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INSTRUKCJA – ZMIANA STEUERKLASSY 

_________________________________________________________________________ 
 

W CELU ZMIANY KLASY PODATKOWEJ W NIEMCZECH NALEŻY SKOMPLETOWAĆ  
NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 

 

 

1. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI – dokładnie wypełniony i podpisany. 
 

2. MIĘDZYNARODOWY AKT MAŁŻEŃSTWA. 
 

3. ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU W NIEMCZECH (Anmeldebescheinigung). 
 

4. ZAŚWIADCZENIE O WSPÓLNYM ZAMELDOWANIU MAŁŻONKÓW W POLSCE. 
 

5. OSTATNI ODCINEK Z NIEMIECKIEJ WYPŁATY 
 

6. WNIOSEK O UZNANIE PRACOWNIKA ZA PODATNIKA PODLEGAJĄCEGO NIEOGRANICZONEMU 
OBOWIĄZKOWI PODATKOWEMU – proszę wypełnić i potwierdzić w polskim urzędzie skarbowym. 
 

7. DRUK W JĘZYKU NIEMIECKIM – wymagany jest podpis wnioskodawcy jak i partnera w miejscach 
oznaczonym krzyżykiem. 
 

8. KOLEJNY DRUK W JĘZYKU NIEMIECKIM – wymagany jest podpis jedynie wnioskodawcy w miejscu 
oznaczonym krzyżykiem. 
 

9. UMOWA – należy podpisać obydwa egzemplarze w miejscu „Zleceniodawca podpis”, jeden z nich 
pozostaw sobie, drugi odeślij do nas. 
 

10. KLAUZULA RODO – proszę podpisać. 
 

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ 
ADRES: 

 

 TAX PERFECTA 
     ul. Mickiewicza 16 
    48-250 Głogówek 

 

W PRZYPADKU PYTAŃ, SŁUŻYMY POMOCĄ POD NASTĘPUJĄCYMI NUMERAMI 
TELEFONÓW: 

 

      77/ 437-20-78 

                                                              32/ 415-15-60 

 Infolinia 0801 090 088 

                                                 e-mail:  info@perfecta-podatki.pl 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.perfecta-podatki.pl 

http://www.perfecta-podatki.pl/
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WYPEŁNIA BIURO 

Data realizacji  

 
 

FORMULARZ ZMIANA STEUERKLASSY 
 

Obecnie jestem na klasie podatkowej nr ……...  
 

Chcę przejść na klasę podatkową nr ….….. 
 
 

1.   DANE OSOBOWE 

Nazwisko  Imiona  Data urodzenia  

STEUERNUMMER  IDENTIFIKATIONNUMMER  

Obywatelstwo  Wykonywany zawód  

Stan cywilny  Data ślubu/ rozwodu/ owdowienia  

Nr telefonu  Adres e-mail  

 

2.   ADRES ZAMELDOWANIA W POLSCE 

Ulica  Numer domu  

Miejscowość  Kod pocztowy  
 

3.   ADRES ZAMELDOWANIA W NIEMCZECH 

Ulica  Numer domu  

Miejscowość  Kod pocztowy  
 

4.   DANE OSOBOWE WSPÓŁMAŁŻONKA 

Nazwisko  Imiona  Data urodzenia  

STEUERNUMMER  IDENTIFIKATIONNUMMER  

Obywatelstwo  zawód  

Nr telefonu  Adres e-mail  

 

5.   ADRES ZAMELDOWANIA W POLSCE WSPÓŁMAŁŻONKA 

Ulica  Numer domu  

Miejscowość  Kod pocztowy  
 

6.   DZIECI POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU PODATNIKA I WSPÓLNIE Z NIM ZAMELDOWANE 

Nazwisko i imię dziecka Data urodzenia  Nazwisko i imię dziecka Data urodzenia 

1)   3)  

2)   4)  

 

7.   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. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późniejszymi zmianami) niezbędne do realizacji zleconych przeze mnie usług. 
 
