
W razie dodatkowych pytań służymy pomocą,
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tel. +48 77 483 85 06
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ul. Pocztowa 14
47-400 Racibórz
tel. +48 32 415 32 90
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Data urodzenia najmłodszego dziecka

Imię Nazwisko

Panieńskie Data urodzenia

Kod pocztowy

Miejscowość Tel.

E-mail

Adres

Prosimy o podanie dokładnych dat pracy w Holandii w rozliczanym roku podatkowym. Jeżeli otrzymał/a Pan/i kilka kart podatkowych 
prosimy o podanie czasu pracy dla każdej karty osobno.

Nazwa pracodawcy Data rozpoczęcia pracy Data zakończenia pracy

EU Service Wrocław
Plac Wolności 11, lokal 303
50-071 Wrocław
tel. +48 71 789 39 15
kom. 512 355 064

EU Service Opole
ul. Damrota 
45-064 Opole
tel. +48 77 453 11 67
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ul. Matejki 9
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. +48 77 483 85 06

EU Service Racibórz
ul. Pocztowa 14
47-400 Racibórz
tel. +48 32 415 32 90

od do

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE



Czy współmałżonek lub partner pracował w Holandii w danym roku podatkowym?

NazwiskoImię

Panieńskie Data urodzenia

Do dokumentów załączam Jaaropgaaf – sztuk

TAK NIE

EU Service Wrocław
Plac Wolności 11, lokal 303
50-071 Wrocław
tel. +48 71 789 39 15
kom. 512 355 064

EU Service Opole
ul. Damrota 
45-064 Opole
tel. +48 77 453 11 67

EU Service Kędzierzyn-Koźle
ul. Matejki 9
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. +48 77 483 85 06

EU Service Racibórz
ul. Pocztowa 14
47-400 Racibórz
tel. +48 32 415 32 90

od do

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE



fakturę VAT w przeliczeniu na 
polskie złote, według kursu kupna NBP 
pobieranego w dniu wystawienia faktury 
VAT. Zleceniodawca wyraża zgodę na 
wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury 
VAT bez 

 Przedmiot Umowy:
1. Przedmiotem umowy jest pośred-

nictwo pomiędzy zagranicznym urzędem 
skarbowym, a Zleceniodawcą w celu reali-
zacji usługi, polegającej na przygotowaniu 
i skompletowaniu odpowiednich doku-
mentów rozliczeniowych i dostarczeniu ich 
do właściwego urzędu skarbowego za rok

 

1. Dla realizacji przez Zleceniobiorcę
czynności określonych w § 1 ust.1, Zlece-
niodawca złoży Zleceniobiorcy następują-
ce dokumenty:

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do
aktualizowania danych (adres, telefon), w 
celu zapewnienia Zleceniobiorcy możliwo-
ści nawiązywania na bieżąco kontaktu ze 
Zleceniodawcą.

3. Zleceniodawca zobowiązany jest do
niezwłocznego (jednak nie później niż 
przed upływem 7 dni od chwili otrzymania) 
przedłożenia w dowolnym biurze Zlecenio-
biorcy oryginału lub kserokopii korespon-
dencji jaką otrzyma w przedmiotowej spra-
wie od zagranicznego urzędu skarbowego 
(lub do przesłania korespondencji faksem, 
bądź mailem lub pocztą tradycyjną).

4. Zleceniodawca na swój koszt tłuma-
czy wszelkie dokumenty, w tym również u 
tłumacza przysięgłego.

5. Zleceniodawca osobiście i na własny
koszt wysyła do zagranicznego urzędu 
skarbowego wszystkie odpowiedzi na za-
pytania złożone przez urząd, (list wysłany 
zwykłym „priorytetem”).

