Rozliczenie podatku USA

Witamy w naszej firmie!

- Ankieta - proszę wypełnić i odesłać
- Umowa – proszę wypełnić, podpisać – jeden egzemplarz proszę odesłać do nas

- Wyraźną kopię dowodu osobistego
- Oryginalny formularz W-2 - od wszystkich pracodawców z USA lub "Final Payslip"
- Wyraźna kopia paszportu (strona z wizą J1)
- Kopia Social Security Card
- Kopia DS 2019
- Odpowiednie formularze podatkowe (federalny oraz stanowy/e) – prosimy o informację
telefoniczną na temat roku rozliczeniowego oraz stanu, w którym była świadczona praca – po
otrzymaniu odpowiednich formularzy proszę je podpisać w miejscu „ Your signature”, na dole w
lewym rogu
Płatność z góry:
- 10% + 23%VAT (liczone z kwoty skalkulowanego zwrotu podatku) nie mniej niż 61 dolarów
płatne 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 USA za rok …………..”

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
ROZLICZENIE PODATKU USA

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem
skarbowym, a Zleceniodawcą przy rozliczeniu podatku od wynagrodzeń Zleceniodawcy z tytułu
pracy na terenie USA za rok:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie dokumentacji we właściwym Urzędzie
Skarbowym. Zleceniobiorca nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego.
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć Zleceniobiorcy dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu
usługi.
2. Przedstawić Zleceniobiorcy wszelkie informacje mogące mieć związek z przedmiotem
umowy (w szczególności dotyczących wszystkich pracodawców, wcześniej podejmowanych
prób odzyskania podatku, wcześniejszych pobytów i pracy w USA, zasiłków socjalnych,
nałożonych kar i opłat), rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić ankietę
3. Wycofać z zagranicznego Urzędu Skarbowego pełnomocnictwo udzielone w związku z
rozliczeniem wcześniejszego roku podatkowego.
4. Niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji dotyczącej
rozliczanego
podatku
z
zagranicznego
urzędu
skarbowego.
5. Do nie występowania 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
400 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
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w gotówce lub przelewem na
konto wskazane przez Zleceniobiorcę, w dniu podpisania umowy w kwocie stanowiącej 10%
netto wartości skalkulowanego zwrotu podatku netto, jednak nie mniej niż 61 USD netto, tj.
kwotę:
________________________PLN netto ( _________________________ PLN brutto) liczoną wg kursu
sprzedaży Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia podpisania umowy, który wnosi:
_________________________________________PLN/ 1 USD.
2. Czek z kwotą zwrotu podatku wysyłany jest przez zagraniczny Urząd Skarbowy bezpośrednio
na adres Zleceniodawcy podany w ankiecie.
§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.
§7
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.
§8
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 do ich uzupełnienia. 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 od ich
otrzymania.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu
okaże się, że potencjalna wartość odzyskanego podatku nie wystarcza na pokrycie prowizji
minimalnej określone w § 4.
§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 10
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniobiorcy.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 12
Twoje dane osobowe i dokumenty, które je zawierają przetwarzamy zgodnie z załącznikiem nr
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 nr 1.
TimeTax sp. z o.o. wykorzystuje kopię dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości
klienta przed właściwym urzędem zagranicznym. Kopię dowodu osobistego, paszportu oraz
wizy 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 USA

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem
skarbowym, a Zleceniodawcą przy rozliczeniu podatku od wynagrodzeń Zleceniodawcy z tytułu
pracy na terenie USA za rok:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie dokumentacji we właściwym Urzędzie
Skarbowym. Zleceniobiorca nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego.
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć Zleceniobiorcy dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu
usługi.
2. Przedstawić Zleceniobiorcy wszelkie informacje mogące mieć związek z przedmiotem
umowy (w szczególności dotyczących wszystkich pracodawców, wcześniej podejmowanych
prób odzyskania podatku, wcześniejszych pobytów i pracy w USA, zasiłków socjalnych,
nałożonych kar i opłat), rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić ankietę
3. Wycofać z zagranicznego Urzędu Skarbowego pełnomocnictwo udzielone w związku z
rozliczeniem wcześniejszego roku podatkowego.
4. Niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji dotyczącej
rozliczanego
podatku
z
zagranicznego
urzędu
skarbowego.
5. Do nie występowania 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
400 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
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w gotówce lub przelewem na
konto wskazane przez Zleceniobiorcę, w dniu podpisania umowy w kwocie stanowiącej 10%
netto wartości skalkulowanego zwrotu podatku netto, jednak nie mniej niż 61 USD netto, tj.
kwotę:
________________________PLN netto ( _________________________ PLN brutto) liczoną wg kursu
sprzedaży Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia podpisania umowy, który wnosi:
_________________________________________PLN/ 1 USD.
2. Czek z kwotą zwrotu podatku wysyłany jest przez zagraniczny Urząd Skarbowy bezpośrednio
na adres Zleceniodawcy podany w ankiecie.
§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.
§7
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.
§8
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 do ich uzupełnienia. 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 od ich
otrzymania.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu
okaże się, że potencjalna wartość odzyskanego podatku nie wystarcza na pokrycie prowizji
minimalnej określone w § 4.
§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 10
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniobiorcy.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 12
Twoje dane osobowe i dokumenty, które je zawierają przetwarzamy zgodnie z załącznikiem nr
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 nr 1.
TimeTax sp. z o.o. wykorzystuje kopię dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości
klienta przed właściwym urzędem zagranicznym. Kopię dowodu osobistego, paszportu oraz
wizy 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

