
 
 
 
 
 

Drogi Kliencie, 
 

Dziękujemy za powierzenie RT Tax misji odzyskania Twojego podatku nadpłaconego w 

Holandii! Otrzymanie zwrotu podatku nigdy nie było tak proste! Wykonaj następujące kroki: 

 
WYDRUKUJ wszystkie strony tego pliku 

 
PODPISZ przy znakach „X” i wypełnij Formularz Rejestracyjny. 
 
SKOMPLETUJ poniższe dokumenty: 

 
1. Formularz Jaaropgave lub ostatni Pay-Slip, salarisspecificatie (od wszystkich 

pracodawców); 
Jaaropgave jest dokumentem wystawionym przez Twojego pracodawcę, który zawiera informacje dotyczące 
Twoich dochodów i zapłaconych podatków. Jaaropgave zostaje wystawiony po zakończeniu roku 
podatkowego, lecz nie później niż 31 stycznia. 

 
 

2. Kopia Twojego paszportu bądź dowodu osobistego. 
 
UWAGA: Nawet jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz rozpocząć procedurę 
zwrotu podatku. Zdobędziemy brakujące dokumenty! 

 
 
 

PRZEKAŻ WSZYSTKIE DOKUMENTY DO BIURA RT TAX! 
 

 
 Przynieś/wyślij wszystkie dokumenty do biura przedstawicielstwa RT Tax: 

 
 
 

BIURO PORAD KSIĘGOWO - PRAWNYCH  
KATARZYNA WOCHNA 
 
Poland  
ul. Rosnowo 15 
76-042 Rosnowo 
Tel: 500 422 448 
Email: 72kachnawo@interia.pl 
www.kobitka9.rzetelnafirma.pl 

 
 
 
 
 

ODPOCZNIJ! ZROBIŁEŚ CO TRZEBA! MY ZROBIMY RESZTĘ! 
 
 



Po nadesłaniu/dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów do RT Tax lub 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 holenderskiego 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 organy podatkowe mogą wysłać zwrot podatku bezpośrednio  na 

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.

 

Procedura zwrotu podatku z Holandii rozpoczyna się po zakończeniu roku podatkowego, od 1 stycznia. 

Można rozliczać się 5 lat wstecz. 
 

Czas realizacji zwrotu normalnie wynosi od 90 do 180 dni od daty odbioru dokumentów przez biuro RT 

Tax. 
 

UWAGA: W różnych okolicznościach czas realizacji zwrotu może potrwać krócej bądź dłużej. Zależy to 

indywidualnej sytuacji podatnika oraz od pracy holenderskiego urzędu skarbowego. 

 



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

Rok rozliczenia*: 20 _  _ 

Imię:

Nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Adres:

Data urodzenia: 19 _  _  / _  _m  / _  _d   Tel./Kom.:

Numer SOFI: Adres e-mail:

Stan cywilny: 

Współmałżonek:

Imię:

Nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Adres:

Data urodzenia: 19 _  _  / _  _m  / _  _d   Tel./Kom.:

Numer SOFI:Numer SOFI:

Czy był/-a zatrudniona/-y w Holandii? TAK / NIE

Data ślubu: _ _ _  _r  / _  _m  / _  _d   

Data rozwodu: _ _ _  _r  / _  _m  / _  _d   

Jeżeli masz dzieci, podaj ich Czy mieszkałeś/-aś z dziećmi pod tym samym 

imiona, nazwiska, daty urodzenia: adresem w roku, którego dotyczy rozliczenie? 

1. TAK / NIE

2.

3. Czy byłeś/aś zameldowany/a z dziećmi pod tym 

4. samym adresem w roku, którego dotyczy rozliczenie? 

5. TAK / NIE

Czy ponosiłeś/-aś wydatki związane z utrzymaniem w/w dzieci? TAK / NIE

Czy Twoje dochody przekroczyły 15.000 euro? TAK / NIE

Jeśli "Tak" czy chcesz wnioskować o "rozłąkowe"? TAK / NIE

Czy obecnie otrzymujesz jakiekolwiek dodatki/zasiłki z Holandii?
Jeśli "Tak", to proszę podać jakie?

Czy ubiegałeś/-aś się o zwrot PODATKU wcześniej za pośrednictwem innej firmy lub samodzielnie?

Jeżeli "Tak",to proszę podać rok i nazwę firmy: 

Daty przybycia do Holandii:   2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   Daty wyjazdu z Holandii: 2 0 _  _r  / _  _m  / _  _d   

Czy byłeś/-aś zameldowany/-a w Holandii? Jeśli "Tak" to proszę podać:

Ok ld i H l dii T ój d ld i H l diiOkres zameldowania w Holandii: Twój adres zameldowania w Holandii:

*UWAGA! jeśli ubiegasz się o zwrot podatku za kilka lat podatkowych,  wydrukuj proszę tę stronę na każdy rok osobno.



