ZWROT PODATKU z HISZPANII za rok 20 ____

1. Dane klienta

|

2. Dane partnera fiskalnego

Numer NIE

____________________

|

Numer NIE

Nazwisko i imię ________________________

|

Nazwisko i imię __________________________

Data urodzenia

|

Data urodzenia

|

Dochód żony/partnera ____________

|_____| _____| _______|

Dochód brutto,poza Hiszpanią __________

□ zł □ euro

_____________________

|_____| _____| _______|
□ zł □ euro

Stan cywilny: ____________________________________ /jeżeli jesteś żonaty/zamężna, wypełnij punkt 2/
3. Podaj okres zatrudnienia w Hiszpanii za rok, za który się rozliczasz:
Pracodawca 1
Pracodawca 2
Pracodawca 3

zatrudnienie od dnia _____________ do dnia ______________
zatrudnienie od dnia _____________ do dnia ______________
zatrudnienie od dnia _____________ do dnia ______________

Adres w Hiszpanii: ulica ____________________________________________________ nr __________________________
kod pocztowy _________________________ miejscowość ______________________________________

Podaj dokładny okres zamieszkania w Hiszpanii od dnia ___________ do dnia __________

4. Mieszkanie w Hiszpanii, w którym mieszkałem/mieszkałam było:
□ wynajmowane, prześlij kopię umowy najmu oraz kopię płatności za mieszkanie
□ mieszkanie/hotel pracodawcy, dołącz od pracodawcy potwierdzenie okresu zamieszkania w Hiszpanii
□ mieszkałem/mieszkałam u rodziny/znajomych
Adres w Polsce

ulica _____________________________________________________ nr _________________________
kod pocztowy _________________________ miejscowość ______________________________________

Czy aktualnie mieszkasz w Polsce: □ tak

5. Dane dzieci ||

□ nie

Nazwisko i imię dziecka

|| data urodzenia

|| Numer NIE

1
2
3

6. Podaj numer konta bankowego w Hiszpanii

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
7. Czy jesteś rezydentem w Hiszpanii?

□ nie

□ tak

8. Czy rozliczałeś się za ubiegły rok?

□ nie

□ tak
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9. Ulgi podatkowe, zaznacz właściwe:
Alimenty na dzieci
Wynajem mieszkania

□ nie płacę
□ nie dotyczy

□ tak płacę, dołącz kopie płatności za cały rok
□ tak wynajmuję, dołącz kopie najmu + kopie płatności

Załączniki: dołącz wszystkie karty podatkowe, za dany rok podatkowy

(Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zlecenia oraz zlecam
rozliczenie podatku przez Kancelarię Podatkowa BEAN reprezentowaną przez Nolle L.A.
1.
2.
3.

Oświadczam, że znane mi są warunki rozliczenia podatku w Hiszpanii oraz przyjmuję do wiadomości, że czas
oczekiwania na zwrot podatku jest zależny od terminu rozpatrzenia rozliczenia rocznego przez hiszpański Urząd
Podatkowy.
Oświadczam także, iż przedłożyłem/przedłożyłam do rozliczenia podatku wszystkie karty podatkowe za dany rok
podatkowy, uzyskane za pracę na terenie Hiszpanii, a także zostały ujawnione moje wszystkie dochody uzyskane w
innych krajach.
Zobowiązuję się do dostarczenia kopii pisma/decyjzji z hiszpańskiego urzędu podatkowego w ciągu 14 dni od daty
wydania niniejszego pisma/decyzji.

Powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem:
Podpis klienta  _______________________________

miejscowość

__________________________

data |____| ____| _____|

Dane kontaktowe
telelefon
email

+34 _________________________________ Telefon +48__________________________________
_________________________________ @ ______________________ . _________________
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