
 

ROZLICZENIE Z HOLANDII + ZORGTOESLAG 

 

DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI 

Drogi kliencie! 

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 3  oraz 4 (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) 

JAAROPGAAF lub ostatnie rozliczenie miesięczne SALARIS – jeżeli nie posiadasz dokumentów od 

pracodawcy, to nic straconego! Podaj nam dokładne dane kontaktowe swojego pracodawcy, a nasza 

firma postara się je dla Ciebie odzyskać. 

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

Jeśli posiadasz partnera fiskalnego, załącz również jego kopię dowodu osobistego (obie strony) lub 

kopię paszportu (strona ze zdjęciem). 

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH w Polsce strona numer 5 i 6 (znajdziesz  go w tym komplecie 

dokumentów). Formularz  UE/WEa poświadcza dla Ciebie Twój urząd skarbowy. Jeśli posiadasz 

małżonka/kę, załącz również jego zaświadczenie.  

DODATKOWE DOKUMENTY 

• kopia polisy ubezpieczeniowej (VERZEKERINGSOVEREENKOMST), 

• dowody opłacania składek zdrowotnych, wyciągi z konta potwierdzenia ubezpieczyciela itp.  

 

W przypadku posiadania partnera, który nie ma numeru SOFI/BSN przyślij (wyłącznie gdy zarobiłeś powyżej 10 

tysięcy euro w Holandii, partner/ka nie zarobił/a więcej niż 24 tysiące PLN):  

• akt małżeństwa [unijny, jeśli nie jest unijny, powinien być tłumaczony na język niderlandzki, angielski 

lub niemiecki(tłumaczenie przysięgłe)];  

• jeśli nie jesteście małżeństwem to unijny akt urodzenia wspólnego dziecka [jeśli nie jest unijny, powinien 

być tłumaczony na język niderlandzki, angielski lub niemiecki(tłumaczenie przysięgłe)];  

• meldunek potwierdzający wspólne zameldowanie z dzieckiem [powinien być tłumaczony na język 

niderlandzki, angielski lub niemiecki(tłumaczenie przysięgłe)]; 

• dokument potwierdzający dochody partnera ogólnoświatowe (zaświadczenie z urzędu skarbowego lub 

PIT) tłumaczone na język niderlandzki, angielski lub niemiecki (tłumaczenie przysięgłe). 

 

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. 





 

Verzoek om inzage in persoonsgegevens 
(Udost pnienie!danych!dotycz"cych!ubezpieczenia) 

 

 

 

 

 

 
 
Geachte heer/ mevrouw 
 
 

Met verwijzing naar artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens 
wil ik graag binnen vier weken van u weten of u mijn gegevens verwerkt. 

Als dat het geval is, verzoek ik u mij binnen vier weken een overzicht van 
de gegevens te geven, in het bijzonder een bewijs van 

verzekering/polisblad. Ik verzoek u ook inlichtingen te verstrekken over het 
doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de 
herkomst van de gegevens. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                        Hoogachtend,            

 

X..................................... 
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Zaświadczenie o 
dochodach za rok 2016
Podatnik zagraniczny kwalifikujący się do ulg
Formularz UE/WE

 Przeznaczenie formularza

W poniższym formularzu należy podać dochody, które nie podlegają 

opodatkowaniu w Holandii. Zaświadczenie o dochodach będzie ci 

potrzebne, kiedy rozliczasz się z podatku na zasadach dla podatników 

zagranicznych kwalifikujących się do ulg w Holandii. Podatnikiem 

zagranicznym kwalifikującym się do ulg jesteś wówczas, gdy 

spełniasz następujące warunki: 

–  twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii 

Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, 

Bonaire, Sint Eustatius lub Saby;

–  co najmniej twoich 90% dochodów podlega opodatkowaniu 

w Holandii; 

–  możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez 

właściwy urząd skarbowy w kraju twego zamieszkania. 

Dalsze informacje na temat niniejszego zaświadczenia o dochodach 

oraz skutkach bycia podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się 

do ulg zawarte są w objaśnieniu. 

Wypełnienie i wysyłka formularza 

Po wypełnieniu formularza, należy go przedłożyć do podpisu we 

właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania. 

Wyślij podpisany formularz na poniższy adres: Belastingdienst/

Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401 DB Heerlen, Holandia

Uwaga!

