
 
 
 
 
 

Szanowny Kliencie, 
 

Dziękujemy za powierzenie RT Tax misji odzyskania Twojego podatku nadpłaconego w 
Irlandii! Pozyskanie Zwrotu podatku nigdy nie było prostsze! Po prostu wykonaj kilka 
poniższych kroków: 
 
WYDRUKUJ wszystkie strony tego pliku 

 
PODPISZ przy znakach „X” i wypełnij Formularz Rejestracyjny 

 
SKOMPLETUJ poniższe dokumenty: 
 
1. Kopia Twojego paszportu bądź dowodu osobistego; 

2. Kopia zaświadczenia nadania numeru PPS (jeśli ją otrzymałeś); 

3. Employment Detail Summary (jeśli ją otrzymałeś); 

4. Ostatnie dokumenty wypłaty wynagrodzenia od wszystkich pracodawców (jeśli ją 

otrzymałeś). 

 
UWAGA: Nawet jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz rozpocząć procedurę 
zwrotu podatku. Zdobędziemy brakujące dokumenty! 
 
 

PRZEKAŻ WSZYSTKIE TWOJE DOKUMENTY DO RT TAX! 
 

Wyślij nam Twoje dokumenty pocztą lub kurierem 
 

 
 

 
RT Tax 
Centrum Kwiatkowskiego 
ul. 10 Lutego 16 lok. A4.2 
81‐364 Gdynia 

 
 
 
 
 
 
 

Info: Pokrywamy koszty wszystkich przesyłek kurierskich DPD wysłanych na adres siedziby naszej firmy. 
Zadzwoń do nas (+48 58 621 13 60) i umów kuriera bezpłatnie. 

 
 
 

TERAZ MOŻESZ SIĘ ZRELAKSOWAĆ! ZROBIŁEŚ SWOJE! MY ZROBIMY RESZTĘ! 
 



 
 
 
 
 
Po nadesłaniu/dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów do RT Tax regionalnego 
przedstawicielstwa, otrzymasz e-mail zawierający informację na temat kwoty podlegającej zwrotowi. 
(Jeżeli nie otrzymasz takiego e-maila, prosimy, byś skontaktował się z nami pod następującym 
adresem e-mail: poland@rttax.pl, tel. +48 58 621 13 60). 
 
Następnie wszystkie nadesłane przez Ciebie dokumenty zostaną przeanalizowane przez specjalistów 
RT Tax, a Twój wniosek o zwrot podatku zostanie wysłany do irlandzkiego urzędu skarbowego. (Jeśli 
nie zdobędziesz wszystkich wymaganych dokumentów, odzyskamy je za Ciebie). 
 
Po odbiorze zwrotu, RT Tax wyśle Ci e-maila z informacją o przelaniu pieniędzy na Twoje konto 
bankowe. 
 
WAŻNE! W niektórych przypadkach urząd skarbowy może nadesłać czek opiewający na daną sumę 
bezpośrednio na Twój adres domowy lub na numer zagranicznego konta bankowego. Jeżeli tak się 
zdarzy, powinieneś powiadomić nas o tym, dzwoniąc pod numer: +48 58 621 13 60 lub wysyłając 
wiadomość na adres e-mail: poland@rttax.pl oraz uiścić opłaty za usługę, które są wyszczególnione na 
umowie o wykonaniu usługi. 
 
 
 
 
 
 
Czas realizacji zwrotu normalnie wynosi od 75 do 120 dni od daty odbioru dokumentów przez biuro RT 
Tax. 
 
UWAGA: W różnych okolicznościach czas realizacji zwrotu może potrwać krócej bądź dłużej. Zależy to 
od irlandzkiego urzędu skarbowego. 
 
 
 
 
 
 
 
RT Tax nie pobiera żadnych płatności z góry. Oznacza to, że prowizja zostaje naliczona tylko wtedy, 
gdy zwrot podatku zostaje zrealizowany. 
 
 
Po pozyskaniu zwrotu podatku pobieramy 16% prowizji od całkowitej kwoty podlegającej zwrotowi i 
nie mniej niż minimalną opłatę w wysokości 79 EURO. 
 
 
Usługa odzyskania brakującego dokumentu: opłata za każdy odzyskany dokument (P45/P60) wynosi: 
20 EURO. 
 
 

 
 



PROSZĘ UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE LITER 
ALFABETU ŁACIŃSKIEGO (BEZ POLSKICH ZNAKÓW)!

Imię:

Drugie imię:

Nazwisko:

Data urodzenia: _  _  _  _  / _  _m  / _  _d   Tel./Kom.:

Adres e-mail:

PPS numer:

Wymień WSZYSTKIE przyjazdy/wyjazdy z/do Irlandii, z wyjątkiem krótkich wakacji:

Data przybycia do Irlandii: 2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   Data wyjazdu z Irlandii: 2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   

Data przybycia do Irlandii: 2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   Data wyjazdu z Irlandii: 2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   

Data przybycia do Irlandii: 2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   Data wyjazdu z Irlandii: 2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   

Data przybycia do Irlandii: 2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   Data wyjazdu z Irlandii: 2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   

Data przybycia do Irlandii: 2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   Data wyjazdu z Irlandii: 2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   

Czy miałeś/aś pełne ubezpieczenie zdrowotne? Tak Nie

Jeśli tak, jaka jest data ważności Twojej karty ubezpieczenia zdrowotnego?

Twój adres w kraju pochodzenia: Twój adres w Irlandii:

U ilu pracodawców pracowałeś/-aś:

Powinieneś/-nnaś wymienić WSZYSTKICH PRACODAWCÓW.
Niezastosowanie się do tej prośby może zaskutkować problemami z odzyskaniem zwrotu Podatku.

