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ROZLICZENIE Z AUSTRII 
 

DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI 

Drogi kliencie! Pamiętaj, że w przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź 

niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. 

Miej to na uwadze, wysyłając do nas dokumenty! 

 

UZUPEŁNIJ I PODPISZ  

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

Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź 

 

UMOWĘ 

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

pozostaw sobie.  

TYLKO PODPISZ  

OBCOJĘZYCZNY FORMULARZ strona numer 6,7,8 i 9 (znajdziesz go w tym komplecie 

dokumentów) 

TYLKO podpisz w miejscu oznaczonym „X”.  

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

 

ZAŁĄCZ  
DOKUMENT OD PRACODAWCY (kopia) 

 Lohnzettel L16. Jeżeli nie posiadasz dokumentu od pracodawcy, to nic straconego! Pozyskamy 

go dla Ciebie. Podaj nam dokładne dane kontaktowe do swojego pracodawcy na osobnej kartce 

z informacją, że chcesz abyśmy dokument za Ciebie pozyskali. 

 

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

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH w Polsce  strona numer 3,4,5 (znajdziesz je w tym komplecie 

dokumentów) czyli druk Zaświadczenie EU/EEA, który wypełnia i poświadcza dla Ciebie Twój 

urząd skarbowy, w którym się rozliczasz z dochodów z Polski. Dokument znajdziesz w naszym 

komplecie – udaj się z nim do urzędu skarbowego. 

DODATKOWE DOKUMENTY – załącz, jeśli Twoje dochody przekroczyły 11 tysięcy euro 

· kopię poświadczenia zameldowania w Austrii, 

· kopię biletów za przejazdy autobusowe lub kopię paragonów i rachunków za eksploatację 

pojazdu (tankowanie) oraz kopię dowodu rejetracyjnego samochodu, 

· kopie rachunków za mieszkanie w Austrii (tzw. Miete), 

· kopia decyzji o przyznaniu zasiłku Familienbeihilfe i kopię zaświadczenia o składzie rodziny 

– jeśli zasiłek pobierałeś/aś.  

DOKUMENTY ODEŚLIJ NA ADRES SIEDZIBY FIRMY 

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

Pracodawcy oraz dodatkowe dokumenty prześlij listem poleconym na adres podany na 

formularzu. Pamiętaj, by zrobić sobie kopie dokumentów od pracodawców, które wysyłasz do 

nas. 





Bescheinigung EU/EWR /
der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitglied-
staaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) /

zagranicznego urz!du skarbowego dotycz"ce dochodu i podatku obywatela kraju  

E 9 Bundesministerium für Finanzen / Federal Finance Ministry

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

O wiadczam,!"e!powy"sza!informacja!jest zgodna!z!prawd#!i!kompletna!oraz!zosta$a!sporz#dzona
zgodnie!z!moj#!najlepsz#!wiedz#.

Angaben zur Person / 
Name / Vorname / 

( )

Straße, Hausnummer / Postleitzahl, Wohnort ZIP /

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen /

(z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung) / 

( )

Art der Einkünfte / Betrag/Währung / 

Summe (1) / 

Unterschrift / 

Datum, Unterschrift / 

Ort, Datum / Dienststempel, Unterschrift / 

1. Ausfertigung für das österreichische Finanzamt /1. 

w
w
w
.b
m
f.
g
v.
a
t

E 9, Seite 1 / page 1, Version vom 09.12.2009  

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde / 
Potwierdzenie zagranicznego urz!du skarbowego

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Nazwa!i!adres!zagranicznego!urz%du!skarbowego

Es wird hiermit bestätigt, / Niniejszym!potwierdza!si%,!"e:

1. dass die genannte steuerpflichtige Person im Jahr ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte. /

1.!w/w!podatknik!by$!zamieszka$y!w!naszym!kraju!w!roku:

2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die
Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. /

2. .

Jahr / 
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E 9 Bundesministerium für Finanzen 

 
.

( )

 

( )

 

Podpis

. 

w
w
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, ,  09.12.2009  

  

:

1.

2. .
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E 9 Bundesministerium für Finanzen 

 
.

( )

( )
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, ,  09.12.2009  

 

:

1.

