
Dodatkowe dokumenty które należy wypełnić 

Instrukcja

 
 

 
 
 

 FREISTELLUNGSBESCHEINIGUNG - DLA SPÓŁEK OSOBOWYCH
 INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Dokumenty które należy poświadczyć lub dołaczyć

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

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:

NIEMCY - WNIOSEK O REJESTRACJĘ PODATKOWĄ  
ORAZ ZWOLNIENIE Z PODATKU OD USŁUG BUDOWLANYCH

FREISTELLUNGSBESCHEINIGUNG - DLA SPÓŁEK OSOBOWYCH  

Pismo przewodnie do wniosku - należy podpisać w miejscu - Mit freun dlichen Grussen  

Dodatkowy wniosek do rejestracji podatkowej - podpisz w miejscu - Unterschrift 

Wniosek o rejestrację podatkową firm - podpisz w miejscu - Unterschrift  

Wniosek o Freistellungsbescheinigung - podpisz w miejscu - Unterschrift 

Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik do formularza zgłoszeniowego wykaz umów z kontrahentami 
oraz pracowników (jeśli posiadasz)  

 
 

 

KRS plus tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki.

Kopię umów z kontrahentami w Niemczech jeśli takie umowy zostały zawarte. 

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

Rachunki  wystawiona na rzecz zleceniodawców niemieckich

Podpisz w miejscach oznaczonych następujące formularze rejestracyjne:

Umowa spółki plus tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki. 



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

 

 

 

 
900 zł – płatność z góry

 

                     

  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, złożenia wniosku o zwolnienie z podatku od usług budowlanych 

Freistellungsbescheinigung oraz rejestracja podatkowa spółki.

 

Umowa nr.........

Zawarta w dniu  

pomiędzy firmą Fenixtax 1 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 zwolnienie z podatku od usług 
budowlanych. 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. W przypadku braku odpowiedzi na wszystkie 
zapytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym Zleceniobiorca 
nie ponosi odpowiedzialności za wydanie decyzji odmownej 
odnośnie zwolnienia z podatku o od usług budowlanych 

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 900 zł. Opłata obejmuje 
wyłącznie wypełnienie i złożenie wniosku o zwolnienie z podatku 
od usług budowlanych 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 od 
złożoności sprawy i nie są przedmiotem niniejszej umowy. 
Zleceniobiorca po wysłaniu deklaracji podatkowej 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 o 
zwolnienie z podatku od usług budowlanych 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 
rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z podatku od usług 
budowlanych Zleceniodawcy przysługuje bezpłatne pismo 
ponaglające Urząd Skarbowy do wydania decyzji. 
Zleceniodawca nie ma jednak prawa do wysuwania 
jakichkolwiek roszczeń/odszkodowań wobec Zleceniobiorcy za 



Zleceniodawca: data i podpisZleceniobiorca: podpis

Umowa

przedłużający się okres oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji 
podatkowej 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 
Fenixtax 1 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. 





Formularz Zgłoszeniowy

 
 

 
 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PODATKOWEJ REJESTRACJI 
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW -  DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
PROSZĘ WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA

INFORMACJE OGÓLNE - WNIOSKODAWCA

Nazwa
przedsiębiorstwa 

Data powstania 
spółki

Numer KRS
Sąd rejestrowy

Imię Nazwisko

Adres

Prokurenci i pełnomocnicy spółki

Filie i oddziały spółki (wypełniamy jeśli dotyczy)

Adres siedziby

Data powstania 
filii i oddziału

Numer KRS
Sąd rejestrowy

Od kiedy są rzeczywiście świadczone są usługi budowlane w Niemczech ?  . .d d m m r r r r

Czy wynajęty w Niemczech lokal służy wyłącznie do noclegu pracowników spółki?  TAK        NIE        

TAK        NIE        Czy wynajęty w Niemczech lokal użytkuje jedna osoba?

Jeśli nie podaj liczbę osób:  

Miejscowość: 

Ulica: 

Numer telefonu: 

Wypełnij tylko wtedy jeśli masz siedzibę firmy w Niemczech 

Miejscowość: 

Ulica: 

Numer telefonu: 

Czy spółka posiada siedzibę 
w Polsce? Jeśli tak podaj adres TAK        NIE        

Czy spółka posiada siedzibę 
w Niemczech? Jeśli tak podaj adres TAK        NIE        



TAK        NIE        

TAK        NIE        

TAK        NIE        

 
 

 
Formularz Zgłoszeniowy

TAK        NIE        
Czy spółka wnioskuje o zaświadczenie o zwolnieniu zgodnie z par 48b ustawy 
o podatku dochodowym? (zwolnienie z podatku od usług budowlanych)     

Czy spółka została już zarejestrowana podatkowo w jednym z niemieckich 
urzędów finansowych? 