Uznajemy jedynie formularz na którym widnieje oryginalna pieczęć 

Urzędu Skarbowego z kraju zamieszkania. Nie mogą więc Państwo 

wysłać kopii!

1 Rok podatkowy, którego zaświadczenie dotyczy

Podaj rok, którego dotyczy  

zaświadczenie       2 0 1 6

2 Dane podatnika

2a Inicjały imion i nazwisko  

Numer identyfikacji  

socjalno-fiskalnej BSN       Data urodzenia    –  – 

Numer identyfikacyjny w kraju  

zamieszkania  

Adres zamieszkania 

(ulica, numer domu) 

Kod pocztowy i miejscowość   

Kraj zamieszkania  

3  Podpis

Miejscowość 

Data         –  – 

Podpis                       

Złóż podpis w ramce.                 

 

         

5



01
 0

59
 6

1 
02

02 z 02

*010596102*
0 1 0 5 9 6 1 0 2

Wpisz swój numer BSN

4 Dochody niepodlegające opodatkowaniu w Holandii 

4a Zysk z działalności gospodarczej         €

4b Dochód ze stosunku pracy i świadczenia chorobowe    €

4c Napiwki i inne przychody          €

4d Świadczenie z tytułu AOW, emerytalne i inne       €

4e Wypłata wartości renty kapitałowej na życie       €

4f  Zwolnione z podatku dochody z pracy w organizacji 

międzynarodowej            €

4g Zwolnione z podatku świadczenie emerytalne EU     €

4h Wynik z pozostałej działalności         €

4i Wynik z udostępniania wartości majątkowych     €

4j Alimenty na partnera i zryczałtowana wartość ich wykupu   €

4k Świadczenia okresowe i zryczałtowana wartość ich wykupu  €

4l Pozostałe dochody            €
                

4m Zsumuj pozycje od 4a do 4l                €

4n Odliczenie z tytułu przejazdów komunikacją publiczną €
                          

4p Odejmij: 4m - 4n. Kwota razem z box 1 €

4q Zysk z istotnego udziału  €

4r Wartość udziału w majątku minus wartość długu x 0,04 €
                          

4s Zsumuj pozycje: 4p + 4q + 4r. Łączne dochody niepodlegające opodatkowaniu w Holandii €

5 Oświadczenie zagranicznego urzędu skarbowego 

Przedłóż zaświadczenie do podpisu we właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania.

Nazwa i adres zagranicznego 

urzędu skarbowego  

 

 

Niniejszym zaświadcza się, że:

1 podatnik, którego dotyczy to zaświadczenie, mieszkał w 2016r. na terytorium naszego państwa.

2 wypełnione dane dotyczące dochodów nie są sprzeczne z danymi, które są nam znane do tej pory.

Miejscowość 

Data         –  –  Pieczęć 

                    urzędu

Podpis 

Złóż podpis w ramce.  

 

          

+
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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
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy 2 dwóch odrębnych usług:
a) usługi dotyczącej realizacji wypłaty zasiłku zdrowotnego z Holandii za rok 2016 oraz
b) usługi dotyczącej realizacji rozliczenia  podatku przez urzędy podatkowe w Holandii.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a).  Kompletowania niezbędnych dokumentów i  zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w  celu realizacji  
wypłaty dodatku zdrowotnego z Holandii za rok 2016
b).  Złożenia wniosku o przyznanie zasiłku zdrowotnego wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo 
urzędzie za granicą oraz przed urzędami w Polsce.
c). Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w 
celu realizacji rozliczenia podatku  dochodowego z Holandii w roku 2016
d).  Złożenia  wniosku  o  rozliczenie  podatku  wraz  z  niezbędną  dokumentacją  we  właściwym  miejscowo  urzędzie 
podatkowym za granicą.
e). Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji wydanych przez właściwe urzędy za granicą, o ile przepisy właściwego  
kraju wydanie takiej decyzji przewidują.

§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z
przyznaniem  i  wypłatą  zasiłku,  zasiłków  lub  rozliczeniem  podatku  oraz  nie  świadczy  żadnych  usług  doradztwa 
podatkowego,  lecz  jedynie  dokonuje  wstępnej  kalkulacji  wysokości  możliwego do  uzyskania  przez  Zleceniodawcę 
zasiłku lub zasiłków i podatku.
2. Zleceniobiorca  wypełnia  właściwe  wnioski   o   przyznanie i wypłatę zasiłku lub zasiłków oraz o rozliczenie podatku,  
doręcza je właściwemu miejscowo urzędowi  za granicą, prowadzi korespondencję oraz ewentualnie odbiera decyzje 
lub 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.
4.  Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na podstawie 
niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.

