
 

 

 

 

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 ( ). 

2. Obcojęzyczne formy – podpisz jedynie w miejscach oznaczonych ( ). 

 

  Dokumenty, które należy załączyć: 
 

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

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

2. Kopię DOWODU OSOBISTEGO lub PASZPORTU. 
 

3. Jeżeli posiadasz INCOMW LEVY CERTIFICATE oraz UNIVERSAL SOCIAL CHARGE 

CERTIFICATE 

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: 

 

Fenix Tax Krzysztof Wojtala 

ul. Plac Bolesława Chrobrego 1 

43-300 Bielsko-Biała 

   Płatność na usługę: 

 

Opłata: 

Płatność po zwrocie 10% + 23% (min300zł) 

 
Dane do przelewu: 

 

Fenix Tax Krzysztof Wojtala, ul. Mieszka I 1/46, 43-200 Pszczyna 

Numer rachunku bankowego: 60 1020 2401 0000 0102 0203 6820 

 



 

 

 

 

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/date 

of birth 

_ _-_ _-_ _ _ _ 

2. Nazwisko/Surname  6. PESEL  

3. Telefon/phone  7. PPS -  number  

4. E-mail address  8.Narodowość/Nationali

ty 

 

9. Adres zamieszkania w Polsce/ address in 

Poland 

 

10. Adres zamieszkania w Irlandii/ address in 

Irealand 

 

11. Czy kiedykolwiek uzyskiwałeś podatek z 

Irlandii? 

/ Have you ever obtain tax in Ireland? 

Tak    Nie  

12. Jeżeli tak, podaj za jakie:  

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/ condition  

15. Imię i nazwisko współmałżonka/ spouse name and 

surname 

 

16. Data zawarcia związku małżeńskiego/ date od 

marriage contract 

_ _- _ _- _ _ _ _ 

17. Data urodzenia współmałżonka/ spouse birth date _ _- _ _- _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis Zleceniodawcy 

 



 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

IRLANDIA str 2 

 

 

 

Wjazdy i wyjazdy z Irlandii w ciągu ostatnich 5 lat ( z wyłączeniem urlopów i pobytów turystycznych) 

Data przybycia do Irlandii/ date of arrival in the Irealand Data wyjazdu z Irlandii ( lub planowego wyjazdu)/ date of 

departure from the Ireland 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis Zleceniodawcy 

 



 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

IRLANDIA str 3 

 

 

 

Wynajem pierwszego lokalu/mieszkania/ Rent first local 

1.Adres wynajmowanego mieszkania/ adress of rent local  

2.Dane właściciela nieruchomości/ info of immovability 

owner, name, surname 

 

3.Adres właściciela nieruchomości/ adress  

4. PPS numer – PPS numer właściciela nieruchomości  

5.Data zawarcia umowy/ date of contract  

6.Data wygaśnięcia umowy/ data empire contract  

7.Kwota miesięczna lub tygodniowy za czynsz/ weekly or 

monthly rent amount 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto bankowe - informacje 

1.Właściciel rachunku  

2.Nazwa Banku  

3.Swift code  

4.Nr rachunku bankowego   

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

5.Adres Banku  

Data i podpis Zleceniodawcy 

 



 

 

 

 

 

 

Wynajem pierwszego lokalu/mieszkania/ Rent first local 

1.Adres wynajmowanego mieszkania/ adress of rent local  

2.Dane właściciela nieruchomości/ info of immovability 

owner, name, surname 

 

3.Adres właściciela nieruchomości/ adress  

4. PPS numer – PPS numer właściciela nieruchomości  

5.Data zawarcia umowy/ date of contract  

6.Data wygaśnięcia umowy/ data empire contract  

7.Kwota miesięczna lub tygodniowy za czynsz/ weekly or 

monthly rent amount 

 

 

 

Wynajem pierwszego lokalu/mieszkania/ Rent first local 

1.Adres wynajmowanego mieszkania/ adress of rent local  

2.Dane właściciela nieruchomości/ info of immovability 

owner, name, surname 

 

