
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW DO  
SPORZĄDZENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ PIT 37 LUB 36

Drogi Kliencie, 
dokumenty należy czytelnie uzupełnić oraz podpisać i wysłać listownie na adres firmy.

PODSTAWOWE DOKUMENTY:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA - Czytelnie uzupełnić, podpisać i odesłać do nas.

UMOWA ZLECENIE - Podpisać i jeden egzemplarz zachować dla siebie, jeden odesłać do nas.

KOPIE WSZYSTKICH PIT-11 (albo innych dokumentów potwierdzających dochody w Polsce np. PIT40).

KOPIE WSZYSTKICH KART PODATKOWYCH, NP. JAAROPGAAFÓW / LOHNSTEUERBESCHEINI-
GUNG, ITP. LUB KOPIE NP. SALARISÓW, LOHNZETTLÓW, ITP. (z danego roku podatkowego).

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - Podpisać i odesłać do nas

Formularze mogą Państwo wypełnić komputerowo (np. za pomocą Adobe Acrobat)!

Komplet dokumentów należy 
przesłać na adres firmy: 

EU SERVICE
ul. Krupnicza 2-4
50-075 Wrocław

Dane do przelewu: 
EU Service 

ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław 
ING Bank Śląski 

Nr rachunku: 73 1050 1504 1000 0022 9309 8741 
Tytuł: Eu Service Wrocław, Imię i nazwisko, PIT36 ZG

Po otrzymaniu wpłaty i pełnego kompletu dokumentów rozpoczniemy dla 
Ciebie procedurę przygotowania deklaracji podatkowej.

W razie dodatkowych pytań służymy pomocą, 
Zespół EU Service Wrocław

tel. 71 789 39 15 kom. 512 355 064
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 

www.zwrotpodatku.eu
e-mail: wroclaw@zwrotpodatku.eu

Opłata za zlecenie: 
170 zł -rozliczenie indywidualne 

lub z małżonkiem nie pracującym za granicą, 
220 zł -rozliczenie wspólne, jeżeli oboje pracowali za granicą, 
220 zł -rozliczenie indywidualne, ale dochody z kilku krajów 
za naszą usługę proszę uiścić przelewem na nasze konto, 

ale dopiero po tym jak telefonicznie  potwierdzimy 
otrzymanie dokumentów.

EU SERVICE
ul. Krupnicza 2-4, p. III
50-075 Wrocław
tel. +48 71 789 39 15  
kom. 512 355 064  
wroclaw@zwrotpodatku.eu

www.zwrotpodatku.eu

EU Service Opole 
ul. Krawiecka 7/4
45-023 Opole
tel. +48 77 453 11 67 
opole@zwrotpodatku.eu

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



EU SERVICE, ul. Krupnicza 2-4, p.III, 50-075 Wrocław, tel. +48 71 789 39 15, kom. 512 355 064, wroclaw@zwrotpodatku.eu
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1. DANE OSOBOWE PODATNIKA
Imię 
(imiona)

Nazwisko

Data 
urodzenia

Numer
telefonu

PESEL E-mail

NIP (tylko w przypadku posiadania firmy)

Zaznacz w jaki sposób chcesz odebrać PIT 36 ZG od nas (zaznacz właściwe):
pocztą mailem osobiście

2. ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica Nr domu / 

lokalu

Kod 
pocztowy

Miejscowość

Poczta Gmina

Powiat Województwo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
rozliczenie polskie* / korekta*  za rok 20_ _
(*właściwe zakreślić)

3. NAZWA I ADRES URZĘDU SKARBOWEGO W POLSCE

4. DOCHODY
Dochody podatnika w Polsce w PLN:

Dochody podatnika i czas pracy za granicą:
Kraj Dochód Waluta Czas pracy od: do:

Kraj Dochód Waluta Czas pracy od: do:

5. ULGI PODATKOWE
Ulga na dzieci Tak Nie
Imię i nazwisko oraz PESEL dziecka

Dodatkowe ulgi



EU SERVICE, ul. Krupnicza 2-4, p.III, 50-075 Wrocław, tel. +48 71 789 39 15, kom. 512 355 064, wroclaw@zwrotpodatku.eu
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA
rozliczenie polskie* / korekta*  za rok 20_ _
(*właściwe zakreślić)

6. WSPÓŁMAŁŻONEK - Wypełnić w przypadku rozliczenia wspólnego.
Rozliczenie ze współmałżonkiem jest możliwie jeżeli zeznanie jest złożone w terminie.