§3
1. Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy 
przez Zleceniodawcę lub powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o  dacie wpływu 
kwoty  zasiłku określonego w §1 pkt. 1 lub z tytułu zwrotu nadpłaty podatku na rachunek Zleceniodawcy  podany 
urzędowi przyznającemu i wypłacającemu zasiłek lub zasiłki lub dokonującemu rozliczenia podatku, lub  datę  wpływu  
pierwszej kwoty takiego zasiłku na rachunek Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności  za skutki  
opóźnień  w  realizacji  wypłaty zasiłku lub zasiłków albo zwrotu podatku z  winy  urzędów i instytucji  finansowych 
dokonujących rozliczenia.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu wypłaty 
zasiłku określonego w §1 pkt. 1 z zagranicznego urzędu oraz o otrzymaniu kwot  pieniężnych z tytułu zwrotu nadpłaty  
podatku 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 pierwsza wypłata zasiłku określonego w §1 pkt 1 lub zwrot podatku jest tożsama z wykonaniem danej  
usługi przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne za wykonanie danej usługi, 
a  od  zawiadomienia  przez  Zleceniodawcę  o  otrzymaniu  wypłaty  zasiłku  lub  zwrotu  podatku  zależy  możliwość 
wystawienia przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę wypłaty na jego rzecz  
należnego  wynagrodzenia  za  wykonanie  danej  usługi,  to  w  przypadku  zwłoki  Zleceniodawcy   w  wykonaniu  w/w 
obowiązku,  Zleceniodawca zapłaci  Zleceniobiorcy odsetki  ustawowe od kwoty należnego wynagrodzenia 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 wypłacie zasiłku, a nie otrzymał jej z powodów od niego 
zależnych  lub  przez  niego  zawinionych.  W  takim  przypadku  bieg  terminu  do  zawiadomienia  Zleceniobiorcy  o 
przyznanym Zleceniodawcy zasiłku lub zwrocie nadpłaty podatku rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w  
którym Zleceniodawca miał możliwość uzyskania informacji o wypłacie zasiłku na jego rzecz.
4.W związku z tym, że zasiłek zdrowotny wypłacany jest za okresy, w których Zleceniodawca pozostawał w zatrudnieniu 
na terenie Holandii, Zleceniobiorca celem weryfikacji podstaw do pobierania z holenderskiego urzędu świadczeń na rzecz 
Zleceniodawcy, ma prawo zwrócić się do Zleceniodawcy, na adres podany w umowie, o przedstawienie dokumentu 
poświadczającego aktualne uprawnienia Zleceniodawcy do pobierania zasiłku. W przypadku ujawnienia faktu braku 
uprawnień Zleceniobiorcy do pobierania zasiłku, już po jego wypłacie, Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu 
nienależnie pobranych świadczeń do holenderskiego urzędu. 
5. W przypadku gdy holenderski  urząd skarbowy przekaże na konto 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 w umowie konto Zleceniodawcy.
6.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. 

§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w 
związku z przedmiotem umowy,  w tym poinformowania o każdej zmianie sytuacji życiowej 
Zleceniodawcy, pozostającej w związku z przedmiotem umowy oraz o zmianie kraju 
zamieszkania w tym o powrocie do Polski;
2. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii 
wszelkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu w przedmiotowej sprawie.
3. Udzielania  odpowiedzi  na   zapytania  Zleceniobiorcy  w terminach niezbędnych dla prawidłowego 
toku procedury uzyskania zasiłku lub zasiłków i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w 
nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od złożenia zapytania.
4. Pokrycia  kosztów  opłat  pocztowych  w  przypadku  wypłaty  zasiłku  w formie przekazu 
pocztowego.
5. Niezwłocznego , nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich dokumentów,  
które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie.

