INSTRUKCJA – AUSTRIA ZASIŁEK WYCHOWAWCZY
ABY UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK WYCHOWAWCZY Z AUSTRII NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NASTEPUJĄCE
DOKUMENTY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

FORMULARZ ZASIŁEK WYCHOWAWCZY – dokładnie wypełniony i podpisany.
ARBEITSVERTRAG - umowa o pracę – kopia.
UMOWA – należy podpisać w miejscu „Zleceniodawca podpis” – wydrukować dwa razy, jeden druk pozostawić sobie, a
drugi wysłać do nas.
ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU CAŁEJ RODZINY W POLSCE
MELDEZETTEL - zaświadczenie o zameldowaniu w Austrii.
KARTA CIĄŻY – kolorowa kopia.
PIĘĆ BADAŃ LEKARSKICH DZIECKA PO URODZENIU
UNIJNY AKT MAŁŻEŃSTWA
UNIJNY AKT URODZENIA DZIECKA
DECYZJA O PRZYZNANIU MACIERZYŃSKIEGO Z ZUS, KRUS, OPS (w przypadku nie przyznania macierzyńskiego – decyzję
odmowną).
DECYZJA O PRZYZNANIU WYCHOWAWCZEGO (należy złożyć wniosek w MOPS w celu otrzymania decyzji odmownej).
DECYZJA O PRZYZNANIU LUB ODMOWIE DODATKU Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z
URLOPU WYCHOWAWCZEGO - 400+
DECYZJA O PRZYZNANIU AUSTRIACKIEGO ZASIŁKU RODZINNEGO – tzw. Familienbeihilfe
DRUK AUSTRIACKI – podpisać w pozycji „Unterschrift”
UWAGA – jeżeli w roku za który starasz się o zasiłek pobierałeś/aś w Austrii świadczenia takie jak bezrobotne, chorobowe,
BUAK prześlij kopie decyzji o ich przyznaniu.
KOLOROWA KOPIA KARTY Z GEBIETSKRANKENKASSE
OPŁATĘ ZA USŁUGĘ W KWOCIE
- 500 zł
NALEŻY ZREALIZOWAĆ NA RACHUNEK :
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

Tel: /77/ 440 24 36
Tel kom: 609 127 742
Tel kom: 663 217 111
e-mail:perfecta.strzelce@wp.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.perfectazwrotpodatku.pl
www.facebook.com/PerfectaZwrotPodatku/
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WYPEŁNIA BIURO
DATA ZŁOŻENIA:

ZASIŁEK WYCHOWAWCZY AUSTRIA

1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY (OPIEKUNA DZIECKA)
Nazwisko
Nazwisko panieńskie
Imię
Data urodzenia
__-__-____
Miejsce urodzenia
Telefon
Wykonywany zawód
Versicherungsnummer
Obywatelstwo
ADRES ZAMIESZKANIA W POLSCE
Kod pocztowy
__-___
Miejscowość
Ulica
Nr
 wolny
 separacja
 żonaty/zamężna
 wdowiec/wdowa
 po rozwodzie
Stan cywilny: od: .......................
od: ...........................
od: ...........................
od: ......................... od: .......................
Czy otrzymuje Pani
Zagraniczne świadczenia
 TAK
Zasiłek macierzyński w PL
 TAK
 NIE
 NIE
(zaświadczenie)
rodzinne:
Miejsce zatrudnienia i adres pracodawcy PL
(okres trwania umowy)

Czy pobierany był zasiłek dla bezrobotnych w PL lub AT
(podaj nazwę instytucji i okres pobierania)

Miejsce zatrudnienia i adres pracodawcy AT
(okres trwania umowy)

2. DANE OSOBOWE DRUGIEGO RODZICA
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Adres zamieszkania w AT

__-__-____

Pochodzenie

Versicherungsnummer
Wykonywany zawód
Miejsce zatrudnienia i adres pracodawcy AT
(okres trwania umowy)

Czy pobierany był w AT zasiłek dla bezrobotnych
(podaj nazwę instytucji i okres pobierania)

