ROZLICZENIE PODATKU
Z POLSKI
UMOWA ZLECENIE
Umowa zawarta w dniu ............................. w ...............................
STRONY UMOWY:
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Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy
usług w postaci przygotowania deklaracji podatkowej, w celu rozliczenia podatku w związku z
wykonywaną pracą zarobkową w Polsce i poza jej granicami. Niniejsza umowa czyniąca
zadość przepisom
Kodeksu Cywilnego, będzie miała zastosowanie do procedury rozliczenia
podatku zapłaconego w .................................
§1
Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do podejmowania w swoim
imieniu działań w celu rozliczenia podatku dochodowego osiągniętego
w państwie - miejscu zarobkowania.
§2
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę
przygotowania deklaracji podatkowej z tytułu wykonywanej w Polsce i
poza jej granicami pracy zarobkowej.
§3
Zleceniobiorca zobowiązuje się:
1. Wypełnić na podstawie wymaganych dokumentów dostarczonych
przez Zleceniodawcę deklarację podatkową, zgodnie z obowiązującymi w
Polsce przepisami podatkowymi.
2. Dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu zleconej usługi.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć Zleceniobiorcy wszelkie dokumenty wymagane do
dokonania czynności prawnej będącej przedmiotem niniejszej umowy.
2. Nie występować, w okresie trwania umowy, samodzielnie przed
urzędem skarbowym w Polsce, oraz nie podejmować czynności
prawnej w sprawie wyżej wymienionej za pośrednictwem osób trzecich.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do przedstawiania Zleceniobiorcy
stanu prawnego zgodnego ze stanem rzeczywistym.

§5
1. Za wykonaną usługę Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
….........PLN brutto.
2. Zleceniodawcy przysługuje rabat za usługę tylko i wyłącznie w
przypadku rozliczania się za ten sam rok podatkowy z innego kraju.
3 . W przypadku skorzystania z obniżonej opłaty, a następnie
zrezygnowania z rozliczania drugiego kraju Zleceniodawca zobowiązuje
się zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 500 PLN netto.
4. Za rezygnację wymienioną w pkt. 3 uważa się brak dostarczenia
dokumentów do dodatkowego rozliczenia w ciągu 30 dni licząc od dnia
odebrania deklaracji będącej przedmiotem niniejszej umowy.
§6
Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować płatność należności
przed podjęciem działań przez Zleceniobiorcę, mających na celu
rozliczenie podatku z właściwym Urzędem Skarbowym w Polsce.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.
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