Rok rozliczenia*: 20 _  _ 
U ilu pracodawców byłeś/aś zatrudniony/a? Należy wymienić WSZYSTKICH PRACODAWCÓW. 

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:

5 Firma:

Uwagi klienta:

Uwagi RT Tax:
Dochód:

Opłacony podatek:

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

5. Firma:

Adres:

Tel/Faks:

E-mail:

Czy otrzymałeś/-aś decyzję podatkową "voorlopige aanslag" za rok następujący, po roku za który dokonywane

jest rozliczenie?
Jeśli "Tak" to proszę podać kwotę z decyzji.

Czy miałeś/-aś dochód w Polsce lub z innego kraju ?
Jeśli "Tak" to proszę podać nazwę kraju i kwotę.

Czy współmałżonek/-ka miał/-a dochód w Polsce lub z innego kraju ?
Jeśli "Tak" to proszę podać nazwę kraju i kwotę.

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

Podpis:

Data:

*UWAGA! jeśli ubiegasz się o zwrot podatku za kilka lat podatkowych,  wydrukuj proszę tę stronę na każdy rok osobno.

Opłacony podatek:

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

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

        



 
Volmacht - Afhandeling van alle belastingzaken 

Pełnomocnictwo do prowdzenia wszystkich spraw podatkowych 
 

Belastingplichtige / Podatnik: 
 
Naam / Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….. 
 

                                            ……………………………………………………………… 
 
Sofinummer / BSNnummer: …………………………………………………………………… 
 

 
Verleent volmacht aan / udziela pełnomocnictwa: 

 
Gegevens gevolmachtigde / Dane pełnomocnika: 

 
RT Tax Sp. z o.o. 

Al. Pilsudskiego 50/11 
81-382 Gdynia 

Polen 
Beconnummer: 632922 

 

Tot vertegenwoordiging van mijn persoon bij de Nederlandse Belastingdienst en tot het indienen 

in mijn naam van de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voor het jaar .................... 

Do reprezentowania mnie przed holenderskim urzędem skarbowym Belastingdienst i do złożenia w moim imieniu 

deklaracji podatkowej za rok ………. 

 

De volmacht omvat het voeren van alle zaken. 

Pełnomocnictwo obejmuje prowadzenie wszystkich spraw. 

 

De gevolmachtigde is gemachtigd tot de gehele correspondentie betreffende de belastingaangifte 

op het bovenstaande adres te ontvangen en op als bezorger op te treden. 

Pełnomocnik jest w szczególności uprawniony do otrzymywania korespondencji dotyczącej złożonej deklaracji podatkowej 

i pełnienia funkcji doręczyciela. 

 

Door ondertekening van deze volmacht worden alle eerder ondergetekende volmachten 

ingetrokken en eerder gevolmachtigde personen van hun taken ontslagen.  

Poprzez podpisanie niniejszego pełnomocnictwa wszystkie wcześniej udzielone pełnomocnictwa zostaną anulowane, a 

osoby, którym zostało udzielone pełnomocnictwo zostaną zwolnione z tej funkcji. 

 

 

Plaats / Miejscowość: ………………………………………………. 

Handtekening / Podpis: …………………………………………….. 

Datum / Data: ……………………………………………………….. 

Geboortedatum / Data urodzenia: 
(Dzień/Miesiąc/Rok))



 
Volmacht - Afhandeling van alle belastingzaken 

Pełnomocnictwo do prowdzenia wszystkich spraw podatkowych 
 

Belastingplichtige / Podatnik: 
 
Naam / Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….. 
 

                                            ……………………………………………………………… 
 
Sofinummer / BSNnummer: …………………………………………………………………… 
 

 
Verleent volmacht aan / udziela pełnomocnictwa: 

 
Gegevens gevolmachtigde / Dane pełnomocnika: 

 
RT Tax Sp. z o.o. 

Al. Pilsudskiego 50/11 
81-382 Gdynia 

Polen 
Beconnummer: 632922 

 

Tot vertegenwoordiging van mijn persoon bij de Nederlandse Belastingdienst en tot het indienen 

in mijn naam van de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voor het jaar .................... 

Do reprezentowania mnie przed holenderskim urzędem skarbowym Belastingdienst i do złożenia w moim imieniu 

deklaracji podatkowej za rok ………. 

 

De volmacht omvat het voeren van alle zaken. 

Pełnomocnictwo obejmuje prowadzenie wszystkich spraw. 

 

De gevolmachtigde is gemachtigd tot de gehele correspondentie betreffende de belastingaangifte 

op het bovenstaande adres te ontvangen en op als bezorger op te treden. 

Pełnomocnik jest w szczególności uprawniony do otrzymywania korespondencji dotyczącej złożonej deklaracji podatkowej 

i pełnienia funkcji doręczyciela. 

