !

kancelarii prawniczej oraz odpowiednim urzędom zgodnie z
przepisami prawa.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na marketing, pamiętaj, że Twoje imię,
nazwisko i odpowiednio numer telefonu czy adres e-mail będą

1.

Zakończenie realizacji usługi

przetwarzane

we

wskazanym

przez

Ciebie

celu

przez

Współadministratorów: I: TimeTax sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Klient zobowiązany jest do przekazania TimeTax sp. z o.o.

Niemodlińskiej 8, 45-710 Opole, NIP: 754-304-75-58, REGON:

informacji o każdym otrzymanym z urzędu piśmie, w tym

160517377;

decyzji o wyniku rozliczenia podatku/ przyznaniu świadczenia.

Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Dane te mogą

Będzie to dla nas informacja o zakończeniu realizacji niniejszej

zostać

umowy.

i informatyczne. Pamiętaj, wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej

II: time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul.

przekazane

firmom,

realizującym

usługi

biurowe

brak nie wpłynie na realizację umowy. W dowolnym momencie
możesz

2.

Przekazywanie dokumentów

Jeżeli realizacja usługi nie wymaga przekazania oryginałów
dokumentów, przekaż nam wyłącznie ich kopie. Przekazane
dokumenty zostaną przez nas zeskanowane (zdigitalizowane),
a następnie zniszczone. Pamiętaj, oryginały dokumentów mogą
być niezbędne do okazania w trakcie kontroli z urzędu,
zachowaj je. Podpisując niniejszą umowę akceptujesz ten fakt.

3.

Przekazanie danych osób trzecich

Przekazując nam dane swoich bliskich deklarujesz, że
poinformowałeś te osoby o fakcie przekazania nam ich danych
i nie wyraziły one sprzeciwu.

zwrócić

się

drogą

mailową

na

adres:

dane.osobowe@timetax.pl lub dane.osobowe@time2work.com.pl
z prośbą o realizację swoich praw. Możesz także: cofnąć wyrażoną
zgodę bez wpływu na zgodność przetwarzania, dokonanego przed
jej wycofaniem.
Okres przetwarzania danych i Twoje prawa:
Twoje dane będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wszystkie swoje dane przekazujesz dobrowolnie, jednak ich nie
podanie uniemożliwi nam realizację określonych działań/celów.
Twoje

dane

będą

przez

nas

przetwarzane

przez

okres

przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy lub
zgodnie z okresem przechowywania dokumentów w razie kontroli
podatkowej po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym
momencie

4.

Przekazanie danych dotyczących stanu zdrowia

Informujemy, że przekazanie danych dotyczących stanu
zdrowia nie jest wymagane dla samej realizacji usługi. Jednak
jeżeli podczas rozliczenia chcesz skorzystać ze wszystkich ulg
jakie Ci przysługują, dokumenty te mogą okazać się niezbędne.
Fakt przekazania dokumentów, oznacza dla nas wyrażenie
zgody na ich przetwarzanie

możesz zwrócić się

drogą mailową na

adres:

dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:


dostęp do Swoich danych,



ich sprostowanie,



usunięcie,



ograniczenie przetwarzania,



przeniesienie danych do innej firmy

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego
tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy

Data……………………………….

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONTA BANKOWEGO

Oświadczam, iż nie posiadam rachunku bankowego zarejestrowanego na moje nazwisko.
Proszę o założenie konta technicznego w cenie 10€ od każdego rozliczanego roku , w celu
zarejestrowania go w holenderskim urzędzie skarbowym. Wyrażam zgodę na pobranie tej opłaty z
mojego zwrotu podatku za rok/lata ……………………..……………… Zostałem poinformowany, że konto
techniczne zostanie zamknięte po zrealizowaniu usługi.

.......……………………….
Podpis

Drogi kliencie,
Poniżej przedstawiamy wszystkie etapy rozliczenia Twojego podatku z Holandii od momentu kiedy
złożysz w naszej firmie komplet dokumentów.
W momencie, kiedy dokumenty trafiają do Urzędu Skarbowego, cała procedura weryfikacji rozliczenia
trwa zazwyczaj do 12 miesięcy jednak zgodnie z przepisami urząd może wydać decyzję do 3 lat
licząc od dnia zakończenia danego roku podatkowego. W tym czasie Urząd Skarbowy wysyła do
Państwa następujące dokumenty:
1. Voorlopigeaanslag:

!

Jest to wstępna decyzja podatkowa, na której widnieje dokładana kwota zwrotu podatku dla
Państwa (prosimy o przesłanie do nas kopii/skanu). Zdarza się, że od razu wystawiana jest decyzja
ostateczna. Jeżeli decyzja ostateczna okaże się niższa niż decyzja wstępna, Urząd poprosi o zwrot
nadpłaconej różnicy.
.
2. Aanslag:

!

Jest to decyzja ostateczna, prosimy o przesłanie do nas kopii/skanu, abyśmy mogli sprawdzić
czy jest zgodna z naszymi wyliczeniami.
3. Centrale Administratie

! Aantonen rekening op uw naam
Weryfikacja konta bankowego. Prosimy o
przesłanie do nas tego pisma w oryginale
wraz z czytelną kopią dowodu osobistego
oraz zaświadczeniem z banku z datą
wystawienia nie starszą niż 1 miesiąc.

! Verwerking opgaaf/wijziging
rekeningnummer
LUB

Informacja, że podany numer konta został
wprowadzony do systemu administracji
Urzędu Skarbowego.

Pamiętaj, czas działa na Twoją korzyść. Każde pismo posiada termin odesłania do Urzędu.

! Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z naszą Centralą w Opolu
infolinia: 774 455 030
e-mail : kontakt@timetax.pl

