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AUSTRIA 

INSTRUKCJA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE 

 

 

Wypełnij i podpisz dokumenty: 

  

1. Dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczaj żadnego pola – jeżeli pytanie Cię nie 

dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź; 

2. Obcojęzyczne formularze TYLKO podpisz w miejscu oznaczonym  (pamiętaj aby podpisy były 

zgodne z podpisem z dowodu tożsamości); 

3. Umowa w dwóch egzemplarzach 

4. Podpisany formularz L1( formularz podatkowy) w przypadku wspólnego rozliczenia podpisują oboje 

małżonków. 

 

 

Dokumenty wymagane do rozliczenia podatku z Austrii: 

 
1. DOKUMENTY DO POBRANIA OD KLIENTA: 

 oryginał dokumentów od pracodawcy (Lohnzetel) 

 kopia dokumentu tożsamości 

 zaświadczenie o dochodach w Polsce EU/EEA (wypełnia i poświadcza polski Urząd Skarbowy, 

3 strony), w przypadku wspólnego rozliczenia również zaświadczenie o dochodach żony 

 jeśli pobierany był zasiłek chorobowy/dla bezrobotnych/świadczenia urlopowe, dołączyć kopię 

dokumentu poświadczającego wysokość świadczenia. 

 zaświadczenie o rachunku bankowym 

 

2. DOKUMENTY DODATKOWE JEŚLI DOCHÓD WYNIÓSŁ PONAD 11 TYSIĘCY EUR 

 kopia zaświadczenia zameldowania w Austrii 

 w zależności od środka lokomocji oryginalne bilety za przejazdy lub oryginały paragonów za 

paliwo + kopia dowodu rejestracyjnego samochodu 

 rachunki za mieszkanie w Austrii (Miete) 

 akt małżeństwa w przypadku wspólnego rozliczenia 

 zaświadczenie wspólnego zameldowania w Polsce w przypadku wspólnego rozliczenia 
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Podpisz umowę: 

 

Podpisz umowę w dwóch egzemplarzach ( w miejscu „ Zleceniodawca”). Jeden pozostaw sobie. W 

przypadku, gdy wypełniasz wszystkie dokumenty w domu, proszę wysłać nam podpisane obie umowy. 

Podpiszemy je i jedną odeślemy do Pani/Pana. 

 

Wszystkie dokumenty odeślij do nas: 

 

Fenix Tax Krzysztof Wojtala 

Ul. Plac Bolesława Chrobrego 1 

43-300 Bielsko – Biała 

 

Dana do przelewu –płatność z góry 

Opłata: 

Płatność z góry: 300zł 

Dane do przelewu: 

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

Tytuł przelewu: Opłata za zwrot podatku z Austrii + imię i nazwisko podatnika 

Numer rachunku bankowego: 60 1020 2401 0000 0102 0203 6820 
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     Formularz Zgłoszeniowy 

 
Dane do rozliczenia podatkowego w Austrii za rok :        201_   201_  201_ 201_ 201_ 

 

 

DANA OSOBOWE 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

e-mial  

Telefon  

Versicherungsnummer (numer ubezpieczenia)  

Adres zamieszkania w Polsce  

Adres zamieszkania za granicą  

Czy był/ła Pani/Pan zameldowania/ny w 

Austrii? 
TAK  NIE  

Adres zameldowania w Austrii  

 

 

Stan cywilny Wolny/na  Zamężny/na  W konkubinacie  Rozwiedziony/na  W separacji   

Od kiedy:      

 

 

 

DANE PRACODAWCY – PODAJ INFORMACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO 5 LAT WSTECZ 
Nazwa i adres pracodawcy Data podjęcia pracy Data zakończenia pracy 

   

   

   

   

   

 

 
Data wjazdu i wyjazdu z 

Austrii 

Wjazd: 

 

Wyjazd: 

Ile kilometrów dojeżdżałeś z 

domu w Austrii do pracy? 

   

Ile dni w tygodniu dojeżdżałeś 

do pracy w Austrii? 

   

Jakim środkiem lokomocji 

dojeżdżałeś do pracy? 

 Własny samochód:  Komunikacja zbiorowa: 

 Koszt pracodawcy: Inne:…………………. 
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Ile kilometrów dojeżdżałeś w 

z Austrii do Polski? 

   

Ile razy byłeś w Polsce?  Średni czas pobytu w Polsce  

Jakim środkiem lokomocji 

dojeżdżałeś do Polski? 

 Własny samochód: Komunikacja zbiorowa: 

 Na koszt pracodawcy: Inne:………………….. 

Czy pobierałeś/łaś  świadczenia socjalne  w Polsce? TAK  NIE  

Jakie?  