 

Door ondertekening van deze volmacht worden alle eerder ondergetekende volmachten 

ingetrokken en eerder gevolmachtigde personen van hun taken ontslagen.  

Poprzez podpisanie niniejszego pełnomocnictwa wszystkie wcześniej udzielone pełnomocnictwa zostaną anulowane, a 

osoby, którym zostało udzielone pełnomocnictwo zostaną zwolnione z tej funkcji. 

 

 

Plaats / Miejscowość: ………………………………………………. 

Handtekening / Podpis: …………………………………………….. 

Datum / Data: ……………………………………………………….. 

Geboortedatum / Data urodzenia: 
(Dzień/Miesiąc/Rok))



 
 

Informatie adreswijziging / Zmiana adresu  

 

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland 

Afdeling Klantenregistrarie 

Postbus 2865 

6401 DJ Heerlen 

 

Belastingplichtige / Podatnik: 

 

Naam / Imię i nazwisko: ……………………………………………………….. 

Geboortedatum / Data urodzenia: ……………………………………………… 

Sofinummer / BSNnummer: …………………………………………………… 

 

Ik geef hierbij een toestemming dat mijn gehele correspondentie betreffende de 

belastingaangifte  

mijn belastingadviseur RT Tax Sp. z o.o. mag ontvangen. 

Wyrażam zgodę na dla mojego pełnomocnika RT Tax Sp. z o.o. do otrzymywania korespondencji dotyczącej deklaracji 

podatkowej. 

 

Ik verzoek u vriendelijk om mijn gehele correspondentie betreffende de belastingaangifte naar 

het onderstaande adres te sturen: 

Zwracam się z prośbą o przesyłanie całej korespondencji dotyczącej deklaracji podatkowej na poniższy adres: 

 

  RT Tax Sp. z o.o. 

Al. Pilsudskiego 50/11 

81-382 Gdynia 

Polen 

Beconnummer: 632922 

 

Plaats / Miejscowość: ………………………………………………... 

Handtekening / Podpis: ………………..…………………………….. 

Datum / Data: ………………………………………………………. 
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This Services Agreement (the “Agreement”) is executed by and between:                    
  Date: ............................... 

Umowa
  Data: ............................... 

(1) Torus Solution NV (dba RT Tax) 126057
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 
Party”. 

RECITALS 
(A)

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 set in this Agreement, the Service Provider shall 

United Kingdom, Ireland, the Netherlands, Germany, Norway, Canada, New Zealand or other 

institutions (the “Services  
1.2.

returns and to receive all cor
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 the Collection Services Provider in accordance with the terms and conditions set in 
the Collection Agreement executed between the Client and the Collection Services Provider. 

1.4. itution 
of the foreign country. The amounts calculated by the Service Provider are for information 

 
2. Terms of Provision of Services 
2.1. es: 

2.1.1.
 

2.1.2.
documents on behalf of the Client; 

2.1.3.
 

2.1.4.
the Client’s re  

2.1.5.  for collection 
under the Collection Agreement executed between the Client and the Collection 
Services Provider or to instruct the tax authority to transfer the tax refund amount 
to the Collection Services Provider 
the Client. 

2.1.6.
 

2.2.  
2.2.1. to 

by Services Provider or by filling in the online information form available at the 
Service Provider’s internet site; 

2.2.2.
tax refund; 

2.2.3. 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 

thereof directly to the Client; 
2.2.4. during the validity term of this Agreement to abstain from executing tax refund 

 
2.2.5. -

foreign country; 
2.2.6. to inform the Service Provider of any changes in the Client’s contact details or about 

-mailed; 
2.2.7.  
2.2.8.

-382 Gdynia as an Administrator 

Protection Act dated 29 August 1997r. 
agreement and to commission settlement. Customer also declare that has been 
informed in accordance to Act 24 law 1 from 29 August 1997 r. about Personal Data 
Protection that all information  based on free 

-382 Gdynia. 
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.
between: 
3.1.1.1. USD 0-200, the service fee shall be USD 50; 
3.1.1.2. USD 201-600, the service fee shall be USD 70; 
3.1.1.3. USD 601-800, the service fee shall be USD 80; 
3.1.1.4. USD 801 and more, the service fee shall be 10% from the refunded 

amount. 
3.1.2. - - 99 USD USA tax 

and State tax refund only. 
3.1.3. USA tax refund (Social Security and Medicare): the service fee shall be 10% from the 

refunded amount, with a fixed minimum of USD 90; 
3.1.4. United Kingdom: the service fee shall be 12% from the refunded amount with a fixed 

minimum of GBP 60; 
3.1.5. Ireland: the service fee shall be 12% from the refunded amount with a fixed 

minimum of 60 EUR; 
3.1.6. Ireland tax refund (Universal Social Charge (USC)): the service fee shall be 12% from 

the refunded amount with a fixed minimum of 60 EUR; 
3.1.7. Norway: the service fee shall be 12% from the refunded amount, with a fixed 

minimum of NOK 590; 
3.1.8. The Netherlands: the service fee shall be 12% from the refunded amount with a fixed 

(1) Tax), numer 

”) oraz  

...................................................................................................., data urodzenia 
Klient”), 

Stronami ”. 
 

