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INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

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 ZWROT PODATKU BUDOWLANEGO

Wykaz potrzebnych dokumentów - Certyfikat rezydencji podatkowej potwierdź 
w przynależnym polskim Urzędzie skarbowym 

Dokumenty które należy wypełnić i podpisać

                     

 
 

 
  

 

 
 

Kopia deklaracji -  należy koniecznie dołączyć potwierdzenie od zleceniodawcy w formie
kopii wysłanej deklaracji  o zapłaconym podatku od usług budowlanych

Umowa - podpisz w oznaczonych miejscach 

NIE WYPEŁNIAJ - PODPISZ W MIEJSCU UNTERSCHRIFT



Wszystkie dokumenty odeślij do nas pocztą lub mailowo. 

  

  

  

  

  

  

  

Instrukcja

  Adres:

  Fenix Tax1 sp. z o.o.

  ul. Żywiecka 155 a

  43-300 Bielsko-Biała 

  Adres mailowy: biuro@fenixtax.pl

 

 
Opłata: Płatność z góry 350 zł

  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 



 o świadczeniu usług związanych z wnioskiem o zwrot podatku od usług budowlanych 

 za okres pracy za granicą. 

 §1 
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dokumenty potrzebne 
do złożenie wniosku o zwrot podatku od usług budowlanych. 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do dochowania poufności 
w stosunku do treści dokumentów przekazanych przez 
Zleceniodawcę. 

2. Zleceniodawca niniejszym upoważnia Zleceniobiorcę do 
reprezentowania go przed wszelkimi organami administracji 
publicznej, urzędami skarbowymi, osobami fizycznymi i prawnymi 
w sprawach dotyczących przed-miotu umowy 

§2 
1. 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 

§3 
1. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do 
wniesienia opłaty w wysokości 350 PLN, za każdy rok 
rozliczeniowy. 

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. W przypadku wystąpienia samodzielnego lub za 
pośrednictwem osób trzecich o zwrot podatku po podpisaniu 
niniejszej umowy, Zleceniobiorca zwolniony będzie z obowiązku 
świadczenia usługi na rzecz Zleceniodawcy 

§4 
4. Zleceniobiorca nie odpowiada za: 
x nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe 

urzędy podatkowe, 
x zaginięcie dokumentacji w Urzędzie Podatkowym lub 

urzędzie pocztowym, 
x treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy 

podatkowe, 
x dokumenty złożone przez Zleceniodawcę zawierające błędy 

 

Umowa nr.........

Zawarta w dniu 

pomiędzy firmą Fenix Tax1 Sp. z o.o. , NIP 9372735671

reprezentowaną  przez 

właściciela Krzysztofa Wojtalę,

zwaną dalej Zleceniobiorcą,

a Panem/Panią

 zwany/a dalej Zleceniodawcą.

Umowa

adres:

Zleceniodawca: data i podpis



i pomyłki. 
§5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiana ni-niejszej umowy 
wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy 
rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla sie-dziby 

Zleceniobiorcy. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§6 
1. Za okres rozpatrywania wniosku Firma Fenix Tax nie ponosi 
odpowiedzialności. 

Umowa

Zleceniodawca: data i podpisZleceniobiorca: podpis



 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 
lit. 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 ZWROTU PODATKU OD USŁUG BUDOWLANYCH

INFORMACJE OGÓLNE - WNIOSKODAWCA

Nazwa firmy 

Adres

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.

Dane dotyczące kont bankowych przedsiębiorstwa 

Nazwa banku 

BLZ (Bankleitzahl) 
w przypadku banku niemieckiego 

Numer konta 

Czy dane konto ma być użyte do ewentualnych zwrotów podatku? TAK        NIE        

Swiftcode 





An das Finanzamt

Steuernummer

Identifikationsnummer

Antrag auf Erstattung von
Abzugsbeträgen (§ 48c Abs. 2 EStG)

Der Antrag auf Erstattung von Abzugsbeträgen im Sinne des § 48 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ist nach amtlich vorgeschriebenem
Muster zu stellen und zu unterschreiben (§ 48c Abs. 2 Satz 3 EStG).

Der Antrag ist bis zum Ablauf (31. Dezember) des zweiten Kalenderjahrs zu stellen, das auf das Jahr folgt, in dem der Abzugsbetrag angemeldet
worden ist; weitergehende Fristen nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bleiben unberührt (§ 48c Abs. 2 Satz 3 EStG).
 
Eine Erstattung von Abzugsbeträgen kommt nur in Betracht, wenn keine Verpflichtung besteht Lohnsteuer anzumelden und eine Veranlagung zur
Einkommensteuer / Körperschaftsteuer nicht durchzuführen ist. Eine Erstattung kann auch erfolgen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass im Veran-
lagungszeitraum keine zu sichernden Steueransprüche entstehen werden.

Die im Fall von Doppelbesteuerungsabkommen erteilte Bescheinigung der ausländischen Steuerbehörde über die steuerliche Erfassung ist beizu-
fügen(§ 48 d Abs. 1 EStG).

Das Finanzamt ist berechtigt, vor der Entscheidung über den Antrag weitere Unterlagen anzufordern, um die Voraussetzungen der Steuerpflicht
in tatsächlicher Hinsicht zu überprüfen. Die gesetzlichen Auskunfts- und Mitwirkungspflichten ergeben sich aus § 90 der Abgabenordnung (AO). 
Dies gilt auch dann, wenn bereits in der Vergangenheit die steuerlichen Verhältnisse überprüft wurden, da ein Bauunternehmen durch die 
aktuellen Vertragsabschlüsse bzw. deren Art der Abwicklung in die Steuerpflicht hineinwachsen kann.

Weiße Felder bitte ausfüllen oder ankreuzen ×

Zeile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

A. Antragsteller(in)

Firma, Name

Straße, Hausnummer Postleitzahl Postfach

Postleitzahl, Ort Telefon-Nr.

B. Empfangsbevollmächtigter (wenn von A. abweichend)

Firma, Name

Straße, Hausnummer Postleitzahl Postfach

Postleitzahl, Ort Telefon-Nr.

C. Antrag
Hiermit wird die Erstattung der auf der Rückseite näher bezeichneten Abzugsbeträge beantragt. Die vom Leistungsempfänger erstellten
Bescheinigungen im Sinne des § 48a Abs. 2 EStG sind diesem Antrag beigefügt.

D. Begründung
Im Kalenderjahr der Einbehaltung

besteht keine Verpflichtung zur Abgabe von Lohnsteueranmeldungen. Ferner kommt eine Veranlagung zur Einkommen- bzw. Körperschaft-
steuer nicht in Betracht.

entstehen keine zu sichernden Steueransprüche.

Bezeichnung des Überweisungsempfängers

Straße, Hausnummer Postleitzahl Postfach

Postleitzahl, Ort Telefon-Nr.

Bankleitzahl Kontonummer

IBAN

Bei der Anfertigung dieses Antrags hat mitgewirkt:E. Unterschrift
Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Antrag wahrheitsgemäß
nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

Datum, eigenhändige Unterschrift des / eines Vertretungsberechtigten

StAb-Bau (2012) Antrag - auf Erstattung von Abzugsbeträgen (§ 48c Abs. 2 EStG) - Nov 2012

BIC

Kontoführendes Institut, Ort
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Zeile

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

F. Leistungsempfänger

Lfd. Nr. Name und Anschrift Voranmeldungszeitraum Betrag
€ Ct
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