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ROZLICZENIE PODATKU Z WIELKIEJ BRYTANII – INSTRUKCJA 
 

 

DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI 
 

Drogi Kliencie! 

W przypadku braku podpisu bądź niedołączenia do kompletu dokumentów – wydłuża się proces 
rozliczenia. Miej to na uwadze, wysyłając do nas dokumenty! 

  

UZUPEŁNIJ I PODPISZ  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – strona numer 2 (znajdziesz go w tym komplecie dokumentów) 
Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.  

Pamiętaj aby uwzględnić: 

· wszystkie daty wjazdu/wyjazdu do/z Wielkiej Brytanii (pomijając urlopy i wyjazdy turystyczne), 

· dokładną historię zatrudnienia zawierającą nazwę, adres oraz orientacyjny okres zatrudnienia 

u danego pracodawcy, 

· ostatni adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii.  

 

UMOWĘ – strona nr 9, 10, 11 i 12  

Wypełnij i podpisz umowę we wszystkich miejscach oznaczonych „X” (w miejscu „Zleceniodawca – 

Klient”). 

TYLKO PODPISZ  

OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE – strona numer 3, 4, 5, 6, 7 i 8 (znajdziesz je w tym komplecie 

dokumentów. TYLKO podpisz w miejscu oznaczonym „X”. Pamiętaj, że podpis na dokumencie musi być 

zgodny z podpisem na dokumencie tożsamości. 

 

ZAŁĄCZ  
DOKUMENT OD PRACODAWCY (kopię) 

P45 lub P60, lub Invoice, lub payslipy, lub zaświadczenie o dochodach od pracodawcy na papierze 

firmowym tzw. statement of earnings. Jeżeli uzyskiwałeś zasiłek dla bezrobotnych załącz dokument 

P45U lub P60U.  

 

DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA – załącz poniższe dokumenty (jeśli dotyczy):   

· NUMER UNIQUE TAX REFERENCE (UTR) – podaj numer oraz załącz dokument potwierdzający 

jego nadanie; 

· załącz oryginały dokumentów: invoice, monthly Statement – w przypadku braku tych 

dokumentów podaj szacowany dochód i podatek od każdego pracodawcy i za każdy rok 

podatkowy osobno – skontaktuj się z nami w sprawie dodatkowych dokumentów; 

· korespondencję z urzędu, która dotyczy rozliczanego z nami okresu np. wezwanie do 

rozliczenia lub pismo dotyczące kar nałożonych przez urząd skarbowy.  

 

DOKUMENTY ODEŚLIJ NA ADRES SIEDZIBY FIRMY 

Wszystkie podpisane formy zagraniczne, wypełniony formularz, umowę, dokumenty od 

pracodawcy oraz dodatkowe dokumenty prześlij listem poleconym na adres podany na formularzu. 

Pamiętaj, by zrobić sobie kopie dokumentów od pracodawców, które wysyłasz do nas. 

















 

Klauzule dotyczące przetwarzania danych w CUF sp. z o.o.

 

Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na: 

1. Przetwarzanie danych przez CUF sp. zo.o. w celach marketingowych, w celu marketingu bezpośredniego własnych 
produktów i usług, oraz informowania o działalności firmy, między innymi w formie newslettera wysyłanego pocztą 
elektroniczną, w tym przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; 
                                                                                   

 

 

 

 

2. Otrzymywanie od CUF Sp. z o.o. i spółek z grupy kapitałowej, do której należy CUF Sp. z o.o. informacji handlowych i 
doręczanie ich na wskazane jego dane adresowe, w tym przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; 
 

 

 

   

 

3. Przekazywanie danych innym podmiotom;  
 

 

 
 

 
Przy czym Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że wyrażone przez niego zgody na zakres przetwarzania wskazany w 
powyższych punktach 1, 2 oraz 3, mogą zostać wycofane w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
    
  
Zleceniodawca został poinformowany zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000), że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie 

Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, i w 

celu jej wykonania, w okresie obowiązywania umowy zawieranej  ze  Zleceniobiorcą, jednakże nie dłużej niż do końca okresu, w 

jakim Zleceniobiorca zobowiązany jest do przechowywania danych na potrzeby dokumentowania rozliczeń podatkowych oraz spraw 

zasiłkowych dotyczących umowy w świetle obowiązujących przepisów, a także o przysługującym mu prawie dostępu do danych i ich 

sprostowania, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, a także o tym, że w przyszłości może mu 

służyć także prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych odpowiednio do postanowień 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., a także o tym, że podanie przez niego 

danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie  w zakresie wskazanym w 

ustępie zaczynającym się od słów „Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy” z niniejszej Umowy skutkowałoby 

brakiem możliwości realizacji na jego rzecz umowy. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Zleceniobiorca i podmioty 

przetwarzające dane na jego zlecenie nie ponoszą (i nie będą ponosić w przyszłości) jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu 

podania przez Zleceniodawcę informacji nieprawdziwych lub błędnych.  Zleceniodawca rozumie, że na podstawie art. 233 i 270 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn.zm.) może ponieść odpowiedzialność za 

składanie nieprawdziwych oświadczeń, przerabianie dokumentu i używanie go jako autentycznego, podawanie błędnych lub 

nieprawdziwych danych, składanie przez niego nieprawdziwych oświadczeń. 