3.Adres właściciela nieruchomości/ adress  

4. PPS numer – PPS numer właściciela nieruchomości  

5.Data zawarcia umowy/ date of contract  

6.Data wygaśnięcia umowy/ data empire contract  

7.Kwota miesięczna lub tygodniowy za czynsz/ weekly or 

monthly rent amount 

 

 

Data i podpis Zleceniodawcy 

 



 

 

 

 

Umowa nr …………………… 

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

okres pracy za granicą. Pomiędzy Fenix Tax Krzysztof Wojtala z siedzibą w 43-300 Bielsko Biała, ul. Plac Bolesława 

Chrobrego 1, NIP 638-116-92-29 reprezentowaną przez właściciela Krzysztofa Wojtalę, 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 

zachowania 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 

standardami 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 10% +23% VAT (min 300 zł) odzyskanego zwrotu 

podatku. Opłata obejmuje złożenie dokumentów w odpowiednim Urzędzie Skarbowym oraz prowadzenie 

wyjaśnień mogących wyniknąć z pomyłki tegoż urzędu.  

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

indywidualnie w zależności od poczynionego nakładu pracy.  

3. Zleceniobiorca rozlicza również na podstawie dokumentu PAYSLIP. W  takim wypadku Zleceniodawca 

zobowiązuje się do dokonania przedpłaty w wysokości 300 zł w momencie składania wniosku. 

 

§4 
1. Zleceniodawca wyraża zgodę aby cała korespondencja została przesyłana przez właściwy Urząd Skarbowy na 

adres Zleceniobiorcy.W przypadku otrzymania z urzędu skarbowego (Inland Revenue) zwrotu podatku w 

postaci czeku i samodzielnej realizacji tego czeku przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca jest zobowiązany do 

uiszczenia prowizji według kursu banku obsługującego Zleceniobiorcę na dzień złożenia czeku do inkasa lub 

jego skupu. Opłatę za inkasso czeku ponosi Zleceniodawca wysokości 30 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca (parafka) 

                                                      



 

 

 

 

 

 

2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości,  iż Zleceniobiorca monitoruje procedurę zwrotu podatku kontaktując 

się bezpośrednio z irlandzkim Urzędem Skarbowym. Jeżeli okaże się iż Zleceniodawca otrzymał decyzję o 

wysokości zwrotu podatku oraz czek z irlandzkiego Urzędu Skarbowego i  zataił przed Zleceniobiorcą fakt 

otrzymania zwrotu podatku w celu niezapłacenia należnej prowizji w takim przypadku Zleceniobiorca ma 

prawo obciążyć Zleceniodawcę  oprócz należnej prowizji karą umowną w wysokości 2000 zł. 

 

§5 
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację czeku przez Zleceniobiorcę i zobowiązuje się do uiszczenia opłat 

związanych realizacją tegoż czeku oraz kosztów związanych z przelaniem środków na konto Zleceniodawcy.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przelewu kwoty z realizacji czeku pomniejszonej o swoją prowizję i koszty 

realizacji czeku w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania środków pieniężnych na Zleceniobiorcy.  

3. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata z czeku będzie w walucie PLN w przeliczeniu po kursie 

bankowym realizującym czek dla Zleceniobiorcy. 

 

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

podatku 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. 

2. Niniejsza umowa wygasa w momencie otrzymania czeku do realizacji z Urzędu Skarbowego w UK lub z 

innych przyczyn uniemożliwiających odzyskanie podatku i nie wynikających z winy Zleceniobiorcy. 

 

§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 

niezbędnych 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 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Umowa nr …………………… 

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

okres pracy za granicą. Pomiędzy Fenix Tax Krzysztof Wojtala z siedzibą w 43-300 Bielsko Biała, ul. Plac Bolesława 

Chrobrego 1, NIP 638-116-92-29 reprezentowaną przez właściciela Krzysztofa Wojtalę, 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 

zachowania 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 

standardami 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 10% +23% VAT (min 300 zł) odzyskanego zwrotu 

podatku. Opłata obejmuje złożenie dokumentów w odpowiednim Urzędzie Skarbowym oraz prowadzenie 

wyjaśnień mogących wyniknąć z pomyłki tegoż urzędu.  

