a+z zwrot podatku
Szanowny Kliencie

NIEMCY
ZASIŁEK
RODZINNY

KINDERGELD

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Jesteśmy wdzięczni za to, że chcesz skorzystać z naszych usług. Dokładne
wypełnienie naszych formularzy usprawni proces odzyskania pieniędzy z urzędu.
Dlatego przygotowaliśmy wskazówki, jak poprawnie skompletować dokumenty. Zatem ...
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PRZYGOTUJ

Wydrukuj ARBEITGEBERBESCHEINIGUNG, przekaż go pracodawcy celem potwierdzenia zatrudnienia a następnie
dołącz go do dokumentacji. W przypadku własnej działalności gosp., musisz posiadać GEWERBEANMELDUNG.
Wykonaj kopie (jeśli nie posiadasz, to pomiń) - TYLKO ZAZNACZONE “X”:
ANMELDUNG (zameldowanie w Niemczech)
SOZIALVERSICHERUNGSSCHEIN - czyli niemiecka legitymacja ubezpieczeniowa lub karta AOK, polisa ubezp.
ARBEITSVERTRAG (umowa o pracę) oraz LOHNABRECHNUNG (ostatnie 3 paski z wypłaty)
ZAŚWIADCZENIE A1 - jeśli jesteś oddelegowany z polskiej ﬁrmy do pracy w Niemczech
Obowiązkowo przygotuj oryginały:
AKT MAŁŻEŃSTWA oraz AKT URODZENIA DZIECI (wersje unijne - wydane max. 6 miesięcy temu)
zaświadczenie o składzie rodziny (do potwierdzenia w Urzędzie Miasta w Polsce) - patrz załącznik
tylko uczniowie > 18 lat - zaświadczenie o nauce w szkole lub na studiach (do potwierdzenia) - patrz załącznik
DECYZJA wojewody o przyznanym zasiłku na dzieci (tłumacz. na jęz. niemiecki) – jeśli jej nie posiadasz, musisz
się zgłosić do ośrodka i złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 500+
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WYPEŁNIJ I PODPISZ

Uzupełnij przesłane dokumenty - szczególnie w zazanczonych kolorem ramkach ! Podpisz się na wszystkich drukach
w miejscu oznaczonym krzyżykiem. Wykonaj kopię lub wydrukuj dla siebie dodatkowy egzemplarz zlecenia.
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ZAŁĄCZ I ODEŚLIJ

Oznaczone w pkt. 1 dokumenty, prześlij na adres: a+z zwrot podatku, Częstochowska 15, 46-040 Ozimek
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DOKONAJ OPŁATY

Ureguluj (jeśli nie skorzystałeś wcześniej z opcji PAYU, przelewey24) jednorazową należność w kwocie 400 złzł,
na rachunek mbank: 92 1140 2004 0000
,
3902 3089 5902 , BIC code: BREXPLPW podając w tytule przelewu: i
mię i nazwisko, zasiłek rodzinny z Niemiec, rok (np. JAN KOWALSKI, ZASIŁEK RODZ.)
Realizacja usługi nastąpi po otrzymaniu wpłaty i dokumentów. Poinformujemy Cię o tym mailem lub telefonicznie.
Po upływie kilku miesięcy (czasem procedura trwa rok i dłużej) otrzymasz z urzędu decyzję lub pytania kontrolne, a dopiero
potem pieniądze na podane konto.
Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt z infolinią 77 4436191 w Pn-Pt godz. 10.00-16.00, w So godz. 9.00-12.00 lub
mailem biuro@azdoradztwo.pl. Więcej informacji znajdziesz na www.azdoradztwo.pl lub www.azwrotpodatku.pl .

Nie jesteś pewny jaki otrzymasz zwrot, czy spełniasz wszystkie warunki i czy możesz uzyskać więcej
pieniędzy - za ubezpieczenie, na dzieci czy z rozłąki - skontaktuj się z nami !

.

06-02-2020

ZLECENIE
Z
LECENIE

Ozimek, Częstochowska 15

Data ……………………………………….

KINDERGELD KG

INDERBIJSLAG

tel. 77 4436191 Pn-Pt 10-16 So 9-12

sent:

WNIOSEK OD _ _ - _ _ - _ _ _ _

DANE WNIOSKODAWCY/OSOBY STARAJĄCEJ SIĘ O ZASIŁEK
Imię i nazwisko wnioskodawcy
Holan

Data ur.

Tel. kom.

Adres w Polsce

Tel. dom.

