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1.DANE ZLECENIODAWCY I ADRES ZAMELDOWANIA

 
 

   

   

 
           

zlecam A+Z doradztwo personalne Andrzej Duda zwanym Zleceniobiorcą wypełnienie formularzy o nazwie PIT, wg podanych niżej informacji. 

ROK RODZAJ ZEZNANIA 
TYP 

PIT-u 
DOCHODY W (EUR) DOCHÓD PLN OKRES ZATRUDNIENIA OD… DO… 

lub ILOŚĆ DNI POBYTU ZA GRANICĄ HOLANDIA NIEMCY AUSTRIA POLSKA 

Wypełniony PIT:                                                                                                                 Termin realizacji:

Jeśli wybrano urząd skarbowy, podaj kwotę przychodu z poprzedniego roku, a jeśli zeznanie nie było złożone - wpisz zero ………………………. 

2. DANE  DZIECI – wypełnij tylko, gdy korzystasz z ulgi prorodzinnej oraz  DANE WSPOŁMAŁŻONKA  jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem

DZIECI: imię (oraz nazwisko jeśli jest inne) data ur. DD-MM-RR Czy osiągnęło dochód powyżej 3089 zł rocznie ? PESEL 

1.  tak  nie 

2.  tak  nie 

3.  tak  nie 

 
 

 

 

Czy współmałżonek korzysta z ulgi na dzieci ?  � nie � tak,   jeśli tak podaj jego dochody ………………………… 

Załączona dokumentacja: 

Zleceniodawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za złożenie niepełnej dokumentacji. Zleceniodawca oświadcza, że dane dotyczące wysokości dochodu osiągniętego za 
granicą pochodzą z załączonej dokumentacji, względnie z informacji ustnej oraz że nie zataił innych dochodów/przychodów. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z 
treścią umowy (w szczególności warunkami na drugiej stronie zlecenia paragraf od 1 do 14 włącznie), będących nieodłączną częścią tej umowy, co stwierdza niniejszym 
podpisem. 

Cena usługi wynosi ……………………… zł za formularz, razem …………… zł. 
sposób zapłaty:    � gotówka  � przelew (data _ _ - _ _ - _ _ ) 
osoba składająca: � j.w.  � inna ….………………………………………… 
braki � ................................................................................................ 

     

 

 

 

........................................................................... 
podpis zleceniodawcy 

Data ur. 

Tel. dom. 

Tel. kom. 

Email 

PESEL 

*właściwe zakreślić   w polu � wpisać „ x ”  strona 1

�  kawaler/panna    � w związku małżeńskim od  [ _ _ - _ _ - _ _ _ _ ]   adres korespondencyjny  � j.w.   � inny 

ZLECENIE  PIT
 sent:  

odbiór: 

a+z doradztwo personalne   Andrzej Duda 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 754-105-73-05 
BRE Bank Al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź     rachunek bankowy 92 1140 2004 0000 3902 3089 5902    swift: BREXPLPWMUL 

Data ur. 

Tel. dom. 

Tel. kom. 

Email 

PESEL 

initiator:biuro@azdoradztwo.pl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:ed3bb7f8c7385e44849710b2f5615f01

DOM ASUS
Prostokąt

DOM ASUS
Prostokąt



 WARUNKI UMOWY 
§ 1

Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
1.Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń 
dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu realizacji umowy. 
2.Złożenia dokumentacji we właściwym urzędzie 
3.Udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania urzędu związane ze 
sprawą (w tym ewentualnych odwołań w razie niekorzystnych decyzji). 

§ 2
Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
1.Udzielania wszystkich potrzebnych informacji związanych z 
wykonaniem umowy 
2.W razie potrzeby tłumaczenia na własny koszt ewentualnych 
dokumentów potrzebnych do realizacji umowy 
3.Doręczenia zleceniobiorcy wszelkich korespondencji, które otrzyma od 
urzędu w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od ich otrzymania 
4.Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w 
nieprzekraczalnym terminie, jaki będzie wskazany w zapytaniu   

§ 3
Zleceniobiorca nie odpowiada za: 
1.Nieterminowe rozpatrzenie wniosków przez właściwe urzędy 
2.Zaginięcie dokumentów w urzędzie zagranicznym lub polskim, do 
którego kierowany był wniosek (deklaracja) bądź w urzędzie pocztowym 
3.Treść decyzji wydanych przez dany urząd 
4.Interwencje w danym urzędzie bez wiedzy Zleceniobiorcy w trakcie 
postępowania 
5.Wszelkie wcześniejsze lub późniejsze zmiany dokonane przez 
Zleceniodawcę w danym urzędzie, dotyczące np. zmiany adresu lub 
numeru konta 

§ 4 
Upoważnionym do dokonania wszystkich czynności objętych niniejszą 
umową może być także osoba trzecia, wskazana przez Zleceniobiorcę 

§ 5
Czas trwania postępowania związanego z otrzymaniem decyzji jest 
uzależniony od danego urzędu i obowiązujących 
przepisów prawa.  