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

indywidualnie w zależności od poczynionego nakładu pracy.  

3. Zleceniobiorca rozlicza również na podstawie dokumentu PAYSLIP. W  takim wypadku Zleceniodawca 

zobowiązuje się do dokonania przedpłaty w wysokości 300 zł w momencie składania wniosku. 

 

§4 
1. Zleceniodawca wyraża zgodę aby cała korespondencja została przesyłana przez właściwy Urząd Skarbowy na 

adres Zleceniobiorcy.W przypadku otrzymania z urzędu skarbowego (Inland Revenue) zwrotu podatku w 

postaci czeku i samodzielnej realizacji tego czeku przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca jest zobowiązany do 

uiszczenia prowizji według kursu banku obsługującego Zleceniobiorcę na dzień złożenia czeku do inkasa lub 

jego skupu. Opłatę za inkasso czeku ponosi Zleceniodawca wysokości 30 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca (parafka) 

                                                      



 

 

 

 

 

 

2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości,  iż Zleceniobiorca monitoruje procedurę zwrotu podatku kontaktując 

się bezpośrednio z irlandzkim Urzędem Skarbowym. Jeżeli okaże się iż Zleceniodawca otrzymał decyzję o 

wysokości zwrotu podatku oraz czek z irlandzkiego Urzędu Skarbowego i  zataił przed Zleceniobiorcą fakt 

otrzymania zwrotu podatku w celu niezapłacenia należnej prowizji w takim przypadku Zleceniobiorca ma 

prawo obciążyć Zleceniodawcę  oprócz należnej prowizji karą umowną w wysokości 2000 zł. 

 

§5 
1. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację czeku przez Zleceniobiorcę i zobowiązuje się do uiszczenia opłat 

związanych realizacją tegoż czeku oraz kosztów związanych z przelaniem środków na konto Zleceniodawcy.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przelewu kwoty z realizacji czeku pomniejszonej o swoją prowizję i koszty 

realizacji czeku w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania środków pieniężnych na Zleceniobiorcy.  

3. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata z czeku będzie w walucie PLN w przeliczeniu po kursie 

bankowym realizującym czek dla Zleceniobiorcy. 

 

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

podatku 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. 

2. Niniejsza umowa wygasa w momencie otrzymania czeku do realizacji z Urzędu Skarbowego w UK lub z 

innych przyczyn uniemożliwiających odzyskanie podatku i nie wynikających z winy Zleceniobiorcy. 

 

§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 

niezbędnych 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 
 

 

 

 

 
 



Declaration to the Revenue Commissioners of Ireland (authorisation Form PAYE A2).  

1. Authorisation to act as agent  

I, ___________________________________ (first name, surname),  

Date of Birth________________  

PPS Number __________________  

authorise “PAYE Tax Agency” Krzysztof Wojtala „Fenix Tax”, TAIN………………………. with an 

address at ul. Mieszka I 1/46, 43-200 Pszczyna, Poland  

to act as my agent in dealing with all aspects of the filing of my Irish income tax return, including the 

submission of refund or credit claims, allowances or reliefs.  

I confirm that this authorisation will remain in force until Revenue is formally notified of its cessation 

by either myself or the “PAYE Tax Agency” Krzysztof Wojtala „Fenix Tax” 

 

2. Authorisation for Agent to receive refunds on behalf of client  

I authorise the transfer of any refund or repayment of PAYE/Income Levy/Universal Social Charge 

due to me by the Revenue Commissioners by electronic funds transfer to the following bank account 

which is held by “PAYE Tax Agency “Krzysztof Wojtala „Fenix Tax”  

Bank: 

__________________________________________________________________________________

_____ 

Sort Code: 

__________________________________________________________________________________

_ 

Account Number: 