1. Firma: 2. Firma:

Adres: Adres:

Tel/Faks: Tel/Faks:

E-mail: E-mail:

3. Firma:

Adres:

Tel/Faks:

E-mail:

4. Firma:

Adres:

Tel/Faks:

E-mail:

Podpisując niniejszy formularz, oświadczam, że wszystkie informacje Podpis: X
przeze mnie dostarczone w niniejszym formularzu są prawdziwe i kompletne. Data: X

Uwagi klienta:

Uwagi RT Tax:

Dochód:

Opłacony podatek:

PPS - Osobisty Numer Usług Publicznych 

Okres pracy od:______r/____m/___d do ______r/____m /____d Okres pracy od:______r/____m/___d do ______r/____m /____d

Okres pracy od:______r/____m/___d do ______r/____m /____d

Okres pracy od:______r/____m/___d do ______r/____m /____d



WAŻNE! W niektórych przypadkach Urząd podatkowy może przesłać zwrot podatku czekiem 
bezpośrednio na Twój adres domowy. W takiej sytuacji należy nas o tym poinformować dzwoniąc
pod numer: +48 58 621 13 60 lub pisząc na adres: poland@rttax.pl oraz uiścić opłatę serwisową, 
która została wymieniona w umowie.

Dane osobowe:
(Proszę nie używać polskich znaków) (Imię, Drugie imię, Nazwisko)

Adres pocztowy:
(ulica, numer domu, numer mieszkania lub pokoju)

(województwo, wieś lub miasto)

(kod pocztowy i państwo)

PROSZĘ WYBRAĆ WALUTĘ KONTA BANKOWEGO :

PLN EUR

● BRAK OPŁATY ZA PRZELEW ● 20 EUR OPŁATA ZA PRZELEW

● Będziesz otrzymywał zwrot podatku w polskich złotych
stosownie do bieżącego przelicznika kursu walut w banku, 
który został wskazany przez wykonawcę.

WAŻNE: 
● RT TAX NIE JEST ODPOWIEDZIALNE ZA ŻADNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK KLIENTA, 
W TYM ZA TRANSAKCJĘ PRZEWALUTOWANIA 
● Klient będzie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 100 złoty za konieczność powtórnego
przelewu bankowego, w przypadku podania niepoprawnych lub niepełnych informacji.

SZCZEGÓŁY BANKU BENEFICJENTA

NUMER KONTA BANKOWEGO:

PEŁNE DANE WŁAŚCICIELA KONTA:
(IMIĘ,DRUGIE IMIĘ, NAZWISKO-dokładne dane, jakie znajdują się na na Twoim rachunku bankowym)

INFORMACJE BANKOWE:
(NAZWA BANKU; NAZWA ODDZIAŁU)

Podpisując ten dokument, zapewniam, że wszystkie informacje Podpis: X
podane przeze mnie w tym formularzu są poprawne i kompletne.
Zgadzam się ze wszystkimi warunkami i zasadami zawartymi Data: 2 0  _   _  /  _   _  /  _   _  
w tym formularzu.



I understand that any refund made by the Revenue Commissioners to my agent, 
____________________(insert name of tax agency), on my behalf is refunded in a similar manner 
as if same were being refunded directly to me and that once the refund is transferred into the bank 
account nominated by me I have no further call upon the Revenue Commissioners in respect of 
same. I understand that _________________ (insert name of tax agency) is acting as my agent 
and is solely responsible to me in respect of any refund received by them on my behalf. I further 
understand that my agent __________________________(insert name of tax agency) is an 
independent entity and that the Revenue Commissioners make no endorsement of my agent or 
any such agency and cannot accept any responsibility whatsoever for problems encountered by 
me in dealing with them.

I understand and agree that __________________________ (insert name of tax agency) will 
input its own bank account details on the Revenue record for the duration of this mandate and will 
remove these details on the cessation of the mandate.

I confirm that I am aware of, and agree to, the payment of the fees charged by 
______________________ (insert name of tax agency) in respect of the services carried out on 
my behalf and that this fee will be deducted from any amount refunded by Revenue and that the 
balance of this amount will be paid to me.

3. Terms and Conditions of Authorisation

I understand that Tax law provides for both civil penalties and criminal sanctions for the failure to 
make a return, the making of a false return, facilitating the making of a false return, or claiming tax 
credits, allowances or reliefs which are not due.
 
I confirm that I will provide the necessary documentation to ______________________________ 
(insert name of tax agency) to support any refund, credit claims or claims for allowances and 
reliefs made to Revenue on my behalf by __________________________ (insert name of tax 
agency).

I confirm that I will provide details of all my sources of income to __________________________ 
(insert name of tax agency).

I understand that __________________________ (insert name of tax agency) is required to retain 
a copy of all documentation relating to any refund or credit or allowance or relief claimed by the 
agent on my behalf and that the agent will be required to produce same to Revenue upon request.

Signed Date(Agent)

Signed Date(Client)
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Agreement 
 
Date/Data: ............................... 
 
This Services Agreement (the “Agreement”) is executed by and between:             
(1) Unitrust Finance, Inc (dba RT Tax), company code 70464217, address 1219 
Ogden Ave, Suite #C, Downers Grove, IL 60515, USA represented by the person 
dully authorized under existing legislation (the “Service Provider”); and 
 
(2) ...............................................................................................................,  
 
date of birth ......................................... (the “Client”). 
Hereinafter the Service Provider and the Client together are referred to as the 
“Parties” and each separately as the “Party”. 
RECITALS 
(A) The Service Provider provides tax refund and related services and the Client 
wishes to recover the personal income tax paid due to work abroad or on other 
grounds. 
(B) The Parties wish to agree on the terms and conditions of tax refund. 
 
