
 

 

 

IRLANDIA- ROZLICZENIE INDYWIDUALNE – INSTRUKCJA 

PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 

 Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 
 

1. Formularz zgłoszeniowy – dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu 

oznaczonym ( ). 

. 

 

  Dokumenty, które należy załączyć: 
 

1. Wszystkie ORGINAŁY dokumentów od pracodawcy: P60(roczna karta podatkowa), P45 (karta po-

datkowa wystawiona na koniec pracy przez pracodawcę) lub PAYSLIPY ( odcinki z wypłat). 
 

2. Kopię DOWODU OSOBISTEGO  
 

 

Podpisz umowę: 

 

Proszę wypełnić i podpisać umowę w dwóch egzemplarzach ( w miejscu „Zleceniodawca”) oraz na pierwszej 

stronie postawić parafkę. Wysłać nam obie podpisane umowy. Podpiszemy je i odeślemy jedną do Pana/Pani. 

  Wszystkie dokumenty odeślij do nas: 

 

Fenixtax2 sp. zoo 

ul. Stojałowskiego 1 

43-300 Bielsko-Biała 

   Płatność na usługę: 

 

Opłata: 

Płatność z góry  350 zł 

 
Dane do przelewu: 

 

Fenix Tax sp zoo, ul. Stojałowskiego 1 43-300 Bielsko-Biała 

Numer rachunku bankowego: PL 421050 1070 1000 0090 3196 6758 

 



 

 

 

Umowa nr …………………… 

Zawarta w dniu ……………… o świadczeniu usług mającą na celu rozliczenie podatku dochodowego za 

okres pracy za granicą. Pomiędzy Fenixtax2  sp zoo z siedzibą w 43-300 Bielsko Biała, ul. Stojałowskiego 1, NIP 

5472208242   zwaną dalej Zleceniobiorcą,  a 

Panem/Panią ……………….………..………………, adres: .……………………………….…………………………., 

Tel. ………………………….…….…, e-mail: ………………..……………………….,  zwanym dalej Zleceniodawcą. 

§1 
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dokumenty podatkowe do rozliczenia podatku dochodowego za 

okres  przepracowany zagranicą w roku podatkowym ……………. . Zleceniobiorca zobowiązuje się do zacho-

wania poufności w stosunku do treści dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że wypełnił formularz zgłoszeniowy, który jest zgodny ze stanem faktycznym i 

podpisał  dokumenty  (P50, rent 1, upoważnienie, formularz zgłoszeniowy) oraz, że zapoznał się ze standarda-

mi zwrotu w Irlandii. 

3. Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o zwrot podatku przed irlandzkim Urzędem Skarbowym jest P45 

lub P60. 

 

§2 
1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za : 

a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy skarbowe. 

b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie skarbowym lub urzędzie pocztowym 

c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy skarbowe 

d) dokumenty złożone przez Zleceniodawcę zawierające błędy i pomyłki 

e) inne niezawinione zdarzenia 

f) czas oczekiwania na decyzję z Urzędu Skarbowego 

2. Wszelkie roszczenia z tytułu nieprawidłowości wypełnienia dokumentów rozliczenia rocznego (Payslip, P-45, 

P-60) zleceniodawca może dochodzić u pracodawcy. 

 

§3 
1. Zleceniobiorca  pobiera prowizję za usługę w wysokości 300 zł odzyskanego zwrotu podatku. Opłata obejmuje 

złożenie dokumentów w odpowiednim Urzędzie Skarbowym  

2. Wszelkie inne czynności podjęte przez Zleceniobiorcę będą dodatkowo odpłatne . Opłata zostanie naliczona in-

dywidualnie w zależności od poczynionego nakładu pracy.  

3. W przypadku gdy Zleceniodawca zleci wykonanie usługi za pośrednictwem biura współpracującego z Fenixtax 

umowa staje się ważna po otrzymaniu opłaty za wykonanie usługi 

§4 
1. Klient otrzyma zwrot podatku w formie czeku i realizuje ten czek samodzielnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca (parafka) 

                                                      



 
 

. 

 

 

 

 

 

 

§6 
1. Zleceniodawca zobowiązuje się nie występować samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich o zwrot po-

datku przed irlandzkim Urzędem Skarbowym w czasie obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§7 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę zostanie on obciążony kosztami administracyjnymi 

w wysokości 300 zł. 

. 

 

§8 
1. Niniejsza umowa została  zawarta  w dwóch  jednakowych  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu za wykonaną usługę.  

3. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę dla potrzeb niezbęd-

nych dla rozliczenia podatku dochodowego w Anglii, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.  

 §9 

1. Zleceniodawca informuje, iż czas oczekiwania na zwrot podatku waha się od 3 do 9 miesięcy. Firma Fenix Tax 

nie bierze odpowiedzialności za czas oczekiwania na zwrot. 

 

Zleceniobiorca (Fenix Tax)  Data i podpis Zleceniodawcy 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fenixtax2 sp zoo ul. Stojałowskiego 1 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) Rozporzą-

dzenie 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 da-

nych 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 Da-

nych; 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 obo-

wiązków 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 prze-

dłużony 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 wo-

bec przetwarzania danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochro-

ny Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana na-

rusza 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: zagra-

niczny urząd skarbowy właściwy dla podatnika, administratorowi oprogramowania służącego do obsługi biu-

ra, 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 obo-

wiązujących przepisów prawa. 

  

 

mailto:biuro@fenixtax.pl


 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

IRLANDIA str 1 

 

Dane do rozliczenia podatkowego w Irlandii za rok: 201_   201_     201_     201_ 

 

Dane osobowe 

1. Imię/Name  5. Data urodzenia _ _-_ _-_ _ _ _ 

2. Nazwisko  6. PESEL  

3. Telefon  7. PPS -  number  

4. E-mail  8.Narodowość  

9. Adres zamieszkania w Polsce  

10. Adres zamieszkania w Irlandii  

13.Czy zamierzasz powrócić do pracy w Irlandii 

przed końcem roku?/ Do you intend to return to 

work in Ireland before the end of the year? 

Tak  Nie  

 

14. Stan cywilny  

15. Imię i nazwisko współmałżonk  

16. Data zawarcia związku małżeńskiego _ _- _ _- _ _ _ _ 

17. Data urodzenia współmałżonka _ _- _ _- _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

IRLANDIA str 2 

 

 

 

Data i podpis Zleceniodawcy 

 



 

 

 

 

 

 

Historia zatrudnienia w Irlandii 

Data rozpoczęcia 

pracy/date of 

beginning your 

employment 

Data zakończenia 

pracy/date of finishing 

your emplayment 

Dane pracodawcy (nazwa, adres, telefon) 

/employer exact name,emplayer exact address,code city 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

 

 

Konto bankowe - informacje 

1.Właściciel rachunku  

2.Nazwa Banku  

3.Swift code  

4.Nr rachunku bankowego   

PL _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 

5.Adres Banku  




