
Zostań Partnerem Tax-Pol ,

polecaj nasze usługi i zarabiaj!

PROGRAM PARTNERSKI



Już 13 lat pomagamy Polakom 

odzyskać nadpłacony podatek!

O nas
Firma Tax-Pol od wielu lat jest liderem 
na rynku polskim oferując zwrot
podatku dochodowego z pracy w 
Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 
Jako jeden z nielicznych podmiotów 
na rynku posiadamy doświadczenie i 
wiedzę, aby uzyskiwać najwyższe 
zwroty przy prostych procedurach. 
Zaufało nam już tysiące klientów i co 
roku grono osób zadowolonych z 
naszych usług systematycznie 
powiększa się.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej 
tj. od 1. maja 2004 r. do pracy za 
granicę wyjechało ponad 2 mln. 
naszych rodaków. Tak ogromna liczba 
osób to potencjalni Klienci, którzy 
szukają możliwości odzyskania 
zapłaconego podatku dochodowego 
w kraju zatrudnienia. Praktycznie w 
każdej rodzinie w Polsce znajdziemy 
osoby, które pracowały, pracują lub 
zamierzają pracować za granicą. Ilu z 
nich może być Państwa Klientami? 
Osoby takie są zainteresowane 
naszymi usługami. Dotyczy to również 
ich znajomych.
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Doświadczenie potwierdzone

licznymi certyfikatami

Certy�katy
Posiadamy Certyfikat wydany przez 
Krajowy Rejestr Długów, który reko-
menduje współpracę wyłącznie z 
Rzetelnymi Firmami.

Dane osobowe naszych klientów są 
chronione zgodnie z zaleceniami
Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych.

Należymy do Ogólnopolskiego Kon-
wentu Agencji Pracy zrzeszającego 
podmioty związane z rynkiem pracy w 
Polsce i poza jej granicami.

Jesteśmy autoryzowanym agentem 
holenderskiego urzędu podatkowego 
Belastingdienst.

Jesteśmy autoryzowanym agentem 
brytyjskiego urzędu podatkowego HM 
Revenue & Customs.
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Zobacz dlaczego wybierają nas 

co roku tysiące klientów

Nasze atuty

Doświadczenie
Nasze doświadczenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych gwarantuje 
usługi na najwyższym poziomie. Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm na 
rynku.

Obsługa Klienta
Zawsze jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy. Można kontaktować się z nami tel-
efonicznie, korespondencyjnie, drogą elektroniczną(e-mail) a także osobiście. 
Również jesteśmy dostępni na Skype i czacie.

Dostęp on-line
Dzięki naszemu unikalnemu Systemowi każdy Klient może śledzić swoją sprawę 
on-line.

Proste procedury
Formalności ograniczone do minimum. Wystarczy, że Klient wypełni krótki formularz 
na www.tax-pol.pl. Natychmiast na wskazanego e-maila przychodzą wszystkie 
niezbędne druki z uzupełnionymi danymi. Wystarczy je wydrukować, uzupełnić 
brakujące dane, podpisać się i wysłać pocztą lub e-mailem w przypadku Holandii.

Gwarancja najniższej ceny
Płatność po wykonaniu usługi. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych.
Klient nie ponosi opłat w przypadku odmowy zwrotu podatku.

Wiarygodność
Uzyskane pozwolenia i certyfikaty są gwarancją wiarygodności i profesjonalizmu.
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Rejestracja jest łatwa i zajmie 

nie więcej niż 5 minut

Zostań Partnerem

Państwa Klienci są również naszymi potencjalnymi Klientami. Chcielibyśmy 
zaproponować współpracę w zakresie zwrotu podatku z pracy za granicą (Holandia, 
Wielka Brytania, Niemcy). Usługa ta skierowana jest do Państwa Klientów.
Jest to bardzo atrakcyjne źródło dochodu, niewymagające od Państwa żadnego 
wkładu finansowego.
Promując usługi Tax-Pol otrzymują Państwo prowizję za każdego poleconego 
Klienta.