 

  Data i podpis Zleceniodawcy 
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UMOWA ZLECENIE

Zawarta  w  dniu.………………………………….  pomiędzy.……………………………………………………  zamieszkałym(ą)  w.………………………………………………….  przy  ul. 
…………………………………………………. zwanym(ą) w treści umowy „Zleceniodawcą", a CUF Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, wpisaną do  
rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000303597, o kapitale  
zakładowym 337500,00 zł opłaconym w całości,  reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika -  Prezesa  Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści  
umowy "Zleceniobiorcą",

§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu realizacji 
rozliczenia podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii z ostatnich pięciu, nierozliczonych lat podatkowych.
2.  Złożenia  wniosku  o  rozliczenie  podatku  wraz  z  niezbędną  dokumentacją  we  właściwym miejscowo  urzędzie 
podatkowym za granicą.
3. Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji podatkowej wydanej przez właściwy urząd podatkowy za granicą.

§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z rozliczeniem podatku oraz 
nie  świadczy  żadnych  usług  doradztwa  podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji rozliczenia 
Zleceniodawcy  z  podatku  dochodowego w  związku  z  brzmieniem  §  10  ust.  2  oraz  3.   
2.  Zleceniobiorca na  podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Zleceniodawcę wypełnia  właściwe  wnioski  o 
rozliczenie podatku, doręcza je właściwemu miejscowo urzędowi podatkowemu za granicą prowadzi korespondencję,  
odbiera decyzje podatkowe.
3. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na podstawie 
niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.
4. Zleceniobiorca może założyć tymczasowy rachunek bankowy w celu realizacji zlecenia. Rachunek jest wolny od  
opłat.

§3
1. Za  chwilę  wykonania  usługi  przez  Zleceniobiorcę  uznaje  się  dzień  złożenia  przez  Zleceniobiorcę  właściwego 
wniosku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie za granicą.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu kwot pieniężnych z zagranicznego 
urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w polskim banku w terminie 
7 dni od dnia ich otrzymania. W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia wraz z powyższą informacją 
kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i kwotą przelewu.
3. Zważywszy, że złożenie wniosku jest tożsame z wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z  
tym przysługuje  wynagrodzenie  umowne,  Zleceniobiorca  ma  możliwość  wystawić  stosowny  dokument  księgowy, 
stanowiący podstawę wypłaty na jego rzecz należnej prowizji. W przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu w/w  
obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty należnej prowizji brutto,  
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania.

4.Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia sprawy, lub zatai istotne informacje,  
Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy.
5.  W przypadku  gdy brytyjski  urząd skarbowy przekaże do  Zleceniobiorcy środki  należne  Zleceniodawcy za lata  
podatkowe inne niż zlecone w niniejszej umowie lub należne z innych tytułów, np. ubezpieczeń zdrowotnych, zasiłków,  
itp.,  Zleceniodawca  wyraża  zgodę  na  bezpłatne  przekazanie  przez  Zleceniobiorcę  takich  środków  na  wskazane 
wcześniej konto Zleceniodawcy.

§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1.  Udzielania  Zleceniobiorcy  wszystkich  informacji  związanych  ze  Zleceniodawcą  i  pozostających  w  związku  z 
przedmiotem umowy.
2. W przypadku zlecenia zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii - tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego 
niezbędnych  dokumentów  do  rozliczenia  wskazanych  przez  Zleceniobiorcę  lub  właściwe  urzędy  brytyjskie.
3.  Niezwłocznego,  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  wezwania,  doręczenia  Zleceniobiorcy  kopii  wszelkich  
dokumentów,  które  otrzyma  od  zagranicznego  urzędu  podatkowego  w  przedmiotowej  sprawie.
4. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla  prawidłowego toku procedury 
rozliczenia i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie, 10 dni roboczych od 
złożenia zapytania.
5.  Pokrycia kosztów opłat pocztowych wysokości ustalonej przez operatora pocztowego obsługującego przekaz, w 
przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego.

§5
Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź niektórych czynności  
objętych niniejszą umową. Za działania podmiotu trzeciego Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za 
działania własne.

