Umowa zlecenie ( roczna obsługa zasiłku rodzinnego Kinderbijslag )
Zawarta w dniu:
Pomiędzy:

______________________
(data)
______________________________________________________________
(imię i nazwisko)

Zamieszkałym(ą) w:
______________________________________________________________
(ulica i numer domu)

______________________________________________________________
(kod pocztowy, miejscowość)

zwanym dalej Zleceniodawcą, a firmą TaxForYou zwaną dalej Zleceniobiorcą
1.

2.

3.
4.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynność, polegającą na kontynuacji prowadzenia spraw dotyczących
zasiłku rodzinnego z Holandii Zleceniodawcy przez okres roku od momentu podpisania umowy zlecenia. Umowa zatem wygasa dnia
…………………………….
Zleceniodawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze Zleceniobiorcą w celu realizacji zlecenia. W szczególności Zleceniodawca
zobowiązuje się do:
a. przekazania Zleceniobiorcy wszystkich żądanych przez niego dokumentów w oryginale, a w razie braku oryginałów lub za zgodą
Zleceniobiorcy, odpisów (kserokopii) tych dokumentów,
b. udzielania pisemnych wyjaśnień w kwestiach objętych umową w terminie wyznaczonym przez Zleceniobiorcę.
c. niezwłocznego przekazywania Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji, jaką otrzymał z zagranicznego urzędu
w przedmiotowej sprawie,
d. poinformowania Zleceniobiorcy lub bezpośrednio holenderskiego urzędu skarbowego o zaistnieniu okoliczności, które skutkują
utratą prawa do świadczenia
Zleceniodawca oświadcza, że jest świadomy faktu, iż podanie niepełnych lub niezgodnych z prawdą informacji oraz niezachowanie terminów
może prowadzić do niekorzystnych rozstrzygnięć w jego sprawie.
Za wymienioną usługę Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200zl.
a. wynagrodzenie określone w punkcie 4 jest płatne przy podpisaniu niniejszej umowy
b. wynagrodzenie określone w punkcie 4 zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości ustawowej
c. postępowanie zmierzające do realizacji niniejszego zeznania zostanie wszczęte dopiero po dokonaniu opłaty wymienionej w
punkcie 4 wszelkich płatności wynikających z umowy należy dokonywać gotówką w siedzibie firmy TaxForYou lub na konto
firmowe Idea Bank :
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5.

6.
7.
8.
9.

Zleceniodawca nie odpowiada za:
a. nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy
b. treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy
c. zaginięcie dokumentacji w drodze do niemieckiego urzędu lub w samym urzędzie.
W części nieobjętej niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Właściwym sądem dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy, jest sąd wyznaczony dla siedziby Zleceniobiorcy.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Podpisując niniejszą umowę strony oświadczają, że zapoznały się z jej treścią i rozumieją jej postanowienia
takie same egzemplarze.

_______________________________________________
(Podpis Zleceniodawcy)

oraz

_______________________________________________
(Podpis Zleceniobiorcy)

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych firmie TaxForYou z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Grunwaldzka 10 w celu realizacji powyższej umowy. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych
osobowych do celów statystycznych, archiwalnych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnie 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.). Mam świadomość, że powyższe oświadczenie jest dobrowolne.
_________________________________________________
(Podpis Zleceniodawcy)