(A)
 

 
(B)  
1. Przedmiot umowy 
1.1.

 

inny
 

1.2. ania i 

z na rzecz 
Klienta. 

1.3.

 
1.4.

 
2.  
2.1.  

2.1.1.
 

2.1.2.
 

2.1.3.
 

2.1.4.
 

2.1.5.

 
2.1.6.

 
2.2.  

2.2.1.

 
2.2.2.

 
2.2.3.

 
2.2.4.

 
2.2.5.

 
2.2.6.

-mail; 
2.2.7.  
2.2.8.

-

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 

-382 Gdynia 
3.  
3.1. i

 
3.1.1.

 
3.1.1.1. 0-  
3.1.1.2. 201-  
3.1.1.3. 601-  
3.1.1.4.  

3.1.2.
— — 99 USD. 

i Stanowego. 
3.1.3. — Social Security 

minimum w 
0 USD; 

3.1.4.
 



minimum of EUR 60; 
3.1.9. In the case of Netherland tax refund, the Service Provider is entitled to additional 

-  12% 
from the refunded amount with a fixed minimum of EUR 60 from each of the 

- 50 Euro; 
3.1.10. Germany: the service fee shall be 12% from the refunded amount with a fixed 

minimum of EUR 60; 
3.1.11. Canada: the service fee shall be 11% from the refunded amount, with a fixed 

minimum of 70 CAD; 
3.1.12. New Zealand: the service fee shall be 14% from the refunded amount, with a fixed 

minimum of 135 NZD; 
3.1.13. Australia: the service fee shall be 10% from the refund amount, with a fixed 

minimum of 105AUD; 
3.1.14. the service fee shall be 10% from the refund amount, with a fixed 

minimum of 440 DDK. 
3.2. The additional fees: 

3.2.1. – USD 15, P-
-60 (United Kingdom) – GBP 15, P-60 (Ireland) – EUR 17, T-4 (Canada) – CAD 15, 

-1015B (Norway) – NOK 150 – EUR 17, 
– EUR 17,”Summary of Earnings” (New Zealand) – 45 

– AUD 30 “ 
(D ) – 150 DKK
50 USD. 

3.2.2.

account in NOK; 150 
DKK account in DKK. 

3.3.

 
3.4.

Sections 3.1-3.3 hereof. The fees established in Sections 3.1-3.2 may be changed by the 

the Services submitted after the Client has received notice on the change of fees. 
3.5.

transferring it to the Client’s account. 
4. Liability 
4.1. If the Client terminates the Agreement for the other reasons than failure by the Service 

 USD 100 

Agreement, not covered by the fine. 
4.2. The Service Provider shall not be liable for: the delays in refunding taxes if the delay is 

caused by the foreign tax o

commitmen

e 

 
5. Validity of the Agreement 
5.1.

The Agreement may be terminated by the mutual agreement of the Parties. The Client shall 
efund by 

informing the Service Provider in accordance with Section 6.1 hereof. 
6. Miscellaneous 
6.1. All additions, amendments and annexes to the Agreement shall be valid if they are executed 

-3.4 hereof. The 

executed by the Agent. 
by way of negotiations. In case of 

All notices and other communication under this Agreement shall be in writing and shall be 
mail, e-mail or fax. 

 

 
Head Office Manager  
 

3.1.5.
 

3.1.6. ata socjalna — Universal Social Charge, 

60 EUR; 
3.1.7. ustalonym minimum w 

; 
3.1.8.

 
3.1.9.

– 12%, z ustalonym minimum 60 Euro od 

(Sofinummer) – 50 Euro; 
3.1.10.

 
3.1.11. zwrotu, z ustalonym minimum w 

 
3.1.12.

 
3.1.13.

; 
3.1.14.  

. 
3.2.  

3.2.1.  
— 15 USD, P- - — 15 GBP, P-60 (Irlandia) — 17 

EUR, T-4 (Kanada) — -1015B (Norwegia) — 150 NOK, formularz 
— — 

 — 45 NZD, 
“Payment Summary”  form (Australia) – AUD 30 ” (Dania) – 
150 DKK. 

 
3.2.2.

150 DKK, 
 (DKK). 

3.3.

 
3.4.

- -

 
3.5.

 
4.  
4.1.  

 
4.2.

 finansowe Klienta wobec 

 
5.  
5.1.

 
6.  
6.1.

-3.4 

 

. 
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