
Instrukcja

 
 

 
 
 
 

 
  

 USTALENIE REZYDENCJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Dokumenty które należy poświadczyć lub dołączyć

 

Dowód rejestracji podatkowej - (Anssasigkeitbescheinigung) 
potwierdź w przynależnym polskim Urzędzie Skarbowym.  

Wpis do ewidencji - bezpłatną wersję wpisu w języku angielskim można pobrać na
 https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

   
 

Kopie umów z pracownikami (jeśli pracowali na terenie Niemiec) plus tłumaczenie 

 Rachunki wystawiona na rzecz zleceniodawców niemieckich, wystawione w roku podatkowym 
za który ubiegamy się o ustalenie rezydencji podatkowej oraz wszystkie rachunki 
z roku bieżącego 

 

 

Rozliczenie roczne - za rok za który ubiegamy się o ustalenie rezydencji podatkowej  

Proszę podpisać umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu „Zleceniodawca”) oraz na każdej 
stronie postawić parafkę. Wysłać nam obydwie podpisane umowy. Podpiszemy je i jedną 
odeślemy do Pana/Pani.  

Podpisz umowę:

Zestawienie zleceń - proszę dokładnie wypełnić i podpisać.

Zestawienie pracowników -  proszę dokładnie wypełnić i podpisać. W przypadku gdy 
nie było pracowników proszę zakreślić checkbox z informacją że pracownicy nie byli 
zatrudnieni i podpisać druk w miejscu oznaczonym

Formularz weryfikacja obowiązku podatkowego w Niemczech prosimy nie wypełniać 
tylko podpisać

Zaświadczenie EU/EWR proszę potwierdzić za każdy rok podatkowy 
za który ustalamy rezydencję podastkową



Wszystkie dokumenty odeślij do nas pocztą lub mailowo. 

  Adres:

  Fenix Tax1 sp. z o.o.

  ul. Żywiecka 155 a

  43-300 Bielsko-Biała 

  Adres mailowy: biuro@fenixtax.pl

 

 

 

 
Płatność z góry:  

350 zł od roku podatkowego za który jest ustalana rezydencja podatkowa

 

                     

  Dane do przelewu: 

  Fenix Tax1 sp. z o.o.

  ul. Żywiecka 155 a

  43-300 Bielsko-Biała

  Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko

  Numer rachunku bankowego: PL  48 1050 1070 1000 0090 8127 0101 

Instrukcja



o świadczeniu usług związanych z obowiązkowym ustaleniem rezydencji podatkowej 

 

Umowa nr.........

Zawarta w dniu  

pomiędzy firmą Fenix Tax1 sp. z o.o. , NIP 937 273 56 71

reprezentowaną  przez 

właściciela Krzysztofa Wojtalę,

zwaną dalej Zleceniobiorcą,

a Panem/Panią

 

 zwany/a dalej Zleceniodawcą.

Umowa

adres:

Zleceniodawca: data i podpis

§1 
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dokumenty potrzebne 
do złożenia wniosku o ustalenie rezydencji podatkowej przez 
niemieckim Urzędem Skarbowym. Zleceniobiorca zobowiązuje 
się do zachowania poufności w stosunku do treści dokumentów 
przekazanych przez Zleceniodawcę. 
2. Zleceniodawca zobowiązany jest do ujawnienia wszystkich 
informacji na temat wykonywanych zleceń na terenie Niemiec 
oraz do wypełnienia w sposób rzetelny formularza 
zgłoszeniowego. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości że 
decyzja odnośnie ustalenia rezydencji podatkowej należy do 
niemieckiego Urzędu Skarbowego oraz że Zleceniobiorca nie 
odpowiada za treść decyzji wystawionych przez niemiecki Urząd 
Skarbowy. Kwestia decyzji odnośnie rezydencji podatkowej 
należy wyłącznie do niemieckiego Urzędu Skarbowego na 
podstawie przedstawionych przez Zleceniodawcę dokumentów 
3. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zleceniobiorcy o wszelkiej korespondencji 
otrzymanej z Niemiec związanej z przedmiotem niniejszej 
umowy. W razie niewykonania powyższego zobowiązania 
Zleceniodawca nie podnosi odpowiedzialności za brak 
możliwości realizacji przedmiotu umowy 