§ 6
1. Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia (prowizji) liczonego jako 13% 
netto (słownie: trzynaście  00/100% ) łącznej kwoty rozliczenia przyznanej Zleceniodawcy przez właściwy zagraniczny 
urząd w drodze decyzji lub innego rozstrzygnięcia za wnioskowany okres wskazany we wniosku o rozliczenie i wypłatę 
rozliczenia  (zwane  dalej:  „Wynagrodzeniem”).  Do  Wynagrodzenia  zostanie  doliczony  podatek  VAT  zgodnie  z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.  Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 55  GBP, przeliczona na złote 
polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust.  7.  lub 10.,  która to kwota stanowi  średnią dla danego kraju 
minimalną  wartość  kosztów  ponoszonych  przez  Zleceniobiorcę  na  wykonanie  zlecenia.  Kwota  prowizji  ulega  
zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
3.Zleceniobiorca  niniejszym  przyznaje  Zleceniodawcy  rabat  w  wysokości………%  (słownie: 
……………………………….. procent) od kwoty standardowej prowizji wynoszącej netto 13%.
4. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120 GBP, obniża  
się prowizję minimalną, o której mowa w paragrafie 6 ust. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu, stanowiącego  
przedmiot umowy, do kwoty 50 GBP brutto.
5. Jeśli Zleceniodawca podlega rozliczeniu Self Assesment lub jest marynarzem:
5.1. a prognozowany zwrot podatku wynosi 80 GBP lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić prowizję z 
góry przed wysłaniem wniosku do zagranicznego urzędu skarbowego w wysokości 299 zł brutto na konto: Bank WBK 
46  1090  1463  0000  0001  1581  7009,  CUF  sp.  z  o.o.,  ul.  Szelągowska  25/2-3,  61-626  Poznań,  Tytuł  przelewu 
„rozliczenie Self Assesment/marynarz, imię i nazwisko”.
5.2.  a końcowa decyzja urzędu opiewać będzie na kwotę zwrotu wyższą niż 80 GBP, od otrzymanego zwrotu pobrana  
zostanie prowizja procentowa, wskazana w paragrafem 6 ust.1 oraz 2 pomniejszona o 299 zł brutto uiszczone przez 
Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy zgodnie z paragrafie 6 ust.5.1.
5.3.  Jeżeli  Zleceniodawca  wymaga  zamknięcia  rekordu  Self  Assesment  zobowiązany  jest  poinformować  o  tym  
Zleceniobiorcę.  Koszt  wykonania  usługi  wynosi  99  zł  brutto.  
6.  Jeżeli  Zleceniodawca  podlega  rozliczeniu  Self  Assesment  lub  jest  marynarzem (Zleceniobiorca  otrzyma  takie 
informacje z urzędu), a w ostatecznym rozliczeniu zwrot podatku wyniesie mniej niż 80 GBP pobrana zostanie prowizja  
jak w paragrafie 6 ust.5: 299 zł brutto. 
7. Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnego wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia w 
terminie do 7 dni  od otrzymania wezwania do zapłaty lub faktury VAT lub faktury pro-forma opiewającej na kwotę  
należnego Zleceniobiorcy  wynagrodzenia  lub  raty  wynagrodzenia,  wystawionej po  uzyskaniu  przez  Zleceniobiorcę 
informacji o wypłacie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z zagranicznego urzędu na 
rachunek  bankowy  Zleceniodawcy  lub  poprzez  przekaz  pocztowy  do  Zleceniodawcy).  Do  wyliczenia  należnego  
wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wystawienia wezwania do zapłaty lub faktury lub faktury pro-forma.
8. Jeżeli  Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie podatku i/lub go otrzymał,  a pomimo tego zgłosił się do  
Zleceniobiorcy  i  podpisał  umowę  na  takie  samo  rozliczenie  -  Zleceniobiorca  obciąży  Zleceniodawcę  kosztami 
prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie 6 ust.2.
9. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje się 
uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty prowizji brutto.
10. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zwrotu podatku przez 
Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zwrotu podatku oraz prowizje Zleceniobiorcy wyrażone w 
walutach obcych, zostaną przeliczone wg kursu kupna walut (dla klientów indywidualnych) ogłaszanego przez 
Raiffeisen Bank Polska w dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania transakcji 
przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
11. Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca (w przypadku przelewu w EURO koszt  
przelewu typu  SEPA naliczany  przez  bank  obsługujący  Zleceniobiorcę,  w  przypadku  innej  waluty  koszt  przelewu  
walutowego naliczany przez bank obsługujący Zleceniobiorcę).
12. Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które zostaną  
pokryte przez brytyjskie organa podatkowe bądź brytyjskie organa właściwe ds. zasiłków z należnego Zleceniodawcy  
zwrotu nadpłaconego podatku.
13. Koszt banku zagranicznego związany z realizacją czeku zagranicznego ponosi Zleceniodawca.
14. Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniobiorcy dane są prawdziwe i pozwalają na sporządzenie  
prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozliczenia. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność w  
przypadku wystąpienia niezgodności informacji ze stanem faktycznym i związanych z tym konsekwencji.
15. Rabat  o którym mowa w paragrafie 6 ust.3 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej prowizji netto 
wynoszącej 13%.
16. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do prowizji obliczonej na zasadach określonych w paragrafie 6 ust.1-2 oraz ust.4  
oraz  do  jednorazowej  opłaty  o  której  mowa w ust.5-6,  jeżeli  na  skutek  niepodania  przez  Zleceniodawcę pełnych 
informacji, zatajenia istotnych informacji  albo z innych przyczyn zawinionych po stronie Zleceniodawcy, zagraniczny 
urząd  skarbowy  nakaże  Zleceniodawcy  zwrot  bezpodstawnie  otrzymanej  nadpłaty  podatku  dochodowego. 
Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości  i  akceptuje,  że w przypadku nakazania Zleceniodawcy przez zagraniczny  
urząd skarbowy zwrotu bezpodstawnie pobranej nadpłaty podatku dochodowego, Zleceniobiorca nie jest zobowiązany 
do zwrotu na rzecz Zleceniodawcy otrzymanej prowizji lub jednorazowej opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu i wystawienia z tego tytułu dokumentu korygującego.