Kto jest odpowiedzialny za reprezentowanie spółki? (np. dyrektor) podaj imię i nazwisko

Czy spółka prowadzi działalność także poza terenem Niemiec? 

Czy spółka działa także w innych branżach poza budowlaną ? 

Jaką działalność spółka prowadzi w Niemczech? Uwaga!!! Przy zgłaszaniu różnych rodzajów 
działalności w granicach RFN u należy koniecznie podać ich poszczególny zakres czasowy.  

. .d d m m r r r r. .d d m m r r r r -

. .d d m m r r r r. .d d m m r r r r -

. .d d m m r r r r. .d d m m r r r r -

. .d d m m r r r r. .d d m m r r r r -

Czy spółka dysponuje urządzeniami i wyposażeniem, które służą przedsiębiorstwu? 

(np. baraki budowlane, szopy narzędziowe, baraki mieszkalne, biuro płac, pomieszczenia biurowe, warsztaty itp.?) 

Jeśli tak, podaj gdzie - dokładny adres oraz datę od kiedy

TAK        NIE        

. .d d m m r r r r

Czy spółka wykonuje obecnie prace na wielkim placu budowy?
JEŻELI TAK TO PODAJ DOKŁADNY ADRES BUDOWY: 

TAK        NIE        

TAK        NIE        Czy spółka współpracuje na budowach z innymi  przedsiębiorcami?



Formularz Zgłoszeniowy

W jaki sposób spółka pozyskuje 
zlecenia w  Niemczech ?

Inne osoby pomagają mi w szukaniu lub udzielaniu zleceń
Inne możliwości prosimy bliżej wyjaśnić:  

W jaki sposób spółka pokrywa koszty utrzymania oraz produkcyjne w fazie rozruchu/początkowej? 
(proszę opisać)   

Czy istnieje osoba uprawniona do odbioru przeznaczonej dla przedsiębiorstwa 
korespondencji w Niemczech? Jeśli tak to podaj dokładne dane tej osoby 
wraz z adresem zamieszkania 

TAK        NIE        

Dane dotyczące kont bankowych przedsiębiorstwa 

Nazwa banku 

BLZ (Bankleitzahl) 
w przypadku banku niemieckiego 

Numer konta 

Pełnomocnik 

Czy dane konto ma być użyte do ewentualnych zwrotów podatku? 

Jakie będą przewidywane obroty 
w pierwszym i drugim roku 
gospodarczym osiągnięte 
na terenie Niemiec 
 

1 rok gospodarczy                                   EUR

2 rok gospodarczy                                   EUR

Czy spółka zatrudnia pracowników? 

Jeśli tak to podaj ilość zatrudnionych osób
 
ilość w Polsce: 

ilość w Niemczech:  

 

TAK        NIE        

TAK        NIE        



Formularz Zgłoszeniowy

Ważniejsze składniki spółki 

w Polsce lub w innych krajach 

Proszę opisać w kilku słowach 

gdzie się znajdują oraz 

kto jest właścicielem 

Biura

Obiekty produkcyjne

Obiekty handlowe

Inne nieruchomości         

Wspólnicy spółki

Imię Nazwisko

Wartość udziałów %

Imię Nazwisko

Wartość udziałów %

Imię Nazwisko

Wartość udziałów %

Imię Nazwisko

Wartość udziałów %

Obroty spółki 

(wypełniamy kraje w których 

spółka uzyskała obroty)  

Rok aktualny Rok poprzedni

Niemcy

Polska

Inne kraje UE

Reszta świata



Formularz Zgłoszeniowy

Załączone dokumenty

KRS + tłumaczenie na język niemiecki

Wykaz zrealizowanych w Niemczech zleceń     

Wszystkie faktury wystawione na rzecz kontrahentów w Niemczech

Certyfikat rezydencji podatkowej spółki

Kontrakty podpisane ze zleceniodawcami na terenie Niemiec

Wykaz zatrudnionych w Niemczech pracowników lub oświadczenie o ich braku

Zleceniodawca: data i podpis

Masz problem z wypełnieniem dokumentów?
 

Zadzwoń na 33 829 22 91 lub napisz na biuro@fenixtax.pl

ZGODNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją 

zwrotu podatku oraz celów marketingowych.



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 



Antrag auf
 Freistellungsbescheinigung

Antrag auf Ausstellung einer Freistellungsbescheinigung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantragen wir die Ausstellung einer Freistellungsbescheinigung gem. §48b 
EStG des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe vom 
30.08.2001 für unser Unternehmen. 

Mit freundlichen Grussen 

FIRMA

 An das Finanzamt 

 Betrifft: Steuernummer 

Datum
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