 

 

Data i podpis             -              - 202   _  r. 
 



€

€

€

III / V IV / IV V / III

Wniosek o uznanie pracownika za podatnika podlegającego nieograniczone-
mu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego zgodnie z § 
1 ust. 3, § 1a ustawy o podatku dochodowym na rok 20__    
(Załącznik - pracownicy przygraniczni z krajów UE  / EOG)    

Objaśnienia: 
Pracownikom, posiadającym obywatelstwo jednego z krajόw członkowskich UE   / EOG, a nie posiadającym w Republice Federalnej Niemiec miejsca zamieszkania 
ani miejsca zwykłego pobytu, wydaje się na podstawie niniejszego wniosku zaświadczenie o osobistych warunkach opodatkowania będących miarodajną podstawą 
potrącenia podatku od wynagrodzenia. Zaświadczenie należy przedłożyć pracodawcy. Organem wystawiającym zaświadczenie jest urząd skarbowy zakładu 
pracodawcy.   
Zostanie Pan / i uznany /-a za podatnika podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego, jeżeli suma Pana / Pani 
dochodόw przynajmniej w 90% podlega niemieckiemu podatkowi dochodowemu lub jeżeli dochody nie podlegające niemieckiemu podatkowi dochodowemu nie 
przekraczają podstawowej kwoty wolnej od podatku (ew. zmniejszonej wg warunków Pana  /  Pani kraju miejsca zamieszkania). Jeżeli jest Pan/i żonaty  /  zamężna 
lub jeżeli żyje Pan / i w zarejestrowanym związku partnerskim i nie pozostaje Pan / i z małżonkiem / partnerem życiowym trwale w separacji, warunkiem poświadczenia 
klasy podatkowej III jest, aby dochody obojga / obu małżonkόw / partnerόw życiowych razem spełniały kryterium dochodowe, przy czym podstawowa kwota wolna od 
podatku zostaje podwojona; dalszym warunkiem jest, aby małżonek / partner życiowy miał miejsce zamieszkania w kraju UE / EOG lub w Szwajcarii. W tym wypadku 
niniejszy formularz musi zostać podpisany rόwnież przez Pana / Pani małżonka/partnera życiowego. Prosimy o przedłożenie formularza właściwemu dla Pana /
Pani zagranicznemu organowi podatkowemu w celu poświadczenia w części D poniższych Pana / Pani danych. Można z tego zrezygnować, jeżeli za jeden z dwóch 
poprzednich okresów opodatkowania przedłożono już załącznik poświadczony przez zagraniczny organ podatkowy, a warunki nie uległy zmianie.   
W celu uzyskania dalszych ulg podatkowych łącznie z wolnymi od opodatkowania kwotami przeznaczanymi na dzieci należy użyć dodatkowo formularza „Wniosek 
o przyznanie ulgi w podatku od wynagrodzenia”. 
Po upływie roku kalendarzowego jest Pan/i oraz ew. Pana / Pani małżonek / partner życiowy zobowiązany /-a do złożenia zeznania podatkowego dotyczącego podatku 
dochodowego. Podatek dochodowy wymierza urząd skarbowy zakładu Pana/Pani pracodawcy.  
Zgodnie z przepisami ustaw o ochronie danych osobowych informujemy, że dane wymagane w niniejszym wniosku zbierane są na podstawie § 149, § 150 ordynacji 
podatkowej (AO) oraz § 1 ust. 3, § 1a ust. 1 nr 2, § 39 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym (EStG). Informacje o przetwarzaniu danych w administracji skarbowej 
oraz informacje dotyczące Pana/Pani praw na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i partnerów do kontaktów w zakresie ochrony danych znajdują 
się w ogólnym piśmie informacyjnym administracji skarbowej. Pismo to znajdzie Pan/i na stronie internetowej www.finanzamt.de (w rubryce „Datenschutz“). Może je 
Pan/i otrzymać również w swoim urzędzie skarbowym.