§2 
1. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do 
wniesienia opłaty w wysokości 350 zł. Opłata obejmuje 
wyłącznie wypełnienie i złożenie wniosku o ustalenie rezydencji 
podatkowej i wysłanie tego wniosku listem poleconym do 
właściwego Urzędu Skarbowego w Niemczech . Wszelkie 
dodatkowe czynności takie jak sporządzenie pisma do Urzędu, 

odpowiedzi na zapytania Urzędu Skarbowego są dodatkowo 
płatne i będą wyceniane indywidualnie w zależności do 
złożoności sprawy i nie są przedmiotem niniejszej umowy. 
Zleceniobiorca po wysłaniu wniosku ma prawo odmówić 
wykonania dodatkowych czynności jeżeli uzna że nie są one 
zgodne z prawem podatkowym danego kraju.
2. W przypadku gdy Zleceniodawca zleci wykonanie usługi za 
pośrednictwem biura współpracującego z Fenixtax umowa staje 
się ważna po otrzymaniu opłaty za wykonanie usługi. 
3. Klient ma prawo zrezygnować z usługi po podpisaniu 
niniejszej umowy, jednak tylko w przypadku gdy wniosek 
ustalenie rezydencji podatkowej nie został złożony do 
zagranicznego Urzędu Skarbowego W przypadku rezygnacji 
klienta zostanie naliczona opłata manipulacyjna ze względu na 
poświęcony mu czas podczas przyjmowania dokumentów 
związanych z złożeniem wniosku o zwolnienie z podatku od 
usług budowlanych. Opłata manipulacyjna wynosi równowartość 
kwoty wniesionej za wykonanie usługi. 
4. W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania na 
ustalenie rezydencji podatkowej przez niemiecki Urząd 

przed niemieckim Urzędem Skarbowym.



Zleceniodawca: data i podpisZleceniobiorca: podpis

Umowa

Skarbowy przysługuje bezpłatne pismo ponaglające Urząd 
Skarbowy do wydania decyzji. Zleceniodawca nie ma jednak 
prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń/odszkodowań 
wobec Zleceniobiorcy za przedłużający się okres oczekiwania 
na rozpatrzenie wniosku przez właściwy Urząd Skarbowy. 

§3 
3. Zleceniobiorca nie odpowiada za: 
ź nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe 

urzędy podatkowe, 
ź zaginięcie dokumentacji w Urzędzie Podatkowym lub 

Urzędzie pocztowym, 
ź treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy 

podatkowe, 
ź dokumenty złożone przez Zleceniodawcę zawierające błędy 

i pomyłki. 

§4 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiana 
niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności zachowania 
formy pisemnej. 
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy 
rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby 
Zleceniobiorcy. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 



 Załącznik nr 1 do umowy z klientem

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu 
danych osobowych

Zleceniodawca: data i podpis

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 
Fenixtax1 Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod 
adresem ul.Żywiecka 155a, 43-300 Bielsko-Biała. 

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych (dane) należy kierować na adres biuro@fenixtax.pl
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) Rozporządzenie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str.1) 
(RODO) w celu realizacji i obsługi Umowy zawartej pomiędzy 
Panią/Panem a Administratorem Danych; na podstawie art. 6 pkt 1 
l i t .  F) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie 
Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi 
roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją 
wskazanej wyżej Umowy; oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. C) 
RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków 
prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków 
podatkowych.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
realizacji Umowy a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z 
zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może 
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jakie mogą mieć związek z realizacją Umowy lub też z 
Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony 
przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie 
usprawiedliwiony interes administratora danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do realizacji Umowy. Informujemy, iż Pani/Pana dane 
osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom 
danych: zagraniczny urząd skarbowy właściwy dla podatnika, 
administratorowi oprogramowania służącego do obsługi biura, 
biuro rachunkowe współpracujące z Fenixtax przyjmujące 
Pan/Pani usługę Poza wskazanymi , Pani/Pana dane mogą być 
udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 