1. Subject matter 
1.1. In accordance with the terms and conditions established in this Agreement 

and the General Terms and Conditions of Services (hereinafter - T&C), the 
Service Provider shall provide to the Client tax refund and related services, 
i.e. shall draw up the documents necessary for the refund of the taxes paid 
by the Client in the United Kingdom, Ireland, the Netherlands, Germany, 
Norway, Austria, Denmark or other jurisdiction and shall present them to the 
corresponding tax authorities or other competent institutions (the 
“Services”), and the Client shall accept and remunerate for such Services in 
accordance of the terms and conditions of this Agreement. 

1.2. By signing this Agreement the Client authorises the Service Provider to 
prepare, sign and file tax returns and to receive all correspondence, including 
tax refund cheques, from tax authorities. Service Provider will as necessary 
disclose that he is acting as the nominee of the Client and all the actions are 
made in the name and on behalf of the Client. 

1.3. Taxes will be refunded to the Client by a bank transfer of the refunded 
amount to the bank account, prepaid debit card or by a bank cheque drawn 
in the name of the Client. If Tax Refund Cheque is received, the Cheque shall 
be collected and the tax refund amount shall be transferred to the Client by 
the Services Provider and (or) the third person engaged by the Service 
Provider for payment collection services in accordance with the T&C. 

1.4. The final amount of the taxes to be refunded shall be established by a 
competent institution of the foreign country. The amounts calculated by the 
Service Provider are for information purposes only and do not entitle the 
Client to claim the preliminarily calculated amount. 
 

2. Terms of Provision of Services 
2.1. The Service Provider hereby undertakes: 
2.1.1. to provide the Client information on the documents that the Client needs 

to submit to the Service Provider for the purposes of filing for the tax 
refund; 

2.1.2. to collect, complete and sign all the required forms, requests and other 
related documents on behalf of the Client; 

2.1.3. to submit the required documents to the respective tax authorities or 
other competent institutions responsible for tax refunds; 

2.1.4. to inform the Client about the process of the tax refund and other related 
matters at the Client’s request; 

2.1.5. to organise the collection of the Tax Refund Cheque and (or) to instruct 
the tax authority to transfer the tax refund amount to the Service Provider 
and (or) the third person engaged by the Service Provider for payment 
collection services in accordance with the T&C for subsequent transfer of 
tax refund amount to the Client (excluded the Service Fee indicated in 
Clause 3.1 and 3.2), or to instruct the tax authority to transfer the tax 
refund directly to the Client’s prepaid debit card. 

2.2. The Client hereby undertakes: 
2.2.1. to provide to the Service Provider complete, true and accurate 

information and documents (originals and copies) required for the 
completion of the tax refund. The Client is entitled to provide the 
information either by filling in paper forms provided by Services Provider 
or by filling in the online information form available at the Service 
Provider’s internet site; 

2.2.2. to fill in and sign any forms and other documents required for the 
completion of the tax refund and perform other obligations established in 
the T&C, which constitute an inseparable part of this Agreement;  

2.2.3. to fill in and sign any forms and other documents required for the issue of 
the Payoneer, Inc debit card and to accept the tax refund amount to the 
“Payoneer” debit card (excluded the Service Fee indicated in Clause 3.1 
and 3.2) when so required;  

2.2.4. to inform the Service Provider immediately and in all cases not later than 
within 5 (five) days, if the foreign tax or other authority transfers the 
refunded amount or a part thereof or sends the Tax Refund Cheque for 
the full refund amount or a part thereof directly to the Client; 

2.2.5. to inform the Service provider immediately in the case during the validity 
term of this Agreement the Client concludes any agreement regarding the 
tax refund services in the United States of America with other service 
providers. In such case the Service provider is entitled unilaterally to 
terminate this Agreement. 

2.2.6. to inform the Service Provider of the new employment or self-
employment in a foreign country;  

Umowa 
 

Niniejsza Umowa o świadczenie usług („Umowa”) zawierana jest pomiędzy:                                
(1) Unitrust Finance, Inc (działającą pod nazwą RT Tax), numer rejestracyjny firmy 70464217, 
adres: 1219 Ogden Ave, Suite #C, Downers Grove, IL 60515, USA, reprezentowaną przez 
osobę należycie upoważnioną na podstawie obowiązujących przepisów („Usługodawca”); 
oraz 
 
(2) ..................................................................................................................,  
 
data urodzenia ......................................... (“Klient”). 
W dalszej części Usługodawca i Klient zwani są łącznie „Stronami”, a każdy z osobna 
„Stroną”. 
PREAMBUŁA  
(A) Usługodawca zapewnia zwrot podatku i świadczy powiązane usługi, a Klient chce 
odzyskać podatek dochodowy od osób fizycznych zapłacony z tytułu pracy za granicą lub z 
innych powodów. 
(B) Strony chcą uzgodnić warunki zwrotu podatku. 
 
1.        Przedmiot 
1.1. Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie oraz Ogólnymi warunkami 

świadczenia usług (zwanymi dalej  - Warunkami), Usługodawca zapewnia Klientowi 
zwrot podatku i świadczy powiązane usługi, tj. sporządza dokumenty niezbędne do 
zwrotu podatków zapłaconych przez Klienta w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, 
Niemczech, Norwegii, Austrii, Danii lub pod inną jurysdykcją i przedstawi je 
odpowiednim organom podatkowym lub innym właściwym instytucjom („Usługi”), a 
Klient zaakceptuje je i wynagrodzi go za takie Usługi zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy. 

1.2. Podpisując niniejszą Umowę, Klient upoważnia Usługodawcę do przygotowywania, 
podpisywania i składania deklaracji podatkowych oraz do otrzymywania wszelkiej 
korespondencji, w tym kontroli zwrotu podatku, od organów podatkowych. W razie 
potrzeby Usługodawca ujawni, że działa jako osoba wyznaczona przez Klienta, a 
wszystkie działania są podejmowane w imieniu i na rzecz Klienta. 