6. Zleceniodawca zobowiązuje się nie
anulować pełnomocnictwa udzielonego w 
celu realizacji przedmiotu niniejszej umo-
wy Zleceniobiorcy oraz (i) zobowiązuje 
się nie występować samodzielnie lub za 
pośrednictwem osób trzecich lub innych 

urzędem skarbowym do chwili zakoń-
czenia przez holenderski urząd skarbowy  
postępowania w sprawach wszczętych 

na skutek złożenia przez Zleceniobiorcę  
dokumentów w imieniu Zleceniodawcy na  
mocy niniejszej umowy.

7. W przypadku otrzymania kwoty prze-
kraczającej należny zwrot podatku bądź 
jakichkolwiek innych należnych kwot (w 
tym przyznanych bezpośrednio przez za-
graniczny urząd skarbowy) Zleceniodawca 
zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania zawyżonych kwot do zwrotu 
omyłkowo powstałej nadpłaty na wskazany 
rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

8. W przypadku posiadania przez Zlece-
niodawcę jakichkolwiek zobowiązań pie-
niężnych wobec holenderskiego urzędu 
skarbowego bądź innych holenderskich in-
stytucji, które to zostaną pokryte ze zwrotu 
nadpłaty podatku, Zleceniodawca ma obo-
wiązek zapłacić Zleceniobiorcy za usługę 
pozyskania nadpłaty.

9. Za termin realizacji umowy uważa
się moment wypłaty przez Zleceniobiorcę 
nadpłaty podatku dla Zeceniodawcy.

10. Jeżeli w kolejnych latach podatko-
wych tzn. nie objętych postanowieniami 
niniejszej umowy Zleceniodawca zdecydu-

 
wiązany jest poinformować Zleceniobior-
cę o swojej rezygnacji, w celu usunięcia 
pełnomocnictwa, jakie zostało złożone w 
holenderskim urzędzie skarbowym.

11. W przypadku otrzymania przez
Zleceniodawcę świadczeń typu Kindge-
bonden Budget (dodatek na dzieci) lub 
(i) Zor -
pieczenia), które holenderski urząd wyśle 
na kont -
niodawca wyraża zgodę na co kwartalne 
otrzymywanie powyższych świadczeń na 
konto wskazane w oświadczeniu. Koszty 
bankowe związane z przelewem pokrywa 
Zleceniodawca.

12. W przypadku wspólnego rozliczenia
tzw. „Rozłąkowego”, jeżeli kwota zwrotu 
podatku przyznana przez urząd nie pokryje 
prowizji za usługę Zleceniobiorcy, kwota ta 
zostanie pobrana od partnera Podatkowe-
go, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.

13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie- 
dzialności za następstwa naruszenia przez 
Zleceniodawcę postanowień § 2.

 Upoważnionym do dokonania wszyst- 
kich czynności objętych niniejszą umową 
może być także osoba trzecia wyznaczona 
przez Zleceniobiorcę.

1. Zleceniobiorca nie udziela i nie jest
zobowiązany do doradztwa, konsultacji i  

poniszenia skutków w zakresie realizacji 
Zlecenia, o którym mowa w § 1 niniejszej 
umowy.

2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie- 
dzialności za działania czy zaniechania za-
granicznego urzędu skarbowego związane
z przedmiotem spawy.

3. Zleceniobiorca nie odpowiada i nie
ma wpływu na sposób i termin doko- 
nania przez holenderski urząd skarbowy 
rozliczenia, jak też za skutki wypływające  
z nieprawdziwości czy nieprawidłowości 
danych i informacji podanych przez Zlece-
niodawcę (w tym za dostarczenie błędnej 
lub niekompletnej dokumentacji).

4. Zleceniobiorca w sposób staranny i z
należytą dbałością złoży dokumentację we
właściwym urzędzie skarbowym, jednak  
nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie 
dokumentacji po jej wysłaniu.

5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie-
dzialności za samowolne, nie uzgodnione  
z nim działania Zleceniodawcy w zakresie 
objętym niniejsza umową.