Ort der Leistung (z.B. Baustelle), Anschrift

Miejsce wykonywania (np. budowa), adres 

 Data i podpis/Unterschrift 

Übersicht der Werkverträge
Wykaz umów o dzieło w Niemczech

KEINE WERKVERTRÄGE/
NIE BYŁO ŻADNYCH ZLECEŃ 

Art. Der Tätigkeiten/ 

Rodzaj działalności 

 Zeitraum der Inlandstätigkeiten 

 Okres działalności w Niemczech: 

 
Beginn/początek Ende/koniec

Auftragssumme in EUR 

Kwota zlecenia w EUR 

 

 

Fälligkeit der Vergütung 

Termin zapłaty wynagrodzenia 

 

 

Name und Anschrift des 
inländischen Auftragsgebers
Nazwa i adres zleceniodawcy 
 
 

 

FIRMA: 



Name / Vorname 

Nazwisko / Imię 

Arbeitsnehmerübersicht in Deutschland 
Wykaz pracowników zatrudnianych w Niemczech 

KEINE ARBEITSNEHMER/
NIE BYŁO ZATRUDNIONYCH 
PRACOWNIKÓW  

Geburtsdatum 

Data urodzenia 

Anschrift des Arbeitnehmers 

Adres pracobiorcy 

 

 

Zeitraum der inländischen Beschäftigung

Okres zatrudnienia w kraju (tj w Niemczech) 

 

 

 

Tätigkeiten bei anderen Firmen im Inland 
(Zeitraum und Anschrift) 
Praca w innych firmach w Niemczech (okres i adres) 
 

 

 

FIRMA: 

 Data i podpis/Unterschrift 







           Bescheinigung EU/EWR - deutsch/polnisch  1. Ausfertigung für das deutsche Finanzamt
Zaświadczenie UE/EOG – niemiecko/polskie 1. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego

Bescheinigung EU/EWR  Zaświadczenie / kraje UE/EOG
Der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung   20
- für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
- für Angehörige des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU/des EWR tätig sind

(§ 1 a Abs. 2 Eikommensteuergesetz)
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    Angaben zur Person Dane osobowe
Steuerpflichtige Person (Stpfl.),bei Ehegatten: Ehemann
Osoba podlegająca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: mąż

Ehefrau / żona 

Name / Nazwisko Name / Nazwisko

Vorname / Imię Vorname / Imię

Geburtsdatum / Data urodzenia Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo Geburtsdatum / Data urodzenia Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo

Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania

Postleitzahl, Wohnort  /  Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Postleitzahl, Wohnort  /  Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Straße, Hausnummer  / ulica i numer domu Straße, Hausnummer  / ulica i numer domu

Verheiratet seit dem
Żonaty/mężatka od dn.

Verwitwet seit dem
Wdowiec/wdowa od dn.

Geschieden seit dem
Rozwiedziony /a od dn.

Dauernd getrennt lebend seit dem
W trwałej separacji od dn.

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen Przychody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania

Stpfl./Ehemann   Osoba podlegająca opodatkowaniu/mąż Ehefrau /żona
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Bruttoarbeitslohn 
Wynagrodzenie
 brutto

Bruttoarbeitslohn 
Wynagrodzenie
 brutto

Werbungskosten 
koszty uzyskania 
przychodu

- ►

Werbungskosten koszty 
uzyskania przychodu

- ►
Andere Einkünfte z.B. aus Gewerbebetrieb,
Kapitalvermögen,  Vermietung  u. Verpachtung 
Posostałe przychody np. z działalności gospodarczej,  
kapitału
wynajmu lub dzierżawy

Andere Einkünfte z.B. aus Gewerbebetrieb, 
Kapitalvermögen,  Vermietung  u. Verpachtung 
Posostałe przychody np. z działalności gospodarczej, kapitału
wynajmu lub dzierżawy