3. DANE OSOBOWE DZIECKA:
Nazwisko
Imię
Data urodzenia _ _ - _ _ - _ _ _ _
Miejsce urodzenia
PESEL
Stopień pokrewieństwa dziecka z rodzicami:
 z małżeństwa
 adoptowane
 pozamałżeńskie
 pasierb
Czy dziecku urodziło się przez cesarskie cięcie ?
 TAK
 NIE
Czy dziecko mieszka w tym samym gospodarstwie domowym co rodzice ?
 TAK
 NIE
Czy dziecko podczas pobierania zasiłku będzie pod opieką osoby trzeciej ?
 TAK
 NIE
Czy dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica ?
 TAK
 NIE
4. DANE BANKOWE WNIOSKODAWCY :
Nr konta AT
Nazwa banku
BLZ/SWIFT
Właściciel konta
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
Podpis
wypłatach spowodowane przez niemiecką kasę rodzinną.

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

§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
Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy asutriackim urzędem skarbowym a
Zleceniodawcą w celu realizacji następujących usług:

Zasiłek wychowawczy AT za 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.
§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

1.
2.

§7
Ochrona danych osobowych
1. 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.
2. Wszelkie wiadomości pozyskane przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania niniejszej umowy mają
charakter poufny.

§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

§8
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1050 1487 1000 0023 2597 5361

Wynagrodzenie według CENNIKA

Zasiłek wychowawczy AT

500 zł brutto

1.
2.

1.

2.

§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.

§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.

§9
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

PW PERFECTA, ul. H. Kołłątaja 4, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. /77/ 440 24 36
www.perfectazwrotpodatku.pl
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Der Krankenversicherungsträger ist für eventuelle Schäden, die durch unzulängliche Kontoangaben entstehen, nicht haftDer Krankenversicherungsträger ist für eventuelle Schäden, die durch unzulängliche Kontoangaben entstehen, nicht haftbar.
bar.
Die
erfolgt
jeweils
monatlich
im Nachhinein
aufangegebene
das von mir
angegebene
bzw per
bisFolgemonats.
spätestens
Die Auszahlung
Auszahlung erfolgt
jeweils
monatlich
im Nachhinein
auf das von mir
Konto
bzw per Post Konto
bis spätestens
zumPost
10. des
zum 10. des Folgemonats.
Ich bin
bin darüber
informiert,
dass dass
ein bereits
mir bezogener
auf die Höhe des Kinderbetreuungsgeldes
angerechnet wird.
Ich
darüber
informiert,
ein von
bereits
von mir Familienzeitbonus
bezogener Familienzeitbonus
auf die Höhe des Kinderbetreuungsgeldes
angerechnet wird.
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Ich nehme zur Kenntnis,
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht
dass ich sämtliche Änderungen meiner vorstehenden Angaben ohne Verzug, spätestens jedoch zwei Wochen nach Eintritt des Ereignisses zu melden
habe. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich sämtliche Änderungen meiner vorstehenden Angaben ohne Verzug, spätestens jehabe. Andernfalls kann ich zum Ersatz der dadurch ausgelösten Verwaltungs- und Verfahrenskosten verpflichtet werden.
doch zwei Wochen nach Eintritt des Ereignisses zu melden habe. Andernfalls kann ich zum Ersatz der dadurch ausgelösten
Insbesondere
sind
zu melden:
• Neuerliche Schwangerschaft
Insbesondere sind
zu melden:
Verwaltungsund
Verfahrenskosten
verpflichtet werden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neuerliche Schwangerschaft
• Neuerliche Geburt
Neuerliche Geburt
• Wegfall des Familienbeihilfebezuges im In- und auch Ausland
Wegfall des Familienbeihilfebezuges
im In- unddes
auch
Ausland
• Auflösung
gemeinsamen
Haushaltes mit dem Kind im In- und auch Ausland
Auflösung des gemeinsamen Haushaltes
mit dem
im In- und
auch Ausland
• Verlegung
desKind
Wohnsitzes
in einen
anderen Staat
Verlegung des Wohnsitzes in einen
Staat
• anderen
Aufnahme
bzw die Beendigung einer Beschäftigung im In- und auch Ausland
Aufnahme bzw die Beendigung einer
Beschäftigung
im In- und
Auslandim In- und auch Ausland
• Vorzeitige
Beendigung
der auch
Elternkarenz
Vorzeitige Beendigung der Elternkarenz
im Inauch Ausland
• Beginn
bzwund
Beendigung
des Bezuges einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung im In- und auch Ausland
Beginn bzw Beendigung des Bezuges
einer oder
Leistung
derPensionsArbeitslosenversicherung
im In-im
und
• Beginn
Endeaus
eines
oder Rentenbezuges
In-auch
und Ausland
auch Ausland
Beginn oder Ende eines Pensions-• oder
Rentenbezuges
imAnspruchs
In- und auch
Beginn
oder Ende des
aufAusland
eine ausländische Familienleistung
Beginn oder Ende des Anspruchs •auf
eine ausländische
Familienleistung
Aufnahme
bzw Beendigung
einer Beschäftigung bei einer Internationalen Organisation
Aufnahme bzw Beendigung einer Beschäftigung bei einer Internationalen Organisation
Ich werde selbstständige Einkünfte beziehen und möchte eine einmalige Erinnerung zur rechtzeitigen
q ja
q nein
Abgrenzung dieser Einkünfte erhalten.