Białe pola należy wypełnić lub zakreślić krzyżykiem 
� Dane osobowe
Osoba składająca wniosek 
nr identyfikacji podatkowej (IdNr.) – o ile otrzymano

Małżonek / partner życiowy 
nr identyfikacji podatkowej (IdNr.) – o ile otrzymano

Nazwisko, imię, ew. nazwisko rodowe Nazwisko, imię, ew. nazwisko rodowe

Data urodzenia 
dzień  miesiąc   rok  obywatelstwo Data urodzenia obywatelstwo

Miejsce zamieszkania za granicą (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)   

Ostatnio właściwy urząd skarbowy w Niemczech, nr podatkowy (St.-Nr.)

Pracodawca w Niemczech (nazwa, adres, nr podatkowy -St.-Nr.)  

dzień  miesiąc   rok  

Pracodawca w Niemczech (nazwa, adres, nr podatkowy -St.-Nr.)  

Zatrudniony /-a od Zatrudniony/-a od(przypuszczalnie) do (przypuszczalnie) do

Składam wniosek o 
klasę podatkową III  

W przypadków małżonków / partnerów życiowych, którzy oboje pobierają wynagrod-
zenie za pracę: składamy wniosek o następującą kombinację klas podatkowych        

 Składam wniosek o klasę podatkową I    

Zaświadczenia do potrącenia podatku od wynagrodzenia 
na bieżący rok kalendarzowy już otrzymałem /-łam      Nie

tak, z urzędu skarbowego     

� Dane dotyczące dochodόw osoby składającej wniosek

€

€

€

Przewidywane wynagrodzenie brutto (wraz z wynagrodzeniem w naturze, gratyfikacjami, tantiemami itd.)
w Niemczech       w kraju miejsca zamieszkania     w   (kraj trzeci)

Przewidywane wynagrodzenie brutto (wraz z wynagrodzeniem w naturze, gratyfikacjami, tantiemami itd.)
w Niemczech       w kraju miejsca zamieszkania     w   (kraj trzeci)

w walucie krajowej

w walucie krajowej

w walucie krajowej

w walucie krajowej

Przewidywane inne dochody
w Niemczech   w kraju miejsca zamieszkania     w   (kraj trzeci)

Przewidywane inne dochody
w Niemczech   w kraju miejsca zamieszkania     w   (kraj trzeci)

rodzaj dochodόw       w walucie krajowej

rodzaj dochodόw       w walucie krajowej

rodzaj dochodόw        w walucie krajowej

rodzaj dochodόw        w walucie krajowej

rodzaj dochodόw

rodzaj dochodόw

� Dane dotyczące dochodόw małżonka / partnera życiowego

- Ausfertigung für das deutsche Finanzamt / Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego -
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Oświadczenie
Odcinek (D) nie został wypełniony, ponieważ za jeden z dwóch poprzednich okresów opodatkowania (rok kalendarzowy ________ , numer 
podatkowy _____________________________) przedłożone zostało już poświadczenie zagranicznego organu podatkowego, a warunki nie 
uległy zmianie.  

(Data) (Podpis osoby składającej wniosek) (Podpis małżonka / partnera życiowego) 

� Poświadczenie zagranicznego organu podatkowego
Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego

Niniejszym poświadczamy,    

1. że podany / i na stronie 1 podatnik / podatnicy ma / mają swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju;

2. że nic nie jest nam wiadomo o tym, żeby zawarte w niniejszym wniosku dane dotyczące warunkόw osobistych oraz dane dotyczące
dochodu były niezgodne z prawdą.

Miejscowość Data Pieczęć urzędowa i podpis

Pełnomocnictwo: Zaświadczenia nie należy przesyłać mi, lecz (na przykład pracodawcy) 
Nazwisko, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)       

- W przypadku stawiania wniosku po raz pierwszy: prosimy załączyć kopię paszportu lub dowodu osobistego.-



Verfügung des Finanzamts

1. Änderung der
Steuerklasse/Faktor

in
Steuerklasse/Faktor Gültig ab

2. Änderung der ELStAM
veranlasst 4. z.d.A.