§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe,
b) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe,
c) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

§8
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury vat, faktury pro-forma lub wezwania do  
zapłaty bez podpisu odbiorcy.

§9
1.  Zleceniodawca  i  Zleceniobiorca  mogą  wypowiedzieć  umowę  na  warunkach  określonych  w  art.  746  Kodeksu  
Cywilnego.
2.  Przez  ważne  powody  uzasadniające  wypowiedzenie  umowy  przez  Zleceniobiorcę  strony  zgodnie  rozumieją  w 
szczególności  sytuację  gdy  Zleceniodawca  nie  dostarczy  Zleceniobiorcy  wszystkich  dokumentów  i  informacji  
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
3.  Przez  ważne  powody  uzasadniające  wypowiedzenie  umowy  przez  Zleceniodawcę  strony  zgodnie  rozumieją  w  
szczególności sytuację gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych  
do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30 dni od ich otrzymania.
4.  Przez  ważne powody uzasadniające  wypowiedzenie umowy przez jedną  ze stron,  strony zgodnie rozumieją  w  
szczególności  sytuację  gdy po jej  zawarciu okaże się,  że potencjalna wartość podatku nie wystarcza na pokrycie  
prowizji minimalnej określonej w paragrafie 6 ust. 2 umowy.
5.  Zleceniobiorcy w przypadku rozwiązania,  wypowiedzenia,  odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z  
przyczyn innych niż wskazane w § 10 ust. 1, przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonane przez Zleceniobiorcę 
do dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
6.  Zleceniobiorcy,  w przypadku  rozwiązania,  odstąpienia  lub  wypowiedzenia  Umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  
przysługuje Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz 2 umowy, jeżeli zagraniczny urząd na skutek wniosku o  
zwrot podatku przygotowanego i złożonego przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia 
Umowy,  wydał decyzję  lub  inne rozstrzygnięcie  przyznające Zleceniodawcy zwrot  podatku  za okres  wskazany we  
wniosku. Do płatności  Wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania,  
wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 1 i następnych umowy.

§10
1. W przypadku, gdy zawarcie niniejszej  umowy miało miejsce na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017  
r. poz. 683), Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Prawo odstąpienia wskazane w powyższym ust. 1 nie przysługuje w przypadku, gdy Zleceniobiorca wykonał w pełni  
usługę  za  wyraźną  zgodą Zleceniodawcy  o  treści  jak  poniżej.  Zgodę taką  Zleceniodawca może wyrazić  poprzez  
zaznaczenie boksu poniżej. 

□ -  Żądam  przystąpienia  do  realizacji  usługi  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy.  Przyjmuję  do 

wiadomości i akceptuję okoliczność, że przez złożenie niniejszego żądania utracę prawo do odstąpienia od niniejszej 
umowy w przypadku, gdy Zleceniobiorca wykona w pełni usługę objętą umową przed upływem terminu do odstąpienia  
od umowy. 
3.  W razie braku zgody na przystąpienie do realizacji usługi przed upływem okresu do wykonania prawa odstąpienia,  
Zleceniobiorca przystąpi do wykonania usługi nie wcześniej niż po upływie terminu na odstąpienie od umowy.

