WYPEŁNIA BIURO

DATA ZŁOŻENIA:

BELGIJSKI ZASIŁEK RODZINNY
1. DANE OSOBOWE
Nazwisko
Data urodzenia:
Adres zamieszkania
Stan cywilny
Nationalnumer (NN)

__-__-____

Nazwisko rodowe
Narodowość:

Imię:

Data ślubu/rozwodu/owdowienia:
Telefon:

Adres zamieszkania w Belgii:
2. DANE OSOBOWE WSPÓŁMAŁŻONKA/PARTNERA
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Imię:
Data urodzenia:
__-__-____
Narodowość:
Adres zamieszkania:
 mieszkają razem
 jeśli partnerzy mieszkają pod różnymi adresami – podać adres partnera:
Ulica:........................................................ Kod pocztowy: _ _ - _ _ _ Miejscowość............................................................
Czy partner/ka ma własną działalność ?
 TAK
 NIE
Czy partner/ka pracuje dla międzynarodowej organizacji ?
 TAK
 NIE
Czy partner/ka pracuje poza granicami Belgii ?
 TAK
 NIE
Czy partner/ka otrzymuje zagraniczne świadczenia socjalne ?
 TAK
 NIE
Czy partner/ka jest bezrobotny/a ?
 TAK
 NIE
3. PRACA
Nazwa i adres firmy:
Okres zatrudnienia:
Czy prowadzi Pan/Pani własną działalność ?
 TAK
 NIE
Nazwa i adres firmy:
Czy dostaje Pan/Pani pieniądza z powody choroby/inwalidztwa ?



TAK



NIE

Nazwa i adres instytucji:
Czy jest Pan/Pani przynajmniej w 66% upośledzony/a ?
 TAK
 NIE
Od......................... przyznane przez (nazwa i adres instytucji)........................................................................................
Czy dostaje Pan/Pani od niniejszej instytucji świadczenia socjalne ?
 TAK
 NIE
4. DZIECI
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres jeżeli jest inny niżu wnioskodawcy
__-__-____
__-__-____
__-__-____
__-__-____
__-__-____
Czy któreś z dzieci ma minimum 66% upośledzenia?
 TAK
 NIE
Imię:
Czy któreś z dzieci mieszka u Pana/Pani w wyniku decyzji
 TAK
 NIE
Imię:
sądowej, urzędowej, adopcji?
Czy na któreś z dzieci BYŁ lub JEST (zakreślić)
 TAK
 NIE
Imię:
przyznawany zasiłek rodzinny w Belgii?
Nazwa i adres instytucji
Nr zgłoszenia, rejestracji (dołączyć kopie decyzji)
5. KONTO BANKOWE
Nr konta belgijskiego:
Właściciel konta:
Nr konta polskiego:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SWIFT-code:
Adres banku:
Właściciel konta
6. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że powyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Za niezgodność informacji z prawdą ponoszę wszelką
odpowiedzialność. Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późniejszymi zmianami) niezbędne do realizacji zleconych przeze mnie
usług. Perfecta nie odpowiada za pomyłki i opóźnienia w wypłatach spowodowane przez belgijską kasę rodzinną.

Podpis
dnia: _ _ - _ _ - 20 _ _ r.
.........................................................

INSTRUKCJA - BELGIA ZASIŁEK RODZINNY
ABY UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z BELGI NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:
FORMULARZ ZASIŁEK RODZINNY – dokładnie wypełniony i podpisany.
LOHNFICHE – kopie wszystkich posiadanych kart podatkowych za lata za które chcesz otrzymać zasiłek (do 3 lat wstecz)
UMOWA – należy podpisać w miejscu „Zleceniodawca podpis” – wydrukować dwa razy, jeden druk pozostawić sobie, a
drugi wysłać do nas.
4. DRUK BELGIJSKI – podpisać w pozycji „Handtekening” – wnioskodawca.
5. ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU CAŁEJ RODZINY W POLSCE
6. UNIJNY AKT MAŁŻEŃSTWA
7. UNIJNY AKT URODZENIA DZIECKA
8. 500+ - proszę dostarczyć decyzję potwierdzającą prawo do pobierania tego świadczenia lub jego brak. Z dniem 1 stycznia
2018 organem wydającym w/w dokument jest Wojewoda.
9. ZASIŁEK RODZINNY W POLSCE – kopia decyzji przyznającej zasiłek lub brak prawa do zasiłku.
10. UWAGA – jeżeli w roku za który starasz się o zasiłek pobierałeś/aś w Belgi świadczenia takie jak bezrobotne, chorobowe,
prześlij kopie decyzji o ich przyznaniu.
11. OPŁATĘ ZA USŁUGĘ W KWOCIE 500 ZŁ NALEŻY ZREALIZOWAĆ NA RACHUNEK :

1.
2.
3.