1.3. Podatki zostaną zwrócone klientowi przelewem bankowym, w kwocie zwróconej na 
konto bankowe, przedpłaconą kartą debetową lub czekiem bankowym 
wystawionym na dane klienta. W przypadku otrzymania czeku na zwrot podatku, 
czek zostanie odebrany, a kwota zwrotu podatku zostanie przekazana klientowi 
przez usługodawcę i (lub) osobę trzecią zatrudnioną przez usługodawcę w zakresie 
usług pobierania płatności zgodnie z Warunkami. 

1.4. Ostateczna kwota podatków podlegających zwrotowi zostanie ustalona przez 
właściwą instytucję obcego kraju. Kwoty obliczone przez Usługodawcę służą 
wyłącznie celom informacyjnym i nie uprawniają Klienta do żądania wstępnie 
obliczonej kwoty. 
 

2. Warunki świadczenia usług 
2.1. Usługodawca zobowiązuje się do: 
2.1.1. dostarczenia Klientowi informacji o dokumentach, które Klient musi przekazać 

Usługodawcy w celu złożenia wniosku o zwrot podatku; 
2.1.2. zbierania, wypełniania i podpisywania wszystkich wymaganych formularzy, 

wniosków i innych powiązanych dokumentów w imieniu Klienta; 
2.1.3. przedłożenia wymaganych dokumentów odpowiednim organom podatkowym lub 

innym właściwym instytucjom odpowiedzialnym za zwrot podatku; 
2.1.4. do informowania Klienta o procesie zwrotu podatku i innych powiązanych 

sprawach na żądanie Klienta; 
2.1.5. do zorganizowania odbioru czeku na zwrot podatku i (lub) poinstruowania organu 

podatkowego, aby przekazał kwotę zwrotu podatku na usługodawcę i (lub) trzecią 
osobę zatrudnioną przez usługodawcę w zakresie usług pobierania płatności 
zgodnie z Warunkami w celu późniejszego przekazania kwoty zwrotu podatku 
klientowi (z wyłączeniem opłaty za usługę wskazanej w punktach 3.1 i 3.2), lub 
poinstruowania organu podatkowego, aby przekazał zwrot podatku bezpośrednio 
na przedpłaconą kartę debetową klienta. 

2.2. Klient zobowiązuje się do: 
2.2.1. dostarczenia Usługodawcy kompletnych, prawdziwych i dokładnych informacji i 

dokumentów (oryginałów i kopii) wymaganych do dokonania zwrotu podatku. 
Klient jest uprawniony do przekazania informacji poprzez wypełnienie 
papierowych formularzy dostarczonych przez Usługodawcę lub poprzez 
wypełnienie internetowego formularza informacyjnego dostępnego na stronie 
internetowej Usługodawcy; 

2.2.2. wypełnienia i podpisania wszelkich formularzy i innych dokumentów wymaganych 
do dokonania zwrotu podatku i wykonania innych obowiązków określonych w 
Warunkach, które stanowią nieodłączną część niniejszej Umowy;  

2.2.3. wypełnienia i podpisania wszelkich formularzy i innych dokumentów wymaganych 
do wydania karty debetowej Payoneer, Inc oraz zaakceptowania kwoty zwrotu 
podatku na kartę debetową „Payoneer” (z wyłączeniem opłaty za usługę 
wskazanej w pkt 3.1 i 3.2), jeżeli jest to wymagane;  

2.2.4. poinformowania Usługodawcy niezwłocznie i - we wszystkich przypadkach - nie 
później niż w ciągu 5 (pięciu) dni, jeżeli zagraniczny organ podatkowy lub inny 
organ przekaże zwróconą kwotę lub jej część lub prześle czek zwrotu podatku w 
celu uzyskania pełnej kwoty zwrotu lub jej części bezpośrednio do klienta; 

2.2.5. niezwłocznego poinformowania usługodawcy w przypadku, gdy w okresie 
obowiązywania niniejszej Umowy Klient zawiera jakiekolwiek umowy dotyczące 
usług zwrotu podatku w Stanach Zjednoczonych Ameryki z innymi 
usługodawcami. W takim przypadku usługodawca ma prawo jednostronnie 
rozwiązać niniejszą Umowę. 

2.2.6. poinformowania Usługodawcy o nowym zatrudnieniu lub samozatrudnieniu w 
obcym kraju;  

2.2.7. poinformowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych kontaktowych 
Klienta lub o wszelkich innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zwrot 
podatku. Informacje mogą być aktualizowane na stronie internetowej 
Usługodawcy lub wysyłane pocztą elektroniczną; 
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2.2.7. to inform the Service Provider of any changes in the Client’s contact details 
or about any other changes that may have impact to the tax refund. The 
information can be updated on the internet site of the Service Provider or 
e-mailed; 

2.2.8. to pay the Service Provider the Service Fee as set out in Section 3 hereof. 
 