Korzyści dla naszych Partnerów:
Dodatkowy dochód przy minimalnym nakładzie pracy, bez wkładu finansowego;
Kompleksowa obsługa Państwa Klientów dzięki zaproponowaniu usługi zwrotu 
podatku;
Zadowolenie Klientów spowodowane otrzymaniem atrakcyjnego rabatu na 
nasze usługi;
Od chwili zgłoszenia do nas Klienta, to my prowadzimy całą procedurę zwrotu 
podatku;
Dzięki dostępowi do naszego Systemu mają Państwo wgląd do statystyk (liczba 
osób zgłoszonych, lista osób do wypłaty, lista osób rozliczonych).

Rozpoczęcie współpracy:
Partner podpisuje z nami umowę partnerską;
Zakładamy konto Partnera w naszym systemie;
Partnerowi zostaje przekazany login i hasło w celu zalogowania się na swoje 
konto na www.panel-klienta.tax-pol.pl;
Partnerowi zostaje przekazany Link Partnerski i Kod Rabatowy w celu 
promowania naszych usług.
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Kilka możliwości na szybkie 

zdobywanie nowych klientów

Panel administracyjny

Państwa dane są zapisane w naszym Systemie (również Link Partnerski i
Kod Rabatowy) na www.panel-klienta.tax-pol.pl

Przykładowy Partner X – www.zwrot-podatku.org
Login: zwrot
Hasło: zwrot
Kod Rabatowy: zwrot-podatku
Link Partnerski: www.tax-pol.pl/formularz.php?kod=zwrot-podatku

Klient, który wypełni formularz na naszej stronie www.tax-pol.pl lub www.tax-
pol.pl/formularz-online lub www.tax-pol.pl/formularz_friends.php, otrzyma 
automatycznie na podanego e-maila druki z wpisanymi wcześniej w formularzu 
danymi. Druki te musi jedynie wydrukować, ewentualnie uzupełnić brakujące dane, 
podpisać się w oznaczonych miejscach, dołączyć dokumenty (karty podatkowe, 
kopię paszportu lub dowodu osobistego) i odesłać do nas (jedynie w przypadku 
Holandii można zeskanować i wysłać e-mailem na holandia@tax-pol.pl).

W ten sposób nasi Partnerzy mogą sami również zgłaszać Klientów wpisując 
oczywiście swój Kod Rabatowy a druki przyjdą na wskazany przez Partnera adres 
e-mail.
Chcąc podać kilka e-maili np. swój i Klienta (najlepsze rozwiązanie), należy podać 
jeden z e-maili w formularzu (na ten adres e-mailowy zostaną wysłane druki do 
wypełnienia) a drugi dopisać w wydrukowanej umowie. W ten sposób będziemy mieć 
kontakt e-mailowy z Klientem.
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Przejrzyste zasady oraz dostęp 

do statystyk poleconych

Panel administracyjny

Po wypełnieniu formularza przez Klienta, w naszym Systemie Klient zostanie 
przypisany Partnerowi ze statusem „Wypełnił formularz”.

Po otrzymaniu przez nas dokumentów Klienta, zmienimy w naszym Systemie 
status Klienta na „Podpisał umowę”.

Po otrzymaniu zwrotu podatku przez Klienta, w naszym Systemie zmienimy 
status Klienta na „Zrealizowane”. Oznacza to, że za niego musimy zapłacić 
Partnerowi prowizję.

Dzięki dostępowi do Systemu nasi Partnerzy mają szereg możliwości:
przeglądanie statystyk (liczba osób zgłoszonych, lista osób do wypłaty, lista osób 
rozliczonych);
wyeksportowanie wszystkich lub wybranych Klientów do pliku w CSV (Excel);
wyszukiwanie Klientów według różnych kryteriów wyszukiwania;
dostęp do kreacji reklamowych

Jeżeli zgromadzona prowizja jest równa lub wyższa od kwoty 240zł netto, to możliwa 
jest wypłata w formie przelewu na konto Partnera. W tym celu należy nam zgłosić 
chęć wypłaty oraz przesłać oryginał faktury (rachunku) za poleconych Klientów i listę 
tych osób.
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Kod rabatowy jest łatwy do 

zapamiętania i wykorzystania

Kod rabatowy

Każdemu naszemu Partnerowi zostaje nadany unikalny Kod Rabatowy (np. „zwrot-
podatku”).