§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 12 % 
netto (słownie: dwanaście 00/100 % ) łącznej kwoty  zasiłków przyznanych Zleceniodawcy przez właściwy zagraniczny 
urząd w drodze decyzji lub innego rozstrzygnięcia  za  wnioskowany okres wskazany we wniosku o przyznanie i wypłatę 
zasiłku zdrowotnego  (zwane dalej: „Wynagrodzeniem ”). Do Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie po wydaniu przez właściwy zagraniczny urząd decyzji  
lub innego rozstrzygnięcia przyznającego  zasiłek zdrowotny. Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w ratach 
odpowiadających ilości wypłat każdego zasiłku na rzecz Zleceniodawcy. Kwota raty Wynagrodzenia będzie obliczana 
jako 12%  netto (słownie: dwanaście   00/100 % ) kwoty transzy (raty) zasiłku wypłaconej przez zagraniczny urząd na 
rzecz Zleceniodawcy.
3. Wynagrodzenie netto wskazane w ust.1  po uwzględnieniu rabatów nie może być niższe niż równowartość 70 EURO,
przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 8. lub 10., która to kwota stanowi średnią dla  
danego  kraju  minimalną  wartość  kosztów  ponoszonych  przez  Zleceniobiorcę  na  wykonanie  zlecenia.  Jeżeli   w  
ostatecznym rozliczeniu z zagranicznym urzędem kwota zasiłku wyniesie mniej niż 160 EUR, obniża się wynagrodzenie 
minimalne, o którym mowa w §6 pkt. 3, pobierane przez   Zleceniobiorcę   od   zasiłku,   stanowiącego przedmiot  
umowy, do kwoty 50EUR brutto. 
4. 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. Prowizja po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż  
równowartość 55 EURO netto - przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 8 lub 10. ,  
która to kwota stanowi średnią dla   danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez Zleceniobiorcę na 
wykonanie zlecenia.Kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług  
(VAT).
5. Jeżeli  w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 160 EUR, obniża  
się  prowizję  minimalną,  o  której  mowa w §6  pkt.  4,  pobieraną  przez   Zleceniobiorcę   od   zwrotu,  stanowiącego  
przedmiot  umowy,  do  kwoty 50 EUR netto.
6. Jeżeli  Zleceniodawca aplikował  wcześniej  o  zwrot  podatku/zasiłku  i  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.3 oraz 4.
7. W sytuacji gdy zwrot podatku został pomniejszony przez zagraniczny urząd skarbowy o kwotę wypłaconego  zasiłku 
Zorgtoeslag,  Zleceniobiorcy  przysługuje  prowizja  liczona  od  wysokości  zwrotu  podatku  z  uwzględnieniem 
wspomnianego potrącenia
8. 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/zasiłku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze, trafią bezpośrednio z zagranicznego  
urzędu skarbowego na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub czek trafi  do Zleceniodawcy).  W przypadku złożenia  
polecenia  zlecenia  zapłaty  przez  Zleceniodawcę  Zleceniobiorca  sam  obciąży  należną  kwotą  rachunek  bankowy 

Zleceniodawcy. Do wyliczenia należnej prowizji stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania umowy, o którym mowa w 
§ 3 pkt 1.
9. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje się 
uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty wynagrodzenia brutto.
10. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zasiłku lub zwrotu nadpłaty 
podatku przez Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zasiłku i zwrotu nadpłaty 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.
11. Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca.
12. W przypadku pozyskania przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy kart podatkowych niezbędnych w celu 
dokonania rozliczenia podatkowego, koszt usługi zostaje powiększony o 39PLN brutto.

13. Jeżeli Zleceniodawca otrzymał wezwanie do rozliczenia z urzędu holenderskiego, ale nie pracował w danym roku 

podatkowym na terenie Holandii, zobowiązany jest zapłacić prowizję z góry, w wysokości 150zł brutto na rachunek  
Zleceniobiorcy nr:

Bank WBK 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań. 

Tytuł przelewu „Holandia rozliczenie zerowe, nazwisko i imię”.
14.  Na  wysokość  prowizji  pobieranej  przez  Zleceniobiorcę  nie  mają  wpływu  zobowiązania  Zleceniodawcy,  które 
zostaną pokryte przez holenderskie organa podatkowe bądź holenderskie organa właściwe ds. zasiłków z należnego 
Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku. 
15.  Jeżeli  w wyniku  weryfikacji  dokumentów Zleceniobiorca  wyliczy  Zleceniodawcy  niedopłatę  podatku  lub  zwrot 
podatku będzie niższy niż 80 EURO (dotyczy §1), obowiązywać będzie jednorazowe wynagrodzenie płatne z góry w 
wysokości brutto 299 PLN.
16.  Zleceniodawca  zobowiązuje  się  uregulować  płatność  należności  wymienionej  w  powyższym  ustępie  15  
przelewem na rachunek Zleceniobiorcy nr:

Bank WBK 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań. 