§11
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony  
konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w  
którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa  
wchodzi w zakres tej działalności.
2.  Wszelkie reklamacje  w kwestii  wykonania  umowy należy   składać w formie pisemnej  na  adres Zleceniobiorcy,  
podany w umowie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania. 
3. Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.
4.Zleceniobiorca  informuje,  że  Zleceniodawca  ma  prawo  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania 
reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń,  w  szczególności  poprzez  zastosowanie  przepisów  alternatywnych  metod 
rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników 
praw  konsumenta,  arbitrów,  mediatorów.  Więcej  informacji  Zleceniodawca  może  znaleźć  na  stronie  UOKiK: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§12
1. Możliwość dochodzenia kar umownych Strony pozostawiają w mocy także po rozwiązaniu umowy, jak po odstąpieniu  
od niej. Kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od siebie, jak i jako kumulowane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia o jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej, wymagają  
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§13
Zleceniobiorca oświadcza, że Foster  jest właściwie umocowany i upoważniony do pozyskiwania klientów na  
rzecz Zleceniobiorcy, dostarczania, gromadzenia i odbierania niezbędnych dokumentów, celem ich przekazania 
pomiędzy Zleceniobiorcą i osobami trzecimi, bez prawa do dokonywania zmian w ich treści.

§14
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CUF sp.  Z o.o.   z siedzibą:  ul.  
Szelągowska 25/2-3, 61-626, Poznań, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy 
zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w związku i w celu jej wykonania. Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego  
danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem, w związku z wykonaniem niniejszej  
umowy i  w celu jej  wykonania,  w tym w szczególności  na ich  przekazywanie  właściwym do rozpatrzenia sprawy  
Zleceniodawcy w zakresie usług podatkowo-zasiłkowych, bankom i urzędom. W szczególności Zleceniodawca wyraża  
zgodę na przetwarzanie przez Administratora i w/w podmioty i  urzędy w powyższych celach i zakresie także jego  
danych  zawartych  w  dokumencie  tożsamości,  którego  skan  przesyła  na  podstawie  umowy,  w  tym  danych 
biometrycznych  zawartych  w  dokumencie  w  szczególności  jego  fotografii,  w  zakresie  w  jakim  to  przetwarzanie 
niezbędne  jest  do  wykonania  umowy,  w  szczególności  identyfikacji  Zleceniodawcy,  jako  osoby  uprawnionej  do 
świadczeń.

Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Zleceniobiorcy o korespondencji z zagranicznych urzędów 
oraz o terminach kolejnych rozliczeń podatku lub zasiłku z zagranicy.
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UMOWA ZLECENIE

Zawarta  w  dniu.………………………………….  pomiędzy.……………………………………………………  zamieszkałym(ą)  w.………………………………………………….  przy  ul. 
…………………………………………………. zwanym(ą) w treści umowy „Zleceniodawcą", a CUF Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, wpisaną do  
rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000303597, o kapitale  
zakładowym 337500,00 zł opłaconym w całości,  reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika -  Prezesa  Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści  
umowy "Zleceniobiorcą",

§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu realizacji 
rozliczenia podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii z ostatnich pięciu, nierozliczonych lat podatkowych.
2.  Złożenia  wniosku  o  rozliczenie  podatku  wraz  z  niezbędną  dokumentacją  we  właściwym miejscowo  urzędzie 
podatkowym za granicą.
3. Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji podatkowej wydanej przez właściwy urząd podatkowy za granicą.

§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z rozliczeniem podatku oraz 
nie  świadczy  żadnych  usług  doradztwa  podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji rozliczenia 
Zleceniodawcy  z  podatku  dochodowego w  związku  z  brzmieniem  §  10  ust.  2  oraz  3.   
2.  Zleceniobiorca na  podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Zleceniodawcę wypełnia  właściwe  wnioski  o 
rozliczenie podatku, doręcza je właściwemu miejscowo urzędowi podatkowemu za granicą prowadzi korespondencję,  
odbiera decyzje podatkowe.
3. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na podstawie 
niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.
4. Zleceniobiorca może założyć tymczasowy rachunek bankowy w celu realizacji zlecenia. Rachunek jest wolny od  
opłat.

§3
1. Za  chwilę  wykonania  usługi  przez  Zleceniobiorcę  uznaje  się  dzień  złożenia  przez  Zleceniobiorcę  właściwego 
wniosku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo urzędzie za granicą.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu kwot pieniężnych z zagranicznego 
urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w polskim banku w terminie 
7 dni od dnia ich otrzymania. W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia wraz z powyższą informacją 
kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i kwotą przelewu.
3. Zważywszy, że złożenie wniosku jest tożsame z wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z  
tym przysługuje  wynagrodzenie  umowne,  Zleceniobiorca  ma  możliwość  wystawić  stosowny  dokument  księgowy, 
stanowiący podstawę wypłaty na jego rzecz należnej prowizji. W przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu w/w  
obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty należnej prowizji brutto,  
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania.