Bei der Ausfertigung des Antrags hat mitgewirkt:

Herr/Frau/Firma in Telefon

2015StKlWe602 2015StKlWe602

Angaben zum Faktorverfahren für 201

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn
aus dem ersten Dienstverhältnis

Ehemann/Lebenspartner(in) A - EUR - Ehefrau/Lebenspartner(in) B - EUR -

darin enthaltene Versorgungs-
bezüge

Ich bin in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert
oder in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung versichert.

  Ehemann/Lebenspartner(in) A Ehefrau/Lebenspartner(in) B

Ja Nein Ja Nein

Ich bin in der gesetzlichen Kranken- und sozialen
Pflegeversicherung versichert. Ja

Zusatzbei-
trag in % Ja

Beiträge zur privaten Krankenversicherung (Basisabsicherung) und
zur privaten Pflege-Pflichtversicherung

Ja Nein Ja Nein

Ich habe steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur privaten Kranken-
versicherung und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung erhalten.

EUR EUR

Ich leiste für die Pflegeversicherung einen Beitragszuschlag für
Kinderlose (§ 55 Abs. 3 SGB XI). Ja Nein Ja Nein

,-,-

,- ,-

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Erläuterungen:
(Datum) (Sachbearbeiter)(Sachgebietsleiter)

(Datum) (Unterschrift Ehemann/Lebenspartner(in) A) (Unterschrift Ehefrau/Lebenspartner(in) B)

C

,- ,-

20
15

00
16

00
02

Der Antrag ist von beiden Ehegatten/Lebenspartnern zu unterschreiben.

3. Vormerkung für ESt-Veranlagung

Die Eintragungsmöglichkeiten für Lebenspartner beziehen sich nur auf Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.
Ehegatten/Lebenspartner, die beide Arbeitslohn beziehen, können auf gemeinsamen Antrag die Steuerklassen ändern lassen.
Anstelle der Steuerklassenkombination III/V oder IV/IV kann die Berücksichtigung der Steuerklasse IV in Verbindung mit einem
Faktor beantragt werden. Dies hat zur Folge, dass die einzubehaltende Lohnsteuer in Anlehnung an das Splittingverfahren ermit-
telt wird. Falls zusätzlich Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen oder andere steuermindernde
Beträge beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden sollen, verwenden Sie bitte den „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“.

Der Steuerklassenwechsel wird zu Beginn des Kalendermonats wirksam, der auf die Antragstellung folgt. Abweichend hiervon
wird im Fall der Eheschließung/Begründung einer Lebenspartnerschaft die Änderung der Steuerklassen ab dem Zeitpunkt der
Eheschließung/Begründung einer Lebenspartnerschaft wirksam.
Der Antrag auf Steuerklassenwechsel kann nur bearbeitet werden, wenn ihn beide Ehegatten/Lebenspartner unterschrieben
haben.

Nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze wird darauf hingewiesen, dass die Angabe der Telefonnummer freiwillig im Sinne
dieser Gesetze ist und im Übrigen die mit diesem Antrag angeforderten Daten auf Grund der §§ 149, 150 der Abgabenordnung
und der §§ 39 Abs. 6, 39e, 39f EStG erhoben werden.

Sie sind verpflichtet, nach Ablauf des Kalenderjahres eine Einkommensteuererklärung abzugeben, wenn beide
Ehegatten/Lebenspartner Arbeitslohn bezogen haben und im laufenden Kalenderjahr die Steuerklassenkombinationen III/V oder
IV/IV mit Faktor vorlag (§ 46 Abs. 2 Nr. 3a des Einkommensteuergesetzes - EStG).

Im Trennungsjahr:
Gültig bis 31.12.20___

Zusatzbei-
trag in %

Die Steuerklassen IV/IV mit Faktor gelten bis zum Ende des Kalenderjahres
und sind für das Folgejahr neu zu beantragen.