6. Zleceniobiorca nie odpowiada za 
treść i termin wydania decyzji przez holen-
derski urząd skarbowy.

1. EU Service pobierze za swoją usługę 

 Zleceniobiorca jednocześnie oświadcza, 
że nie pobierze dodatkowej prowizji za 
usługę wskazaną w §1 niniejszej umowy. 
Opłata za usługę zostanie pobrana za każdy 
rok podatkowy określony w §1 oddzielnie.

2. Prowizje jakie pobierze bank z tytułu
dokonania lub otrzymania przelewu, będą 
kosztem dla Zleceniodawcy.

3. Na życzenie Zleceniodawcy EU

4. W przypadku opóźnienia terminu
płatności należnego Zleceniobiorcy wy- 
nagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje 
się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki 

umowne w wysokości 1,67 % miesięcznie.

5. Strony ustalają, iż na wypłatę wyna-
grodzenia Zleceniodawcy nie ma wpływu  
fakt powierzenia przez Zleceniodawcę 
czynności, o której mowa w § 1 niniejszej 
umowy innemu podmiotowi bądź samo-
dzielne wykonanie tych czynności przez 
Zleceniodawcę w okresie realizacji niniej-
szej umowy, bądź posiadania jakichkolwiek 
zobowiązań wobec holenderskich instytucji.

 W przypadku braku zapłaty za wykona- 
nie usługi, Zleceniobiorca zastrzega sobie 
prawo przekazania sprawy dochodzenia  

mie windykacyjnej lub kancelarii praw- 
niczej, a wszystkie wynikłe stąd koszty  
poniesie Zleceniodawca, na co Zlecenio-
dawca wyraża zgodę.

 Zleceniodawca zobowiązuje się do infor-
mowania Zleceniobiorcy o zmianie swoje-
go adresu z tym skutkiem, że pismo nadane 
przez Zleceniobiorcę skierowane według 
adresu podanego na umowie będzie uwa-
żane za skutecznie doręczone nawet w  
przypadku adnotacji poczty „adresat nie-
znany” lub podobnej treści.

 W sprawach nieuregulowanych niniej-
szą umową zastosowanie mają odpowied- 
nie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Właściwym sądem dla rozstrzygania 
sporów wynikających z niniejszej umowy, 
jest sąd właściwy dla siedziby Zlecenio- 
biorcy.

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wy-
magają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności.

Umowę sporządzono w dwóch jedno-
brzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

 Niniejsza umowa stanowi jednocześnie
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tel. +48 71 789 39 15
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45-064 Opole
tel. +48 77 453 11 67

EU Service Kędzierzyn-Koźle
ul. Matejki 9
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. +48 77 483 85 06

EU Service Racibórz
ul. Pocztowa 14
47-400 Racibórz
tel. +48 32 415 32 90



fakturę VAT w przeliczeniu na 
polskie złote, według kursu kupna NBP 
pobieranego w dniu wystawienia faktury 
VAT. Zleceniodawca wyraża zgodę na 
wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury 
VAT bez 

 Przedmiot Umowy:
1. Przedmiotem umowy jest pośred-

nictwo pomiędzy zagranicznym urzędem 
skarbowym, a Zleceniodawcą w celu reali-
zacji usługi, polegającej na przygotowaniu 
i skompletowaniu odpowiednich doku-
mentów rozliczeniowych i dostarczeniu ich 
do właściwego urzędu skarbowego za rok

 

1. Dla realizacji przez Zleceniobiorcę
czynności określonych w § 1 ust.1, Zlece-
niodawca złoży Zleceniobiorcy następują-
ce dokumenty:

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do
aktualizowania danych (adres, telefon), w 
celu zapewnienia Zleceniobiorcy możliwo-
ści nawiązywania na bieżąco kontaktu ze 
Zleceniodawcą.