4.Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia sprawy, lub zatai istotne informacje,  
Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy.
5.  W przypadku  gdy brytyjski  urząd skarbowy przekaże do  Zleceniobiorcy środki  należne  Zleceniodawcy za lata  
podatkowe inne niż zlecone w niniejszej umowie lub należne z innych tytułów, np. ubezpieczeń zdrowotnych, zasiłków,  
itp.,  Zleceniodawca  wyraża  zgodę  na  bezpłatne  przekazanie  przez  Zleceniobiorcę  takich  środków  na  wskazane 
wcześniej konto Zleceniodawcy.

§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1.  Udzielania  Zleceniobiorcy  wszystkich  informacji  związanych  ze  Zleceniodawcą  i  pozostających  w  związku  z 
przedmiotem umowy.
2. W przypadku zlecenia zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii - tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego 
niezbędnych  dokumentów  do  rozliczenia  wskazanych  przez  Zleceniobiorcę  lub  właściwe  urzędy  brytyjskie.
3.  Niezwłocznego,  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  wezwania,  doręczenia  Zleceniobiorcy  kopii  wszelkich  
dokumentów,  które  otrzyma  od  zagranicznego  urzędu  podatkowego  w  przedmiotowej  sprawie.
4. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla  prawidłowego toku procedury 
rozliczenia i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie, 10 dni roboczych od 
złożenia zapytania.
5.  Pokrycia kosztów opłat pocztowych wysokości ustalonej przez operatora pocztowego obsługującego przekaz, w 
przypadku wypłaty zwrotu podatku w formie przekazu pocztowego.

§5
Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź niektórych czynności  
objętych niniejszą umową. Za działania podmiotu trzeciego Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za 
działania własne.