Perfecta2
Pisanie tekstu
(wnioskodawca)

Perfecta2
Pisanie tekstu
(partner wnioskodawcy)

Przemek
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Przemek
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2011ELSTAM612 2011ELSTAM612

III. Ungünstigere Zahl der Kinderfreibeträge / Reaktivierung der günstigeren Zahl der Kinderfreibeträge

Verfügung des Finanzamts

1. Mitteilung der ELStAM übergeben / versandt

2. Sperrung / Freischaltung der ELStAM gespeichert

3. Änderung der

Steuerklasse

in

Steuerklasse Gültig ab

4. Änderung der

Zahl der Kinderfreibeträge

in

Zahl der Kinderfreibeträge Gültig ab

5. z.d.A.

(Datum) (Unterschrift der antragstellenden Person)

(Datum) (Sachbearbeiter)(Sachgebietsleiter)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Erläuterungen:
Die im Lohnsteuerabzugsverfahren maßgebenden Besteuerungsgrundlagen (Steuerklasse, Zahl der Kinderfreibeträge,
Religionszugehörigkeit,Frei-undHinzurechnungsbeträge)werdenalsELStAM(ElektronischeLohnsteuerabzugsmerkmale) 
bezeichnet. Die ELStAM werden von der Finanzverwaltung elektronisch zentral verwaltet. Die An- und Abmeldung
zu Beginn oder bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sowie der Abruf der ELStAM zur Durchführung des
Lohnsteuerabzugs erfolgt grundsätzlich durch den Arbeitgeber. Sie haben das Recht, jederzeit Ihre ELStAM sowie die
Abrufe Ihres Arbeitgebers einzusehen. Des Weiteren können Sie beantragen, dass für Sie künftig keine ELStAM mehr
gebildet oder die ELStAM für von Ihnen bestimmte Arbeitgeber gesperrt oder freigeschaltet werden. Neben dem Namen
des Arbeitgebers ist dabei zwingend die Steuernummer der lohnsteuerlichen Betriebsstätte anzugeben. Diese können Sie
dem Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung entnehmen. Der Arbeitgeber ist zudem verpflichtet, Ihnen
zum Zwecke der Sperrung oder Freischaltung diese Steuernummer mitzuteilen.

Sie sind verpflichtet nach Ablauf des Kalenderjahres eine Einkommensteuererklärung abzugeben, wenn die Steuerklasse
III in Sonderfällen gewährt wurde (§ 46 Abs. 2 Nr. 6 und 7a des Einkommensteuergesetzes - EStG -).
Nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze wird darauf hingewiesen, dass die Angabe der Telefonnummer
freiwillig im Sinne dieser Gesetze ist und im Übrigen die mit diesem Antrag angeforderten Daten auf Grund der 
§§ 149 ff. der Abgabenordnung und des § 39e EStG erhoben werden.

Ich bitte, keine Kinderfreibeträge zu berücksichtigen.

Ich bitte, die Kinderfreibeträge für folgende Kinder wieder zu berücksichtigen.

Ich bitte, für folgende Kinder keine Kinderfreibeträge zu berücksichtigen.

3)

3) Der Antrag kann nur gestellt werden, wenn für diese
Kinder zuvor eine ungünstigere Zahl der Kinderfreibe-
träge beantragt wurde.

Identifikationsnummer

Vorname des Kindes

ggf. abweichender Familienname

Geburtsdatum

1)

Identifikationsnummer

Vorname des Kindes

ggf. abweichender Familienname

Geburtsdatum

20
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16
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02

MK
Schreibmaschinentext
www.amtsvordrucke.de
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____________________________________________________________________________________________________________________ 
TAX PERFECTA CENTRUM PODATKOWE, centrala: 47-400 Racibórz, ul.Głowackiego 13, tel./fax 32-415-15-60,  

oddział: 48-250 Głogówek, ul.Mickiewicza 16, tel./fax 77-437-20-78; oddział: 82-300 Elbląg, ul. 12 Lutego 25, II piętro, pokój nr.1, tel./fax 55-230-40-67 