Email

Obywatelstwa

Identifikationsnummer

Adres korespondencyjny

j.w.

inny (podać jaki)
j

polskie

i

Adres zameldowania w Niemczech (kod,miejscowość,ulica,nr)

Data zameld. w DE

Sozialversicherungs-Nr

miejscowo ,

PESEL
wolny [
związek małż.
wdowiec-wa
rozwiedziony-a od _ _ - _ _ - _ _ _ _ ]
pracodawcy w Holandii z osta ich 12 m
W ciągu ostatnich 5 lat
Na
azwa i adres firmy
Ilość godzin Miejscowość zatrudnienia w DE
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………… tygodniowo
byłem/jestem zatrudniony w Niemczech lub/i
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Okres zatrudnienia (od… do…)
prowadziłem-dzę własną firmę w Niemczech
Jego imi nazwisko
Elterngeld
W okresie 5 lat przed wnioskiem pobierałem zasiłek:
Arbeitslosengeld
Krankengeld
Stan cywilny

jeśli tak, nazwa instytucji i okres (od.. do…)

Ubiegałem się wcześniej (ja, małżonek lub inna osoba) o zasiłek rodzinny:
ata zatr dnienia
nazwa Familienkasse
Kindergeld-Nr
za okres od… do…

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA / DANE DZIECI / KONTO BANKOWE
Imię i nazwisko chorobowy/bezrobotne w H ndiiData ur.

byłam/jestem zatrudniona-y w firmie lub/i

W okresie 5 lat przed wnioskiem pobierałam zasiłek:
jeśli tak, nazwa instytucji i okres (od.. do…)

ZUS

Imię dziecka (nazwisko)

KRUS

macierzyńskie

wychowawcze

wypadek przy pracy

Stosunek 1) Adres 2) Powyżej 18 lat: okres nauki od do
t

A w SVB ................................
A

ta

A w SVB ................................
A

2
3

Ilość godzin okres zatrudnienia (od… do…)
tygodniowo

Adres(np. AOK) i nr ubezp.
Nazwa Krankenkasse

Niemczech

Data ur.

1

miesięcznie zł ,eur

polskie

Adres

Adres
chorobowe
Adres

bezrobotne

inne dodatki na dzieci

Obywatelstwa PESEL

Adres

prowadziłam-dzę własną firmę

Jestem ubezpieczona w

w Polsce lub/i

nazwa i miejsce instytucji zasił. w PL

Identifikationsnummer

nazwa i adres firmy

W ciągu ostatnich 5 lat

w Niemczech lub/i

A

A

Pesel IdNr
Pes
nr.rej……………
……….. okres
Id
Pes
nr.rej……………… ………..
Id okres
Pes
Id
tak, o
………

stan cywilny

wolny
wolny

wolny

1) Użyj symboli.Stopień pokrewieństwa z dzieckiem : A- Dziecko z małżeństwa, B- Dziecko uznane, C- Dziecko małżonki należące do gospodarstwa domowego
1 )Stopnień
pokrewieństwa
z dzieckiem
symboli:
A-dziecko ze
związku małżeńskiego
, B-dziecko
, C- dziecko
małżonki należące
do
2)
Użyj symboli
.Dziecko mieszka
z : A- w.Użyj
wspólnym
gospodarstwie
domowym
, B- z matką,nie
posiadamuznane
z nimi wspólnego
zameldowania,
C- samodzielne
gospodars
.domowego
Rachunek
IBAN

Kod SWIFT (BIC)

Bank (nazwa i miejscowość)

Właściciel konta

Adres właściciela

doradztwo personalne Andrzej Duda zw
zwanym
ym Zleceniobiorcą wykonanie usługi polegającej na wypełnieniu wniosku
iosku o zasiłek rodzinn
kutkiem rozpatrzenia wniosku przez urząd jest wydanie
(B lising). Do zadań Zleceniobiorcy należą