2. .
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............................. 

Datum 

Vorname, Name 

............................................................... 

Straße, Hausnummer 

............................................................... 

PLZ, Ort 

............................................................... 

Firma / Arbeitgeber 

............................................................... 

............................................................... 

...............................................................  

............................................................... 

 

 

VOLLMACHT 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich war bei Ihnen im Jahre �������. beschäftigt. 

Für die Durchführung meiner Einkommensteuer-Veranlagung benötige ich meine Jahreslohnzettel 

(Lohnsteuerbescheinigung, L16). 

Ich bitte diese Unterlage an folgende Anschrift übersenden zu wollen: 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

Für Ihre Hilfe bedanke ich mich im Voraus 

und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

X ................................................. 
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����������������������������������.. 

Name, Vorname 

 

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

Straße, Hausnummer 

 

����������������������������������� 

PLZ, Ort 

 

 

 

 

 

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

 

 

Angabe der Bankverbindung für Steuererstattungen 

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

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

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

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

 

 

 

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

künftige Steuererstattungen gespeichert wird. 

 

 

 

 
 

 

���������������������������������.. 

Unterschrift / Unterschriften bei Zusammenveranlagung 

...........................................................................................................................................................

7



▲ !✁ ✂✄☎✆✄ ✝✁ ✞✄✟✠☎✡☛ ☞✡✌ ✍✎✏!✍✏✑✍!✒L 1-WAI-2013
Datum, Unterschrift

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon/Telefaxnummer)

Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen 
richtig und vollständig
Mir ist bekannt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.

WICHTIGER HINWEIS: Bitte übermitteln Sie keine Original-
dokumente/Belege, da alle im Finanzamt einlangenden Schrift-
stücke nach elektr. Erfassung datenschutzkonform vernichtet wer-
den! Bewahren Sie diese aber mindestens 7 Jahre für eine etwaige 
Überprüfung auf.

Bitte schließen Sie dieser Erklärung auch die in Ihrem Fall erforderlichen Erklärungsbeilagen an:

(zur Berücksichtigung von Kindern)                         Beilage L 1i (z.B. grenzüberschreitende Sachverhalte) ist angeschlossen

Anzahl der Beilagen L 1k

❆✓✔✕✖✗✘✔✙✚✚✙✕✛✓✜❆✓✔✕✖✗✘✔✙✚✚✙✕ Partnerin/Partner i. S. Pkt. 5.1 oder 6.1

11.7 Grad der Behinderung
Mit einer Eintragung wird der pauschale 
Freibetrag beantragt. Hinsichtlich tatsäch-
licher Kosten siehe Punkt 11.13.

 %  %

11.8 Der pauschale Freibetrag für Diätver-

Z: Zuckerkrankheit, Tuberkulose, Zöliakie, Aids
G: Gallen-, Leber-, Nierenkrankheit
M: Magenkrankheit, andere innere Erkrankung

❩
●
▼

❩
●
▼

wird bezogen 
(Hinweis: Bei ganzjährigem Bezug steht 
kein Freibetrag für Behinderung gemäß 
Punkt 11.7 zu)

Beginn (MM) Ende (MM)

bis 2013

Beginn (MM) Ende (MM)

bis 2013

11.10 Pauschaler Freibetrag für das eigene Kfz

11.10.1Der pauschale Freibetrag wird wegen 
Körperbehinderung beantragt

❥✖ ❥✖

11.10.2 Der pauschale Freibetrag wird wegen 
Vorliegens eines Ausweises gemäß § 
29b StVO 1960 beantragt

❥✖ ❥✖

11.11 Nachgewiesene Taxikosten wegen 
Behinderung

435

✥

✹✢✣

✥
✶✶✤✶✦ Unregelmäßige Ausgaben für Hilfs-

mittel (z.B. Rollstuhl, Hörgerät, Blin-
denhilfsmittel) sowie Kosten der Heil-
behandlung (z.B. ärztliche Kosten, 
Medikamente)

(Allfällige Kostenersätze bitte abziehen)