Certyfikat Rzetelna Firma gwarantuje    Jesteśmy autoryzowanym agentem         Działamy  na podstawie zezwolenia     Jesteśmy certyfikowanym biurem 

   bezpieczeństwo Twoich finansów       holenderskiego urzędu skarbowego     ogólnego Ministerstwa Finansów RP     rozliczeń podatków niemieckich  

pomiędzy: 

TAX PERFECTA CENTRUM PODATKOWE z siedzibą w Raciborzu przy ul. Głowackiego 13 

zwanym  w niniejszej  umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią: 

Imię i nazwisko 

adres 

zwanym  w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści 

§ 1
Przedmiot Umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem a
Zleceniodawcą w celu realizacji następujących usług: 

zmiana steuerklassy 

W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
a) skompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń;
b) przygotowania i złożenia we właściwej miejscowo i rzeczowo dla  Zleceniodawcy zagranicznej

instytucji wniosku; 
c) w określonych przypadkach odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji urzędowej wydanej

przez zagraniczną instytucję. 
Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do doradztwa w zakresie dokonanych czynności, informowania o 
okolicznościach z tym związanych, skutkach dla Zleceniodawcy wynikających z dokonanych 
wniosków oraz innych czynności, poza wymienionymi w §1 pkt1. 

§ 2
Należyta staranność 

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia opisanego w  
§1 i zobowiązuje się do jego wykonywania z należytą starannością i dbałością o interesy
Zleceniodawcy. 

§ 3
Zobowiązania Zleceniodawcy 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
a) współpracy ze Zleceniobiorcą w granicach niezbędnych dla prawidłowego wykonania zlecenia,

w tym w szczególności udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem umowy;
b) dostarczenia Zleceniobiorcy stosownych dokumentów niezbędnych do wykonania zadań

określonych w § 1, w tym: 
- urzędowych aktów oraz zaświadczeń;;
- wypełnionego kwestionariusza z danymi osobowymi;

c) udzielania Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu
Zleceniodawcy; 

d) aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych, w celu zapewnienia Zleceniobiorcy
możliwości utrzymania stałego kontaktu; 

e) niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji otrzymanej z
zagranicznej instytucji dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 4
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za realizację wymienionych w § 1 pkt.1 usług wynosi:
-  za „zmiana steuerklassy” - 250 zł brutto jednorazowo.

2. Za wykonanie czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci 
Zleceniobiorcy wynagrodzenie płatne z góry w dacie podpisania umowy gotówką do kasy firmy 
lub przelewem na rachunek bankowy: 

ING Bank Śląski Oddział Racibórz nr: 82 1050 1328 1000 0090 7828 6748.  

§ 5
Zgoda na otrzymanie faktury drogą elektroniczną 

1. Zleceniodawca, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w 
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz.
1661), akceptuje wystawianie i przesyłanie, przez Zleceniobiorcę faktur VAT w formie 
elektronicznej z tytułu świadczonych usług na przekazany przez Zleceniodawcę adres e-mail. 

2. W przypadku nie podania adresu e-mail faktura VAT zostanie wysłana na adres pocztowy
Zleceniodawcy. 

3. Faktura VAT wystawiana jest na prośbę Zleceniodawcy.

§ 6
Ochrona danych osobowych 

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w 
zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 Nr 133

poz.883 z późn.zm.).  
Oświadcza ponadto, iż został poinformowany, że dane będą przechowywane i przetwarzane 
na podstawie jego zgody w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na 
jego zlecenie, a także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania. 
Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w związku i w celu wykonania 
niniejszej umowy, a w szczególności ich przekazaniu zagranicznym urzędom i instytucjom, 
właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy. 

2. Wszelkie wiadomości pozyskane przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania niniejszej
umowy mają charakter poufny. 

