
 

              

 

AUSTRIA 

INSTRUKCJA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE 

 

 

Wypełnij i podpisz dokumenty: 

  

1. Dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczaj żadnego pola  

2. Umowa w dwóch egzemplarzach 

 

 

Dokumenty wymagane do rozliczenia podatku z Austrii: 

: 

  (Lohnzettel) od pracodawcy – rozliczenie roczne z Austrii 

 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. 

 Jeżeli chcesz stosować ulgi podatkowe:  potwierdzenie opłaty za czynsz za mieszkanie w Austrii 

oraz paragony za Paliwo (dotyczy dojazdów do Polski) 

 

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. 

 

 

 

Dana do przelewu –płatność z góry 

Opłata: 

Płatność z góry: 300zł 

Dane do przelewu: 

Fenix Tax Alicja Adamus ul. Stojałowskiego 1, 43-300 Bielsko-Biała 

PL 07 1050 1083 1000 0091 2325 9393 

 



 

 

 
Umowa nr…………………………… 

 

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

Zawarta w dniu…………………………………Pomiędzy Firmą „ FENIXTAX Alicja Adamus Bielsko-Biała 

ul.Stojałowskiego 1 NIP 6521622799  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 

 nieterminowe dostarczenie przesyłki pocztowej do Urzedu Skarbowego 

 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 rocz-

ne sporządzane przez pracodawcę (Lohnzettel) 

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

tów będących podstawą do rozliczenia podatku dochodowego w austriackim Urzędzie Skarbowym 

Wszelkich roszczeń z tego tytułu klient może dochodzić u pracodawcy. 

 

 

 

 

 



 
 

 

§ 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. W przypadku gdy Zleceniodawca zleci wykonanie usługi za pośrednictwem biura współpracującego z Fenixtax 

umowa staje się ważna po otrzymaniu opłaty za wykonanie usługi 

3. 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 za-

istniałym 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  



 

      

 

 

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  

Adres zamieszkania w Polsce  

Data ślubu  

Współmałżonek Imię i nazwisko  

Data urodzenia współmałżoka  

 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZINY 

Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia  

   

   

   

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  



 

 

 

INFORMACJA O KONCIE BANKOWYM 

ANGABEN DER BANKVERBINDUNG 

 

IMIĘ I NAZWISKO/KONTOINHABER  
 

BANK  
 

IBANNUMMER  
 

SWIFTCODE/BICCODE  
 

 

 

 

__________________________________ 

Unterschrift/podpis 