_____________________________________________________________________________ 

Name of Account Holder: 

_______________________________________________________________________ 

I understand that any refund made by the Revenue Commissioners to my agent, Krzysztof Wojtala 

„Fenix Tax”, on my behalf is refunded in a similar manner as if same were being refunded directly to 

me and that once the refund is transferred into the bank account nominated by me I have no further 

call upon the Revenue Commissioners in respect of same. I understand that Krzysztof Wojtala „Fenix 

Tax”is acting as my agent and is solely responsible to me in respect of any refund received by them on 

my behalf. I further understand that my agent Krzysztof Wojtala „Fenix Tax”is an independent entity 

and that the Revenue Commissioners make no endorsement of my agent or any such agency and 

cannot accept any responsibility whatsoever for problems encountered by me in dealing with them.  

 

 

 



I understand and agree that the “PAYE Tax Agency” Krzysztof Wojtala „Fenix Tax”will input its own 

bank account details on the Revenue record for the duration of this mandate and will remove these 

details on the cessation of the mandate.  

I confirm that I am aware of, and agree to, the payment of the fees charged by the “PAYE Tax Agency 

Krzysztof Wojtala „Fenix Tax””in respect of the services carried out on my  

 

3. Terms and Conditions of Authorisation  

 I understand that Tax law provides for both civil penalties and criminal sanctions for the failure to 

make a return, the making of a false return, facilitating the making of a false return, or claiming 

tax credits, allowances or reliefs which are not due.  

 I confirm that I will provide the necessary documentation to the “PAYE Tax Agency” Krzysztof 

Wojtala „Fenix Tax”to support any refund, credit claims or claims for allowances and reliefs made 

to Revenue on my behalf by “PAYE Tax Agency” Krzysztof Wojtala „Fenix Tax”I confirm that I 

will provide details of all my sources of income to the “PAYE Tax Agency” Krzysztof Wojtala 

„Fenix Tax” 

 I understand that “PAYE Tax Agency Krzysztof Wojtala „Fenix Tax”” is required to retain a copy 

of all documentation relating to any refund or credit or allowance or relief claimed by the agent on 

my behalf and that the agent will be required to produce same to Revenue upon request. 

 

 

 

Signed   : ___________________ Date: ____________________  

Client (klient) 

Signed  :___________________ Date: ____________________  

Agent 

 



Declaration to the Revenue Commissioners of Ireland (authorisation Form PAYE A1). 

1. Authorisation to act as agent  

I, ___________________________________ (first name, surname) 

Date of Birth_: _________________ 

PPS Number __________________ 

authorise “PAYE Tax Agency”Krzysztof Wojtala „Fenix Tax” TAIN 

………………………….with an address at ul. Mieszka I 1/46, 43-200 Pszczyna, Poland 

to act as my agent in dealing with all aspects of the filing of my Irish income tax return, including the 

submission of refund or credit claims, allowances or reliefs.. 

I confirm that this authorisation will remain in force until Revenue is formally notified of its cessation 

by either myself or the “PAYE Tax Agency” Krzysztof Wojtala „Fenix Tax” 

2. Terms and Conditions of  Authorisation  

 I understand that Tax law provides for both civil penalties and criminal sanctions for the failure to 

make a return, the making of a false return, facilitating the making of a false return, or claiming               

tax credits, allowances or reliefs which are not due. 

 

 I confirm that I will provide the necessary documentation to the “PAYE Tax Agency” Krzysztof 

Wojtala Fenix Tax” to support any refund, credit claims or claims for allowances and reliefs made 

to Revenue on my behalf by “PAYE Tax Agency Krzysztof Wojtala „Fenix Tax” 

 

 I confirm that I will provide details of all my sources of income to the “PAYE Tax Agency” 

Krzysztof Wojtala „Fenix Tax” 

 

 

 I understand that “PAYE Tax Agency Krzysztof Wojtala „Fenix Tax”is required to retain a copy 

of all documentation relating to any refund or credit or allowance or relief claimed by the agent on 

my behalf and that the agent will be required to produce same to Revenue upon 

request. 

