ROZLICZENIE PODATKU AT

Witamy w naszej firmie!

- Ankieta- proszę wypełnić i podpisać
- L1 – ostatnia strona deklaracji - podpisać w miejscu „Unterschrift"
- L1i - załącznik do deklaracji - podpisać w miejscu „Unterschrift”
Jeśli posiadasz dzieci na które otrzymujesz zasiłek rodzinny w Austrii dołącz:
- L1k - załącznik do deklaracji - podpisać w miejscu „Unterschrift” (dla każdego dziecka osobno)
Oraz koniecznie dołącz kopię decyzji z zasiłku rodzinnego za dany rok
- Umowa – wypełnioną i podpisaną
- Fahrtenbuch (zestawienie zjazdów) – wypełnić i podpisać

- Kopie wszystkich kart podatkowych - Lohnzettel oraz potwierdzenie wypłacanego świadczenia za urlopowe, chorobowe i
bezrobotne
- Druk EU/EWR (E9) - wypełniony przez polski US – tylko Twoje dochody
Jeśli masz dochody z kilku krajów to poproś by zaznaczyli jaki dochód z jakiego kraju pochodzi.
- Kopię zameldowania na terenie Austrii – jeśli byłeś zameldowany w Austrii
- Kopię dowodu tożsamości – Twojego i współmałżonka/ki
- Jeśli chcesz odliczyć koszty podróży z Austrii do Polski to proszę również o dostarczenie kserokopii dowodu rejestracyjnego,
prawa jazy, polisy ubezpieczeniowej, paragonów za paliwo, imiennych biletów autokarowych / bus, rachunków
Jeśli chcesz odliczyć koszty mieszkania / noclegu w Austrii to proszę o dostarczenie kserokopii rachunków za wynajem/czynsz,
umowa wynajmu mieszkania, rachunków za noclegi
- Kopia decyzji podatkowej Einkommensteuerbescheid – jeśli rozliczałeś się już wcześniej w Austrii
- Dokument potwierdzający numer konta na które chcesz otrzymać zwrot , gdzie widnieje numer konta w wersji IBAN, kod
SWIFT/BIC oraz imię i nazwisko właściciela konta.
Płatność z góry: 250 PLN
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 Austria rok …………..”
lub
Płatność po zwrocie:
Prowizja 12% - jednak nie mniej niż 90€ pobierana od kwoty zwrot podatku.

FAHRTENBUCH
(karta zjazdów)

PKW:
(Typ i marka samochodu)

KENNZEICHEN:

NAME FAHRER:

(Nr rejestracyjny)

DATUM
(Data)

Ort, Datum

(imię, nazwisko)

Reiseanfang, Ort, Strasse
(początek jazdy, miejscowość, ulica)

Reiseende, Ort, Strasse

KM-Anfang

KM-Ende

(koniec jazdy, miejscowość, ulica)

Stan początkowy licznika

Stan końcowy licznika

Unterschrift:

Summe KM
Suma km

Mit freundlichen Grüßen

X

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
ROZLICZENIE PODATKU AT

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem
skarbowym, a Zleceniodawcą przy rozliczeniu podatku od wynagrodzeń Zleceniodawcy z tytułu
pracy na terenie Austrii w latach:
__________________________________________________________________________________________________
W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie dokumentacji we właściwym Urzędzie
Skarbowym. Przy wyborze opcji 2) §4 Zleceniobiorca założy tymczasowe konto techniczne do
obsługi zwrotu nadpłaty podatku. Właścicielem tego konta jest Zleceniobiorca. Po rozliczeniu
konto zostanie zamknięte. Konto jest wolne od opłat. 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 nie występowania samodzielnie, lub za pośrednictwem osób trzecich w sprawie
rozliczenia podatku przed organem fiskalnym w czasie obowiązywania niniejszej umowy. Na
wypadek naruszenia niniejszego postanowienia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę
umowną w wysokości 200 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 (zaznaczyć
wybraną opcję znakiem „X”):
1) 250 PLN płatne przelewem lub gotówką