476

✥

✹✧★

✥
✶✶✤✶✩ Anstelle der pauschalen Freibeträge 

werden tatsächliche Kosten geltend ge-

tungen und eine etwaige anteilige 
Haushaltsersparnis (156,96 Euro mo-
natlich) bitte abziehen]

439

✥

✹✧✪

✥

✫✬✭ ■✮✯ ✰✙✘✛✔✱✙ ✖✲✳ ●✕✲✓✴ ✵✙✛✓✙✕ ✷✸✚✛✔✛✘✮✯✙✓ ✺✙✕✳✸✚✗✲✓✗ ✛✓ ✴✙✕ ❩✙✛✔ ✻✸✓ ✶✼✩✽ ✰✛✘ ✶✼✾✿ ✙✛✓✙✓ ❀✷✳✙✕✖✲✘❁✙✛✘ ✲✓✴✜✸✴✙✕ ✙✛✓✙ ❆✵✔✘✰✙✘✮✯✙✛✓igung.

13. Bankverbindung (Ein gesonderter Rückzahlungsantrag ist nicht erforderlich, die Auszahlung erfolgt grundsätzlich von Amts wegen)

Beachten Sie bitte:
- KEINE Bankverbindung anführen, sofern diese Ihrem Finanzamt bereits bekannt ist und sich nicht geändert hat.

13.1 BIC

13.2 IBAN

13.3 ■✮✯ ✰✙✖✓✔✕✖✗✙ ✴✛✙ Barauszahlung

14. Freibetragsbescheid

14.1 ■✮✯ ❁❂✓✘✮✯✙ ❃✙✛✓✙✓ ❄✕✙✛✰✙✔✕✖✗✘✰✙✘✮✯✙✛✴✤

14.2 ■✮✯ ✰✙✖✓✔✕✖✗✙ ✙✛✓✙✓ ✓✛✙✴✕✛✗✙✕✙✓ ❄✕✙✛✰✙✔✕✖✗✘✰✙✘✮✯✙✛✴ ✛✓ ❅❇✯✙ ✻✸✓ ❥❈✯✕✚✛✮✯ 449

✥

❲ B K P P L P P X X X

k L 7 4 1 0 9 0 0 0 0 4 9 0 4 4 0 0 0 0 2 0 1 5 1 6 8 1
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 ✁✂✄ ☎✆✂✝✆ ✞✄ ✟✆✠✡✂☛☞ ✌☛✍ ✞✎✏✑✒✏✞✑✁✓

Anzahl der Lohnausweise/Lohnbescheinigungen
bitte unbedingt angeben!

Hinweis:

Hinweis: 493

ausländische

außergewöhnliche Belastungen.

359

richtig vollständig

WICHTIGER HINWEIS: Bitte übermitteln Sie keine Originaldokumente/Belege
7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf.

L 1i-WAI-2013

✥

✥

✔✕✖

791

✥

✥

✥

✼✼✗
✥

❊✘✙✚✛✙✜✢✣ ✜✛✤ ✦✘✣ ✣✘✙ ✧★✩✙✪✫✬✭✣✘✬ ✮✯★✤✰✫✱✪✤ ✧ ✲✳✴ ✵★✤✱✘✣✶✢

T L T L

✷ 5 0 , 0 0

PL PL
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UMOWA ZLECENIE

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

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

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

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

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

za lata podatkowe inne niż zlecone w niniejszej  umowie lub należne z innych tytułów, np.  ubezpieczeń 
zdrowotnych,  zasiłków,  itp.,  Zleceniodawca  wyraża  zgodę  na bezpłatne  rozliczenie  i  przekazanie  przez 
Zleceniobiorcę takich środków na wskazane wcześniej konto Zleceniodawcy.