Signed:  ___________________ Date: ____________________ 

Client 

Signed:__________________ Date:____________________ 

Agent 



 

 



FIRST CLAIM FOR TAX REPAYMENT DURING UNEMPLOYMENT

Please read the INFORMATION NOTES overleaf BEFORE completing this form.

N.B. Form P45 Parts 2 & 3 MUST accompany this claim

NAME and ADDRESS (Block Capitals)

AMOUNT OF INCOME RECEIVED BY YOU SINCE THE DATE YOU BECAME UNEMPLOYED
Tick (�) the appropriate box below

Unemployment Benefit Other Social Welfare Income - please state type:

Disability Benefit

In the case of the above:

Please state the date this income started Gross weekly amount £

Number of children included in your claim

Unemployment Assistance is not taxable. If you are in receipt of U/A, please indicate by ticking this box

Other Income - Please state source of income and gross amount received to date

1. Do you intend to resume employment in Ireland before 31 December next? Y/N

If the answer is “no”, state reason:

If resuming education, state name of school/college

2. Are you making this claim on the basis that you are going abroad ? Y/N

If answer is “yes” please state (a) country of destination,

(b) intended departure date (c) duration of stay abroad

3. Do you intend to take up employment abroad? Y/N

4. Address abroad for correspondence

5. If you wish to have any repayment that may be due to you lodged to your Bank Account please tick (�)

and complete the following details: (The cheque will then be posted to your bank for lodgement.)

Name/Address/ Bank Sort Code - -

Branch of Bank

Account Number

DECLARATION WHICH MUST BE SIGNED

I declare that I am unemployed and that all particulars in this form are correct to the best of my knowledge and belief.

Signature: Date: / /

Tel No.

PPS Number

Employer Number

Unit Number

Date of Cessation

Of Employment

Day Month Year

Refer to your form P45 for answers to above

Employer Name

Form P50
A person who knowingly makes a false statement for the purpose of

obtaining repayment of income tax is liable to heavy penalties

Kasia
Tekst maszynowy
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ALL SECTIONS AND THE DECLARATION MUST BE COMPLETED IN ALL CASES

(Where this form is not completed in full, it may be necessary to return it to you
which may delay processing your claim.)

1. Am I entitled to a tax refund?

If tax has been deducted from your pay since 1 January and you are now unemployed you may be entitled to a

tax refund.

2. When do I apply for a refund?

You should wait a minimum of four weeks from the date you became unemployed before you apply for a tax refund.

If however you are in receipt of any taxable sources of income (which would include taxable income from the

Department of Social & Family Affairs) you should wait a minimum of eight weeks.

3. How much tax is refunded?

If you are entitled to a tax refund the amount of the refund will depend on:

� the length of time you have been unemployed

� the amount of tax you have paid

� whether you have arrears of tax.

4. How do I apply?

Complete the form overleaf and send it to your Regional Revenue Office together with:

Form P45 (Parts 2 & 3) given to you by your last employer,

AND

Where applicable, supporting documentation in respect of tax deducted from any casual earnings or any other

source of income returned overleaf.

5. What happens next?

Your Revenue Office will send you details of the refund (if any).

Certain amounts payable to you from the Department of Social & Family Affairs may not be liable, in full, to

income tax. In calculating your repayment, Revenue will exclude any amounts which are not taxable.

Further Information

You can get further information by phoning (within ROI only) your Regional Revenue Office, the LoCall number for

which is listed below:

� Border Midlands West Region 1890 777 425

Cavan, Donegal, Galway, Leitrim,

Longford, Louth, Mayo, Monaghan, Offaly,

Roscommon, Sligo, Westmeath

� Dublin Region 1890 333 425

Dublin (City and County)

� East & South East Region 1890 444 425

Carlow, Kildare, Kilkenny, Laois,

Meath, Tipperary, Waterford,

Wexford, Wicklow

� South West Region 1890 222 425

Clare, Cork, Kerry, Limerick

If you are calling from outside the Republic of Ireland, please telephone 00 353 (1) 647 4444. Alternatively,

you can visit the Revenue website at www.revenue.ie



Rent 1 - Claim for Rent Relief for

Private Rented Accommodation

PPS Number

The above details can be obtained from your

Certificate of Tax Credits. If you are married

and are taxed under Joint Assessment please

quote the PPS number of the Assessable

Spouse.