Imię 
(imiona)

Nazwisko

Data 
urodzenia

NIP (tylko w przypad-
ku posiadania firmy)

PESEL Nr telefonu

7. ZGODA NA PRZEKAZANIE 1%
Wyrażam zgodę na przekazanie 1%  mojego podatku na Fundację „Dr Clown” Region Opolszczyzna  KRS: 0000024181

Tak Nie

7. DOCHODY WSPÓŁMAŁŻONKA
Dochody współmałżonka w Polsce w PLN:

Dochody współmałżonka i czas pracy za granicą:
Kraj Dochód Waluta Czas pracy od: do:

Kraj Dochód Waluta Czas pracy od: do:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że powyższe podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Za niezgodność informacji z prawdą ponoszę wszelką odpowiedzialność. Ponadto oświadczam,  
iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych przekazywanych w formularzu na rzecz EU Service Marcel Olejniczak, zgodnie z postanowieniami przepisów rozporządzenia  
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 (RODO), w celu umożliwienia pracy nad przygotowaniem  w moim imieniu deklaracji podatkowej pit 36 lub pit 37. Jestem  
świadomy, iż w każdym momencie mogę żądać: wglądu do danych lub przekazania danych, a także usunięcia danych po upływie okresu niezbędnego do spełnienia warunków umowy.  

PODPIS PODATNIKADATA I MIEJSCOWOŚĆ

 _  _  -  _  _  -  _  _  _  _  (dzień/miesiąc/rok)

PODPIS WSPÓŁMAŁŻONKADATA I MIEJSCOWOŚĆ

 _  _  -  _  _  -  _  _  _  _  (dzień/miesiąc/rok)

2. ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica Nr domu / 

lokalu

Kod 
pocztowy

Miejscowość

Poczta Gmina

Powiat Województwo
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Eu Service Marcel Olejniczak z siedzibą główną przy ul. Krupniczej 2-4, 50-075 Wrocław, NIP: 754-276-57-19, REGON: 532434940

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą, a Panem / Panią:

IMIĘ I NAZWISKO ZAMIESZKAŁYM W:

PRZY UL. UR.

PESEL: DOWÓD OSOBISTY NR

TEL. E-MAIL

zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”, ewentualnie pomiędzy:

§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1. Przygotowania zeznania podatkowego pit 36 lub 37 pomiędzy polskim urzędem
skarbowym a Zleceniodawcą  polegające na przygotowaniu rozliczenia (pit 36 lub pit
37) do polskiego urzędu skarbowego za rok ………………………….

§2
 Zakres obowiązków Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych, podatkowych i
prawnych związanych z rozliczeniem oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa po-
datkowego, lecz jedynie dokonuje przygotowania „zeznania zerowego”.

2. Za termin realizacji umowy uważa się moment otrzymania przez Zleceniodawcę
rozliczenia polskiego (pit 36 lub pit 37) gotowego do złożenia w polskim urzędzie skar-
bowym.

3. Zważywszy, że przygotowanie zeznania jest tożsame z wykonaniem umowy przez
Zleceniobiorcę, któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, Zlece-
niobiorca ma możliwość wystawić stosowny dokument księgowy, stanowiący podsta-
wę wypłaty na jego rzecz należnego wynagrodzenia. 

4. Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia
sprawy lub zatai istotne informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub 
przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy. 

§3
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:

1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i
pozostających w związku z przedmiotem umowy oraz dostarczenia  wszystkich wyma-
ganych dokumentów niezbędnych  do prawidłowej realizacji zlecenia. Kopii dowodu 
tożsamości, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i wymagane przez zagraniczny urząd 
właściwą do realizacji zlecenia instytucję (zgodnie z postanowieniami przepisów roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 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).

2. Tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego niezbędnych do rozliczeń
dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy.