§ 6
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać 
się na ustalenia pozaumowne. Zleceniodawca zobowiązany jest 
informować pisemnie Zleceniobiorcę o zmianie swojego adresu 
korespondencyjnego, nr telefonu lub nr konta bankowego. W razie 
szkody spowodowanej niemożnością skontaktowania się z klientem lub 
nie dotarciem przesyłki lub przelewu wysłanego na ostatni podany przez 
klienta adres lub konto bankowe, roszczenia kierowane do 
Zleceniobiorcy są wykluczone. 

§ 7
Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych 
w bazie danych Zleceniobiorcy, ich przetwarzanie w celach 
marketingowych zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 
883 z poźn. zm.) a w szczególności otrzymywania informacji 
handlowych obecnie i w przyszłości . Oświadcza też, iż został 
poinformowany o ochronie danych osobowych, że dane będą 
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego 
dobrowolnej zgody, w siedzibie Zleceniobiorcy, w związku z 
wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także o przysługującym 
mu prawie wglądu do danycj i ich poprawiania.  

§ 8
W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową  zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą 
rozpatrywane przez sądy powszechne , właściwe miejscowo dla 
Zleceniobiorcy. 

§ 9
Zlecenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 

§ 10
W przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy miało miejsce na 
odległość w rozumieniu ustawy z dn. 2.03.2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz.271 z późn. zmianami) 
Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy,  na co 
Zleceniodawca wyraża zgodę zgodnie z brzmieniem art. 10 ust.3 tej 
ustawy. 

§ 11
1.Zleceniobiorca nie świadczy usług doradztwa podatkowego, lecz 
jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji rozliczenia Zleceniodawcy z 
podatku dochodowego.  
2.Usługa świadczona przez Zleceniobiorcę jest usługą biurową i nie 
obejmuje porad prawnych ani nie stanowi zastępstwa w czynnościach 
prawnych.  
3.Stroną w postępowaniu podatkowym przed zagranicznym urzędem 
pozostaje Zleceniodawca 

§ 12
Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorcy należne jest 
wynagrodzenie wg aktualnego cennika Zleceniodawcy 

§ 13
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania 
umowy, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich 
dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 7 dni od wezwania wysłanego drogą pocztową, telefoniczną 
lub mailową. 

§ 14

Zleceniodawca oświadcza, że został poinformowany o wszystkich
warunkach jakie należy spełnić, aby otrzymać pozytywne decyzje
dotyczącego wybranego typu zlecenia/rozliczenia. Zleceniobiorca nie
gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Zleceniodawca
zobowiązuje się do skompletowania i terminowego dostarczenia we
własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z otrzymaną instrukcją,
dodatkowej dokumentacji w zależności od wymagań danego urzędu.
Zleceniobiorca instruuje Zleceniodawcę i prowadzi sprawę do momentu
otrzymania decyzji. Za każde dodatkowe czynności nie objęte tym
zlecniem, pobierana będzie dodatkowa opłata wg aktualnego cennika
zleceniobiorcy. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie
www.azdoradztwo.pl.

strona 2 

ZAŁĄCZONA DOKUMENTACJA / UWAGI poniżej można podać dodatkowe informacje 

wypełnia biuro 
urząd:     
…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….. 