§ 7
Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy 

Zleceniobiorca nie odpowiada za: 
1. nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy i instytucje;
2. utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie dokumentacji w urzędzie pocztowym bądź zagranicznej

instytucji; 
3. utratę bądź zmianę danych zaistniałe w trakcie przetwarzania przez system informatyczny

zagranicznego urzędu; 
4. treść decyzji wydanych przez rozpoznające wniosek Zleceniodawcy zagraniczny urząd;
5. skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę, bądź dostarczenia z opóźnieniem

wszystkich wymaganych dokumentów; 
6. skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w tym

podaniu błędnych bądź niepełnych informacji. 

§ 8
Wypowiedzenie umowy 

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zleceniodawca nie
dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy. 

2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do chwili skierowania jego 
dokumentów do zagranicznego urzędu, lecz nie później niż do 7 dni od daty podpisania
umowy. 

3. Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę następuje po uregulowaniu należnych
Zleceniobiorcy kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości usługi. 

§ 9
Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10
Prawo nadrzędne 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
polskiego Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Zleceniobiorcy. 

§ 11
Egzemplarze umowy i dane stron 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 12
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych 

Zleceniodawca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych przez Zleceniobiorcę  □* 

* oznaczenie pola znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli 

…………………………………….…..…            ..…….…………………………………. 
podpis  Zleceniobiorcy          podpis Zleceniodawcy 

UMOWA-ZLECENIE 

zawarta w dniu 
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Certyfikat Rzetelna Firma gwarantuje    Jesteśmy autoryzowanym agentem         Działamy  na podstawie zezwolenia     Jesteśmy certyfikowanym biurem 

   bezpieczeństwo Twoich finansów       holenderskiego urzędu skarbowego     ogólnego Ministerstwa Finansów RP     rozliczeń podatków niemieckich  

pomiędzy: 

TAX PERFECTA CENTRUM PODATKOWE z siedzibą w Raciborzu przy ul. Głowackiego 13 

zwanym  w niniejszej  umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią: 

Imię i nazwisko 

adres 

zwanym  w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści 

§ 1
Przedmiot Umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem a
Zleceniodawcą w celu realizacji następujących usług: 

zmiana steuerklassy 

W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
a) skompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń;
b) przygotowania i złożenia we właściwej miejscowo i rzeczowo dla  Zleceniodawcy zagranicznej

instytucji wniosku; 
c) w określonych przypadkach odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji urzędowej wydanej

przez zagraniczną instytucję. 
Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do doradztwa w zakresie dokonanych czynności, informowania o 
okolicznościach z tym związanych, skutkach dla Zleceniodawcy wynikających z dokonanych 
wniosków oraz innych czynności, poza wymienionymi w §1 pkt1. 

§ 2
Należyta staranność 

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia opisanego w  
§1 i zobowiązuje się do jego wykonywania z należytą starannością i dbałością o interesy
Zleceniodawcy. 

§ 3
Zobowiązania Zleceniodawcy 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
a) współpracy ze Zleceniobiorcą w granicach niezbędnych dla prawidłowego wykonania zlecenia,

w tym w szczególności udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem umowy;
b) dostarczenia Zleceniobiorcy stosownych dokumentów niezbędnych do wykonania zadań

określonych w § 1, w tym: 
- urzędowych aktów oraz zaświadczeń;;
- wypełnionego kwestionariusza z danymi osobowymi;

c) udzielania Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu
Zleceniodawcy; 

d) aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych, w celu zapewnienia Zleceniobiorcy
możliwości utrzymania stałego kontaktu; 

e) niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji otrzymanej z
zagranicznej instytucji dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 4
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za realizację wymienionych w § 1 pkt.1 usług wynosi:
-  za „zmiana steuerklassy” - 250 zł brutto jednorazowo.

2. Za wykonanie czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci 
Zleceniobiorcy wynagrodzenie płatne z góry w dacie podpisania umowy gotówką do kasy firmy 
lub przelewem na rachunek bankowy: 

ING Bank Śląski Oddział Racibórz nr: 82 1050 1328 1000 0090 7828 6748.  