Kod Rabatowy uprawniać będzie Państwa Klientów do specjalnego rabatu (w ten 
sposób zachęcają Państwo Klientów do podawania nam Państwa Kod Rabatowy). 
Ten model umożliwia promowanie naszych usług nie tylko w internecie wstawiając 
opisy ze swoim Kodem Rabatowym na Facebook’u i Gadu-Gadu, na portalach 
społecznościowych i forach internetowych itp., ale również np. na ulotkach i plakatach 
namawiając w ten sposób potencjalnych Klientów do skorzystania z naszych usług i 
wspominając o rabacie 10%.

Celem wszelkich działań jest rozpowszechnianie informacji o naszych usługach wraz 
z informacją o przydzielonym Kodzie Rabatowym. Najważniejsze, aby osoba, która się 
do nas zgłosi, znała i podawała Państwa Kod Rabatowy. Jeśli osoba ta poda Kod 
Rabatowy swoim znajomym, to ich zgłoszenia również będą wpływać na Państwa 
konto.

Każda osoba, która zdecyduje się na skorzystanie z naszych usług, znajdzie w
formularzu zgłoszeniowym miejsce na podanie Kodu Rabatowego
www.tax-pol.pl/formularz-online. Wpisanie Kodu Rabatowego premiowane jest rab-
atem 10% na nasze usługi (to gwarancja, że Klienci będą pamiętali o Państwa Kodzie 
Rabatowym). Wpisanie kodu jest równocześnie dla naszego systemu informacją, z 
czyjego polecenia zgłasza się dana osoba.
W taki sposób Partnerzy mogą również sami zgłaszać nam swoich Klientów wpisując 
swój Kod Rabatowy.
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... ale to również 10% zniżki 

dla poleconego klienta!

Kod rabatowy

Każde zgłoszenie jest automatycznie rejestrowane w naszym Systemie a Partnerowi 
naliczana jest odpowiednia prowizja.

Efekty działań można śledzić na bieżąco, ponieważ natychmiast po zgłoszeniu się 
Klienta, podającego Państwa Kod Rabatowy, zostanie on zarejestrowany w naszym
Systemie, do którego mają Państwo dostęp.

Dzięki tej metodzie (rozpowszechnianie Państwa Kodu Rabatowego innym osobom) 
rejestrowane będą nawet zupełnie obce osoby jako Państwa Klienci, ponieważ będą
używać Państwa Kodu Rabatowego.

Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: Przekazują Państwo Klientowi informację, że 
podając Kod Rabatowy o nazwie np. „zwrot-podatku” otrzyma u nas 10% rabatu. On
przekazuje tę informację 10 innym osobom, których Państwo zupełnie nie znają.  
Ponieważ tych 10 osób posługuje się Państwa indywidualnym Kodem Rabatowym, to
otrzymają rabat 10% a Państwo otrzymają swoją prowizję za każdą z tych osób.

Przykład działania Kodu Rabatowego: „zwrot-podatku”

Klient wypełniając formularz na www.tax-pol.pl/formularz-online wpisuje unikalny 
Kod Rabatowy naszego Partnera i klika „Wyślij”. W tym momencie nasz System 
przypisuje tego Klienta do właściciela wpisanego Kodu Rabatowego i jednocześnie 
automatycznie wysyła na podanego e-maila druki z wpisanymi wcześniej w 
formularzu danymi i rabatem dla Klienta.
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Wystarczy 1 kliknięcie w Link 

Partnerski, aby zdobyć klienta

Link Partnerski

Można rozpowszechniać swój Link Partnerski w internecie wstawiając opisy ze 
swoim Linkiem Partnerskim na Facebook’u i Gadu-Gadu, na portalach 
społecznościowych i forach internetowych itp., ale również np. na ulotkach i 
plakatach, namawiając w ten sposób potencjalnych Klientów do skorzystania z 
naszych usług i wspominając o rabacie 10%.