Od kiedy do kiedy były pobierane? OD -  DO -  

Czy pobierałeś/łaś  świadczenia socjalne  w Austrii ? TAK  NIE  

Jakie?  

Od kiedy do kiedy były pobierane? OD -  DO -  

 

DANE DOTYCZĄCE RODZINY 

Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Numer ubezpieczenia – austriacki lub 

europejski 

   

   

   

Czy dzieci posiadają z Tobą 

wspólny meldunek 

TAK  NIE  

Czy pobierałeś zasiłek na dzieci w 

Austrii? 

TAK  NIE  

Od kiedy do kiedy pobierałeś 

zasiłek na dzieci w Austrii? 

OD -  DO -  

 

 

                       

 

 

Zleceniodawca  
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Imię i nazwisko 

małżonka/partnera fiskalnego 

 Data urodzenia: _ _- _ _ - _ _ _ _  

Adres zamieszkania  

 

 

NUMER KONTA BANKOWEGO 

IBAN  PL _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

Swift Code  

Adres banku  

Nazwa banku  

Właściciel konta  

 

 

 

Zleceniodawca  

 

 



 

 

 

 
Umowa nr…………………………… 

 

O świadczeniu usług mającą na celu rozliczenie podatku dochodowego za okres pracy zagranicą. 

Zawarta w dniu…………………………………Pomiędzy Firmą „ FENIX” Bielsko-Biała ul. Plac Bolesława Chrobrego 

1, NIP 638-116-92-29 reprezentowaną przez Krzysztofa Wojtala a 

Panem/Panią………………………….……Adres…………………………………………………...Telefon……………. 

zwany dalej ZLECENIODAWCĄ 

§ 1 

1. ZLECENIODAWCA powierza Firmie FENIX dokumenty podatkowe do rozliczenia podatku dochodowego za 

okres przepracowany zagranicą w roku podatkowym………………..Firma FENIX 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 

oraz że zapoznał się ze standardami zwrotu w Austrii. 

§ 2 

Firma FENIX nie ponosi odpowiedzialności za: 

  nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy skarbowe. 

 zaginięcie dokumentacji w urzędzie skarbowym lub urzędzie pocztowym 

 treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy skarbowe 

 dokumenty złożone przez ZLECENIODAWCĘ zawierające błędy i pomyłki 

 inne niezawinione zdarzenia 

§ 3 

1. Dokumentem uprawniającym wykonanie rozliczenia przed austriackim Urzędem Skarbowym jest rozliczenie 

roczne sporządzane przez pracodawcę (Lohnzettel) 

2. Firma FENIX nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu nieprawidłowości wypełnienia 

dokumentów będących podstawą do rozliczenia podatku dochodowego w austriackim Urzędzie Skarbowym 

Wszelkich roszczeń z tego tytułu klient może dochodzić u pracodawcy. 

 

Zleceniobiorca (Fenix Tax)  
Data i podpis Zleceniodawcy  

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 4 

1. Rezygnacja z usługi firmy FENIX objętej niniejszą umową  po wysłaniu deklaracji podatkowej do austriackiego 

Urzędu Skarbowego nie zwalnia ZLECENIODAWCĘ do uiszczenia opłaty wyszczególnionej w § 5. 

2. Niniejsza umowa wygasa, gdy jej realizacja nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Firmy FENIX  lub w 

momencie otrzymania przez Klienta pieniędzy za rozliczenie podatkowe za rok objęty umową. 

§ 5 

1. Firma FENIX pobiera w dniu podpisania umowy  prowizję  za usługę wysokości 300 złotych brutto 

2. ZLECENIODAWCA wyraża zgodę aby cała korespondencja została przesyłana przez właściwy urząd skarbowy 

na adres Firmy FENIX. W przypadku otrzymania przez Zleceniodawcę jakiejkolwiek korespondencji związanej z 

rozliczeniem objętym niniejszą umową zobowiązany jest on do niezwłocznego informowania firmy FENIX o 

zaistniałym fakcie. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowania niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiana niniejszej 

umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby 

Zleceniobiorcy. 

§ 7 

1. Zleceniodawca informuje, iż czas oczekiwania na zwrot podatku waha się od 3 do 9 miesięcy. 

2. Za okres rozpatrywania zwrotu podatku Firma Fenix Tax nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

 

 

 

Zleceniobiorca (Fenix Tax)  
Data i podpis Zleceniodawcy  

 



 

 

 

 
Umowa nr…………………………… 

 

O świadczeniu usług mającą na celu rozliczenie podatku dochodowego za okres pracy zagranicą. 

