INSTRUKCJA - AUSTRIA BUAK
ABY UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE URLOPOWE BUAK Z AUSTRII NALEŻY
PRZYGOTOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:
1. FORMULARZ BUAK – dokładnie wypełniony i podpisany.
2. UMOWA – należy podpisać w miejscu „Zleceniodawca podpis” – wydrukować dwa razy, jeden druk pozostawić
sobie, a drugi wysłać do nas.
3. ANTRAG URLAUBSERSATZLEISTUNG – podpisany w miejscu „Unterschrift” (proszę nie wypełniać).
4. KOPIA AKTUALNYCH DOKUMNENTÓW Z BUAK
UWAGA – W czasie pracy na terenie Austrii zagranicznym pracownikom budowlanym przysługuje prawo do płatnego urlopu

zgodnie z obowiązującymi w Austrii przepisami.
Wysokość wymiaru urlopu kształtuje się wprost proporcjonalnie do ilości tygodni pracy przepracowanych na terenie
Austrii, za które pracodawca odprowadził do BUAK naliczone składki urlopowe. W przypadku skorzystania z urlopu
wypoczynkowego w czasie trwania delegacji lub w przeciągu sześciu miesięcy od jej zakończenia, jeśli stosunek pracy w tym
czasie nie został rozwiązany, świadczenie urlopowe wypłacane jest pracownikowi bezpośrednio przez BUAK.
Generalnie obowiązuje zasada sumowania tygodni pracy. Oznacza to, ze jeśli pracownik w okresie sześciu miesięcy od
zakończenia ostatniej delegacji ponownie będzie delegowany lub podejmie prace na terenie Austrii w rozumieniu przepisów o
BUAG, to jego nowo powstałe roszczenia urlopowe zostaną zsumowane z wcześniej uzyskanymi.
Wniosek winien zostać przesłany do BUAK najwcześniej na miesiąc przed rozpoczęciem urlopu pracownika i najpóźniej na
miesiąc po jego zakończeniu.
Na przykład:
w lutym winny zostać złożone wnioski dotyczące dni urlopowych z miesiąca stycznia, lutego i marca. Złożenie wniosku
dotyczącego dni urlopowych planowanych na kwiecień w tym momencie nie jest jeszcze możliwe.
Jeśli zgromadzone roszczenia urlopowe nie zostały w pełni wykorzystane w czasie delegacji lub w przeciągu sześciu miesięcy od
jej zakończenia, pracownik ma możliwość złożenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystane roszczenia, przy czym
musza zostać spełnione następujące warunki:
- pracownik nie znajduje się od więcej niż sześciu miesięcy w stosunku pracy na terenie Austrii, który podlegałby przepisom
ustawy o BUAK
- pracownik winien osobiście ubiegać się o wypłatę ekwiwalentu względem BUAK
5. OPŁATĘ ZA USŁUGĘ W KWOCIE
- 200 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:

FORMULARZ BUAK
1. DANE OSOBOWE
Nazwisko
Kod pocztowy

Imiona
__-___

Miejscowość

Ulica i numer
Data urodzenia

__-__-____

Tel. kontaktowy/ e-mail

Versicherungsnummer
5. ADRES ZAMELDOWANIA W AUSTRII
Kod pocztowy

__-___

Miejscowość

Ulica i numer
5. ZATRUDNIENIE W AUSTRII
Nazwa pracodawcy
Adres pracodawcy
Okres pracy

OD:

DO

4. KONTO BANKOWE
Numer konta austriackiego z IBAN:

AT

Numer konta polskiego

PL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nazwa banku i oddział

SWIFT

Właściciel konta
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.

Podpis podatnika
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
§1
Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy kasą BUAK, a Zleceniodawcą w celu
realizacji następujących usług:

Wypłata urlopowego z BUAK 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.

§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

§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

Wypłata urlopowego z BUAK

1.

2.

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

1050 1487 1000 0023 2597 5361

Wynagrodzenie według CENNIKA

200 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.

§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.

1.
2.

§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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Antrag auf Urlaubsersatzleistung gemäß § 9 BUAG
1. ANSPRUCHSBERECHTIGTE PERSON
……………….……………………………………………………………………..

…………………………………….…………..……..…..…….……..

Familienname, Vorname

Geburtsdatum

………………………….……………………………………………………………

………………………………………….………….…..…...…..…….

AKZ (ArbeitnehmerInnenkennzeichen)

Versicherungsnummer

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………..…..…..…….….…

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Land)
………………………….……………………………………………………………

Telefonnummer

2. LETZTES ARBEITSVERHÄLTNIS gemäß § 1 BUAG
……………….…………………………………………………………………

…………………………………………….……………..…..………..

Name Betrieb

Arbeitsverhältnis beendet am* (TT/MM/JJJJ)

………………………….…………………………………

Versicherungsträger (GKK)
Bitte beachten Sie: Der Anspruch auf Urlaubsersatzleistung gebührt nur insoweit, als der/die ArbeitnehmerIn in dem Zeitraum, für
den die Urlaubsersatzleistung gebührt, kein Arbeitsverhältnis eingeht, das dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz
(BUAG) unterliegt.
Eine Verständigung über Ihre Ansprüche erhalten Sie automatisch nach erfolgter Prüfung!

3. GEWÜNSCHTE AUSZAHLUNG
Teilauszahlung: Anzahl der zu verrechnenden Urlaubstage angeben*……………..
Auszahlung Gesamtanspruch
Bitte kreuzen Sie an, wenn sie im Anschluss an die Urlaubsersatzleistung Pension oder Überbrückungsgeld beziehen werden:
Auszahlung Gesamtanspruch wegen Pension bzw. Überbrückungsgeld

Ihre Ansprüche sind auf der ArbeitnehmerInneninformation angegeben.
Bitte beachten Sie: Die ältesten Urlaubsansprüche werden bei der Verrechnung zuerst herangezogen.

4. ÜBERWEISUNG AUF IHR BEKANNTGEGEBENES KONTO
Durch die monatliche Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen erfolgt die Auszahlung im Nachhinein jeweils am 10. des
Kalendermonats. Der Auszahlungsbetrag wird auf das aktuellste, bei der Bauarbeiter-Urlaubs-und Abfertigungskasse (BUAK)
mittels Bankbestätigung bekanntgegebene Konto überwiesen.

5. ERFORDERLICHE BEILAGEN (Bitte unbedingt beilegen!)
-

Bankbestätigung (nur bei neuen oder geänderten Kontodaten)

……………….……………………………………………………………………..

…………………………………….…………..…....………….……..

Ort, Datum

Unterschrift AntragstellerIn

01_Antrag_Urlaubsersatzleistung.docx

09.11.2015