System rozpoznaje priorytetowo Link Partnerski a dopiero potem Kod Rabatowy. 
Oznacza to, że ktokolwiek wejdzie na naszą stronę poprzez Państwa Link Partnerski 
i w formularzu pozostawi Kod Rabatowy „tax-pol”, to i tak będzie zapisany jako 
Państwa Klient.

Kliknięcie na Link Partnerski powoduje przejście na naszą stronę z formularzem. W 
tym momencie system rozpoznaje Link Partnerski Partnera i zapisywane jest cookie 
na komputerze Klienta, które jest ważne 30 dni. Jeżeli od razu nie zostanie 
wypełniony formularz, lecz Klient powróci na naszą stronę w jakikolwiek sposób i 
będzie to nawet po kilku dniach (maksymalnie do 30 dni) i wypełni formularz, to 
będzie zaliczony jako Państwa Klient. Warunkiem działania „cookie” jest jego akcep-
tacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie go z komputera Klienta. Koniecznym jest 
jednak, aby Klient wypełnił formularz za pomocą komputera, na którym zostało 
zapisane „cookie”, które w międzyczasie nie zostało usunięte z komputera.

Klient wypełnia formularz i klika „Wyślij”. W tym momencie nasz System przypisuje 
tego Klienta do właściciela Linku Partnerskiego i jednocześnie automatycznie wysyła 
na podanego e-maila druki z wpisanymi wcześniej w formularzu danymi i rabatem 
dla Klienta.

Przykład Linku Partnerskiego: www.tax-pol.pl/formularz.php?kod=zwrot-podatku



Już 13 lat pomagamy Polakom 

odzyskać nadpłacony podatek!

O nas
Firma Tax-Pol od wielu lat jest liderem 
na rynku polskim oferując zwrot
podatku dochodowego z pracy w 
Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 
Jako jeden z nielicznych podmiotów 
na rynku posiadamy doświadczenie i 
wiedzę, aby uzyskiwać najwyższe 
zwroty przy prostych procedurach. 
Zaufało nam już tysiące klientów i co 
roku grono osób zadowolonych z 
naszych usług systematycznie 
powiększa się.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej 
tj. od 1. maja 2004 r. do pracy za 
granicę wyjechało ponad 2 mln. 
naszych rodaków. Tak ogromna liczba 
osób to potencjalni Klienci, którzy 
szukają możliwości odzyskania 
zapłaconego podatku dochodowego 
w kraju zatrudnienia. Praktycznie w 
każdej rodzinie w Polsce znajdziemy 
osoby, które pracowały, pracują lub 
zamierzają pracować za granicą. Ilu z 
nich może być Państwa Klientami? 
Osoby takie są zainteresowane 
naszymi usługami. Dotyczy to również 
ich znajomych.

Baner to dobry sposób na 

dotarcie do dużej ilości osób

Baner reklamowy

Na swojej stronie internetowej Partner umieszcza baner promujący nasze usługi. 
Baner ten powinien kierować na jedną z naszych stron internetowych:

www.tax-pol.pl/formularz-online lub
www.tax-pol.pl/formularz_friends.php lub
www.tax-pol.pl

System rozpoznaje priorytetowo Baner a dopiero potem Kod Rabatowy. Oznacza to, 
że ktokolwiek wejdzie na naszą stronę poprzez Państwa Baner i w formularzu po-
zostawi Kod Rabatowy „tax-pol”, to i tak będzie zapisany jako Państwa Klient.