3. Zleceniodawca zobowiązany jest do
niezwłocznego (jednak nie później niż 
przed upływem 7 dni od chwili otrzymania) 
przedłożenia w dowolnym biurze Zlecenio-
biorcy oryginału lub kserokopii korespon-
dencji jaką otrzyma w przedmiotowej spra-
wie od zagranicznego urzędu skarbowego 
(lub do przesłania korespondencji faksem, 
bądź mailem lub pocztą tradycyjną).

4. Zleceniodawca na swój koszt tłuma-
czy wszelkie dokumenty, w tym również u 
tłumacza przysięgłego.

5. Zleceniodawca osobiście i na własny
koszt wysyła do zagranicznego urzędu 
skarbowego wszystkie odpowiedzi na za-
pytania złożone przez urząd, (list wysłany 
zwykłym „priorytetem”).

6. Zleceniodawca zobowiązuje się nie
anulować pełnomocnictwa udzielonego w 
celu realizacji przedmiotu niniejszej umo-
wy Zleceniobiorcy oraz (i) zobowiązuje 
się nie występować samodzielnie lub za 
pośrednictwem osób trzecich lub innych 

urzędem skarbowym do chwili zakoń-
czenia przez holenderski urząd skarbowy  
postępowania w sprawach wszczętych 

na skutek złożenia przez Zleceniobiorcę  
dokumentów w imieniu Zleceniodawcy na  
mocy niniejszej umowy.

7. W przypadku otrzymania kwoty prze-
kraczającej należny zwrot podatku bądź 
jakichkolwiek innych należnych kwot (w 
tym przyznanych bezpośrednio przez za-
graniczny urząd skarbowy) Zleceniodawca 
zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania zawyżonych kwot do zwrotu 
omyłkowo powstałej nadpłaty na wskazany 
rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

8. W przypadku posiadania przez Zlece-
niodawcę jakichkolwiek zobowiązań pie-
niężnych wobec holenderskiego urzędu 
skarbowego bądź innych holenderskich in-
stytucji, które to zostaną pokryte ze zwrotu 
nadpłaty podatku, Zleceniodawca ma obo-
wiązek zapłacić Zleceniobiorcy za usługę 
pozyskania nadpłaty.

9. Za termin realizacji umowy uważa
się moment wypłaty przez Zleceniobiorcę 
nadpłaty podatku dla Zeceniodawcy.

10. Jeżeli w kolejnych latach podatko-
wych tzn. nie objętych postanowieniami 
niniejszej umowy Zleceniodawca zdecydu-

 
wiązany jest poinformować Zleceniobior-
cę o swojej rezygnacji, w celu usunięcia 
pełnomocnictwa, jakie zostało złożone w 
holenderskim urzędzie skarbowym.

11. W przypadku otrzymania przez
Zleceniodawcę świadczeń typu Kindge-
bonden Budget (dodatek na dzieci) lub 
(i) Zor -
pieczenia), które holenderski urząd wyśle 
na kont -
niodawca wyraża zgodę na co kwartalne 
otrzymywanie powyższych świadczeń na 
konto wskazane w oświadczeniu. Koszty 
bankowe związane z przelewem pokrywa 
Zleceniodawca.

12. W przypadku wspólnego rozliczenia
tzw. „Rozłąkowego”, jeżeli kwota zwrotu 
podatku przyznana przez urząd nie pokryje 
prowizji za usługę Zleceniobiorcy, kwota ta 
zostanie pobrana od partnera Podatkowe-
go, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.

13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie- 
dzialności za następstwa naruszenia przez 
Zleceniodawcę postanowień § 2.

 Upoważnionym do dokonania wszyst- 
kich czynności objętych niniejszą umową 
może być także osoba trzecia wyznaczona 
przez Zleceniobiorcę.

1. Zleceniobiorca nie udziela i nie jest
zobowiązany do doradztwa, konsultacji i  

poniszenia skutków w zakresie realizacji 
Zlecenia, o którym mowa w § 1 niniejszej 
umowy.

2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie- 
dzialności za działania czy zaniechania za-
granicznego urzędu skarbowego związane
z przedmiotem spawy.