Zawarta w dniu…………………………………Pomiędzy Firmą „ FENIX” Bielsko-Biała ul. Plac Bolesława Chrobrego 

1, NIP 638-116-92-29 reprezentowaną przez Krzysztofa Wojtala a 

Panem/Panią………………………….……Adres…………………………………………………...Telefon……………. 

zwany dalej ZLECENIODAWCĄ 

§ 1 

1. ZLECENIODAWCA powierza Firmie FENIX dokumenty podatkowe do rozliczenia podatku dochodowego za 

okres przepracowany zagranicą w roku podatkowym………………..Firma FENIX 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 

oraz że zapoznał się ze standardami zwrotu w Austrii. 

§ 2 

Firma FENIX nie ponosi odpowiedzialności za: 

  nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy skarbowe. 

 zaginięcie dokumentacji w urzędzie skarbowym lub urzędzie pocztowym 

 treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy skarbowe 

 dokumenty złożone przez ZLECENIODAWCĘ zawierające błędy i pomyłki 

 inne niezawinione zdarzenia 

§ 3 

1. Dokumentem uprawniającym wykonanie rozliczenia przed austriackim Urzędem Skarbowym jest rozliczenie 

roczne sporządzane przez pracodawcę (Lohnzettel) 

2. Firma FENIX nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu nieprawidłowości wypełnienia 

dokumentów będących podstawą do rozliczenia podatku dochodowego w austriackim Urzędzie Skarbowym 

Wszelkich roszczeń z tego tytułu klient może dochodzić u pracodawcy. 

 

Zleceniobiorca (Fenix Tax)  
Data i podpis Zleceniodawcy  

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 4 

1. Rezygnacja z usługi firmy FENIX objętej niniejszą umową  po wysłaniu deklaracji podatkowej do austriackiego 

Urzędu Skarbowego nie zwalnia ZLECENIODAWCĘ do uiszczenia opłaty wyszczególnionej w § 5. 

2. Niniejsza umowa wygasa, gdy jej realizacja nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Firmy FENIX  lub w 

momencie otrzymania przez Klienta pieniędzy za rozliczenie podatkowe za rok objęty umową. 

§ 5 

1. Firma FENIX pobiera w dniu podpisania umowy  prowizję  za usługę wysokości 300 złotych brutto 

2. ZLECENIODAWCA wyraża zgodę aby cała korespondencja została przesyłana przez właściwy urząd skarbowy 

na adres Firmy FENIX. W przypadku otrzymania przez Zleceniodawcę jakiejkolwiek korespondencji związanej z 

rozliczeniem objętym niniejszą umową zobowiązany jest on do niezwłocznego informowania firmy FENIX o 

zaistniałym fakcie. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowania niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiana niniejszej 

umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby 

Zleceniobiorcy. 

§ 7 

1. Zleceniodawca informuje, iż czas oczekiwania na zwrot podatku waha się od 3 do 9 miesięcy. 

2. Za okres rozpatrywania zwrotu podatku Firma Fenix Tax nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

 

 

 

Zleceniobiorca (Fenix Tax)  
Data i podpis Zleceniodawcy  

 



Bescheinigung EU/EWR /
der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitglied-
staaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) /

zagranicznego urzędu skarbowego dotyczące dochodu i podatku obywatela kraju  

E 9 Bundesministerium für Finanzen / Federal Finance Ministry

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

Oświadczam, że powyższa informacja jest zgodna z prawdą i kompletna oraz została sporządzona
zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

Angaben zur Person / 
Name / Vorname / 

( )

Straße, Hausnummer / Postleitzahl, Wohnort ZIP /

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen /

(z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung) / 

( )

Art der Einkünfte / Betrag/Währung / 

Summe (1) / 

Unterschrift / 

Datum, Unterschrift / 

Ort, Datum / Dienststempel, Unterschrift / 

1. Ausfertigung für das österreichische Finanzamt /1. 

w
w
w
.b
m
f.
g
v.
a
t

E 9, Seite 1 / page 1, Version vom 09.12.2009  

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde / 
Potwierdzenie zagranicznego urzędu skarbowego

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Nazwa i adres zagranicznego urzędu skarbowego

Es wird hiermit bestätigt, / Niniejszym potwierdza się, że:

1. dass die genannte steuerpflichtige Person im Jahr ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte. /

1. w/w podatknik był zamieszkały w naszym kraju w roku:

2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die
Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. /

2. .

Jahr / 



 

 

 

E 9 Bundesministerium für Finanzen 

 
.

( )

 

( )

 

Podpis

. 

w
w
w
.b
m
f.
g
v.
a
t

, ,  09.12.2009  

  

:

1.

2. .



 

E 9 Bundesministerium für Finanzen 

 
.

( )

( )

 

. 

w
w
w
.b
m
f.
g
v.
a
t

, ,  09.12.2009  

 

:

1.

2. .
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