Tytuł przelewu „Holandia rozliczenie, nazwisko i imię”.

W przypadku pozyskiwania kart podatkowych przez Zleceniobiorcę koszt usługi zostanie powiększony o 39PLN brutto.
17. 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.
18.Zleceniobiorca niniejszym przyznaje Zleceniodawcy rabat w wysokości ………..% 
(słownie:………………………….procent)od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 14%.
19.Rabat o którym mowa w § 6 pkt.18 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej  
14% prowizji za usługę rozliczenia podatku.

§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy,
b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie, o którym mowa w § 1 lub w urzędzie pocztowym,
c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy,
d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w tym niepoinformowanie Zleceniobiorcy  
lub właściwego Urzędu o każdej zmianie sytuacji  życiowej Zleceniodawcy,  pozostającej  w związku z przedmiotem 
umowy np. powodującej odpadnięcie podstawy do wypłaty któregokolwiek z zasiłków.

§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 podatku 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 (Zleceniodawca - Klient)



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
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy 2 dwóch odrębnych usług:
a) usługi dotyczącej realizacji wypłaty zasiłku zdrowotnego z Holandii za rok 2016 oraz
b) usługi dotyczącej realizacji rozliczenia  podatku przez urzędy podatkowe w Holandii.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a).  Kompletowania niezbędnych dokumentów i  zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w  celu realizacji  
wypłaty dodatku zdrowotnego z Holandii za rok 2016
b).  Złożenia wniosku o przyznanie zasiłku zdrowotnego wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo 
urzędzie za granicą oraz przed urzędami w Polsce.
c). Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w 
celu realizacji rozliczenia podatku  dochodowego z Holandii w roku 2016
d).  Złożenia  wniosku  o  rozliczenie  podatku  wraz  z  niezbędną  dokumentacją  we  właściwym  miejscowo  urzędzie 
podatkowym za granicą.
e). Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji wydanych przez właściwe urzędy za granicą, o ile przepisy właściwego  
kraju wydanie takiej decyzji przewidują.

§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z
przyznaniem  i  wypłatą  zasiłku,  zasiłków  lub  rozliczeniem  podatku  oraz  nie  świadczy  żadnych  usług  doradztwa 
podatkowego,  lecz  jedynie  dokonuje  wstępnej  kalkulacji  wysokości  możliwego do  uzyskania  przez  Zleceniodawcę 
zasiłku lub zasiłków i podatku.
2. Zleceniobiorca  wypełnia  właściwe  wnioski   o   przyznanie i wypłatę zasiłku lub zasiłków oraz o rozliczenie podatku,  
doręcza je właściwemu miejscowo urzędowi  za granicą, prowadzi korespondencję oraz ewentualnie odbiera decyzje 
lub 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.
4.  Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na podstawie 
niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.