Zlecam A+Z doradztwo personalne Andrzej Duda zwanym Zleceniobiorcą wykonanie usługi polegającej na wypełnieniu wniosku o zasiłek rodzinny na dzieci i
prowadzenie
korespondencji
SVB ww zakresie
zakres
uprawnień
tj. odpowiadanie
na pytania,
inf
informacji
macji i Do
do zadań Zleceniobiorcy należą
dostarczeniu go
odpowiedniej z urzędem
Familienkasse
Niemczech.swoich
Skutkiem
rozpatrzenia
wniosku przez
urząd przesyłanie
jest wydanie
decyzji.
wyjaśnianie
z SVB w swoich
p aci pis
emnej lubtj.ustnej.
Zleceniodawca
przyjmuje
pełną odpowiedz
za złożenie niepełnej
dokumentacji
prowadzenie Zleceniodawcy
korespondencji otrzymanych
z urzędem pism
w zakresie
uprawnień
odpowiadanie
na pytania,
przesyłanie
informacji ność
i dokumentów
na żądanie,
wyjaśnianie
Zleceniodawcy otrzymanych pism w Zleceniodawca
postaci pisemnej
ustnej.
Zleceniodawca
przyjmuje
pełną
odpowiedzialność
za złożenie
niepełnej
i za składanie
oświlub cza,
oświadcza,
że zapoznał
się z treścią
umowy
(w szczególności
warunkami
n
na drugiej
stroniedokumentacji
zlecenia
fałszywych
informacji.
oświadcza,
że zapoznał
się z treścią
umowy
(w szczególności warunkami na drugiej stronie zlecenia paragraf od 1 do 14 włącznie)
włącznie)
będącychZleceniodawca
nieodłączną częścią
tej umowy,
c twierdza
niniejszym
podpisem.
będących nieodłączną częścią tej umowy, co stwierdza niniejszym podpisem.

400
Cena usługi wynosi ……………
zł

sposób zapłaty: gotówka przelew (data _ _ - _ _ - _ _ )
osoba składająca: j.w. inna …………………………………………
czekać  ............................................................................

X

...........................................................................
podpis wnioskodawcy

chowska 15,
a+z doradztwo personalne Andrzej Duda, Częs
Częstochowska
15, 46-040 Ozimek tel 774436191 fax 774436537 kom 607842524
email : biuro@azdoradztwo.pl
www.azdoradztwo.pl
czynne: PN-PT 10.00-16.00 SO 9.00-12.00
NIP 754
7541057305
www.azdoradz
o.pl
N
ra unek bankowy
swift: BREXPLPWMUL
BRE Bank Al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź racchhunek
bankowy 92 1140 2004 0000 3902 3089 5902
w polu



wpisać „ x ”
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data otrzymania/przekazania:

autor: zlecenie mailowe
...........................................................
WYMAGANA DOKUMENTACJA zaznacz posiadane dokumenty

wypełnia biuro

urząd:
…………………………………………………

Anmeldung

Lohnabrechnung

karta ubezp. AOK, inna

…………………………………………………

dowód tożsamości

akt urodz. dzieci

Bescheid/Lohnsteuerkarte

………………………………………………..

akt małżeństwa

zaśw. skład rodziny

decyzja z zasiłku ROPS/500+

zaśw. o nauce>18 lat

inne: ......

zlecenie listowne _ _- _ _ - _ _
wezwanie termin _ _- _ _ - _ _
biljet* C
Tc
T
P
M
VA
ADRS
zamówienie ………. _ _- _ _ - _ _
aktualizacja SVB* I II III IV
adres koresp. …………………………
…………………………………………………
załączniki……………………………….
…………………………………………………