3. The Services Fees 
3.1. The fee for the Services (the “Service Fee”) for refunding taxes for each tax 

year shall be: 
3.1.1. United Kingdom: the service fee shall be 14% from the refunded amount, 

with a fixed minimum of GBP 79; 
3.1.2. The Netherlands: the service fee shall be 14% from the refunded amount, 

with a fixed minimum of EUR 79; 
3.1.3. In the case of Netherland tax refund, the Service Provider is entitled to 

additional fees for realizing following activities: preparing a joint tax return 
for spouses - 14% from the refunded amount with a fixed minimum of EUR 
79 from each of the spouses;
getting Dutch tax number (Sofinummer) - 50 EUR; 

3.1.4. The Netherlands social security (Zorgtoeslag) refund: the service fee shall 
be 14% from the refunded amount, with a fixed minimum of EUR 79; 

3.1.5. Germany: the service fee shall be 15% from the refunded amount, with a 
fixed minimum of EUR 79;  

3.1.6. German Church fee refund:  if the refund amount is between EUR 0-100, 
the service fee shall be 20 EUR; for 101 EUR and more, the service fee shall 
be 40 EUR; 

3.1.7. Austria: the service fee shall be 15% from the refunded amount, with a 
fixed minimum of EUR 79; 

3.1.8. Denmark: the service fee shall be 14% from the refunded amount, with a 
fixed minimum of 590 DKK; For the service that has been carried out for 
Denmark holiday allowance refund (Feriepenge) in Denmark, Service 
Provider is entitled to commission fee 14% from the refunded amount, 
with a fixed minimum of 79 EUR; 

3.1.9. Norway: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a 
fixed minimum of NOK 890 if refund is received in NOK currency or EUR 79 
if refund is received in EUR; 

3.1.10. Ireland: the service fee shall be 16% from the refunded amount with a 
fixed minimum of 79 EUR; 

3.1.11. Ireland tax refund (Universal Social Charge (USC)): the service fee shall be 
16% from the refunded amount with a fixed minimum of 79 EUR; 

3.1.12. Belgium: the service fee shall be 16% from the refunded amount with a 
fixed minimum of 79 EUR; 

3.2. The additional fees: 
3.2.1. For the retrieval of the lost or missing documents shall be for P-45/P-60 

(United Kingdom) – GBP 20, Employment Detail Summary (Ireland) – 
EUR 20, Arsoppgave (Norway) – NOK 150, “Jaaropgaaf”, EU/EWR form 
(the Netherlands) – EUR 20, Oplysningsseddel (Denmark) – DKK 150, 
Lohnsteuerbescheinigung, EU/EWR (Germany) – EUR 20, 
„Oplysningsseddel“ (Denmark) – DKK 150, Jahreslohnzettel or Lohnzettel, 
EU/EWR (Austria) – EUR 20; 

3.2.2. For the international money transfer shall be 20 EUR, if client provided 
bank account in EURO; 15 GBP if client provided bank account in GBP; 30 
USD if client provided bank account in USD; 170 NOK if client provided 
bank account in NOK; 149 DKK if client provided bank account in DKK;  

3.2.3. If Client provided incorrect or not full bank account information and the 
bank transfer was rejected and the money were returned there will be an 
additional charge of 20 EUR to repeat the bank transfer. Service Provider 
is not responsible for the fees charged by the bank for the money return; 

3.2.4. The Client shall also compensate the fees and costs incurred by the Service 
Provider in the tax refund process that could not be foreseen at the 
moment of the execution of this Agreement as listed in the pricelist of the 
Service Provider and as indicated in the T&C. 

3.2.5. If in the course of the tax refund process it turns out that the Client has 
already applied to another company for the same tax refund, the Client 
must pay the Service Provider the service fee provided in Paragraph 3.1. 

3.3. The amount of the payable VAT (if applicable) shall be added to all amounts 
indicated in Sections 3.1-3.2 hereof. The fees established in Sections 3.1-3.2 
may be changed by the Service Provider unilaterally and shall be applicable 
to any request of the Client to provide the Services submitted after the Client 
has received notice on the change of fees. 

3.4. The Service Fee shall be deducted from the amount received after the tax 
refund prior to the transferring it to the Client’s account or Client’s Payoneer, 
Inc debit card will be charged. If, by some reasons, the Client receives the tax 
refund cheque to his home address, he/she must inform about it Service 
Provider and pay the Service Fee (s) according to this Agreement. If the Client 
does not pay the Service Fee (s) in 10 (ten) days after receiving the invoice, 
he/she shall be obligated to pay late charges 0.2 percent per month on the 
unpaid balance of the invoice. 

3.5. If during the process of filing the documents the Service Provider becomes 
aware that the Client is not entitled to the tax refund (i.e. there is a tax debt), 
the Service Provider will calculate and provide the Client with the amount of 
the tax debt and the Service Fee payable to the Service Provider. In such case, 
the Service Provider continues the filing of documents only after the Client 
agrees to proceed and pays to the Service Provider the calculated Service 
Fee. 
 

4. Processing of personal data 
4.1. Service provider, acting as a data controller, shall process Client’s personal 

data for the purposes of: (i) proper performance of Service provider’s 
obligations under this Agreement; (ii) necessary communication; (iii) 
protection of Service provider’s rights and interests (in case of a claim or a 
debt collection); (iv) statistical analysis. Legal basis for processing personal 

2.2.8. zapłaty Usługodawcy Opłaty za usługę zgodnie z punktem 3. niniejszego 
dokumentu. 