Kliknięcie na Baner powoduje przejście na naszą stronę z formularzem. W tym 
momencie system rozpoznaje domenę Partnera i zapisywane jest cookie na kom-
puterze Klienta, które jest ważne 30 dni. Jeżeli od razu nie zostanie wypełniony for-
mularz, lecz Klient powróci na naszą stronę w jakikolwiek sposób i będzie to nawet 
po kilku dniach (maksymalnie do 30 dni) i wypełni formularz, to będzie zaliczony 
jako Państwa Klient. Warunkiem działania „cookie” jest jego akceptacja przez 
przeglądarkę oraz nie usuwanie go z komputera Klienta. Koniecznym jest jednak, aby 
Klient wypełnił formularz za pomocą komputera, na którym zostało zapisane 
„cookie”, które w międzyczasie nie zostało usunięte z komputera.

Klient wypełnia formularz i klika „Wyślij”. W tym momencie nasz System przypisuje 
tego Klienta do właściciela domeny i jednocześnie automatycznie
wysyła na podanego e-maila druki z wpisanymi wcześniej w formularzu danymi i 
rabatem dla Klienta.

Przykład strony z naszym banerem: www.zwrot-podatku.org



Już 13 lat pomagamy Polakom 

odzyskać nadpłacony podatek!

O nas
Firma Tax-Pol od wielu lat jest liderem 
na rynku polskim oferując zwrot
podatku dochodowego z pracy w 
Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 
Jako jeden z nielicznych podmiotów 
na rynku posiadamy doświadczenie i 
wiedzę, aby uzyskiwać najwyższe 
zwroty przy prostych procedurach. 
Zaufało nam już tysiące klientów i co 
roku grono osób zadowolonych z 
naszych usług systematycznie 
powiększa się.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej 
tj. od 1. maja 2004 r. do pracy za 
granicę wyjechało ponad 2 mln. 
naszych rodaków. Tak ogromna liczba 
osób to potencjalni Klienci, którzy 
szukają możliwości odzyskania 
zapłaconego podatku dochodowego 
w kraju zatrudnienia. Praktycznie w 
każdej rodzinie w Polsce znajdziemy 
osoby, które pracowały, pracują lub 
zamierzają pracować za granicą. Ilu z 
nich może być Państwa Klientami? 
Osoby takie są zainteresowane 
naszymi usługami. Dotyczy to również 
ich znajomych.

Możliwość zawarcia umowy

na odległość

Obsługa klienta

On-line
Klient, który wypełni formularz na naszej stronie www.tax-pol.pl lub www.tax-
pol.pl/formularz-online lub www.tax-pol.pl/formularz_friends.php, otrzyma 
automatycznie na podanego e-maila druki z wpisanymi wcześniej w formularzu 
danymi. Druki te musi jedynie wydrukować, ewentualnie uzupełnić brakujące dane, 
podpisać się w oznaczonych miejscach, dołączyć dokumenty (karty podatkowe, 
kopię paszportu lub dowodu osobistego) i odesłać do nas (jedynie w przypadku 
Holandii można zeskanować i wysłać e-mailem na holandia@tax-pol.pl).

Korespondencyjnie
Klient może pobrać druki z naszej strony www.tax-pol.pl. Następnie musi je 
wydrukować, uzupełnić brakujące dane, podpisać się w oznaczonych miejscach, 
dołączyć dokumenty (karty podatkowe, kopię paszportu lub dowodu osobistego) i 
odesłać do nas (jedynie w przypadku Holandii można zeskanować i wysłać 
e-mailem na holandia@tax-pol.pl).

Osobiście
Klient chcący odwiedzić nas w biurze musi zabrać ze sobą karty podatkowe, paszport 
lub dowód osobisty oraz numer konta bankowego, na które trafi ma zwrot podatku. 
Na miejscu, wspoólnie z naszym pracownikiem, wypełni niezbędne.



Już 13 lat pomagamy Polakom 

odzyskać nadpłacony podatek!