3. Niezwłocznego doręczenia do biura Zleceniobiorcy lub wysłania emailem lub
pocztą, kopii wszelkich dokumentów, które otrzyma od polskiego urzędu w przedmio-
towej sprawie(nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania).

4. Akceptacji stanu faktycznego polegającego na braku możliwości wprowadza-
nia zmian w danych przesłanych do urzędu, wprowadzonych na podstawie niniejszej 
Umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa w trakcie realizacji 
zlecenia.

5. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla
prawidłowego toku procedury przygotowania rozliczenia do polskiego Urzędu Skar-
bowego  

6. Informowania Zleceniobiorcy o wszelkich zmianach w danych kontaktowych (te-
lefon, e-mail), w celu zapewnienia ciągłości kontaktu Zleceniobiorcy ze Zleceniodawcą.

7. Informowania Zleceniobiorcy o zmianie adresu zamieszkania właściwego do do-
ręczeń, ze skutkiem, iż pismo nadane przez Zleceniobiorcę według adresu podanego w

umowie - zawsze będzie uważane za skutecznie doręczone,  nawet w przypadku bra-
ku podjęcia pisma w terminie.

8. Braku możliwości anulowania udzielonego Zleceniobiorcy pełnomocnictwa w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy – jeżeli zostało udzielone. 

9. Obligatoryjnego anulowania wszelkich udzielonych Zleceniobiorcy pełnomoc-
nictw po realizacji przedmiotu niniejszej umowy przed urzędami lub instytucjami wła-
ściwymi.

10. Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniobiorcy dane są praw-
dziwe i pozwalają na sporządzenie prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozlicze-
nia. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku 

wystąpienia niezgodności informacji ze stanem faktycznym.§4 
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za działania czy zaniechania urzędu
skarbowego związane z przedmiotem sprawy.

2. Zleceniobiorca nie odpowiada i nie ma wpływu na sposób i termin dokonania
przez urząd skarbowy rozliczenia, jak też za skutki wypływające z nieprawdziwości czy 
nieprawidłowości danych i informacji podanych przez Zleceniodawcę w tym również 
naruszenie postanowień z § 2.

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za samowolne, nie uzgodnione z
nim działania Zleceniodawcy w zakresie objętym niniejszą umową.

4. Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe  urzędy,
b) treść decyzji wydanych przez polskie urzędy,
c) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

§5
Wynagrodzenie na rzecz Zleceniobiorcy

1. Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do 
wynagrodzenia w wysokości:
170 PLN brutto - rozliczenie indywidualne lub z małżonkiem nie pracującym za 
granicą, 
220 PLN brutto - rozliczenie wspólne, jeżeli oboje pracowali za granicą, 
220 PLN brutto - rozliczenie indywidualne, ale dochody z kilku krajów.

2. Wynagrodzenie pobierane jest z góry, a opłata za usługę zostanie pobrana za każ-
dy rok podatkowy oddzielnie.

3. J eżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie podatku, a pomimo tego 
zgłosił się do Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - 
Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem 
w wysokości jednorazowej opłaty. 

4. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do jednorazowej opłaty obliczonej na 
zasadach określonych, jeżeli na skutek niepodania przez Zleceniodawcę pełnych 
informacji, zatajenia istotnych informacji albo z innych przyczyn zawinionych po 
stronie Zleceniodawcy, polski urząd skarbowy nakaże Zleceniodawcy zwrot 
bezpodstawnie otrzymanej nadpłaty podatku dochodowego. Zleceniodawca 
przyjmuje do wiadomości  i akceptuje, że w przypadku nakazania Zleceniodawcy przez 
polski urząd skarbowy zwrotu bezpodstawnie pobranej nadpłaty podatku 
dochodowego, Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Zleceniodawcy 
otrzymanej jednorazowej opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 
ustępu. 

zawarta w dniu: pomiędzy:

IMIĘ I NAZWISKO ZAMIESZKAŁYM W:

PRZY UL. UR.

PESEL: DOWÓD OSOBISTY NR

TEL. E-MAIL

działającym w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, jako Pełnomocnik.