3. Zleceniobiorca nie odpowiada i nie
ma wpływu na sposób i termin doko- 
nania przez holenderski urząd skarbowy 
rozliczenia, jak też za skutki wypływające  
z nieprawdziwości czy nieprawidłowości 
danych i informacji podanych przez Zlece-
niodawcę (w tym za dostarczenie błędnej 
lub niekompletnej dokumentacji).

4. Zleceniobiorca w sposób staranny i z
należytą dbałością złoży dokumentację we
właściwym urzędzie skarbowym, jednak  
nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie 
dokumentacji po jej wysłaniu.

5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowie-
dzialności za samowolne, nie uzgodnione  
z nim działania Zleceniodawcy w zakresie 
objętym niniejsza umową.

6. Zleceniobiorca nie odpowiada za 
treść i termin wydania decyzji przez holen-
derski urząd skarbowy.

1. EU Service pobierze za swoją usługę 

 Zleceniobiorca jednocześnie oświadcza, 
że nie pobierze dodatkowej prowizji za 
usługę wskazaną w §1 niniejszej umowy. 
Opłata za usługę zostanie pobrana za każdy 
rok podatkowy określony w §1 oddzielnie.

2. Prowizje jakie pobierze bank z tytułu
dokonania lub otrzymania przelewu, będą 
kosztem dla Zleceniodawcy.

3. Na życzenie Zleceniodawcy EU

4. W przypadku opóźnienia terminu
płatności należnego Zleceniobiorcy wy- 
nagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje 
się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki 

umowne w wysokości 1,67 % miesięcznie.

5. Strony ustalają, iż na wypłatę wyna-
grodzenia Zleceniodawcy nie ma wpływu  
fakt powierzenia przez Zleceniodawcę 
czynności, o której mowa w § 1 niniejszej 
umowy innemu podmiotowi bądź samo-
dzielne wykonanie tych czynności przez 
Zleceniodawcę w okresie realizacji niniej-
szej umowy, bądź posiadania jakichkolwiek 
zobowiązań wobec holenderskich instytucji.

 W przypadku braku zapłaty za wykona- 
nie usługi, Zleceniobiorca zastrzega sobie 
prawo przekazania sprawy dochodzenia  

mie windykacyjnej lub kancelarii praw- 
niczej, a wszystkie wynikłe stąd koszty  
poniesie Zleceniodawca, na co Zlecenio-
dawca wyraża zgodę.

 Zleceniodawca zobowiązuje się do infor-
mowania Zleceniobiorcy o zmianie swoje-
go adresu z tym skutkiem, że pismo nadane 
przez Zleceniobiorcę skierowane według 
adresu podanego na umowie będzie uwa-
żane za skutecznie doręczone nawet w  
przypadku adnotacji poczty „adresat nie-
znany” lub podobnej treści.

 W sprawach nieuregulowanych niniej-
szą umową zastosowanie mają odpowied- 
nie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Właściwym sądem dla rozstrzygania 
sporów wynikających z niniejszej umowy, 
jest sąd właściwy dla siedziby Zlecenio- 
biorcy.

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wy-
magają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności.

Umowę sporządzono w dwóch jedno-
brzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

 Niniejsza umowa stanowi jednocześnie

EU Service Wrocław
Plac Wolności 11, lokal 303
50-071 Wrocław
tel. +48 71 789 39 15
kom. 512 355 064

EU Service Opole
ul. Damrota 
45-064 Opole
tel. +48 77 453 11 67

EU Service Kędzierzyn-Koźle
ul. Matejki 9
47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. +48 77 483 85 06

EU Service Racibórz
ul. Pocztowa 14
47-400 Racibórz
tel. +48 32 415 32 90



/ ona

Inkomen uit Polen / dochód uzyskany w Polsce

Inkomen uit andere landen / dochód uzyskany w  innych krajach

Inkomen uit Polen / dochód uzyskany w Polsce

Inkomen uit andere landen / dochód uzyskany w  innych krajach

EU/EER Verklaring
door de buitenlandse belastingdienst ten behoeve van het inkomstenbelastingformulier 200
– voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EWR)

