ZWROT PODATKU Z HOLANDII
FORMULARZ
Załącznik nr 1 do Umowy zawartej w dniu .......................... w ............................
DANE KLIENTA:

ROK ROZLICZENIA
DATA I MIEJSCE
URODZENIA

IMIĘ I NAZWISKO

ULICA

E-MAIL
- podanie kontaktowego adresu e-mail jest bezwzględnie wymagane

NR DOMU I MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

TEL. KONTAKTOWY

OBYWATELSTWO

STAN CYWILNY

ROZLICZENIE

MIEJSCOWOŚĆ

Indywid.

Łączne

DANE PARTNERA FISKALNEGO (tylko przy rozliczeniu łącznym):
IMIONA I NAZWISKO

STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA

□ współmałżonek

DATA URODZENIA

□ rodzic

NUMER BSN (SOFI)

□ dziecko

□ rodzeństwo

□ inne:

POBYT W HOLANDII:
PRZYJAZD DO HOLANDII

WYJAZD Z HOLANDII

NUMER BSN (SOFI)

ZAMELDOWANIE W HOLANDII:
Czy byłeś/łaś lub jesteś zameldowany/a w Holandii?

TAK / NIE

Data meldunku od:

Data meldunku do:
Adres zameldowania

KONTO BANKOWE:
NAZWA BANKU

SWIFT / BIC

NR KONTA (konto nie musi być prowadzone na nazwisko podatnika)

WŁAŚCICIEL KONTA
ADRES WŁAŚCICIELA
WALUTA KONTA

INFORMACJE O DOCHODACH (dochody partnera fiskalnego dotyczą rozliczeń łącznych):
DOCHODY KLIENTA W HOLANDII

DOCHODY PARTNERA FISKALNEGO
W HOLANDII

DOCHODY BRUTTO KLIENTA W POLSCE
prosimy o podanie w Euro wg kursu średniego NBP
z ostatniego dnia roku rozliczenia

DOCHODY BRUTTO PARTNERA FISKALNEGO
W POLSCE
prosimy o podanie w Euro wg kursu średniego NBP
z ostatniego dnia roku rozliczenia

INFORMACJE DODATKOWE:
Czy kiedykolwiek odzyskiwałeś podatek w Holandii? Jeżeli tak, to prosimy
o podanie lat rozliczonych.
Czy uzyskałeś podpis elektroniczny? Jeżeli tak, to prosimy o podanie.
DZIECI
Prosimy o podanie imion i nazwisko oraz dat urodzenia.
Czy jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko?

Kwota zwrotu

TAK / NIE

Kwota i waluta prowizji (netto / brutto)

Forma i data zapłaty prowizji

Wypełnia pracownik MAG-TAX (lub partner)
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Jeżeli wcześniej odzyskiwałeś podatek w Holandii, prosimy o podanie danych wszystkich kont bankowych, na które wcześniej zostały zrealizowane przelewy zwrotu
podatku z Urzędu Skarbowego w Holandii:
Czy masz możliwość
Nazwa banku i kod
L.p.
Rok
Nr Konta (IBAN)
Właściciel konta
podjęcia pieniędzy z tego
SWIFT
konta?

UWAGA:
W przypadku wcześniejszego wskazania innego konta w Urzędzie Skarbowym w Holandii (własnego, lub np. konto pośrednika) i udzielenia stosownej dyspozycji, Urząd
może zrealizować zwrot na to właśnie konto. Dla zapewnienia skuteczności procedury zwrotu bardzo istotne jest wskazanie wcześniejszych dyspozycji złożonych w
Urzędzie w zakresie płatności zwrotu. W przypadku braku miejsca prosimy kontynuować na oddzielnej kartce.

PRACODAWCA:
NAZWA

ADRES (TELEFON, E-MAIL)

POCZĄTEK PRACY

KONIEC PRACY

Czy uzyskałeś jaaropgaaf?
W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie?
□ z internetu
□ google
□ facebook

□ z plakatu

□ z radia
□ Eska
□ Wawa
□ Plus

□ od znajomych / rodziny

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

□ z ulotki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAG-TAX w celach rozliczenia podatków z Holandii, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych.

Zleceniodawca
.................................................
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