EU SERVICE, ul. Krupnicza 2-4, p.III, 50-075 Wrocław, tel. +48 71 789 39 15, kom. 512 355 064, wroclaw@zwrotpodatku.eu
www.zwrotpodatku.eu



5. Strony ustalają, iż ujemne konsekwencje powstałe w następstwie dostarczenia 
niekompletnych dokumentów obciążają Zleceniodawcę i nie mają wpływu na wypłatę 
wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

6. Strony ustalają, iż na wypłatę wynagrodzenia Zleceniodawcy nie ma wpływu fakt
powierzenia przez Zleceniodawcę czynności, o której mowa w § 1 niniejszej umowy in-
nemu podmiotowi bądź samodzielne wykonanie tych czynności przez Zleceniodawcę 
w okresie realizacji niniejszej umowy.

§6
Rozwiązanie umowy

1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę na warunkach okre-
ślonych w art. 746 Kodeksu cywilnego. 

2. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę
strony zgodnie rozumieją w szczególności sytuację gdy Zleceniodawca nie dostarczy 
Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przed-
miotu umowy w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę, tj. 3 miesiące od ostatniego 
wezwania o uzupełnienie dokumentacji. Po bezskutecznej próbie kontaktu ze Zlecenio-
dawcą, wszystkie dokumenty dostarczone przez Zleceniodawcę, w tym  oryginałydoku-
mentów zostaną zniszczone.

3. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniobior-
cę strony zgodnie rozumieją w szczególności sytuację gdy Zleceniodawca nie dokona 
opłaty za usługę w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę tj. 3 miesiące od ustalo-
nego dnia zapłaty.

4. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniodaw-
cę strony zgodnie rozumieją w szczególności sytuację gdy mimo dostarczenia przez 
Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umo-
wy oraz uiszczenia opłaty za zlecenie, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania 
w terminie 30 dni od daty  otrzymania kompletu dokumentów i płatności za zlecenie. 

5. Zleceniobiorcy w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umo-
wy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn innych niż wskazane w § 7 ust. 1, przysługuje 
wynagrodzenie za czynności wykonane przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania ni-
niejszej Umowy. 

6. Zleceniobiorcy, w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umo-
wy przez którąkolwiek ze Stron przysługuje Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5
umowy, jeżeli deklaracja podatkowa została sporządzona do momentu rozwiązania
umowy przez Zleceniobiorcę.

7. Zleceniobiorca w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umo-
wy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn innych niż wskazane w § 7 ust. 1 ma obowią-
zek oddania jedynie oryginałów dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę, o 
ile nie zostały one uprzednio wysłane do  urzędu. Pozostałe dokumenty zostaną znisz-
czone.

§7
Zawarcie umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

1. W przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy miało miejsce na odległość, lub
poza lokalem przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 
30 maja 2014 r. (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Klientowi 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia o ile 
nie zostały podjęte działania w ramach podpisanej umowy lub/i nie została uiszczona 
opłata za usługę. 

2. Prawo odstąpienia wskazane w powyższym ust. 1 nie przysługuje w przypadku,
gdy Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zleceniodawcy. 

§8
Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego
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(siedziby Zleceniobiorcy). Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką 
przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa 
państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje 
swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności. 2. Wszel-
kie reklamacje w kwestii wykonania umowy należy składać w formie pisemnej na adres 
Zleceniobiorcy, podany w umowie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od 
ich otrzymania.

3. Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne (właściwość
miejscowa dla siedziby Zleceniobiorcy). 

4. Zleceniobiorca informuje, że Zleceniodawca ma prawo skorzystania z pozasądo-
wych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności po-
przez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania 

sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szcze-
gólności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji Zlece-
niodawca może znaleźć na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenc-
kie.php

5. Zleceniobiorca ma możliwość dookreślenia w swoim regulaminie kar umownych
za zaniedbania leżące po stronie Zleceniodawcy, narażające Zleceniobiorcę na wymier-
ne straty finansowe związane z obsługą zlecenia.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia o jej rozwiązaniu lub
odstąpieniu od niej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron. 