§ 6
1. Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia (prowizji) liczonego jako 13% 
netto (słownie: trzynaście  00/100% ) łącznej kwoty rozliczenia przyznanej Zleceniodawcy przez właściwy zagraniczny 
urząd w drodze decyzji lub innego rozstrzygnięcia za wnioskowany okres wskazany we wniosku o rozliczenie i wypłatę 
rozliczenia  (zwane  dalej:  „Wynagrodzeniem”).  Do  Wynagrodzenia  zostanie  doliczony  podatek  VAT  zgodnie  z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.  Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 55  GBP, przeliczona na złote 
polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust.  7.  lub 10.,  która to kwota stanowi  średnią dla danego kraju 
minimalną  wartość  kosztów  ponoszonych  przez  Zleceniobiorcę  na  wykonanie  zlecenia.  Kwota  prowizji  ulega  
zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
3.Zleceniobiorca  niniejszym  przyznaje  Zleceniodawcy  rabat  w  wysokości………%  (słownie: 
……………………………….. procent) od kwoty standardowej prowizji wynoszącej netto 13%.
4. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 120 GBP, obniża  
się prowizję minimalną, o której mowa w paragrafie 6 ust. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu, stanowiącego  
przedmiot umowy, do kwoty 50 GBP brutto.
5. Jeśli Zleceniodawca podlega rozliczeniu Self Assesment lub jest marynarzem:
5.1. a prognozowany zwrot podatku wynosi 80 GBP lub mniej, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić prowizję z 
góry przed wysłaniem wniosku do zagranicznego urzędu skarbowego w wysokości 299 zł brutto na konto: Bank WBK 
46  1090  1463  0000  0001  1581  7009,  CUF  sp.  z  o.o.,  ul.  Szelągowska  25/2-3,  61-626  Poznań,  Tytuł  przelewu 
„rozliczenie Self Assesment/marynarz, imię i nazwisko”.
5.2.  a końcowa decyzja urzędu opiewać będzie na kwotę zwrotu wyższą niż 80 GBP, od otrzymanego zwrotu pobrana  
zostanie prowizja procentowa, wskazana w paragrafem 6 ust.1 oraz 2 pomniejszona o 299 zł brutto uiszczone przez 
Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy zgodnie z paragrafie 6 ust.5.1.
5.3.  Jeżeli  Zleceniodawca  wymaga  zamknięcia  rekordu  Self  Assesment  zobowiązany  jest  poinformować  o  tym  
Zleceniobiorcę.  Koszt  wykonania  usługi  wynosi  99  zł  brutto.  
6.  Jeżeli  Zleceniodawca  podlega  rozliczeniu  Self  Assesment  lub  jest  marynarzem (Zleceniobiorca  otrzyma  takie 
informacje z urzędu), a w ostatecznym rozliczeniu zwrot podatku wyniesie mniej niż 80 GBP pobrana zostanie prowizja  
jak w paragrafie 6 ust.5: 299 zł brutto. 
7. Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnego wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia w 
terminie do 7 dni  od otrzymania wezwania do zapłaty lub faktury VAT lub faktury pro-forma opiewającej na kwotę  
należnego Zleceniobiorcy  wynagrodzenia  lub  raty  wynagrodzenia,  wystawionej po  uzyskaniu  przez  Zleceniobiorcę 
informacji o wypłacie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z zagranicznego urzędu na 
rachunek  bankowy  Zleceniodawcy  lub  poprzez  przekaz  pocztowy  do  Zleceniodawcy).  Do  wyliczenia  należnego  
wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wystawienia wezwania do zapłaty lub faktury lub faktury pro-forma.
8. Jeżeli  Zleceniodawca aplikował wcześniej o rozliczenie podatku i/lub go otrzymał,  a pomimo tego zgłosił się do  
Zleceniobiorcy  i  podpisał  umowę  na  takie  samo  rozliczenie  -  Zleceniobiorca  obciąży  Zleceniodawcę  kosztami 
prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w paragrafie 6 ust.2.
9. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje się 
uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty prowizji brutto.
10. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zwrotu podatku przez 
Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zwrotu podatku oraz prowizje Zleceniobiorcy wyrażone w 
walutach obcych, zostaną przeliczone wg kursu kupna walut (dla klientów indywidualnych) ogłaszanego przez 
Raiffeisen Bank Polska w dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania transakcji 
przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
11. Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca (w przypadku przelewu w EURO koszt  
przelewu typu  SEPA naliczany  przez  bank  obsługujący  Zleceniobiorcę,  w  przypadku  innej  waluty  koszt  przelewu  
walutowego naliczany przez bank obsługujący Zleceniobiorcę).
12. Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które zostaną  
pokryte przez brytyjskie organa podatkowe bądź brytyjskie organa właściwe ds. zasiłków z należnego Zleceniodawcy  
zwrotu nadpłaconego podatku.
13. Koszt banku zagranicznego związany z realizacją czeku zagranicznego ponosi Zleceniodawca.
14. Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniobiorcy dane są prawdziwe i pozwalają na sporządzenie  
prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozliczenia. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność w  
przypadku wystąpienia niezgodności informacji ze stanem faktycznym i związanych z tym konsekwencji.
15. Rabat  o którym mowa w paragrafie 6 ust.3 nie może być większy niż 15%, od kwoty standardowej prowizji netto 
wynoszącej 13%.
16. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do prowizji obliczonej na zasadach określonych w paragrafie 6 ust.1-2 oraz ust.4  
oraz  do  jednorazowej  opłaty  o  której  mowa w ust.5-6,  jeżeli  na  skutek  niepodania  przez  Zleceniodawcę pełnych 
informacji, zatajenia istotnych informacji  albo z innych przyczyn zawinionych po stronie Zleceniodawcy, zagraniczny 
urząd  skarbowy  nakaże  Zleceniodawcy  zwrot  bezpodstawnie  otrzymanej  nadpłaty  podatku  dochodowego. 
Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości  i  akceptuje,  że w przypadku nakazania Zleceniodawcy przez zagraniczny  
urząd skarbowy zwrotu bezpodstawnie pobranej nadpłaty podatku dochodowego, Zleceniobiorca nie jest zobowiązany 
do zwrotu na rzecz Zleceniodawcy otrzymanej prowizji lub jednorazowej opłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu i wystawienia z tego tytułu dokumentu korygującego.

§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe,
b) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe,
c) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

§8
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury vat, faktury pro-forma lub wezwania do  
zapłaty bez podpisu odbiorcy.

