
Dokumenty które należy wypełnić lub potwierdzić w polskim Urzędzie Skarbowym

 
 

Dokumenty które należy załączyć 

 Kopia wszystkich jaaropgraafów za dany rok rozliczeniowy (opcjonalnie ostatni solaris).

 

Dowód wpłaty. 

 

 DOFINANSOWANIE DO UBEZPIECZENIA L  „ZORGTOES AG” 
 INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Instrukcja

DOFINANSOWANIE DO UBEZPIECZENIA „ZORGTOESLAG” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – dokładnie wypełnij (DRUKOWANYMI LITERAMI)  i podpisz

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:

Potwierdzenie numeru konta z Banku (w przypadku gdy klient posiada rachunek bankowy w Polsce 
i przelew ma być dokonany na ten rachunek przez holenderski Urząd Skarbowy) 

Ważne, aby podatnik był właścicielem, lub współwłaścicielem konta. Jeżeli składasz rozliczenie
podatku  jednocześnie z dofinansowaniem do ubezpieczenia wystarczy jedna rejestracja konta 

 REJESTRACJA NUMERU KONTA POLSKIEGO W URZĘDZIE - podpisz w miejscu oznaczonym ( X), 

 jeżeli chcesz, aby holenderski urząd skarbowy przelał zwrot podatku na konto w banku polskim. 

 Wypełniony formularz wraz z kopią dowodu osobistego w kolorze oraz odpowiednim potwierdzeniem 

 

z banku o posiadaniu rachunku należy wysłać do Urzędu Skarbowego w Holandii samodzielnie 

 

(adres w znajduje się w dokumencie)



Wszystkie dokumenty odeślij do nas pocztą lub mailowo. 

  Adres:

  Fenix Tax sp. z o.o.

  ul. Żywiecka 155 a

  43-300 Bielsko-Biała 

  Adres mailowy: biuro@fenixtax.pl

  

  Płatność z góry: 200zł

  Dane do przelewu: 

  Fenix Tax sp. z o.o.

  ul. Żywiecka 155 a

  43-300 Bielsko-Biała

  Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko

  Numer rachunku bankowego: PL 42 1050 1070 1000 0090 3175 1903

Instrukcja













ADRES URZĘDU

  Belastingdienst/Centrale administratie

  Postbus 9055

  7300 GT Apeldoorn

  Holandia

An das Belastingdienst

Nehmen Sie bitte das unten angegebene Kontonummer in Ihre Databank auf, damit ich in Zukunft 

die Steuererstattungen problemlos von das Belastingdient bekommen kann. Die Kopie des 

Personalausweises und die Bestatigung von der Bank, dass ich der Kontoinhaber bin, fuge ich 

Ihnen bei.

Fuer eine baldige Bearbeitung danke ich Ihnen im Voraus

Rejestracja numeru konta

Masz problem z wypełnieniem dokumentów?
 

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

 
Kontoinhaber/ Imię i Nazwisko właściciela 
konta

 
 
Burgerservicenummer BSN/ NIP w Holandii

 
 
Strasse/ulica

 
 Postcode/Kod pocztowy

 
 Ort/ Miejscowość

 
 Kontonummer (Iban)/ Numer konta 

 
 BIC Code / Swift code

 

 

Unterschrift / Zleceniodawca: data i podpis
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