§9
Ochrona danych osobowych na gruncie RODO

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EU Service Marcel Olejniczak z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, NIP: 754-276-57-19, REGON: 532434940, 

przekazywanych danych osobowych, zgodnie z postanowieniami przepisów rozpo-
rządzenia 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 
(RODO), w celu umożliwienia przygotowania rozliczenia (pit 36 lub pit 37) do polskie-
go urzędu skarbowego, w tym na niezbędne do wykonania usługi przesyłanie danych 

 za granicę. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych  
jest EU Service Marcel Olejniczak, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, NIP: 
754-276-57-19, REGON: 532434940, oraz że udostępnienie danych osobowych jest do-
browolne i mam prawo do wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia, prze-
niesienia do innego podmiotu bądź usunięcia. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić*) na 
przetwarzanie przez EU Service moich danych osobowych w celach marketingo-
wych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i tradycyjną, 
na potrzeby przygotowania dla mnie oferty oraz wszystkich usług świadczonych przez 

Zleceniobiorcę. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobo-
wych jest EU Service Marcel Olejniczak, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, NIP: 
754-276-57-19, REGON: 532434940 oraz że udostępnienie danych osobowych jest 
dobrowolne i mam prawo do wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia, 
przeniesienia do innego podmiotu bądź usunięcia mnie z bazy. W przypadku braku 
wyboru, Zleceniobiorca przyjmuje, iż Zleceniodawca zgodę wyraził. 

Jeżeli realizacja usługi nie wymaga przekazania oryginałów dokumentów, przekaż nam 
wyłącznie ich kopie. Pamiętaj, oryginały dokumentów mogą być niezbędne do okaza-
nia w trakcie kontroli z urzędu, zachowaj je. Podpisując niniejszą umowę akceptujesz 
ten fakt.
Po wykonaniu czynności, o których mowa  w § 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorca 
nie zwraca dokumentów jedynie, na życzenie Zleceniodawcy, oryginały dokumentów 
dostarczonych przez Zleceniodawcę  w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, od-
stąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, o których mowa w §6, zwracane są 
Zleceniodawcy. 
Przekazując nam dane swoich bliskich deklarujesz, że poinformowałeś te osoby o fakcie 
przekazania nam ich danych i nie wyraziły one sprzeciwu.
Niniejsza umowa stanowi jednocześnie upoważnienie EU Service do wszelkich czynno-
ści oraz występowania przed zagranicznym urzędem skarbowym w moim imieniu, jako 
pośrednik w trakcie realizacji usługi wskazanej w § 1 niniejszej umowy.
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Eu Service Marcel Olejniczak z siedzibą główną przy ul. Krupniczej 2-4, 50-075 Wrocław, NIP: 754-276-57-19, REGON: 532434940

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą, a Panem / Panią:

IMIĘ I NAZWISKO ZAMIESZKAŁYM W:

PRZY UL. UR.

PESEL: DOWÓD OSOBISTY NR

TEL. E-MAIL

zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”, ewentualnie pomiędzy:

§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1. Przygotowania zeznania podatkowego pit 36 lub 37 pomiędzy polskim urzędem
skarbowym a Zleceniodawcą  polegające na przygotowaniu rozliczenia (pit 36 lub pit
37) do polskiego urzędu skarbowego za rok ………………………….

§2
 Zakres obowiązków Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych, podatkowych i
prawnych związanych z rozliczeniem oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa po-
datkowego, lecz jedynie dokonuje przygotowania „zeznania zerowego”.

2. Za termin realizacji umowy uważa się moment otrzymania przez Zleceniodawcę
rozliczenia polskiego (pit 36 lub pit 37) gotowego do złożenia w polskim urzędzie skar-
bowym.

3. Zważywszy, że przygotowanie zeznania jest tożsame z wykonaniem umowy przez
Zleceniobiorcę, któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, Zlece-
niobiorca ma możliwość wystawić stosowny dokument księgowy, stanowiący podsta-
wę wypłaty na jego rzecz należnego wynagrodzenia. 

4. Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia
sprawy lub zatai istotne informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub 
przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy. 

§3
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:

1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i
pozostających w związku z przedmiotem umowy oraz dostarczenia  wszystkich wyma-
ganych dokumentów niezbędnych  do prawidłowej realizacji zlecenia. Kopii dowodu 
tożsamości, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i wymagane przez zagraniczny urząd 
właściwą do realizacji zlecenia instytucję (zgodnie z postanowieniami przepisów roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 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).

2. Tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego niezbędnych do rozliczeń
dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy.

3. Niezwłocznego doręczenia do biura Zleceniobiorcy lub wysłania emailem lub
pocztą, kopii wszelkich dokumentów, które otrzyma od polskiego urzędu w przedmio-
towej sprawie(nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania).

4. Akceptacji stanu faktycznego polegającego na braku możliwości wprowadza-
nia zmian w danych przesłanych do urzędu, wprowadzonych na podstawie niniejszej 
Umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa w trakcie realizacji 
zlecenia.

5. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla
prawidłowego toku procedury przygotowania rozliczenia do polskiego Urzędu Skar-
bowego  

6. Informowania Zleceniobiorcy o wszelkich zmianach w danych kontaktowych (te-
lefon, e-mail), w celu zapewnienia ciągłości kontaktu Zleceniobiorcy ze Zleceniodawcą.

7. Informowania Zleceniobiorcy o zmianie adresu zamieszkania właściwego do do-
ręczeń, ze skutkiem, iż pismo nadane przez Zleceniobiorcę według adresu podanego w

umowie - zawsze będzie uważane za skutecznie doręczone,  nawet w przypadku bra-
ku podjęcia pisma w terminie.

8. Braku możliwości anulowania udzielonego Zleceniobiorcy pełnomocnictwa w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy – jeżeli zostało udzielone. 

9. Obligatoryjnego anulowania wszelkich udzielonych Zleceniobiorcy pełnomoc-
nictw po realizacji przedmiotu niniejszej umowy przed urzędami lub instytucjami wła-
ściwymi.

10. Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniobiorcy dane są praw-
dziwe i pozwalają na sporządzenie prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozlicze-
nia. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku 

wystąpienia niezgodności informacji ze stanem faktycznym.§4 
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za działania czy zaniechania urzędu
skarbowego związane z przedmiotem sprawy.

2. Zleceniobiorca nie odpowiada i nie ma wpływu na sposób i termin dokonania
przez urząd skarbowy rozliczenia, jak też za skutki wypływające z nieprawdziwości czy 
nieprawidłowości danych i informacji podanych przez Zleceniodawcę w tym również 
naruszenie postanowień z § 2.

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za samowolne, nie uzgodnione z
nim działania Zleceniodawcy w zakresie objętym niniejszą umową.

4. Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe  urzędy,
b) treść decyzji wydanych przez polskie urzędy,
c) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

§5
Wynagrodzenie na rzecz Zleceniobiorcy

1. Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagro-
dzenia w wysokości:
150 PLN brutto - rozliczenie indywidualne 
150 PLN brutto - rozliczenie wspólne ze współmałżonkiem, jeden ze współmałżonków 
osiągnął dochód z zagranicy. 
200 PLN brutto - rozliczenie wspólne ze współmałżonkiem, oboje małżonkowie  
osiągnęli dochód z zagranicy. 

2. Wynagrodzenie pobierane jest z góry, a opłata za usługę zostanie pobrana za każ-
dy rok podatkowy oddzielnie.

3. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie podatku, a pomimo tego
zgłosił się do Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobior-
ca obciąży Zleceniodawcę kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości 
jednorazowej opłaty. 

4. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do jednorazowej opłaty obliczonej na zasadach
określonych, jeżeli na skutek niepodania przez Zleceniodawcę pełnych informacji, za-
tajenia istotnych informacji albo z innych przyczyn zawinionych po stronie Zlecenio-
dawcy, polski urząd skarbowy nakaże Zleceniodawcy zwrot bezpodstawnie otrzymanej 
nadpłaty podatku dochodowego. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości  i akcep-
tuje, że w przypadku nakazania Zleceniodawcy przez polski urząd skarbowy zwrotu 
bezpodstawnie pobranej nadpłaty podatku dochodowego, Zleceniobiorca nie jest zo-
bowiązany do zwrotu na rzecz Zleceniodawcy otrzymanej jednorazowej opłaty, o której 
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

zawarta w dniu: pomiędzy:

IMIĘ I NAZWISKO ZAMIESZKAŁYM W:

PRZY UL. UR.

