FORMULARZ DANIA
zwrot podatku za rok:
□ 2018 □ 2017 □ 2016
1. DANE OSOBOWE
Nazwisko

Imię

PESEL

Nr i seria dowodu osobistego

CPR

TASTSELV

Kod pocztowy

Data urodzenia

Hasło do TASTSELV
Miejscowość poczty

Ulica/Miejscowość i numer
E-mail

Tel. kontaktowy

2. INFORMACJE O WSPÓŁMAŁŻONKU(CE)
Czy współmałżonek(ka) mieszkał(a) i pracował(a) w Danii w 2018
(2017) roku?
Czy w 2018 (2017) roku byłeś wspólnie zameldowany razem ze
współmałżonkiem(ą)?

□

NIE

□ TAK-mieszkałem(am)

□

□ NIE

□ TAK

Dochód brutto uzyskany w Polsce

Dochód brutto uzyskany poza Polską i Danią

Imię i nazwisko współmałżonki/ka

Data urodzenia współmałżonki/ka

TAK-pracowałem (am)

3. OKRES POBYTU I PRACY W DANII
Czy pracowałeś(aś) na umowę o pracę stałą czy tymczasową?
□ Praca stała
□ Praca tymczasowa
Ilość dni pobytu
Ilość dni przepracowanych
Okres pracy w poprzednich latach
Od:
Do:
Czy pracodawca opłacał Ci podróże do Polski?
□ NIE
□ TAK
Czy posiadasz rachunki za koszty związane z podróżami pomiędzy Polską a Danią?
□ NIE
□ TAK
Ile razy podróżowałeś z Polski do Danii w ciągu roku?
Z Danii do Polski? (podaj
(podaj miejscowość docelową)
miejscowość docelową)
Podaj dokładną odległość podróży w km z Polski do Danii
Czy opłacałeś dojazd pomiędzy Twoim miejscem pracy w Danii a miejscem zamieszkania w Danii?
□ NIE
□ TAK
Podaj odległość pomiędzy Twoim miejscem pracy w Danii a miejscem zamieszkania w Danii
Czy pracodawca zapewniał Ci darmowe wyżywienie?
□ NIE
□ TAK
Czy pracodawca zapewniał Ci darmowe zakwaterowanie?
□ NIE
□ TAK
Czy 75% Twojego dochodu brutto pochodzi z Danii?
□ NIE
□ TAK
Dochód brutto uzyskany w Danii

DKK

Czy Ty lub Twój współmałżonek(ka) spłacałeś(aś) w 2018 (2017) roku kredyty hipoteczne lub konsumpcyjne w Polsce lub w □ NIE □ TAK
Danii?
Czy Ty lub Twój(Twoja) współmałżonek(ka) płaciłeś(aś) alimenty w 2018 (2017) roku w Polsce lub w Danii? □ NIE
□ TAK
(jeśli tak, podaj kwotę roczną kwotę, kwota musi być udokumentowana, imię i nazwisko, data urodzenia, adres
dziecka)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

4. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Czy masz NEMkonto?

□ TAK

□ NIE – jeśli nie, to wypełnij poniżej

Numer konta polskiego, waluta PL
Nazwisko i adres właściciela
Nazwa banku

SWIFT code:

5. OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy zlecenia, 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.
Administratorem danych osobowych jest Doradztwo Finansowe Mag-Tax Agnieszka Mikulska, ul. Sterlinga 16/18 90-217 Łódź.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na pobranie przez Zleceniobiorcę kopii mojego dowodu osobistego lub paszportu w celu
potwierdzenia mojej tożsamości przed Urzędem Skarbowym w Danii.
W przypadku nieprzekazania Zleceniobiorcy kopii dowodu osobistego lub paszportu, zobowiązuje się dostarczyć w/w kopie do
odpowiedniego urzędu na własny koszt, na wezwanie urzędu, pod rygorem zatrzymania procedury rozliczeniowej.
*niepotrzebne skreślić
W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie?
□ google

DATA

□ facebook

□ z plakatu

□ z ulotki

PODPIS

□ z radia □ od znajomych / rodziny

□ z innego źródła (jakiego? .......................................................)