§3
1. Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy 
przez Zleceniodawcę lub powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o  dacie wpływu 
kwoty  zasiłku określonego w §1 pkt. 1 lub z tytułu zwrotu nadpłaty podatku na rachunek Zleceniodawcy  podany 
urzędowi przyznającemu i wypłacającemu zasiłek lub zasiłki lub dokonującemu rozliczenia podatku, lub  datę  wpływu  
pierwszej kwoty takiego zasiłku na rachunek Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności  za skutki  
opóźnień  w  realizacji  wypłaty zasiłku lub zasiłków albo zwrotu podatku z  winy  urzędów i instytucji  finansowych 
dokonujących rozliczenia.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu wypłaty 
zasiłku określonego w §1 pkt. 1 z zagranicznego urzędu oraz o otrzymaniu kwot  pieniężnych z tytułu zwrotu nadpłaty  
podatku 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 pierwsza wypłata zasiłku określonego w §1 pkt 1 lub zwrot podatku jest tożsama z wykonaniem danej  
usługi przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne za wykonanie danej usługi, 
a  od  zawiadomienia  przez  Zleceniodawcę  o  otrzymaniu  wypłaty  zasiłku  lub  zwrotu  podatku  zależy  możliwość 
wystawienia przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę wypłaty na jego rzecz  
należnego  wynagrodzenia  za  wykonanie  danej  usługi,  to  w  przypadku  zwłoki  Zleceniodawcy   w  wykonaniu  w/w 
obowiązku,  Zleceniodawca zapłaci  Zleceniobiorcy odsetki  ustawowe od kwoty należnego wynagrodzenia 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 wypłacie zasiłku, a nie otrzymał jej z powodów od niego 
zależnych  lub  przez  niego  zawinionych.  W  takim  przypadku  bieg  terminu  do  zawiadomienia  Zleceniobiorcy  o 
przyznanym Zleceniodawcy zasiłku lub zwrocie nadpłaty podatku rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w  
którym Zleceniodawca miał możliwość uzyskania informacji o wypłacie zasiłku na jego rzecz.
4.W związku z tym, że zasiłek zdrowotny wypłacany jest za okresy, w których Zleceniodawca pozostawał w zatrudnieniu 
na terenie Holandii, Zleceniobiorca celem weryfikacji podstaw do pobierania z holenderskiego urzędu świadczeń na rzecz 
Zleceniodawcy, ma prawo zwrócić się do Zleceniodawcy, na adres podany w umowie, o przedstawienie dokumentu 
poświadczającego aktualne uprawnienia Zleceniodawcy do pobierania zasiłku. W przypadku ujawnienia faktu braku 
uprawnień Zleceniobiorcy do pobierania zasiłku, już po jego wypłacie, Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu 
nienależnie pobranych świadczeń do holenderskiego urzędu. 
5. W przypadku gdy holenderski  urząd skarbowy przekaże na konto 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 w umowie konto Zleceniodawcy.
6.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. 

§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w 
związku z przedmiotem umowy,  w tym poinformowania o każdej zmianie sytuacji życiowej 
Zleceniodawcy, pozostającej w związku z przedmiotem umowy oraz o zmianie kraju 
zamieszkania w tym o powrocie do Polski;
2. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii 
wszelkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu w przedmiotowej sprawie.
3. Udzielania  odpowiedzi  na   zapytania  Zleceniobiorcy  w terminach niezbędnych dla prawidłowego 
toku procedury uzyskania zasiłku lub zasiłków i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w 
nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od złożenia zapytania.
4. Pokrycia  kosztów  opłat  pocztowych  w  przypadku  wypłaty  zasiłku  w formie przekazu 
pocztowego.
5. Niezwłocznego , nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich dokumentów,  
które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie.

§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 12 % 
netto (słownie: dwanaście 00/100 % ) łącznej kwoty  zasiłków przyznanych Zleceniodawcy przez właściwy zagraniczny 
urząd w drodze decyzji lub innego rozstrzygnięcia  za  wnioskowany okres wskazany we wniosku o przyznanie i wypłatę 
zasiłku zdrowotnego  (zwane dalej: „Wynagrodzeniem ”). Do Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie po wydaniu przez właściwy zagraniczny urząd decyzji  
lub innego rozstrzygnięcia przyznającego  zasiłek zdrowotny. Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w ratach 
odpowiadających ilości wypłat każdego zasiłku na rzecz Zleceniodawcy. Kwota raty Wynagrodzenia będzie obliczana 
jako 12%  netto (słownie: dwanaście   00/100 % ) kwoty transzy (raty) zasiłku wypłaconej przez zagraniczny urząd na 
rzecz Zleceniodawcy.
3. Wynagrodzenie netto wskazane w ust.1  po uwzględnieniu rabatów nie może być niższe niż równowartość 70 EURO,
przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 8. lub 10., która to kwota stanowi średnią dla  
danego  kraju  minimalną  wartość  kosztów  ponoszonych  przez  Zleceniobiorcę  na  wykonanie  zlecenia.  Jeżeli   w  
ostatecznym rozliczeniu z zagranicznym urzędem kwota zasiłku wyniesie mniej niż 160 EUR, obniża się wynagrodzenie 
minimalne, o którym mowa w §6 pkt. 3, pobierane przez   Zleceniobiorcę   od   zasiłku,   stanowiącego przedmiot  
umowy, do kwoty 50EUR brutto. 
4. 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. Prowizja po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż  
równowartość 55 EURO netto - przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 8 lub 10. ,  
która to kwota stanowi średnią dla   danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez Zleceniobiorcę na 
wykonanie zlecenia.Kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług  
(VAT).
5. Jeżeli  w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 160 EUR, obniża  
się  prowizję  minimalną,  o  której  mowa w §6  pkt.  4,  pobieraną  przez   Zleceniobiorcę   od   zwrotu,  stanowiącego  
przedmiot  umowy,  do  kwoty 50 EUR netto.
6. Jeżeli  Zleceniodawca aplikował  wcześniej  o  zwrot  podatku/zasiłku  i  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.3 oraz 4.
7. W sytuacji gdy zwrot podatku został pomniejszony przez zagraniczny urząd skarbowy o kwotę wypłaconego  zasiłku 
Zorgtoeslag,  Zleceniobiorcy  przysługuje  prowizja  liczona  od  wysokości  zwrotu  podatku  z  uwzględnieniem 
wspomnianego potrącenia
8. 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/zasiłku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze, trafią bezpośrednio z zagranicznego  
urzędu skarbowego na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub czek trafi  do Zleceniodawcy).  W przypadku złożenia  
polecenia  zlecenia  zapłaty  przez  Zleceniodawcę  Zleceniobiorca  sam  obciąży  należną  kwotą  rachunek  bankowy 