PESEL: DOWÓD OSOBISTY NR

TEL. E-MAIL

działającym w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, jako Pełnomocnik.
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5. Strony ustalają, iż ujemne konsekwencje powstałe w następstwie dostarczenia 
niekompletnych dokumentów obciążają Zleceniodawcę i nie mają wpływu na wypłatę 
wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

6. Strony ustalają, iż na wypłatę wynagrodzenia Zleceniodawcy nie ma wpływu fakt
powierzenia przez Zleceniodawcę czynności, o której mowa w § 1 niniejszej umowy in-
nemu podmiotowi bądź samodzielne wykonanie tych czynności przez Zleceniodawcę 
w okresie realizacji niniejszej umowy.

§6
Rozwiązanie umowy

1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę na warunkach okre-
ślonych w art. 746 Kodeksu cywilnego. 

2. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę
strony zgodnie rozumieją w szczególności sytuację gdy Zleceniodawca nie dostarczy 
Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przed-
miotu umowy w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę, tj. 3 miesiące od ostatniego 
wezwania o uzupełnienie dokumentacji. Po bezskutecznej próbie kontaktu ze Zlecenio-
dawcą, wszystkie dokumenty dostarczone przez Zleceniodawcę, w tym  oryginałydoku-
mentów zostaną zniszczone.

3. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniobior-
cę strony zgodnie rozumieją w szczególności sytuację gdy Zleceniodawca nie dokona 
opłaty za usługę w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę tj. 3 miesiące od ustalo-
nego dnia zapłaty.

4. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniodaw-
cę strony zgodnie rozumieją w szczególności sytuację gdy mimo dostarczenia przez 
Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umo-
wy oraz uiszczenia opłaty za zlecenie, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania 
w terminie 30 dni od daty  otrzymania kompletu dokumentów i płatności za zlecenie. 

5. Zleceniobiorcy w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umo-
wy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn innych niż wskazane w § 7 ust. 1, przysługuje 
wynagrodzenie za czynności wykonane przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania ni-
niejszej Umowy. 

6. Zleceniobiorcy, w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umo-
wy przez którąkolwiek ze Stron przysługuje Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5
umowy, jeżeli deklaracja podatkowa została sporządzona do momentu rozwiązania
umowy przez Zleceniobiorcę.

7. Zleceniobiorca w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umo-
wy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn innych niż wskazane w § 7 ust. 1 ma obowią-
zek oddania jedynie oryginałów dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę, o 
ile nie zostały one uprzednio wysłane do  urzędu. Pozostałe dokumenty zostaną znisz-
czone.

§7
Zawarcie umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

1. W przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy miało miejsce na odległość, lub
poza lokalem przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 
30 maja 2014 r. (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Klientowi 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia o ile 
nie zostały podjęte działania w ramach podpisanej umowy lub/i nie została uiszczona 
opłata za usługę. 

2. Prawo odstąpienia wskazane w powyższym ust. 1 nie przysługuje w przypadku,
gdy Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zleceniodawcy. 

§8
Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego
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(siedziby Zleceniobiorcy). Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką 
przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa 
państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje 
swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności. 2. Wszel-
kie reklamacje w kwestii wykonania umowy należy składać w formie pisemnej na adres 
Zleceniobiorcy, podany w umowie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od 
ich otrzymania.

3. Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne (właściwość
miejscowa dla siedziby Zleceniobiorcy). 

4. Zleceniobiorca informuje, że Zleceniodawca ma prawo skorzystania z pozasądo-
wych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności po-
przez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania 

sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szcze-
gólności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji Zlece-
niodawca może znaleźć na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenc-
kie.php

5. Zleceniobiorca ma możliwość dookreślenia w swoim regulaminie kar umownych
za zaniedbania leżące po stronie Zleceniodawcy, narażające Zleceniobiorcę na wymier-
ne straty finansowe związane z obsługą zlecenia.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia o jej rozwiązaniu lub
odstąpieniu od niej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron. 