§9
1.  Zleceniodawca  i  Zleceniobiorca  mogą  wypowiedzieć  umowę  na  warunkach  określonych  w  art.  746  Kodeksu  
Cywilnego.
2.  Przez  ważne  powody  uzasadniające  wypowiedzenie  umowy  przez  Zleceniobiorcę  strony  zgodnie  rozumieją  w 
szczególności  sytuację  gdy  Zleceniodawca  nie  dostarczy  Zleceniobiorcy  wszystkich  dokumentów  i  informacji  
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
3.  Przez  ważne  powody  uzasadniające  wypowiedzenie  umowy  przez  Zleceniodawcę  strony  zgodnie  rozumieją  w  
szczególności sytuację gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych  
do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30 dni od ich otrzymania.
4.  Przez  ważne powody uzasadniające  wypowiedzenie umowy przez jedną  ze stron,  strony zgodnie rozumieją  w  
szczególności  sytuację  gdy po jej  zawarciu okaże się,  że potencjalna wartość podatku nie wystarcza na pokrycie  
prowizji minimalnej określonej w paragrafie 6 ust. 2 umowy.
5.  Zleceniobiorcy w przypadku rozwiązania,  wypowiedzenia,  odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z  
przyczyn innych niż wskazane w § 10 ust. 1, przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonane przez Zleceniobiorcę 
do dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
6.  Zleceniobiorcy,  w przypadku  rozwiązania,  odstąpienia  lub  wypowiedzenia  Umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  
przysługuje Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz 2 umowy, jeżeli zagraniczny urząd na skutek wniosku o  
zwrot podatku przygotowanego i złożonego przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia 
Umowy,  wydał decyzję  lub  inne rozstrzygnięcie  przyznające Zleceniodawcy zwrot  podatku  za okres  wskazany we  
wniosku. Do płatności  Wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania,  
wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 1 i następnych umowy.

§10
1. W przypadku, gdy zawarcie niniejszej  umowy miało miejsce na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017  
r. poz. 683), Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Prawo odstąpienia wskazane w powyższym ust. 1 nie przysługuje w przypadku, gdy Zleceniobiorca wykonał w pełni  
usługę  za  wyraźną  zgodą Zleceniodawcy  o  treści  jak  poniżej.  Zgodę taką  Zleceniodawca może wyrazić  poprzez  
zaznaczenie boksu poniżej. 

□ -  Żądam  przystąpienia  do  realizacji  usługi  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy.  Przyjmuję  do 

wiadomości i akceptuję okoliczność, że przez złożenie niniejszego żądania utracę prawo do odstąpienia od niniejszej 
umowy w przypadku, gdy Zleceniobiorca wykona w pełni usługę objętą umową przed upływem terminu do odstąpienia  
od umowy. 
3.  W razie braku zgody na przystąpienie do realizacji usługi przed upływem okresu do wykonania prawa odstąpienia,  
Zleceniobiorca przystąpi do wykonania usługi nie wcześniej niż po upływie terminu na odstąpienie od umowy.

§11
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony  
konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w  
którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa  
wchodzi w zakres tej działalności.
2.  Wszelkie reklamacje  w kwestii  wykonania  umowy należy   składać w formie pisemnej  na  adres Zleceniobiorcy,  
podany w umowie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania. 
3. Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.
4.Zleceniobiorca  informuje,  że  Zleceniodawca  ma  prawo  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania 
reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń,  w  szczególności  poprzez  zastosowanie  przepisów  alternatywnych  metod 
rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników 
praw  konsumenta,  arbitrów,  mediatorów.  Więcej  informacji  Zleceniodawca  może  znaleźć  na  stronie  UOKiK: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§12
1. Możliwość dochodzenia kar umownych Strony pozostawiają w mocy także po rozwiązaniu umowy, jak po odstąpieniu  
od niej. Kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od siebie, jak i jako kumulowane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia o jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej, wymagają  
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§13
Zleceniobiorca oświadcza, że Foster  jest właściwie umocowany i upoważniony do pozyskiwania klientów na  
rzecz Zleceniobiorcy, dostarczania, gromadzenia i odbierania niezbędnych dokumentów, celem ich przekazania 
pomiędzy Zleceniobiorcą i osobami trzecimi, bez prawa do dokonywania zmian w ich treści.

§14
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CUF sp.  Z o.o.   z siedzibą:  ul.  
Szelągowska 25/2-3, 61-626, Poznań, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy 
zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w związku i w celu jej wykonania. Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego  
danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem, w związku z wykonaniem niniejszej  
umowy i  w celu jej  wykonania,  w tym w szczególności  na ich  przekazywanie  właściwym do rozpatrzenia sprawy  
Zleceniodawcy w zakresie usług podatkowo-zasiłkowych, bankom i urzędom. W szczególności Zleceniodawca wyraża  
zgodę na przetwarzanie przez Administratora i w/w podmioty i  urzędy w powyższych celach i zakresie także jego  
danych  zawartych  w  dokumencie  tożsamości,  którego  skan  przesyła  na  podstawie  umowy,  w  tym  danych 
biometrycznych  zawartych  w  dokumencie  w  szczególności  jego  fotografii,  w  zakresie  w  jakim  to  przetwarzanie 
niezbędne  jest  do  wykonania  umowy,  w  szczególności  identyfikacji  Zleceniodawcy,  jako  osoby  uprawnionej  do 
świadczeń.

Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Zleceniobiorcy o korespondencji z zagranicznych urzędów 
oraz o terminach kolejnych rozliczeń podatku lub zasiłku z zagranicy.
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