Art der Einkünfte / rodzaj przychodów Art der Einkünfte / rodzaj przychodów

Unterschrift/Podpis Zapewniam, że powyższe dane są według mojej wiedzy prawdziwe
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.   
Datum / data Datum / data

Unterschrift Stpfl./Ehemann   Podpis osoby podlegającej opodatkowaniu/ męża Unterschrift Ehefrau/ podpis żony

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde Poświadczenie zagranicznego organu podatkowego

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego

Es wird hiermit bestätigt, / Niniejszym poświadczamy,
1.   dass die genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 20        ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte(n);

  że wyżej wymieniona/e osoba/osoby podlegające opodatkowaniu, w r.20      miała/miały swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju;
2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse

in Widerspruch steht.
że nic nam nie wiadomo o tym, żeby powyższe dane dotyczące warunków osobistych oraz dochodów były niezgodne z prawdą.

Ort / Miejscowość Datum / data     Dienststempel und Unterschrift / Pieczęć i podpis



           Bescheinigung EU/EWR - deutsch/polnisch  1. Ausfertigung für das deutsche Finanzamt
Zaświadczenie UE/EOG – niemiecko/polskie 1. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego

Bescheinigung EU/EWR  Zaświadczenie / kraje UE/EOG
Der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung   20
- für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
- für Angehörige des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU/des EWR tätig sind

(§ 1 a Abs. 2 Eikommensteuergesetz)
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    Angaben zur Person Dane osobowe
Steuerpflichtige Person (Stpfl.),bei Ehegatten: Ehemann
Osoba podlegająca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: mąż

Ehefrau / żona 

Name / Nazwisko Name / Nazwisko

Vorname / Imię Vorname / Imię

Geburtsdatum / Data urodzenia Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo Geburtsdatum / Data urodzenia Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo

Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania

Postleitzahl, Wohnort  /  Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Postleitzahl, Wohnort  /  Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Straße, Hausnummer  / ulica i numer domu Straße, Hausnummer  / ulica i numer domu

Verheiratet seit dem
Żonaty/mężatka od dn.

Verwitwet seit dem
Wdowiec/wdowa od dn.

Geschieden seit dem
Rozwiedziony /a od dn.

Dauernd getrennt lebend seit dem
W trwałej separacji od dn.

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen Przychody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania

Stpfl./Ehemann   Osoba podlegająca opodatkowaniu/mąż Ehefrau /żona
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Bruttoarbeitslohn 
Wynagrodzenie
 brutto

Bruttoarbeitslohn 
Wynagrodzenie
 brutto

Werbungskosten 
koszty uzyskania 
przychodu

- ►

Werbungskosten koszty 
uzyskania przychodu

- ►
Andere Einkünfte z.B. aus Gewerbebetrieb,
Kapitalvermögen,  Vermietung  u. Verpachtung 
Posostałe przychody np. z działalności gospodarczej,  
kapitału
wynajmu lub dzierżawy

Andere Einkünfte z.B. aus Gewerbebetrieb, 
Kapitalvermögen,  Vermietung  u. Verpachtung 
Posostałe przychody np. z działalności gospodarczej, kapitału
wynajmu lub dzierżawy

Art der Einkünfte / rodzaj przychodów Art der Einkünfte / rodzaj przychodów

Unterschrift/Podpis Zapewniam, że powyższe dane są według mojej wiedzy prawdziwe
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.   
Datum / data Datum / data

Unterschrift Stpfl./Ehemann   Podpis osoby podlegającej opodatkowaniu/ męża Unterschrift Ehefrau/ podpis żony

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde Poświadczenie zagranicznego organu podatkowego

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego

Es wird hiermit bestätigt, / Niniejszym poświadczamy,
1.   dass die genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 20        ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte(n);

  że wyżej wymieniona/e osoba/osoby podlegające opodatkowaniu, w r.20      miała/miały swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju;
2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse

in Widerspruch steht.
że nic nam nie wiadomo o tym, żeby powyższe dane dotyczące warunków osobistych oraz dochodów były niezgodne z prawdą.

Ort / Miejscowość Datum / data     Dienststempel und Unterschrift / Pieczęć i podpis
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