Naam Naam

Voornaam Voornaam

Geboortedatum GeboortedatumNationaliteit Nationaliteit

Woonstaat Woonstaat

Postcode, woonplaats Postcode, woonplaats

Straat, huisnummer Straat, huisnummer

Getrouwd sinds Weduwe/weduwnaar sinds Gescheiden sinds Voortdurend gescheiden levend sinds

Inkomsten waarvoor de woonstaat het recht tot belastingheffing heeft
Belastingplichtige person/echtgenoot

bedrag / valuta bedrag / valuta

echtgenote

bedrag / valuta bedrag / valuta

bruto-
arbeidsloon

verwer-
vingskosten

andere inkomsten b.v. uit industriebedrijf, kapitaal bezit
van aandelen, geld of waardepapieren, verhuring en verpachting

soort inkomen

bruto-
arbeidsloon

verwer-
vingskosten

andere inkomsten b.v. uit industriebedrijf, kapitaal bezit
van aandelen, geld of waardepapieren, verhuring en verpachting

soort inkomen

Handtekening
Ik verklaar hiermede, dat ik deze verklaring waarheidsgetrouw en naar eer en geweten heb ingevuld.

Datum Datum

handtekening van de belastingplichtige persoon/echtgenoot handtekening echtgenote

Bevestiging door de buitenlandse belastingdienst

Naam en adres van de buitenlandse belastingdienst

Hiermede wordt bevestigd,

1. dat de genoemde
belastingplichtige persoon/personen in 200 in onze staat woonachtig was/waren;

2. dat ons niet bekend is, dat iets in tegenspraak staat met de in dit formulier vermelde gegevens over de persoonlijke omstandigheden
en over de inkomensverhoudingen.

Plaats Datum Dienststempel en handtekening

P

Inkomen uit Nederland / dochód uzyskany w Holandii Inkomen uit Nederland / dochód uzyskany w Holandii

regel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Persoonlijke gegevens
Belastingplichtige persoon, bij echtgenoten: echtgenoteechtgenoot



Bijlage: 
*kopie identiteitsbewijs
*bankafschrift

Naam ko)

Adres 

Naam ko)

Adres 

BIC/SWIFT code

IBAN 

Naam bank 

Plaats bank 

Land bank (P



11
 1

46
 0

4 
02

*111460402*
1 1 1 4 6 0 4 0 2

02 van 02

3 Bijlagen meesturen

Stuur de volgende bijlagen mee:
–  een kopie van een document waaruit blijkt wat de relatie is tussen u en uw toeslagpartner:

–  als u getrouwd bent: een huwelijksakte
–  als u geregistreerde partners bent: een partnerschapsakte
–  als u samenwoont: een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract

–  een duidelijke kopie van een geldig paspoort/identiteitskaart van uw toeslagpartner
–  een door de gemeente afgegeven woonplaatsverklaring voor uw toeslagpartner 

Deze verklaring mag niet ouder zijn dan zes maanden. Als u allebei in het buitenland woont, moet uit de verklaring blijken 
dat u op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Let op!
–  Wij accepteren alleen documenten in het Nederlands, Engels of Duits. Is uw document in een andere taal opgesteld? 

Dan moet u zelf voor een vertaling zorgen.
−  Vermeld op iedere bijlage uw burgerservicenummer en voeg deze bij het formulier in de envelop. Gebruik geen nietjes of paperclips.
–  Wij nemen uw verzoek alleen in behandeling als u de gevraagde bijlagen meestuurt. Kunt u iets niet meesturen? 

Bel dan de BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385.

4 Ondertekening

Datum 

Vul in als dd-mm-jjjj  –  – 

Uw handtekening Handtekening 
 van uw toeslag- 

                  partner 