UWAGI: podaj dodatkowe informacje

WARUNKI UMOWY
§8
§1
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1.Kompletowania
niezbędnych
dokumentów
i
zaświadczeń
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą
dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu realizacji umowy.
rozpatrywane przez sądy powszechne , właściwe miejscowo dla
2.Złożenia dokumentacji we właściwym urzędzie
Zleceniobiorcy.
3.Udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania urzędu związane ze
§9
sprawą (w tym ewentualnych odwołań w razie niekorzystnych decyzji).
Zlecenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
§2
jednym dla każdej ze stron.
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
§ 10
1.Udzielania wszystkich potrzebnych informacji związanych z
W przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy miało miejsce na
wykonaniem umowy
odległość w rozumieniu ustawy z dn. 2.03.2000 r. o ochronie niektórych
2.W razie potrzeby tłumaczenia na własny koszt ewentualnych
praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
dokumentów potrzebnych do realizacji umowy
produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz.271 z późn. zmianami)
3.Doręczenia zleceniobiorcy wszelkich korespondencji, które otrzyma od
Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, na co
urzędu w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od ich otrzymania
Zleceniodawca wyraża zgodę zgodnie z brzmieniem art. 10 ust.3 tej
4.Udzielania
odpowiedzi
na
zapytania
Zleceniobiorcy
w
ustawy.
nieprzekraczalnym terminie, jaki będzie wskazany w zapytaniu
§ 11
§3
1.Zleceniobiorca nie świadczy usług doradztwa podatkowego, lecz
Zleceniobiorca nie odpowiada za:
jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji rozliczenia Zleceniodawcy z
1.Nieterminowe rozpatrzenie wniosków przez właściwe urzędy
podatku dochodowego.
2.Zaginięcie dokumentów w urzędzie zagranicznym lub polskim, do
2.Usługa świadczona przez Zleceniobiorcę jest usługą biurową i nie
którego kierowany był wniosek (deklaracja) bądź w urzędzie pocztowym
obejmuje porad prawnych ani nie stanowi zastępstwa w czynnościach
3.Treść decyzji wydanych przez dany urząd
prawnych.
4.Interwencje w danym urzędzie bez wiedzy Zleceniobiorcy w trakcie
3.Stroną w postępowaniu podatkowym przed zagranicznym urzędem
postępowania
pozostaje Zleceniodawca
5.Wszelkie wcześniejsze lub późniejsze zmiany dokonane przez
§ 12
Zleceniodawcę w danym urzędzie, dotyczące np. zmiany adresu lub
Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorcy należne jest
numeru konta
wynagrodzenie wg aktualnego cennika Zleceniodawcy
§4
§ 13
Upoważnionym do dokonania wszystkich czynności objętych niniejszą
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania
umową może być także osoba trzecia, wskazana przez Zleceniobiorcę
umowy, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich
§5
dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy
Czas trwania postępowania związanego z otrzymaniem decyzji jest
w terminie 7 dni od wezwania wysłanego drogą pocztową, telefoniczną
uzależniony od danego urzędu i obowiązujących
lub mailową.
przepisów prawa.
§ 14
§6
dotyczy „zlecenia FG, EG, KG”
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w
Zleceniodawca oświadcza, że został poinformowany o warunkach
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać
otrzymania zasiłku rodzinnego/zapomogi w Niemczech. Zleceniodawca
się na ustalenia pozaumowne. Zleceniodawca zobowiązany jest
zobowiązuje się do skompletowania i terminowego dostarczenia we
informować pisemnie Zleceniobiorcę o zmianie swojego adresu
własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z otrzymaną instrukcją,
korespondencyjnego, nr telefonu lub nr konta bankowego. W razie
dodatkowej dokumentacji m.in. potwierdzenia druków u pracodawcy,
szkody spowodowanej niemożnością skontaktowania się z klientem lub
zaświadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej ROPS, MOPS, w razie
nie dotarciem przesyłki lub przelewu wysłanego na ostatni podany przez
potrzeby przedstawienia zaśw. o nauce dzieci itp., w zależności od
klienta adres lub konto bankowe, roszczenia kierowane do
wymagań danego urzędu. Zleceniobiorca instruuje Zleceniodawcę i
Zleceniobiorcy są wykluczone.
prowadzi sprawę do momentu otrzymania decyzji. Za każde dodatkowe
§7
czynności
po otrzymaniu zasiłku/zapomogi pobierana będzie
Zleceniodawca
jego danych
danych osobowych
osobowych
Zleceniodawca wyraża
wyraża zgodę
zgodę na
na przetwarzanie
umieszczenie jego
dodatkowa opłata. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie
w
w celach marketingowych
zgodnie z w
Rozp.
(UE)
w bazie
bazieZleceniobiorcy
danych Zleceniobiorcy,
ich przetwarzanie
celach
www.azdoradztwo.pl.
2016/679
z dniazgodnie
27.04.2016
w sprawie
ochrony osób
fiz.Nrw133,
związku
marketingowych
z ustawą
z dn.29.08.1997
(Dz. U.
poz.
z883przetwarzaniem
w sprawie swobodnego
podpis i pieczęć Zleceniobiorcy
z poźn. zm.)danych
a w osobowych
szczególnościi otrzymywania
informacji
przepływu
oraz uchylenia
dyrektywy
handlowych takich
obecniedanych
i w przyszłości
. Oświadcza
też, 95/46/WE.
iż został
Oświadcza
też, iż ozostał
poinformowany
ochronie danych
osobowych,
poinformowany
ochronie
danych oosobowych,
że dane
będą
że
dane będą przechowywane
podstawie
wyrażonej
przechowywane
i przetwarzanei przetwarzane
na podstawie na
wyrażonej
przez
niego
przez
niego dobrowolnej
w siedzibie
Zleceniobiorcy,
związku zz
dobrowolnej
zgody, wzgody,
siedzibie
Zleceniobiorcy,
w w
związku
wykonaniem
postanowień niniejszej
niniejszej umowy,
umowy, aa także
także oo przysługującym
przysługującym facebook.com/azwrotpodatku
wykonaniem postanowień
mu
ich poprawiania.
poprawiania lub usuwania.
mu prawie
prawie wglądu
wglądu do
do danych
danycj ii ich
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Wydrukuj ten formularz celem potwierdzenia zatrudnienia u każdego pracodawcy. 1 druk dla 1-go pracodawcy.