 
3. Opłaty za usługi 
3.1. Opłata za Usługi („Opłata za usługę”) za zwrot podatku za każdy rok podatkowy 

wynosi: 
3.1.1. Wielka Brytania: opłata za usługę wynosi 14% od kwoty zwrotu, przy ustalonym 

minimum 79 funtów (GBP);  
3.1.2. Holandia: opłata za usługę wynosi 14% od kwoty zwrotu, przy ustalonym 

minimum 79 euro (EUR); 
3.1.3. W przypadku zwrotu podatku z Holandii, Usługodawcy przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie za realizację następujących czynności: sporządzenie wspólnej 
deklaracji podatkowej dla małżonków – 14%,
z ustalonym minimum 79 euro (EUR) od każdego ze współmałżonków;
uzyskanie holenderskiego numeru podatkowego (Sofinummer) – 50 euro (EUR); 

3.1.4. Zwrot holenderskiego ubezpieczenia społecznego (Zorgtoeslag): opłata za usługę 
wynosi 14% od kwoty zwrotu, przy ustalonym minimum 79 euro (EUR); 

3.1.5. Niemcy: opłata za usługę wynosi 15% od kwoty zwrotu, przy ustalonym minimum 
79 euro (EUR); 

3.1.6. Zwrot opłaty kościelnej: jeśli kwota zwrotu mieści się w przedziale 0-100 EUR, 
opłata za usługę wynosi 20 EUR; dla 101 euro i więcej opłata za usługę wynosi 40 
euro; 

3.1.7. Austria: opłata za usługę wynosi 15% od kwoty zwrotu, przy ustalonym minimum 
79 euro (EUR); 

3.1.8. Dania: opłata za usługę wynosi 14% od kwoty zwrotu, przy ustalonym minimum 
590 koron duńskich (DKK); Za usługę wykonaną w Danii w celu zwrotu dodatku 
urlopowego (Feriepenge) w Danii Usługodawca ma prawo do prowizji w 
wysokości 14% od kwoty zwrotu, przy ustalonym minimum 79 euro (EUR); 

3.1.9. Norwegia: opłata za usługę wynosi 16% od kwoty zwrotu, przy ustalonym 
minimum 890 koron norweskich (NOK) w przypadku otrzymania zwrotu w walucie 
NOK lub 79 euro (EUR) w przypadku otrzymania zwrotu w walucie EUR; 

3.1.10. Irlandia: opłata za usługę wynosi 16% od kwoty zwrotu przy ustalonym minimum 
79 euro (EUR); 

3.1.11. Zwrot podatku z Irlandii (Universal Social Charge, USC [powszechny podatek 
fiskalny i zdrowotny]): opłata za usługę wynosi 16% od kwoty zwrotu przy 
ustalonym minimum 79 euro (EUR); 

3.1.12. Belgia: opłata za usługę wynosi 16% od kwoty zwrotu przy ustalonym minimum 
79 euro (EUR); 

3.2. Dodatkowe opłaty: 
3.2.1. Za odzyskanie zagubionych lub brakujących dokumentów opłata wynosi: P-45 / P-

60 (Wielka Brytania) - 20 funtów (GBP), Employment Detail Summary (Irlandia) - 
20 euro (EUR), Arsoppgave (Norwegia) - 150 koron norweskich (NOK), formularz 
„Jaaropgaaf”, EU/EWR (Holandia) - 20 euro (EUR), Oplysningsseddel (Dania) – DKK 
150, Lohnsteuerbescheinigung, EU/EWR (Niemcy) - 20 euro (EUR), zwrot opłaty 
kościelnej (Niemcy) - 20 euro (EUR), „Oplysningsseddel“ (Denmark) – DKK 150, 
Jahreslohnzettel lub Lohnzettel, EU/EWR (Austria) - 20 euro (EUR); 

3.2.2. Opłata za przelew międzynarodowy środków pieniężnych pochodzących ze 
zwrotu podatku wynosi 20 EUR, jeśli Klient wskaże konto bankowe w euro (EUR); 
15 GBP, jeśli Klient wskaże konto bankowe w funtach brytyjskich (GBP); 30 USD, 
jeśli Klient wskaże konto bankowe w dolarach amerykańskich (USD); 170 NOK, jeśli 
Klient wskaże konto bankowe w koronach norweskich (NOK); 149 DKK, jeśli Klient 
wskaże konto bankowe w DKK; 

3.2.3. Jeśli Klient podał nieprawidłowe lub niepełne informacje o koncie bankowym, w 
konsekwencji czego przelew bankowy został odrzucony, a pieniądze zostały 
zwrócone, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 20 EUR za ponowne 
dokonanie przelewu bankowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za 
opłaty pobierane przez bank za zwrot pieniędzy; 

3.2.4. Klient rekompensuje także opłaty i koszty poniesione przez Usługodawcę w 
procesie zwrotu podatku, których nie można było przewidzieć w momencie 
wykonania niniejszej Umowy, zgodnie z cennikiem Usługodawcy i wskazanym w 
Warunkach. 

3.2.5. Jeżeli w trakcie trwania procesu zwrotu podatku okaże się, że Klient     aplikował 
już do innej firmy o ten sam zwrot podatku, Klient jest zobowiązany zapłacić 
Usługodawcy opłatę za usługę przewidzianą w punkcie 3.1. 

3.3. Kwotę podlegającego zapłacie podatku VAT (jeśli dotyczy) dolicza się do wszystkich 
kwot wskazanych w sekcjach 3.1-3.2 niniejszego dokumentu. Opłaty ustalone w 
punktach 3.1-3.2 mogą zostać zmienione przez Usługodawcę jednostronnie i będą 
miały zastosowanie do każdego żądania Klienta dotyczącego świadczenia Usług 
złożonego po otrzymaniu przez Klienta powiadomienia o zmianie opłat. 

3.4. Opłata za usługę zostanie odjęta od kwoty otrzymanej po zwrocie podatku przed 
przeniesieniem go na konto klienta lub kartę debetową Payoneer, Inc. Jeśli z jakichś 
powodów Klient otrzyma zwrot podatku na swój adres domowy, musi o tym 
poinformować Usługodawcę i uiścić Opłatę za usługę zgodnie z niniejszą Umową. 
Jeśli klient nie uiści opłaty za usługę w ciągu 10 (dziesięciu) dni po otrzymaniu 
faktury, będzie on zobowiązany do uiszczenia opłat za zwłokę w wysokości 0,2 
procent miesięcznie od niezapłaconego salda faktury. 

