ZWROT PODATKU Z BELGII za rok 20 _____

Nazwisko i imię ________________________________________________________________________
NN numer

_________________________________

data urodzenia |____| ____| ______|

Adres zameldowania: ulica __________________________________________ nr __________________
kod pocztowy ________________ miejscowość ____________________________
Podaj przebieg zatrudnienia w Belgii
1.
2.
3.
4.
Lp.

Podaj okres zatrudnienia w Belgii oraz dołącz wszystkie karty podatkowego /loonfische 281.10/
Jeżeli byłeś na zasiłku dla bezrbotnych w Belgii, dołącz również kartę podatkową
Dołącz kartę podatkową dot. tzw. wakacyjnego ||vakantiegeld
W przypadku posiadania więcej pracodawców, dołącz informacje na dodatkowej kartce
Data
rozpoczęcia
pracy

Nazwa pracodawcy i adres

Data
zakończenia
pracy

1.
2.

Moje dochody brutto poza Belgią: ___________ □ zł

□ euro □ nie mam dochodów

Twoje dane kontaktowe
Tel. +48 __________________________ tel. kom. +48 _________________________ tel. kom. +32_____________________________
email

________________________________________ @ __________________ . ____________

Dane partnera fiskalnego
Nazwisko i imię ___________________________________
data urodzenia |___| ___| _____|
NN numer
___________________________________
Data ślubu
□ |___| ___| _____|
□ partnerstwo, od dnia |___| ___| _____|
Dochody brutto partnera □ ________________ zł □ _____________ euro □ nie ma dochodów
Dane kontaktowe partnera/partnerki
Tel. stacjonarny +48 __________________________________ tel. kom. +48 __________________________________________________
email

________________________________________ @ __________________ . ____________

Dane dzieci:

Nazwisko i imię dziecka

data urodzenia

1
2
3

Podaj numer konta bankowego, wybierz właściwe: □ w Polsce □ w Belgii □ innym kraju____________
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
bic code banku ___________________________ Nazwa banku ____________________________________
Nazwisko właściciela konta bankowego _______________________________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zlecenia.
Oświadczam, że znane mi są warunki rozliczenia podatku w Belgii oraz przyjmuję do wiadomości, że czas oczekiwania na zwrot podatku jest
zależny od terminu rozpatrzenia rozliczenia rocznego przez belgijski Urząd Podatkowy. Ponadto upoważniam Kancelarię Podatkową BEAN
reprezentowanej przez L.A.Nolle, Apt.de Correos 5297,Suc-2,03185 Torrevieja /Alicante/Hiszpania, do dokonania czynności dotyczących
rozliczenia mojego podatku.
Oświadczam także, iż przedłożono do rozliczenia podatku wszystkie karty podatkowe za dany rok podatkowy, uzyskane za pracę na terenie
Belgii oraz innych krajach.

Miejscowość

_____________________ Data

|____| ____| _____|

Podpis klienta  ____________________________

www.kancelariabean.com