98 1050 1487 1000 0023 2597 5361 w tytule podając imię i nazwisko osoby rozliczającej się oraz rodzaj usługi.

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES

PERFECTA zwrot podatku
Ul. Kołłątaja 4
47-100 Strzelce Opolskie
W PRZYPADKU PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ POD NASTĘPUJĄCYMI NUMERAMI TELEFONÓW

/77/ 440 24 36
Kom. 609 127 742
Kom. 663 217 111

e-mail:perfecta.strzelce@wp.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.perfectazwrotpodatku.pl
www.facebook.com/PerfectaZwrotPodatku/

Certyfikat Rzetelna Firma gwarantuje
bezpieczeństwo Twoich finansów

Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiego
Związku Pracodawców OKAP

UMOWA
pomiędzy:

PW PERFECTA z siedzibą w Strzelce Opolskie, ul. Kołłątaja 4
zwanym w niniejszej umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią:

Imię i nazwisko
adres
zwanym w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści
§1
Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy asutriackim urzędem skarbowym a
Zleceniodawcą w celu realizacji następujących usług:

Zasiłek rodzinny BE za rok
Kontynuacja zasiłku rodzinnego BE na rok

W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a)
skompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń;
b)
przygotowania i złożenia we właściwym miejscowo i rzeczowo dla podatku Zleceniodawcy
zagranicznym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej;
c)
Udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania urzędu związane ze sprawą w tym ewentualnych
odwołań w razie niekorzystnych decyzji.

§5
Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca nie odpowiada za:
1.
nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy skarbowe;
2.
utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie dokumentacji w urzędzie pocztowym bądź zagranicznym
urzędzie skarbowym;
3.
utratę bądź zmianę danych zaistniałe w trakcie przetwarzania przez system informatyczny
zagranicznego urzędu skarbowego;
4.
treść decyzji podatkowych wydanych przez rozpoznające wniosek Zleceniodawcy zagraniczny
urząd skarbowy;
5.
skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę, bądź dostarczenia z opóźnieniem
wszystkich wymaganych dokumentów;
6.
skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w tym
podaniu błędnych bądź niepełnych informacji.

1.
2.

§2
Zobowiązania Zleceniodawcy

Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a)
współpracy ze Zleceniobiorcą w granicach niezbędnych dla prawidłowego wykonania zlecenia,
w tym w szczególności udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem umowy;
b)
dostarczenia Zleceniobiorcy stosownych dokumentów niezbędnych do wykonania zadań
określonych w § 1, w tym:
- kopii rocznych kart podatkowych za rok podatkowy, którego rozliczenie ma dotyczyć;
- wypełnionego kwestionariusza z danymi osobowymi;
c)
aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych, w celu zapewnienia Zleceniobiorcy
możliwości utrzymania stałego kontaktu;
d)
niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji otrzymanej z
zagranicznego urzędu skarbowego dotyczącej rozliczenia podatkowego będącego przedmiotem
niniejszej umowy w ciągu 14 dni od jej otrzymania
e)
W razie potrzeby tłumaczenia na własny koszt ewentualnych dokumentów potrzebnych do
realizacji umowy
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie płatne gotówką do kasy firmy lub przelewem na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski , 98

1050 1487 1000 0023 2597 5361

§6
Wypowiedzenie umowy
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zleceniodawca nie
dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy.
Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do chwili skierowania jego
dokumentów do zagranicznego urzędu skarbowego, lecz nie później niż do 7 dni od daty
podpisania umowy.
§7
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.

§8
Prawo nadrzędne
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
polskiego Kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Zleceniobiorcy.

..…….………………………………….
podpis Zleceniobiorcy

……………………………………
podpis Zleceniodawcy

Wynagrodzenie według CENNIKA

1.

2.

Zasiłek rodzinny BE

500 zł brutto

Kontynuacja zasiłku rodzinnego BE

300 zł brutto

§4
Ochrona danych osobowych
Zleceniodawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 Nr 133
poz.883 z późn.zm.). Oświadcza ponadto, iż został poinformowany, że dane będą
przechowywane i przetwarzane na podstawie jego zgody w siedzibie Administratora, lub
podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, a także o przysługującym mu prawie
wglądu do danych i ich poprawiania. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych w związku i w celu wykonania niniejszej umowy, a w szczególności ich przekazaniu
zagranicznym urzędom skarbowym, właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy.
Wszelkie wiadomości pozyskane przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania niniejszej
umowy mają charakter poufny.

PW PERFECTA, ul. H. Kołłątaja 4, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. /77/ 440 24 36
www.perfectazwrotpodatku.pl
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