3.5. Jeżeli w trakcie składania dokumentów Usługodawca dowie się, że Klient nie jest 
uprawniony do zwrotu podatku (tj. istnieje dług podatkowy), Usługodawca obliczy i 
przekaże Klientowi kwotę długu podatkowego oraz kwotę Opłaty za usługę płatną 
na rzecz Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca kontynuuje składanie 
dokumentów dopiero po wyrażeniu przez Klienta zgody na kontynuację i uiszczeniu 
na rzecz Usługodawcy obliczonej Opłaty za usługę. 
 

4. Przetwarzanie danych osobowych 
4.1. Usługodawca, działając jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe 

Klienta w celu: (i) prawidłowego wykonania obowiązków Usługodawcy wynikających 
z niniejszej Umowy; (ii) niezbędnej komunikacji; (iii) ochrony praw i interesów 
Usługodawcy (w przypadku roszczenia lub windykacji); (iv) analizy statystycznej. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest odpowiednio: (i) 
konieczność wykonania niniejszej Umowy oraz obowiązkowe wymogi ustawowe 
dotyczące zwrotu podatku; (ii) uzasadniony interes - w celu zapewnienia dobrej 
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data is respectively, (i) necessity to perform this Agreement and mandatory 
statutory requirements related to tax refund; (ii) legitimate interest – to 
provide good customer service; (iii) legitimate interest and (iv) legitimate 
interest - to improve our business. 

4.2. The Client acknowledges that the Service provider is located in the USA, thus 
personal data shall be transferred from Client’s country of residence to USA. 
For clarity, as the Service provider is located in USA, the data transfers of the 
Client are necessary for the conclusion and performance of this Agreement. 
The Service provider guarantees that it has signed agreements regarding safe 
and lawful processing of personal data with its EU partners and when 
necessary shall use legitimate safeguards and derogations where it is allowed 
by the applicable law. 

4.3. The Client acknowledges that Service Provider shall engage third parties, 
data processors, for the purposes of proper performance of this Agreement. 
The list of currently used data processors can be found at 
https://rttax.com/privacy-policy/ Privacy Policy. 

4.4. Depending on a situation, the Client, as a data subject, shall have all or some 
of following rights: the right at any time to request the Service provider an 
access to the processed personal data, request for rectification or erasure of 
them, request for data portability or restriction of the processing of personal 
data, a right to object to the processing of personal data, the right to lodge a 
complaint with a supervisory authority. 

4.5. The data related to the providing of tax refunding services is necessary. 
Therefore, if the Client does not submit the personal data specified in the 
online forms, performance of the Agreement shall become impossible.  

4.6. The data shall be stored during the term of the agreement and 10 years after 
the termination of the Agreement (subject to the limitation period). 

4.7. For a comprehensive information on how Service provider processes 
personal data, please refer to https://rttax.com/privacy-policy/  Privacy 
Policy or can be provided in writing at your request. 
 

5. Liability 
5.1. In the case the Client terminates the Agreement due to any reason other 

than failure by the Service Provider to perform its obligations after the filing 
for the tax refund and (or)  in the case established in Art. 2.2.4 hereof, the 
Client shall cover all expenses of the Service Provider incurred due to the 
provision of Services until termination of the Agreement, but not less than 
50 % of the Service Fee under this Agreement. 

5.2. The Service Provider shall not be liable for: the delays in refunding taxes if 
the delay is caused by the foreign tax or other competent institutions; the 
failure to refund taxes, for the tax liability or for any other negative 
consequences, which occurred due to false, inaccurate or incomplete 
information provided by the Client or due to Client’s prior financial 
commitments to any foreign tax or other institutions; the negative 
consequences incurred by the Client due to the changes in the applicable 
laws, rules, regulations or procedures applicable for the tax refund; 
additional bank charges, if the bank needs to repeat the transfer because of 
the incorrect or not full information provided; and any fees charged by the 
Client’s or intermediary bank. 
 

6. Validity of the Agreement 
6.1. The Agreement shall come into force the moment the Service provider 

receives the Agreement signed by the Client and shall be valid until the 
proper and full performance of the obligations of the Parties set in the 
Agreement.  The Agreement may be terminated by the mutual agreement of 
the Parties, except in the cases established by law. 
 

7. Miscellaneous 
7.1. The T&C (https://rttax.com/terms-and-conditions/) constitutes an integral 

part of this Agreement. By signing this Agreement, the Client confirms and 
guarantees to the Service provider, that the Client has carefully read these 
terms and conditions before accepting them and signing this Agreement. 

7.2. This Agreement, all information, documents and correspondence related 
thereof shall be considered as strictly confidential, and shall not be disclosed 
to any third persons, except (i) as required by the applicable laws; (ii) the 
information became publicly available through no fault of or failure to act by 
the Party; and (iii) the disclosure of respective information is reasonably 
necessary for the fulfilment of the Party’s obligations. 

7.3. Service Provider has the right to assign its rights and obligations provided for 
in the Agreement to any third persons without a prior written consent of the 
other Party.  

7.4. All additions, amendments and annexes to the Agreement shall be valid if 
they are executed in writing and signed by both Parties without prejudice to 
Sections 3.1-3.3 hereof. This Agreement will be governed by and construed 
under the laws of the State of Illinois, United States of America. The disputes 
arising between the Parties regarding this Agreement or during the 
performance of this Agreement are settled by way of negotiations. In case of 
failure to come to an agreement, the disputes shall be finally settled by the 
competent courts of the State of Illinois, United States of America. All notices 
and other communication under this Agreement shall be in writing and shall 
be handed in person or sent by regular mail, e-mail or fax. 