O nas
Firma Tax-Pol od wielu lat jest liderem 
na rynku polskim oferując zwrot
podatku dochodowego z pracy w 
Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 
Jako jeden z nielicznych podmiotów 
na rynku posiadamy doświadczenie i 
wiedzę, aby uzyskiwać najwyższe 
zwroty przy prostych procedurach. 
Zaufało nam już tysiące klientów i co 
roku grono osób zadowolonych z 
naszych usług systematycznie 
powiększa się.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej 
tj. od 1. maja 2004 r. do pracy za 
granicę wyjechało ponad 2 mln. 
naszych rodaków. Tak ogromna liczba 
osób to potencjalni Klienci, którzy 
szukają możliwości odzyskania 
zapłaconego podatku dochodowego 
w kraju zatrudnienia. Praktycznie w 
każdej rodzinie w Polsce znajdziemy 
osoby, które pracowały, pracują lub 
zamierzają pracować za granicą. Ilu z 
nich może być Państwa Klientami? 
Osoby takie są zainteresowane 
naszymi usługami. Dotyczy to również 
ich znajomych.

Zasady dotyczące rozliczeń 

zwrotu podatku z Holandii

Holandia

Deklaracje podatkowe można składać w Urzędzie Skarbowym w Holandii za ostatnie 
5 lat, np. w roku 2013 składamy deklaracje za lata: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.

Wymagane dokumenty:

Wypełnione i podpisane druki dostarczone przez Tax-Pol

Karty podatkowe, które wystawia pracodawca:
Jaaropgave lub
zobacz wzór » http://www.tax-pol.pl/holandia
Jaaropgaaf lub
zobacz wzór » http://www.tax-pol.pl/holandia
ostatni Salaris (tygodniówka)
zobacz wzór » http://www.tax-pol.pl/holandia

Wymagane są wszystkie karty podatkowe zacały 
rok podatkowy od wszystkich pracodawców.

Kopia paszportu lub dowodu osobistego



Już 13 lat pomagamy Polakom 

odzyskać nadpłacony podatek!

O nas
Firma Tax-Pol od wielu lat jest liderem 
na rynku polskim oferując zwrot
podatku dochodowego z pracy w 
Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 
Jako jeden z nielicznych podmiotów 
na rynku posiadamy doświadczenie i 
wiedzę, aby uzyskiwać najwyższe 
zwroty przy prostych procedurach. 
Zaufało nam już tysiące klientów i co 
roku grono osób zadowolonych z 
naszych usług systematycznie 
powiększa się.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej 
tj. od 1. maja 2004 r. do pracy za 
granicę wyjechało ponad 2 mln. 
naszych rodaków. Tak ogromna liczba 
osób to potencjalni Klienci, którzy 
szukają możliwości odzyskania 
zapłaconego podatku dochodowego 
w kraju zatrudnienia. Praktycznie w 
każdej rodzinie w Polsce znajdziemy 
osoby, które pracowały, pracują lub 
zamierzają pracować za granicą. Ilu z 
nich może być Państwa Klientami? 
Osoby takie są zainteresowane 
naszymi usługami. Dotyczy to również 
ich znajomych.

Zasady rozliczeń zwrotu 

podatku z Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania

Deklaracje podatkowe można składać w Urzędzie Skarbowym w Wielkiej Brytanii za 
ostatnie 4 lata, np. od 6 IV 2012 roku składamy deklaracje za lata: 2012/2013, 
2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009. Rok podatkowy 2008/2009 
można rozliczać tylko do 5 IV 2013!

Wymagane dokumenty:

Wypełnione i podpisane druki dostarczone przez Tax-Pol

Karty podatkowe, które wystawia pracodawca:
P 45 lub
zobacz wzór » http://www.tax-pol.pl/anglia
P 60 lub
zobacz wzór » http://www.tax-pol.pl/anglia
Statement of Earnings
zobacz wzór » http://www.tax-pol.pl/anglia

Wymagane są wszystkie karty podatkowe za 
cały rok podatkowy od każdego pracodawcy. 

Kopia paszportu lub dowodu osobistego



Już 13 lat pomagamy Polakom 

odzyskać nadpłacony podatek!