Zleceniodawcy. Do wyliczenia należnej prowizji stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania umowy, o którym mowa w 
§ 3 pkt 1.
9. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje się 
uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty wynagrodzenia brutto.
10. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zasiłku lub zwrotu nadpłaty 
podatku przez Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zasiłku i zwrotu nadpłaty 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.
11. Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca.
12. W przypadku pozyskania przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy kart podatkowych niezbędnych w celu 
dokonania rozliczenia podatkowego, koszt usługi zostaje powiększony o 39PLN brutto.

13. Jeżeli Zleceniodawca otrzymał wezwanie do rozliczenia z urzędu holenderskiego, ale nie pracował w danym roku 

podatkowym na terenie Holandii, zobowiązany jest zapłacić prowizję z góry, w wysokości 150zł brutto na rachunek  
Zleceniobiorcy nr:

Bank WBK 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań. 

Tytuł przelewu „Holandia rozliczenie zerowe, nazwisko i imię”.
14.  Na  wysokość  prowizji  pobieranej  przez  Zleceniobiorcę  nie  mają  wpływu  zobowiązania  Zleceniodawcy,  które 
zostaną pokryte przez holenderskie organa podatkowe bądź holenderskie organa właściwe ds. zasiłków z należnego 
Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku. 
15.  Jeżeli  w wyniku  weryfikacji  dokumentów Zleceniobiorca  wyliczy  Zleceniodawcy  niedopłatę  podatku  lub  zwrot 
podatku będzie niższy niż 80 EURO (dotyczy §1), obowiązywać będzie jednorazowe wynagrodzenie płatne z góry w 
wysokości brutto 299 PLN.
16.  Zleceniodawca  zobowiązuje  się  uregulować  płatność  należności  wymienionej  w  powyższym  ustępie  15  
przelewem na rachunek Zleceniobiorcy nr:

Bank WBK 46 1090 1463 0000 0001 1581 7009, CUF sp. z o.o., ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań. 

Tytuł przelewu „Holandia rozliczenie, nazwisko i imię”.

W przypadku pozyskiwania kart podatkowych przez Zleceniobiorcę koszt usługi zostanie powiększony o 39PLN brutto.
17. 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.
18.Zleceniobiorca niniejszym przyznaje Zleceniodawcy rabat w wysokości ………..% 
(słownie:………………………….procent)od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 14%.
19.Rabat o którym mowa w § 6 pkt.18 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej  
14% prowizji za usługę rozliczenia podatku.

§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy,
b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie, o którym mowa w § 1 lub w urzędzie pocztowym,
c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy,
d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w tym niepoinformowanie Zleceniobiorcy  
lub właściwego Urzędu o każdej zmianie sytuacji  życiowej Zleceniodawcy,  pozostającej  w związku z przedmiotem 
umowy np. powodującej odpadnięcie podstawy do wypłaty któregokolwiek z zasiłków.

§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 podatku 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 (Zleceniodawca - Klient)