Ich bin einverstanden, an einer späteren Befragung des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF) zum Thema Kinderbetreuungsgeld teilzunehmen. Für diesen Zweck werden mein Name
und meine Telefonnummer an das ÖIF weitergegeben. Diese Zustimmung kann von mir jederzeit
widerrufen werden.

q ja

q nein

Ergänzende Anmerkungen:

Datum

Unterschrift Antragsteller/in

Erforderliche Unterlagen bei Beantragung des Kinderbetreuungsgeldes (Kopien ausreichend):

Erforderliche Unterlagen
bei Beantragung des Kinderbetreuungsgeldes (Kopien ausreichend):
• Geburtsurkunde
für das Kind
• Geburtsurkunde für das Kind
• Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen:
Alle
fünf
Schwangerschaftsuntersuchungen
erste
Kindesuntersu• Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen:
Alle
fünf
Schwangerschaftsuntersuchungen
undund
diedie
erste
Kindesuntersuchung
chung
• Bescheinigungen
über
den
rechtmäßigen
Aufenthalt
in Österreich
nachnach
§§ 8 §§
und
Niederlassungsund Aufenthaltsgesetz
• Bescheinigungen
über
den
rechtmäßigen
Aufenthalt
in Österreich
8 9und
9 Niederlassungsund Aufoder
§
54
Asylgesetz
2005
von
Antragsteller/innen
und
Kindern,
sofern
sie
nicht
österreichische
Staatsangehörige
enthaltsgesetz oder § 54 Asylgesetz 2005 von Antragsteller/innen und Kindern, sofern sie nicht österreichische sind
Staatsangehörige
sind
• Karten
für Asylberechtigte
bzw Asylzuerkennungsbescheide von asylberechtigten Antragsteller/innen und Kin•dern
Karten
für
Asylberechtigte
bzw Asylzuerkennungsbescheide
von asylberechtigten Antragsteller/innen
Kindern
bzw Karten für subsidiär
Schutzberechtigte bzw Asylaberkennungsbescheide
bei subsidiär und
schutzberechtigten
bzw
Karten
für
subsidiär
Schutzberechtigte
bzw
Asylaberkennungsbescheide
bei
subsidiär
schutzberechtigten
Antragsteller/innen und Kindern
Antragsteller/innen und Kindern
• Nachweis
über
das
Pflegeverhältnis
bei
Pflegeeltern
• Nachweis
über
das
Pflegeverhältnis
bei
Pflegeeltern
• Nachweis über ausländische Familienleistungen/Familienleistungen von Internationalen Organisationen
• Nachweis über ausländische Familienleistungen/Familienleistungen von Internationalen Organisationen
Beim Online-Antrag unter www.meinesv.at oder www.finanzonline.at können Sie Dokumente einfach hinzufügen
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Beim Online-Antrag unter www.meinesv.at oder www.finanzonline.at können Sie Dokumente einfach hinzufügen.
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