7.5. This Agreement has been translated into Polish If there is any inconsistency 
or ambiguity between the English version and the Polish version, the English 
version shall prevail. 

obsługi klienta; (iii) uzasadniony interes i (iv) uzasadniony interes - w celu ulepszenia 
naszej działalności. 

4.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że usługodawca ma siedzibę w USA, dlatego dane 
osobowe będą przekazywane z kraju zamieszkania Klienta do USA. Dla jasności, 
ponieważ dostawca usług znajduje się w USA, przekazywanie danych przez klienta 
jest konieczne do zawarcia i wykonania niniejszej umowy. Usługodawca gwarantuje, 
że podpisał umowy dotyczące bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania 
danych osobowych ze swoimi partnerami z UE oraz w razie potrzeby, stosuje 
uzasadnione zabezpieczenia i odstępstwa, jeżeli zezwala na to obowiązujące prawo. 

4.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca angażuje strony trzecie, podmioty 
przetwarzające dane, w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Lista 
aktualnie używanych podmiotów przetwarzających danych znajduje się na stronie 
https://rttax.com/privacy-policy/ Polityka prywatności. 

4.4. W zależności od sytuacji Klient jako osoba, której dane dotyczą, ma wszystkie lub 
niektóre z następujących praw: prawo do żądania od Usługodawcy w dowolnym 
momencie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, żądanie ich 
sprostowania lub usunięcia, wniosek o przeniesienie danych lub ograniczenie 
przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

4.5. Dane dotyczące świadczenia usług zwrotu podatku są niezbędne. Dlatego też, jeśli 
Klient nie poda danych osobowych określonych w formularzach online, wykonanie 
Umowy stanie się niemożliwe. 

4.6. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy i 10 lat po jej 
rozwiązaniu (z zastrzeżeniem okresu przedawnienia). 

4.7. Aby uzyskać wyczerpujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych 
przez usługodawcę, zapoznaj się z https://rttax.com/privacy-policy/  Polityką 
prywatności lub możemy te informacje przekazać na piśmie na żądanie Klienta. 
 

5. Odpowiedzialność 
5.1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta z innego powodu niż niewykonanie 

przez Usługodawcę jego obowiązków po złożeniu wniosku o zwrot podatku i (lub) w 
przypadku określonym w art. 2.2.4 Warunków, Klient pokryje wszystkie koszty 
Usługodawcy poniesione w związku ze świadczeniem Usług do momentu 
rozwiązania Umowy, ale nie mniej niż 50% Opłaty za usługę zgodnie z niniejszą 
Umową. 

5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: opóźnienia w zwrocie podatków, 
jeżeli opóźnienie spowodowane jest przez zagraniczną instytucję podatkową lub 
inne właściwe instytucje; brak zwrotu podatku, zobowiązania podatkowego lub inne 
negatywne konsekwencje, które wystąpiły z powodu dostarczenia fałszywych, 
niedokładnych lub niekompletnych informacji przez klienta lub z powodu 
wcześniejszych zobowiązań finansowych klienta wobec jakichkolwiek zagranicznych 
instytucji podatkowych lub innych instytucji; negatywne konsekwencje poniesione 
przez Klienta w związku ze zmianami obowiązujących praw, regulacji, przepisów lub 
procedur mających zastosowanie do zwrotu podatku; dodatkowe opłaty bankowe, 
jeśli bank musi powtórzyć przelew z powodu podania niepoprawnych lub niepełnych 
informacji; oraz wszelkie opłaty pobierane przez bank klienta lub bank 
pośredniczący. 
 

6. Ważność umowy 
6.1. Umowa wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę Umowy podpisanej 

przez Klienta i jest ważna do prawidłowego i pełnego wykonania zobowiązań Stron 
określonych w Umowie. Umowa może zostać rozwiązana za obopólną zgodą Stron, 
z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo. 
 

7. Postanowienia różne 
7.1. Warunki (https://rttax.com/terms-and-conditions/) stanowią integralną część 

niniejszej Umowy. Podpisując niniejszą Umowę, Klient potwierdza i gwarantuje 
Usługodawcy, że dokładnie zapoznał się ze wspomnianymi wyżej Warunkami przed 
ich zaakceptowaniem i podpisaniem. 

7.2. Niniejsza Umowa, wszelkie informacje, dokumenty i związana z nią korespondencja 
będą uważane za ściśle poufne i nie będą ujawniane żadnym osobom trzecim, z 
wyjątkiem sytuacji (i) wymaganych przez obowiązujące prawo; (ii) gdy informacje 
stały się publicznie dostępne bez winy lub z powodu braku działania Strony; oraz (iii) 
gdy ujawnienie odpowiednich informacji jest w uzasadniony sposób konieczne do 
wypełnienia zobowiązań Strony. 

7.3. Usługodawca ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków przewidzianych 
w Umowie na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.  

7.4. Wszelkie uzupełnienia, zmiany i załączniki do Umowy będą ważne, jeżeli zostaną 
sporządzone na piśmie i podpisane przez obie Strony bez uszczerbku dla sekcji 3.1-
3.3 niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z 
prawem stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Spory powstałe między 
Stronami dotyczące niniejszej Umowy lub w trakcie wykonywania niniejszej Umowy 
są rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia 
spory zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez właściwe sądy stanu Illinois w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wszelkie zawiadomienia i inne informacje 
przekazywane w ramach niniejszej Umowy będą miały formę pisemną i będą 
przekazywane osobiście lub przesyłane zwykłą pocztą, pocztą elektroniczną lub 
faksem. 

7.5. Niniejsza Umowa została przetłumaczona na język polski. W przypadku niezgodności 
lub niejednoznaczności między wersją angielską a wersją polską, wersja angielska 
będzie rozstrzygająca. 

 
Client/Klient  X _____________________________ (signature/podpis) 
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