
 
 
 
 

NIEMCY 

 

 

WNIOSEK O REJESTRACJĘ PODATKOWĄ FIRMY I FREISTELLUNGSBESCHEINIGUNG– 

PŁATNOŚĆ Z GÓRY 

INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 

 

Dokumenty które należy poświadczyć lub dołączyć 

 

1. Dowód rejestracji podatkowej- (Anssasigkeitbescheinigung) – potwierdź w przynależnym polskim 

Urzędzie Skarbowym.  

2. Kopia dowodu osobistego 

3. Wpis do ewidencji lub KRS  plus tłumaczenie na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. 
 

 

 

 

Podpisz w miejscach oznaczonych następujące formularze rejestracyjne: 

 
1. Wykaz polskich dochodów –proszę o potwierdzić w biurze rachunkowych obsługującym firmę 

2. Wniosek o zwrot- należy podpisać w miejscu  Unterschrift 

 

 

 

Dodatkowe dokumenty które należy pobrać od Zleceniodawcy w Niemczech 
Dokument który powinni Państwo otrzymać od Zleceniodawcy to: 

- Anmeldung uber den Steuerabzug bei Bauleistungen- jest to forma deklaracji którą Zleceniodawca wysyła do 

niemieckiego Urzędu Skarbowego podając kwotę faktury którą otrzymał od Zleceniobiorcy równocześnie 

oblicza należny podatek od usług budowlanych w wysokości 15 % od kwoty wystawionej faktury i odprowadza 

do Urzędu. 

Podpisz umowę: 

 
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. 

 

Wszystkie dokumenty odeślij do nas: 

 

Fenixtax2 sp zoo 

ul. Stojałowskiego 1 

43-300 Bielsko-Biała  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dane do przelewu – w przypadku płatności z góry: 

 

Opłata: 

Płatność z góry: 300 zł za rok rozliczeniowy 

 
Dane do przelewu:  
Fenixtax2  sp zoo , ul Stojałowskiego 1, 43-300 Bielsko-Biała 

Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko 

Numer rachunku bankowego:  PL42 1050 1070 1000 0090 3196 6758 

 

 

 

 

 

Ważne informacje dodatkowe: 

Niemiecki Urząd Skarbowy zwraca zapłacony podatek od usług budowlanych (Bauabzusteuer) wyłącznie w przypadku 

gdy: 

 

- Firma budowlana nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,  na bieżąco raz w roku 

informuje Urząd Skarbowy o swoich zleceniach a w przypadku firm polskich obowiązkowe jest dostarczenie 

certyfikatu rezydencji podatkowej.  

 

W przypadku jednoosobowych firm budowlanych zarejestrowanych na terenie Niemiec jest konieczność składania w 

terminie rocznych deklaracji podatkowych tylko w taki sposób niemiecki Urząd Skarbowy może ustalić brak 

zobowiązań podatkowy i wypłacić zwrot podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) 

 

 
 

 



 
 

 

Umowa nr …………………………………………   

 

 

Zawarta w dniu ……………………  o świadczeniu usług związanych z wnioskiem o zwrot podatku od usług 

budowlanych 

Pomiędzy firmą Fenixtax2 sp zoo , 43-300  Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 1, NIP 5472213941, , zwaną dalej 

Zleceniobiorcą, 

a, 

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

Tel. ……………………………………………, email:……………………………………………………….., zwany/a 

dalej Zleceniodawcą.   
§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 admi-

nistracji 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 zobo-

wiązania Zleceniodawca nie podnosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji przedmiotu umowy 

§3 

1. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości 300 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. Umowa wygasa z chwilą wysłania przez Zleceniobiorcę wniosku o zwrot podatku od usług budowlanych 

(Bauabzugsteuer) 

4. Wszelkie dodatkowe czynności takie jak sporządzenie pisma, odwołania do Urzędu, odpowiedzi na 

zapytania Urzędu Skarbowego są dodatkowo płatne i nie są przedmiotem niniejszej umowy, będą wy-

ceniane indywidualnie w zależności od złożoności sprawy.Zleceniobiorca po wysłaniu deklaracji po-

datkowej ma prawo odmówić wykonania dodatkowych czynności jeżeli uzna że nie są one zgodne z 

prawem podatkowym danego kraju. 
5. W przypadku wystąpienia samodzielnego lub za pośrednictwem osób trzecich o zwrot podatku Bauabzugsteuer 

po podpisaniu niniejszej umowy, Zleceniobiorca zwolniony będzie z obowiązku świadczenia usługi na rzecz 

Zleceniodawcy 

6. W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji podatkowej Zleceniodawcy 

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 deklaracji podatkowej przez właściwy Urząd Skarbowy 

 

 

Podpis Zleceniodawcy 

 

 

 

 



 
 

 

 

7. Klient ma prawo zrezygnować z usługi po podpisaniu niniejszej umowy, jednak tylko w przypadku 

gdy wniosek o zwrot podatku od usług budowlanych  będący   przedmiotem niniejszej umowy nie zo-

stała wysłana do zagranicznego Urzędu Skarbowego. W przypadku rezygnacji klienta zostanie nali-

czona opłata manipulacyjna ze względu na poświęcony mu czas podczas przyjmowania dokumentów 

związanych z złożeniem wniosku o zwrot podatku od usług budowlanych. Opłata manipulacyjna wy-

nosi równowartość kwoty wniesionej za wykonanie usługi 
 

 

 

§4 

1.   Zleceniobiorca nie odpowiada za: 

 nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe, 

 zaginięcie dokumentacji w Urzędzie Podatkowym lub urzędzie pocztowym, 

 treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe, 

 dokumenty złożone przez Zleceniodawcę zawierające błędy 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleceniobiorca (Fenix Tax)  Data i podpis Zleceniodawcy 
 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy z klientem 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fenixtax2 sp zoo prowadząca działalność gospodarczą  w 

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) 

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 Pana/Pani usługę. Poza wskazanymi , 

Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Podpis Zleceniodawcy  

                                                  

 

mailto:biuro@fenixtax.pl




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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F. Leistungsempfänger

Lfd. Nr. Name und Anschrift Voranmeldungszeitraum Betrag
€ Ct




