FORMULARZ SZWECJA
2016

zwrot podatku za rok:
2015
2014

1. DANE KLIENTA
Nazwisko

Imiona

Personenummer

Data urodzenia

Kod pocztowy
miejscowość

Ulica, nr

Email

Telefon

2. ADRES ZAMELDOWANIA W POLSCE
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica i numer
3. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA(I)
Nazwisko

Imiona

Data urodzenia

Numer telefonu

Czy współmałżonek(ka) mieszkał(a) i/lub pracował(a) w Szwecji w danym
roku podatkowym?

NIE

TAK,
mieszkał(a)

TAK, pracował(a)

4. OKRES PRACY I POBYTU W SZWECJI
Od ilu lat pracujesz w Szwecji?
Czy zamierzasz przeprowadzić się do Szwecji?

NIE

Czy pracowałeś(aś) w Szwecji na umowę na czas określony czy nieokreślony?

Czas określony

Ilość dni pobytu

TAK, sam

TAK, z rodziną
Czas nieokreślony

Ilość dni przepracowanych

Czy pracodawca opłacał Ci podróże do Polski?

NIE

TAK

Czy opłacałeś dojazd do pracy? Ile km ...............dni dojazdu………….środek transportu……..

NIE

TAK

Jeżeli tak, to ile km w obie strony………..ile dni dojazdu…………..środek transportu……………………………………………..
Podaj odległość pomiędzy Twoim miejscem prac w Szwecji a miejscem zamieszkania w Polsce
Czy posiadasz rachunki za koszty związane z podróżami pomiędzy Polską a Szwecją?

NIE

Czy pracodawca zapewniał Ci darmowe zakwaterowanie?

NIE

Ile wyniosły Twoje wydatki na zakwaterowanie? Dołącz kopie opłat

…..

TAK – dołącz ich
kopie
TAK
SEK

Czy pracodawca zapewniał Ci darmowe wyżywienie?

NIE

TAK

Czy 90% Twojego dochodu pochodzi ze Szwecji?

NIE

TAK

Czy składki na ubezpieczenie społeczne były płacone w Polsce?

NIE

TAK

5. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Numer konta
szwedzkiego
Numer konta polskiego
Nazwa banku i oddział
Właściciel konta
Adres właściciela konta

PL
SWIFT

6. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że powyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Za niezgodność informacji z prawdą ponoszę wszelką odpowiedzialność. Ponadto oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002r., Nr 101., poz. 926 z późn. zm. ) niezbędnych do
realizacji zleconych przeze mnie usług.

DATA

……....- ………-

2015...

PODPIS

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

□ z plakatu
□ z ulotki

□ od znajomych / rodziny

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

□ z radia
□ Eska
□ Wawa
□ Plus