§ 5
Zgoda na otrzymanie faktury drogą elektroniczną 

1. Zleceniodawca, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w 
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz.
1661), akceptuje wystawianie i przesyłanie, przez Zleceniobiorcę faktur VAT w formie 
elektronicznej z tytułu świadczonych usług na przekazany przez Zleceniodawcę adres e-mail. 

2. W przypadku nie podania adresu e-mail faktura VAT zostanie wysłana na adres pocztowy
Zleceniodawcy. 

3. Faktura VAT wystawiana jest na prośbę Zleceniodawcy.

§ 6
Ochrona danych osobowych 

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w 
zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 Nr 133

poz.883 z późn.zm.).  
Oświadcza ponadto, iż został poinformowany, że dane będą przechowywane i przetwarzane 
na podstawie jego zgody w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na 
jego zlecenie, a także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania. 
Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w związku i w celu wykonania 
niniejszej umowy, a w szczególności ich przekazaniu zagranicznym urzędom i instytucjom, 
właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy. 

2. Wszelkie wiadomości pozyskane przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania niniejszej
umowy mają charakter poufny. 

§ 7
Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy 

Zleceniobiorca nie odpowiada za: 
1. nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy i instytucje;
2. utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie dokumentacji w urzędzie pocztowym bądź zagranicznej

instytucji; 
3. utratę bądź zmianę danych zaistniałe w trakcie przetwarzania przez system informatyczny

zagranicznego urzędu; 
4. treść decyzji wydanych przez rozpoznające wniosek Zleceniodawcy zagraniczny urząd;
5. skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę, bądź dostarczenia z opóźnieniem

wszystkich wymaganych dokumentów; 
6. skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w tym

podaniu błędnych bądź niepełnych informacji. 

§ 8
Wypowiedzenie umowy 

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zleceniodawca nie
dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy. 

2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do chwili skierowania jego 
dokumentów do zagranicznego urzędu, lecz nie później niż do 7 dni od daty podpisania
umowy. 

3. Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę następuje po uregulowaniu należnych
Zleceniobiorcy kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości usługi. 

§ 9
Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10
Prawo nadrzędne 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
polskiego Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Zleceniobiorcy. 

§ 11
Egzemplarze umowy i dane stron 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 12
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych 

Zleceniodawca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych przez Zleceniobiorcę  □* 

* oznaczenie pola znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli 

…………………………………….…..…            ..…….…………………………………. 
podpis  Zleceniobiorcy          podpis Zleceniodawcy 

UMOWA-ZLECENIE 

zawarta w dniu 



Klauzula dotycząca RODO 

 

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej RODO), Zleceniodawca zostaje niniejszym poinformowany iż: 

1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Tax Perfecta Centrum Podatkowe. 

 

2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy mieszczącej się przy 

ul. Głowckiego 13, 47-400 Racibórz, pod numerem telefonu 32/415-15-60 lub adresem e-mail: 

info@perfecta-podatki.pl 

 

3. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu 

wykonania umowy zawartej ze Zleceniodawcą. 

 

4. Dane osobowe Zleceniodawcy oraz innych osób, znajdujące si w dobrowolnie dostarczonych 

przez Zleceniodawcę dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

w celu wykonywania powierzonego zlecenia. 

 

5. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu 

wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. 

 

6. Odbiorcami danych osobowych Zleceniodawcy będą osoby upoważnione przez Administratora 

danych osobowych do ich przetwarzania celem realizacji zadań wynikających z umowy 

zlecenia. 

 

7. Dane osobowe Zleceniodawcy będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń 

z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisu prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 

księgowych dotyczących umowy. 

 

8. Zleceniodawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

udzielonej zgody w dowolnym momencie. (Art. 15,16,17). 

 

9. Przysługuje Zleceniodawcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

10. Dane osobowe Zleceniodawcy nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest wymogiem niezbędnym do 

zawarcia umowy o wykonanie usług. Konsekwencją nie podania danych osobowych przez 

Zleceniodawcę będzie brak możliwości jej wykonania. 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

Data i podpis Zleceniodawcy 
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