Tax year for which you are making a claim:

Date of Birth

Personal Status (Please select one of the following):

Single Widowed Married Married but living apart Divorced

Address of rented property

Please tick box if you wish to have this address used for future correspondence

The rent is payable to (Please tick):

Private landlord Business Agent Non-resident landlord

Please provide the following details:

Landlord/Business/Agency Name Landlord's PPS No. Landlord's Address

Date tenancy commenced Date tenancy ceased
(if ceased)

Amount of rent
£

payable

Frequency of payment: Weekly Fortnightly Monthly Yearly

Multiple tenancies - if, during the year of your claim, you have rented more than one property, please submit, on a
separate sheet, in respect of each property, the following details: date each tenancy commenced, date each tenancy
ceased (if ceased), the amount of rent paid and the details of each landlord (name, address and PPS Number). In the
event of a change of address or landlord, please advise your Local Revenue Office.

Mortgage Interest Relief (TRS) - if at any point you have a mortgage and are in receipt of Tax Relief at Source you should
advise your Local Revenue Office immediately as you may no longer be entitled to Rent Relief and your Tax Credit
Certificate might need to be adjusted

If you wish to have any refund paid directly to your Irish bank account, please supply your bank account details
below. See note overleaf regarding tax refunds.

Sort Code Account Number

Please sign the Declaration overleaf �

, , .00

R1
Scan ID

R 1
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Declaration which must be signed

I declare that all the particulars in this form are correct to the best of my knowledge and belief.

Signature Date

Address

Phone Number E-Mail

TheLeaflet IT1ontheRevenuewebsite (www.revenue.ie)provides informationregarding theamountof reliefavailable

Rent Relief for Private Rented Accommodation

Who can Claim

An individual, paying for private rented accommodation used as a sole or main residence. This includes rent paid for flats,
apartments or houses.

It does not include rent paid to Local Authorities or State Agencies or under a lease agreement for 50 years or more.

Additional Information

Rent payable for premises outside the State is also allowable (No territorial limit).

Receipt from Landlord

If your Landlord is resident in this country a receipt for rent paid must be provided if and when it is requested. This will apply
regardless of whether the rent is paid directly to the Landlord or to an Agent on his/her behalf.

Each receipt must show:

� Landlord’s name and PPS Number

� Amount of rent paid

� Period covered by the receipt, for example: From 1/3/2006 to 30/9/2006

Rents payable to non-resident landlords

If your landlord resides outside the country and you pay the rent directly to him/her or into his/her bank account either in the
State or abroad, you must deduct tax at the standard rate of tax (2006: 20%) from the gross rent payable.

Example: Gross rent per month £1,000
Deduct standard rate tax (£1,000 x 20%) £ 200
Pay to Landlord (£1,000 - £200) £ 800

If you pay tax under the PAYE system, you account for the tax deducted by reducing your tax credits and Standard Rate
Cut-Off Point. You must notify your Local Revenue Office who will arrange this for you. If you pay tax under
self-assessment, account for the tax deducted will be displayed on your notice of assessment.

Failure to deduct tax leaves you liable for the tax that should have been deducted.

Tax Refunds

If your claim is in respect of the current tax year an amended certificate of tax credits will be sent to you and your employer
will pay any refund due directly to you.

If your claim is for a previous tax year or during a period of unemployment, any refund due will be sent directly to you by
Revenue. Tax refunds can be paid by cheque or to your Irish bank account. It is not possible to make a refund directly to a
foreign bank account.

As your claim may be selected for future audit, you are requested to retain all documentation relating to this claim for a
period of 6 years.