2) 12% brutto (słownie dwanaście procent), ale nie mniej niż 90 EUR brutto
(słownie: dziewięćdziesiąt euro), liczone oddzielnie od każdej kwoty zwrotu podatku przyznanej
Zleceniodawcy
przez
zagraniczny
urząd
skarbowy
na
decyzji
podatkowej.
§5
W przypadku zaznaczenia opcji 2) w §4 zwrot podatku zostanie przekazany na konto
Zleceniobiorcy, a następnie pomniejszony o wysokość prowizji ustalonej w opcji 2) § 4, i
przekazany będzie na wskazane pisemnie przez Zleceniodawcę konto. W sytuacji kiedy
zagraniczny urząd skarbowy mimo wskazania rachunku bankowego Zleceniobiorcy prześle
zwrot podatku na konto Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązuje się, pod rygorem
naliczenia kary 450 PLN, w terminie 7 dni od daty zaksięgowania środków na koncie poinformować
o
tym
Zleceniobiorcę
i
dokonać
rozliczenia
usługi.
§6
Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do załatwienia sprawy zgodnie z
niniejszą umową. Dane kontaktowe Zleceniodawcy:

§9
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 podatku za dany rok rozliczeniowy.
Przy wyborze opcji 1) w § 4, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy
kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu ustalonemu w opcji 1) § 4 , stanowiącej koszty
przygotowania dokumentacji podatkowej i prowadzenia sprawy przez Zleceniobiorcę.
Przy wyborze opcji 2) w § 4, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty 350 PLN na rzecz
Zleceniobiorcy, stanowiącej koszty przygotowania dokumentacji podatkowej i prowadzenia
sprawy przez Zleceniobiorcę.
§ 10
Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o zmianie swojego adresu z
tym skutkiem, że pismo nadane przez Zleceniobiorcę bądź zagraniczny urząd skarbowy
skierowane według adresu podanego na umowie i dokumentach złożonych w biurze będzie
uważane za doręczone.
§ 11
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 14 dni od wezwania.
W takiej sytuacji Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
100 zł (słownie: sto złotych) odpowiadające wydatkom poczynionym celem przygotowania do
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.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 13
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniobiorcy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 15
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 zagranicznym 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

E-mail :________________________________________________________________
Telefon:_______________________________________________________________
§7
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.
§8
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.

____________________________________________________________________

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

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
ROZLICZENIE PODATKU AT

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem
skarbowym, a Zleceniodawcą przy rozliczeniu podatku od wynagrodzeń Zleceniodawcy z tytułu
pracy na terenie Austrii w latach:
__________________________________________________________________________________________________
W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie dokumentacji we właściwym Urzędzie
Skarbowym. Przy wyborze opcji 2) §4 Zleceniobiorca założy tymczasowe konto techniczne do
obsługi zwrotu nadpłaty podatku. Właścicielem tego konta jest Zleceniobiorca. Po rozliczeniu
konto zostanie zamknięte. Konto jest wolne od opłat. 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 nie występowania samodzielnie, lub za pośrednictwem osób trzecich w sprawie
rozliczenia podatku przed organem fiskalnym w czasie obowiązywania niniejszej umowy. Na
wypadek naruszenia niniejszego postanowienia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę
umowną w wysokości 200 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 (zaznaczyć
wybraną opcję znakiem „X”):
1) 250 PLN płatne przelewem lub gotówką

2) 12% brutto (słownie dwanaście procent), ale nie mniej niż 90 EUR brutto
(słownie: dziewięćdziesiąt euro), liczone oddzielnie od każdej kwoty zwrotu podatku przyznanej
Zleceniodawcy
przez
zagraniczny
urząd
skarbowy
na
decyzji
podatkowej.
§5
W przypadku zaznaczenia opcji 2) w §4 zwrot podatku zostanie przekazany na konto
Zleceniobiorcy, a następnie pomniejszony o wysokość prowizji ustalonej w opcji 2) § 4, i
przekazany będzie na wskazane pisemnie przez Zleceniodawcę konto. W sytuacji kiedy
zagraniczny urząd skarbowy mimo wskazania rachunku bankowego Zleceniobiorcy prześle
zwrot podatku na konto Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązuje się, pod rygorem
naliczenia kary 450 PLN, w terminie 7 dni od daty zaksięgowania środków na koncie poinformować
o
tym
Zleceniobiorcę
i
dokonać
rozliczenia
usługi.
§6
Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do załatwienia sprawy zgodnie z
niniejszą umową. Dane kontaktowe Zleceniodawcy:

§9
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 podatku za dany rok rozliczeniowy.
Przy wyborze opcji 1) w § 4, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy
kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu ustalonemu w opcji 1) § 4 , stanowiącej koszty
przygotowania dokumentacji podatkowej i prowadzenia sprawy przez Zleceniobiorcę.
Przy wyborze opcji 2) w § 4, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty 350 PLN na rzecz
Zleceniobiorcy, stanowiącej koszty przygotowania dokumentacji podatkowej i prowadzenia
sprawy przez Zleceniobiorcę.
§ 10
Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o zmianie swojego adresu z
tym skutkiem, że pismo nadane przez Zleceniobiorcę bądź zagraniczny urząd skarbowy
skierowane według adresu podanego na umowie i dokumentach złożonych w biurze będzie
uważane za doręczone.
§ 11
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 14 dni od wezwania.
W takiej sytuacji Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
100 zł (słownie: sto złotych) odpowiadające wydatkom poczynionym celem przygotowania do
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.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 13
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniobiorcy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 15
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 zagranicznym 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

E-mail :________________________________________________________________
Telefon:_______________________________________________________________
§7
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.
§8
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.

____________________________________________________________________

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

Drogi kliencie,
Poniżej przedstawiamy wszystkie etapy rozliczenia Twojego podatku z Austrii od momentu zgłoszenia się do
nas

ETAP I – przygotowanie deklaracji

!

Przed dokonaniem rozliczenia robimy kalkulację podatkową. Jeśli nie jesteś pewien czy należy Ci się

zwrot podatku lub miałeś dochody z poza Austrii (np. z Polski) skorzystaj z możliwości kalkulacji.
Formularz do kalkulacji dostępny jest na naszej stronie internetowej www.timetax.pl
Jeśli wyjdzie dopłata poinformujemy Cię o tym i dopiero wtedy zdecydujesz czy chcesz się rozliczyć. Jeśli zaś z
kalkulacji wyjdzie, że powinieneś otrzymać zwrot podatku również poinformujemy Cię o tym i dopiero wtedy
dokonasz zapłaty za usługę a my Cię rozliczymy.
Kiedy uzyskamy od Ciebie komplet dokumentów do rozliczenia - rozliczymy Cię oraz wyślemy deklarację do
właściwego urzędu skarbowego.

ETAP II – Twoja deklaracja w urzędzie:

!

W momencie kiedy dokumenty trafiają do urzędu skarbowego

(Finanzamt), rozpoczyna się

procedura weryfikacji, która zwykle trwa ok. 3-4 miesiące. W wyjątkowych sytuacjach może się jednak
zdarzyć, że czas oczekiwania na decyzję przedłuży się do 6-9 miesięcy. Często związane jest to z
przynależnością do obleganego urzędu skarbowego lub zmianą przynależności do urzędu skarbowego.

ETAP III – Urząd może pytać...

!

W trakcie rozpatrywania deklaracji przez Finanzamt mogą do Ciebie przychodzić pisma. O każdym

proszę nas niezwłocznie poinformować. Najlepiej od razu przesłać skan na maila: kontakt@timetax.pl, a jeśli
jest to niemożliwe, to jego kserokopię wysłać do naszej Centrali w Opolu lub do Punktu Obsługi Klienta (jeśli
to w POK składałeś dokumenty do rozliczenia).

ETAP IV – otrzymanie decyzji:

!

Po rozpatrzeniu deklaracji otrzymasz decyzję – Einkommensteuerbescheid, prześlij ją do nas a my

sprawdzimy czy wszystko się zgadza. Jeśli coś będzie nie tak mamy tylko 4 tygodnie od daty wystawienia
decyzji na wystosowanie odwołania.
Po wystawieniu decyzji Finaznamt w ciągu ok. 6 tygodni przeleje należy Ci zwrot podatku. Jeśli płaciłeś
gotówką za usługę, zwrot wpłynie na Twoje konto, które podałeś w ankiecie. A jeśli wybrałeś opłatę
prowizyjną, to zwrot ten zostanie najpierw przelany na nasze konto techniczne, a dopiero po pobraniu przez
nas prowizji, prześlemy go na Twoje konto.

! Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się ze swoim Punktem Obsługi Klienta
lub Centralą w Opolu pod numerem telefonu: 774 455 030