O nas
Firma Tax-Pol od wielu lat jest liderem 
na rynku polskim oferując zwrot
podatku dochodowego z pracy w 
Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 
Jako jeden z nielicznych podmiotów 
na rynku posiadamy doświadczenie i 
wiedzę, aby uzyskiwać najwyższe 
zwroty przy prostych procedurach. 
Zaufało nam już tysiące klientów i co 
roku grono osób zadowolonych z 
naszych usług systematycznie 
powiększa się.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej 
tj. od 1. maja 2004 r. do pracy za 
granicę wyjechało ponad 2 mln. 
naszych rodaków. Tak ogromna liczba 
osób to potencjalni Klienci, którzy 
szukają możliwości odzyskania 
zapłaconego podatku dochodowego 
w kraju zatrudnienia. Praktycznie w 
każdej rodzinie w Polsce znajdziemy 
osoby, które pracowały, pracują lub 
zamierzają pracować za granicą. Ilu z 
nich może być Państwa Klientami? 
Osoby takie są zainteresowane 
naszymi usługami. Dotyczy to również 
ich znajomych.

Zasady dotyczące rozliczeń 

zwrotu podatku z Niemiec

Niemcy

Deklaracje podatkowe można składać w Urzędzie Skarbowym w Niemczech za 4 
ostatnie lata, czyli np. w roku 2013 (do 31.12.2013) składamy deklaracje za lata: 2012, 
2011, 2010, 2009.

Wymagane dokumenty:

Wypełnione i podpisane druki dostarczone przez Tax-Pol

Karty podatkowe, które wystawia pracodawca:
Lohnsteuerkarte lub
zobacz wzór » http://www.tax-pol.pl/niemcy
Besondere Lohnsteuerbescheinigung lub
zobacz wzór » http://www.tax-pol.pl/niemcy
Lohnsteuerbescheinigung
zobacz wzór » http://www.tax-pol.pl/niemcy

Wymagane są wszystkie karty podatkowe za 
cały rok podatkowy od wszystkich pracodawców.

Kopia paszportu lub dowodu osobistego



Już 13 lat pomagamy Polakom 

odzyskać nadpłacony podatek!

O nas
Firma Tax-Pol od wielu lat jest liderem 
na rynku polskim oferując zwrot
podatku dochodowego z pracy w 
Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 
Jako jeden z nielicznych podmiotów 
na rynku posiadamy doświadczenie i 
wiedzę, aby uzyskiwać najwyższe 
zwroty przy prostych procedurach. 
Zaufało nam już tysiące klientów i co 
roku grono osób zadowolonych z 
naszych usług systematycznie 
powiększa się.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej 
tj. od 1. maja 2004 r. do pracy za 
granicę wyjechało ponad 2 mln. 
naszych rodaków. Tak ogromna liczba 
osób to potencjalni Klienci, którzy 
szukają możliwości odzyskania 
zapłaconego podatku dochodowego 
w kraju zatrudnienia. Praktycznie w 
każdej rodzinie w Polsce znajdziemy 
osoby, które pracowały, pracują lub 
zamierzają pracować za granicą. Ilu z 
nich może być Państwa Klientami? 
Osoby takie są zainteresowane 
naszymi usługami. Dotyczy to również 
ich znajomych.

Chętnie odpowiemy na 

wszelkie pytania!

Kontakt
Jeżeli chcielibyście Państwo wyjaśnić 
jakiekolwiek kwestie związane z 
Programem Partnerskim lub 
świadczonymi przez nas usługami to 
chętnie odpowiemu na wszelkie pyta-
nia osobiście w naszym biurze,
telefonicznie lub drogą mailową. 
Zapraszamy również na naszą stronę 
internetową do działu FAQ w którym 
znajdziecie Państwo odpowiedzi na 
większość pytań dotyczących zwrotu 
podatku.

Tax-Pol
ul Armii Krajowej 14a/2

50-541 Wrocław
NIP: 899-105-07-46
telefon: 71 799 50 00

fax: 71 799 50 09
e-mail: marketing@tax-pol.pl

www: www.tax-pol.pl
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