INSTRUKCJA - NIEMCY SOKA – BAU
ABY UBIEGAĆ SIĘ O WYPŁATĘ EKWIWALENTU SOKA - BAU Z NIEMIEC NALEŻY
PRZYGOTOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:
1. FORMULARZ SOKA – BAU – 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. URLAUBNACHWEIS - kopia wyciągu z konta pracownika (taki dokument wysyłany jest każdego roku z
SOKA – BAU)
UWAGA – Jeżeli nie wykorzystamy urlopu w danym roku kalendarzowym, możemy go przenieść na rok następny.
Jeżeli pracownik ostatecznie zrezygnuje z branży budowlanej i nie będzie bezrobotnym, może wnioskować o ekwiwalent po
3 miesiącach od zakończenia pracy. Jeżeli zaś pracownik zmienia pracę na umysłową ewentualnie podejmuje naukę
zawodu, ekwiwalent może być wypłacony bezpośrednio po zakończeniu pracy. Od wypłaconego ekwiwalentu zostaną
odjęte składki na podatek od wynagrodzenia w wysokości 20%, jak również dodatku solidarnościowego 1,1%. Jeżeli
zadeklarujemy wyznanie zostanie potrącona składka na podatek kościelny (Kirchensteuer)
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na terenie Niemiec pracownicy budowlani nabywają w wymiarze
jednego dnia urlopu za każde przepracowane 12 dni.
O ekwiwalent można ubiegać się obecnie za niewykorzystany urlop z lat 2016, 2017 i 2018 pod warunkiem, że
zakończyliśmy pracę w branży budowlanej i od 3 miesięcy nie pracujemy w tej branży lub nie pracujemy w ogóle.
O odszkodowanie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok 2016 można starać się obecnie w terminie od 01.01.2018
– 31.12.2018. Po tym okresie, roszczenia urlopowe z roku 2016 przepadają. Przy staraniu się o odszkodowanie nie ma
znaczenia, czy pracujemy nadal w branży budowlanej
Uwaga: Ekwiwalent nie może być wypłacony, jeśli pracownik przebywa na zasiłku dla bezrobotnych.
Czas oczekiwania na wypłatę ekwiwalentu lub odszkodowania za niewykorzystany urlop zwykle nie przekracza 3 miesięcy,
od daty złożenia wniosku.

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 SOKA – BAU
1. DANE OSOBOWE
Nazwisko

Imiona

Kod pocztowy

__-___

Miejscowość

Ulica i numer
Data urodzenia

__-__-____

Tel. kontaktowy/ e-mail

Socialversicherungsnummer
Identyfikationsnummer
5. ADRES ZAMELDOWANIA W NIEMCZECH
Kod pocztowy

__-___

Miejscowość

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

OD:

DO

4. KONTO BANKOWE
Numer konta niemieckiego z IBAN:

DE

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 SOKA - BAU, a Zleceniodawcą
w celu realizacji następujących usług:

Wypłata urlopowego z SOKA – BAU 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.

§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
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

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

1050 1487 1000 0023 2597 5361

Wynagrodzenie według CENNIKA

Wypłata urlopowego z SOKA – BAU 200 zł brutto

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.

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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