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

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

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

9. Jeśli Zleceniodawca podlega pod obowiązek rozliczenia się z urzędem, a prognozowany zwrot podatku 
wynosi 80 euro lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić prowizję z góry, w wysokości 299 zł  
brutto, na konto: Bank WBK 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., ul. Szelągowska 25/2-3, 
61-626 Poznań, tytuł przelewu „rozliczenie obowiązkowe Austria, imię i nazwisko”.
10.  Na  wysokość  prowizji  pobieranej  przez  Zleceniobiorcę  nie  mają  wpływu  zobowiązania 
Zleceniodawcy,  które  zostaną pokryte  przez  austriackie  organa podatkowe bądź austriackie  organa 
właściwe ds. zasiłków z należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku. 
11.  Jeżeli  Zleceniodawca  aplikował  wcześniej  o  rozliczenie  podatku  i/lub  go  otrzymał,  a  
pomimo tego  zgłosił  się  do Zleceniobiorcy  i  podpisał  umowę na takie  samo rozliczenie  - 
Zleceniobiorca  obciąży  Zleceniodawcę  kosztami  prowadzenia  sprawy  przed  urzędem  w 
wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie [6 ust.2.]
12.W przypadku wykonania przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy tłumaczenia przysięgłego niezbędnego 
do złożenia wniosku w urzędzie koszt usługi zostanie zwiększony o 25 zł brutto za jedną stronę dokumentu. 
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany wyceny po otrzymaniu dokumentów od Zleceniodawcy i  
przedstawienia indywidualnej oferty dla Zleceniodawcy.
13. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniodawcy dane są prawdziwe i pozwalają na 
sporządzenie prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozliczenia. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi 
wszelką odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niezgodności ze stanem faktycznym i związanych z tym 
konsekwencji.

14. Rabat  o którym mowa w § 6 pkt.3 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej prowizji netto 
wynoszącej 14%.

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

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

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

§10
Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

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

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

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

§14

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

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

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

[ ]

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

…..........................................................................                    ….........................................................................

                                                                                         Zleceniobiorca (CUF)                                                                                       Data i podpis



UMOWA ZLECENIE

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

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

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

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

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

za lata podatkowe inne niż zlecone w niniejszej  umowie lub należne z innych tytułów, np.  ubezpieczeń 
zdrowotnych,  zasiłków,  itp.,  Zleceniodawca  wyraża  zgodę  na bezpłatne  rozliczenie  i  przekazanie  przez 
Zleceniobiorcę takich środków na wskazane wcześniej konto Zleceniodawcy.

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

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

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

9. Jeśli Zleceniodawca podlega pod obowiązek rozliczenia się z urzędem, a prognozowany zwrot podatku 
wynosi 80 euro lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić prowizję z góry, w wysokości 299 zł  
brutto, na konto: Bank WBK 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., ul. Szelągowska 25/2-3, 
61-626 Poznań, tytuł przelewu „rozliczenie obowiązkowe Austria, imię i nazwisko”.
10.  Na  wysokość  prowizji  pobieranej  przez  Zleceniobiorcę  nie  mają  wpływu  zobowiązania 
Zleceniodawcy,  które  zostaną pokryte  przez  austriackie  organa podatkowe bądź austriackie  organa 
właściwe ds. zasiłków z należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku. 
11.  Jeżeli  Zleceniodawca  aplikował  wcześniej  o  rozliczenie  podatku  i/lub  go  otrzymał,  a  
pomimo tego  zgłosił  się  do Zleceniobiorcy  i  podpisał  umowę na takie  samo rozliczenie  - 
Zleceniobiorca  obciąży  Zleceniodawcę  kosztami  prowadzenia  sprawy  przed  urzędem  w 
wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie [6 ust.2.]
12.W przypadku wykonania przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy tłumaczenia przysięgłego niezbędnego 
do złożenia wniosku w urzędzie koszt usługi zostanie zwiększony o 25 zł brutto za jedną stronę dokumentu. 
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany wyceny po otrzymaniu dokumentów od Zleceniodawcy i  
przedstawienia indywidualnej oferty dla Zleceniodawcy.
13. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniodawcy dane są prawdziwe i pozwalają na 
sporządzenie prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozliczenia. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi 
wszelką odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niezgodności ze stanem faktycznym i związanych z tym 
konsekwencji.

14. Rabat  o którym mowa w § 6 pkt.3 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej prowizji netto 
wynoszącej 14%.

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

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

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

§10
Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

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

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

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

§14

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

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

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

[ ]

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

…..........................................................................                    ….........................................................................

                                                                                         Zleceniobiorca (CUF)                                                                                       Data i podpis