Drukuj tę stronę

1D]ZLVNRLLPLĊRVRE\XSUDZQLRQHMGRSRELHUDQLD]DVLáNXQDG]LHFL
1DPHXQG9RUQDPHGHVGHU.LQGHUJHOGEHUHFKWLJWHQ

1XPHU]DVLáNXQDG]LHFL

.LQGHUJHOG-1U

F K
1XPHULGHQW\ILNDFMLSRGDWNRZHMZ1LHPF]HFK

6WHXHU-,'

ZaĞZLDGF]HQLHSUDFRGDZF\
FHOHPSU]HGáRĪHQLDZNDVLHURG]QQHM )DPLOLHQNDVVH
$UEHLWJHEHUEHVFKHLQLJXQJ]XU9RUODJHEHLGHU)DPLOLHQNDVVH

1DVWĊSXMąFH]DĞZLDGF]HQLHZ\SHáQLD]DZV]HSUDFRGDZFDMHĞOLMHGQR]URG]LFyZMHVW]DWUXGQLRQH
Z1LHPF]HFKHZHQWXDOQLHXSUDFRGDZF\RVLDGáHJRZ1LHPF]HFK
'LH IROJHQGH %HVFKHLQLJXQJ LVW YRP $UEHLWJHEHU VWHWV DXV]XIOOHQ ZHQQ HLQ (OWHUQWHLO LQ
'HXWVFKODQGE]ZEHLHLQHPLQ'HXWVFKODQGDQVlVVLJHQ$UEHLWJHEHUEHVFKlIWLJWLVW

%HVFKHLQLJXQJGHV$UEHLWJHEHUV
]XU9RUODJHEHLGHU )DPLOLHQNDVVH
'HU'LH$UEHLWQHKPHU LQ   
1DPH9RUQDPH
JHERUHQDP  
LVWZDURKQH8QWHUEUHFKXQJ
LPKLHVLJHQ%HWULHEVHLWYRQ- ELV EHVFKlIWLJW
YRQXQVLQHLQHQDXVOlQGLVFKHQ%HWULHELQ  VHLWYRQ- ELV HQWVDQGW
'LH$UEHLWV]HLWZlKUHQGGHUJHQDQQWHQ%HVFKlIWLJXQJE]Z(QWVHQGXQJEHWUlJWEHWUXJ
UHJHOPlLJ  6WXQGHQSUR:RFKH
LVWZDU
LP0XWWHUVFKXW]VHLWYRQ- ELV  
LQ(OWHUQ]HLWEHLIRUWEHVWHKHQGHP$UEHLWVYHUKlOWQLVVHLWYRQ- ELV  
(LQ9HUVLFKHUXQJVSIOLFKWYHUKlOWQLV]XU%XQGHVDJHQWXUIU$UEHLW
EHVWHKWEHVWDQG
EHVWHKWEHVWDQGQLFKWZHLO  
1XUEHL$UEHLWQHKPHUQ$UEHLWQHKPHULQQHQRKQH$QPHOGXQJLP(/6W$0-9HUIDKUHQDXV]XIOOHQ

KG SO– – 6WDQG-DQXDU

)UGHQ/RKQVWHXHUDE]XJ
OLHJWHLQH%HVFKHLQLJXQJGHV%HWULHEVVWlWWHQILQDQ]DPWHVYRU(LQH$EOLFKWXQJLVWEHLJHIJW
OLHJWNHLQH%HVFKHLQLJXQJGHV%HWULHEVVWlWWHQILQDQ]DPWHVYRU
2UWXQG'DWXP

$QVFKULIWXQG)HUQVSUHFKQXPPHUVRZHLWQLFKWLP)LUPHQVWHPSHOHQWKDOWHQ

)LUPHQVWHPSHO8QWHUVFKULIW HQ

Wydrukuj ten formularz celem potwierdzenia danych osobowych całej rodziny. Druk powininien podbić Urząd Miasta/
Gminy, ew. Sołtys. W przypadku problemów z uzyskaniem tych potwierdzeń, należy przetłumaczyć na j. niem.
zaświadczenie z zameldowania.

Drukuj ten formularz

Druk do podpisania przez małżonków/rodziców dzieci. Wyżej wnioskujący o zasiłek, niżej drugi rodzic.

Drukuj tę stronę
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Drukuj tę stronę

Druk do podpisania przez wnioskodawcę.
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-

:
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-

Wydrukuj ten formularz każdemu z dzieci, które osiągnęło 18 lat - celem potwierdzenia w szkole średniej/wyższej itp.

Drukuj zaśw.