§9
Ochrona danych osobowych na gruncie RODO

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EU Service Marcel Olejniczak z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, NIP: 754-276-57-19, REGON: 532434940, 
przekazywanych danych osobowych, zgodnie z postanowieniami przepisów rozpo-
rządzenia 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 
(RODO), w celu umożliwienia przygotowania rozliczenia (pit 36 lub pit 37) do polskie-
go urzędu skarbowego, w tym na niezbędne do wykonania usługi przesyłanie danych  
za granicę. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych  
jest EU Service Marcel Olejniczak, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, NIP: 
754-276-57-19, REGON: 532434940, oraz że udostępnienie danych osobowych jest do-
browolne i mam prawo do wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia, prze-
niesienia do innego podmiotu bądź usunięcia. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić*) na 
przetwarzanie przez EU Service moich danych osobowych w celach marketingo-
wych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i tradycyjną, 
na potrzeby przygotowania dla mnie oferty oraz wszystkich usług świadczonych przez 

Zleceniobiorcę. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobo-
wych jest EU Service Marcel Olejniczak, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krupnicza 2-4, NIP: 
754-276-57-19, REGON: 532434940 oraz że udostępnienie danych osobowych jest 
dobrowolne i mam prawo do wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia, 
przeniesienia do innego podmiotu bądź usunięcia mnie z bazy. W przypadku braku 
wyboru, Zleceniobiorca przyjmuje, iż Zleceniodawca zgodę wyraził. 

Jeżeli realizacja usługi nie wymaga przekazania oryginałów dokumentów, przekaż nam 
wyłącznie ich kopie. Pamiętaj, oryginały dokumentów mogą być niezbędne do okaza-
nia w trakcie kontroli z urzędu, zachowaj je. Podpisując niniejszą umowę akceptujesz 
ten fakt.
Po wykonaniu czynności, o których mowa  w § 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorca 
nie zwraca dokumentów jedynie, na życzenie Zleceniodawcy, oryginały dokumentów 
dostarczonych przez Zleceniodawcę  w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, od-
stąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, o których mowa w §6, zwracane są 
Zleceniodawcy. 
Przekazując nam dane swoich bliskich deklarujesz, że poinformowałeś te osoby o fakcie 
przekazania nam ich danych i nie wyraziły one sprzeciwu.
Niniejsza umowa stanowi jednocześnie upoważnienie EU Service do wszelkich czynno-
ści oraz występowania przed zagranicznym urzędem skarbowym w moim imieniu, jako 
pośrednik w trakcie realizacji usługi wskazanej w § 1 niniejszej umowy.

EU SERVICE, ul. Krupnicza 2-4, p.III, 50-075 Wrocław, tel. +48 71 789 39 15, kom. 512 355 064, wroclaw@zwrotpodatku.eu
www.zwrotpodatku.eu

ZLECENIODAWCA

DATA I MIEJSCOWOŚĆ

_  _  -  _  _  -  _  _  _  _  (dzień/miesiąc/rok).......................................................

PEŁNOMOCNIK (jeśli został powołany)

DATA I MIEJSCOWOŚĆ

_  _  -  _  _  -  _  _  _  _  (dzień/miesiąc/rok).......................................................



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZLECENIODAWCA

MIEJSCOWOŚĆ, DATA, PODPIS

z dnia udzielona przez:

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

zwanym w dalszej części Umowy „Zleceniodawcą”, 
na rzecz EU Service Marcel Olejniczak, ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, NIP: 754-276-57-19 
zwanym w dalszej części Zgody „Administratorem”
w celu należytego wykonania  umowy zlecenia z dnia

1.
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia 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 (dalej: RODO), świadomie 
i dobrowolnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji 
Umowy zlecenia przez Administratora.

2.
Potwierdzam zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer 
telefonu, numer dowodu osobistego, stanu cywilnego, wizerunek, kwoty dochodu, należnego podatku, miejsce pobytu 
za granicą czy numer rachunku bankowego -  celem wykonania postanowień Umowy zlecenia przez administratora. 

3.
Nie wyrażam zgody na przekazywane danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza podmiotami 
związanym z wykonaniem zamówienia (Urzędy zagraniczne, Komórki zagraniczne).

4.
Zostałem/am prawidłowo poinformowany o możliwości wglądu do danych, prawie do ich usunięcia po wykonaniu Umowy 
zlecenia oraz prawie do ich poprawy w czasie trwania Umowy.
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