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

podpis i pieczęć Zleceniobiorcy 

facebook.com/mojerozliczenie

………………………………………………… 
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4tHD4SL77C1Fu7v6Qtc5nhSIBLfTDq9OD7tCTb0poCHlwOyJ+yJVQx2TEqFPFSkEQTPqOX8qSGCz
F25B/tq9KN19QjxpU3yUXFs3StOPY+uYefBYHUi8vSvURv9kDsBjc+LkT1koST+BioMFsJAvVnMr
35+HisPF0EWaoDHxhDgbzBT27d+PHTt2IPvIERw+fPicbc/evdCQ0gsLDcX8hQvhcrnQoEEDqFRn
lBj38/2KFXATdY6lupooJ0u7cdMmHD12DC1btEBBQQHWb9gAh9OJhnFxWLhoEX6kfaPRKPYDOFVS
giVLl2Ldjz8iIyNDnDchIUGu9eObxYtx9OhRbN2+HcdyctDluuvwR1aWGFtkZKTc6mw4ym3I/YH6
K6uGOSEKZRknkL0oFTmrMuCtciGkRQMyLOd/2IVbDuH4d7uQuzoTVUdLoI8NgTaUJud5UJVTioNz
NiN/3V7Y8soR2SmelHcxclekQ2lSI/npoXLLMyhJO0ZzZStObtgPy6ECGOPCTp/D43ATRT9Az7cA
hT9noWJfIYwNw8leeeAotsKcGI3KI6dwZNFWRLSPR9KdXcRxATC1P/rtTpSlHUdkSlO4LXbkb9gr
5lFMlyS51RmU789H3po90EVf+DovBQrJSzOFlZGCxYwEnS2hj242s1425WRtyZyzumbl5Qcnuaho
n/5zUHMdKYMlw6bDuD0fRUY1PKQsoqqoN60aVZF2jFzyNlzJIdBxn2TEGc6iClQXWqAlnm9u14T6
IYXBFUTlvSpedqORsEG/whU4Z4UNO5/6GscX74DdZqWh87WRUlEb0OKBnuj67n3QCo18Lk5u2o+1
/V9Ho95tceP340hYzXKNH9bjJVg/8A2UHDpBiolH7Vd8SuKCKp0GErERdagefb95HI36tRfH1AT7
s1NefBH/mDNHWEMxudnM0PFa8hm1Oh0KTp7EtJdewqRnnoE+JASdO3fGlwsWoFnSmQmxjYRs+IgR
6NmjB+Z8/DFioqPlGmDlqlW48957cfutt+KrL77A8pUr8dAjj+DJ8eOxlxTI6nXryD3y4LVZs/D0
k0+KY+bOm4fX33oLBUVFQrjVJLSsBPr27o2PP/gAESTAXlLCXN44MRFaGruGxltRWQkLKZXXZs7E
hCeeEH3VBivYNX1mIa5HS8T1aYOdkxbTfOM5x9mRBkQmJ6D7JyPR4Prm8hFnsLLbdJT9fgJucve4
vQpa6MxGJL9wCzpNPldYM2euwJ7Za2G3ss/Mz12N2OtaIaR5NPLX7IUiTIX7cj+UWwOWA4VIfXw+
irYchstjoyN8dA419OGhaDu2P1Jm3A7bSQs2DH8bxWnZ0BnN9JzJSLGA2yvRqGdHDPvtBeRt2Icf
B8xGs7tuQN/FY+TeiRkeLcaq615CdbkFPd57GO3H90dp2glsHPEucnMy8Kz0k9zSD4nuccYrK7Ft
2gIMWTIFSXd0lWuuDGxOqVPygzVkZZVqujylWOtme2EgC6v9A9i1fDXSU3fApNGhUaNGCI+KhCmU
hNZoQHT7JORmHEbejn3oaGqCEK8LJUYJhTofjB4XIqw65C3ZhYyPj6M6rxCqYpoQhaU00ameXIKk
5/qhd8s7oCSl4aH2AcLN+sCvdC6fDvFN2jZ6PrK+2YS4Nq2QMuZOYb3LMnNw8KONODB3EwyNw5Hy
8gj5iLPBQifOSvehLuuiDTOg5d96o3F+OZT0sIWEk4BqzFoU/HwQBZv3ITKpCUJbxPoPqAWmt717
9YKOBIQDQQEYDAYh3N+TQJpIuNq3bSvK77n7bqwnq3z8+PGzhJwFmbF33z5kZ2efJeR7qExNTGDI
oEH+AhpfVFQUPiRl0KRJE8x6+WU0a9YM7du1E9WfkYBPnDIFZjrvRFIsnTt1wjFiASt++AGr1q5F
5ciRQlmEh4Xh8bFjEUXn+m3bNmRmZuLZCRNQVVWFlJQLLBvRbWRmk7s2E8WpR9Bu3E1o2LctnKVV
2PPWShRmHsS2R+ej36onEdK0hrIi4ShKO4jYa1uTcu4OU2IMclbsRu7K3UidMk8oqmum3iK3BnJ/
3IudU7+BRmdA6//pi6a3pcBeWIFjX6WSFd8NpUZNt+LMnGJWtn7AGyjPzUNC72vQ4pHeUOvVKNh0
AMe+3YFdM79G4wHtEN2tBVrc3wMN+3VAOVnjwq0HhQIPoWcc1lJmQgEjWAO24gos7/ACnPYqdH9n
pBBwBnnEYs7z3zmg8SlEHTmz5EbXG067gwyPJDnJpFe7bJLkoR0rbamF0u4Zy6SlHZ+XPo97TJob
/jdpcfRo6ZvwUdKi8Eekr2Ifl76Ie1xaFnGf9HqTe6SdH22RbMfpuCraymjbL0l7xn8pfRE2Svqu
wXhpSeQ4aUXcM9LqmKelleYnpLVRE6Wl4U9Jnz04XbR30iEeH9EKl5u+eenPR7JKX68A1fnl0nzj
I9LqnjMkoutyqR9Er6X3MExadcMr59QFUJyaLc1VjpTW9Z8teT00pksEaWxpaetJdH8el/LW7pVL
Lw8kaJI5MlKa/Pzz4rkwFn31lWSMiJDeef99uYRuc1WVNOSWW6SkVq2kVh06SO9+8IFc468bMGSI
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