
UMOWA ZLECENIA USŁUGI ROZLICZENIA PODATKOWEGO I O�WIADCZENIA KLIENTA

Umowa stanowi podstawę relacji między Megatax.com  z siedzibą w Warszawie  a Klientem. Ten 
dokument jest ważny i mam moc prawną, więc proszę przeczytaj wszystkie punkty i upewnij się, 
że je rozumiesz przed podpisaniem.

Potwierdzam, co następuje
1. Rozumiem, że Megatax.com to nazwa handlowa firmy Megatax sp. Z o.o.   ul. Jana Nowaka 
Jeziorańskiego 8/99 , 03-984 Warszawa, woj. Mazowieckie , NIP: 1132883020 , REGON: 360315012 ,
 KRS: 0000534727  a także oraz jej oddziały i przedstawicielstwa.
2. Nie wnioskowałem o zwrot podatku zapłaconego w Niemczech za rok podatkowy zaznaczony w
formularzu online i nikogo nie upoważniłem do reprezentowania mnie w tym celu przed niemieckim 
Finanzamt.
3. Zatwierdzam wszystkie obowiązkowe pełnomocnictwa dla Megatax.com, który używa nazwy 
handlowej Megatax.com wanego dalej Agentem, co pozwala mi być reprezentowanym przed 
urzędami podatkowymi w Niemczech (organy podatkowe).
4. Upoważniam Agenta do odbioru korespondencji wysłanej do mnie przez niemieckie organy 
podatkowe (Finanzamt).
6. Zobowiązuje się do dostarczania dodatkowych dokumentów na wezwanie Megatax.com w
terminie do 7 dni od daty wezwania. Brak wysłania takich dokumentów wiąże się z naliczeniem 
kary umownej w wysokości 50 EUR netto (powiększone o podatek VAT). 
7. Upoważniam Agenta do odbioru przelewu bankowego, pobierania prowizji oraz przesłania mi 
pozostałej kwoty po potrąceniu należnej prowizji Agentowi.
8. Jeśli zwrot pieniędzy zostanie mi przesłany z innego źródła niż Agent, zgadzam się zapłacić 
należną prowizję dla Megatax.com za świadczoną usługę.
9. Jeśli okaże się, że mam zaległości w Urzędzie Skarbowym z tytułu niepłacenia podatku za 
ubiełge lata organom podatkowym, mam świadomość, że Finanzamt może odliczyć tę kwotę od
 należnego mi zwrotu. Rozumiem i zgadzam się, że będę zobowiązany do zapłaty prowizji należnej
 Agentowi za każdy rok podatkowy, za który złożono deklarację podatkową.
10. Rozumiem, że ostateczną decyzję o wysokości przyznanego zwrotu podejmą niemieckie organy 
podatkowe (Finanzamt). Rozumiem również, że Megatax.com wykona dla mnie najkorzystniejsze 
rozliczenie podatkowe na podstawie informacji jakie podałem w formularzu online. 
Szacowana kwota zwrotu w formularzu online nie jest kwotą gwarantowaną przez Megatax.com
11. Wyrażam zgodę na warunki współpracy na stronie www.megatax.com i rozumiem, że mogą
one ulec zmianie, o czym muszę zostać poinformowany. 
Wyrażam zgodę na uiszczenie opłaty za usługi świadczone przez Megatax.com.
12. Potwierdzam, że przekazałem Megatax.com wszystkie niezbędne informacje i są one zgodne ze
stanem faktycznym.
13. Zobowiązuję się aktualizować dane kontaktowe w przypadku jakichkolwiek zmian i informować
 o tym Megatax.com w ciągu 7 dni od powstania zmiany. 
14. Rozumiem, że Megatax.com złoży zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie podatkowym 
Finanzamt w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia niniejszego dokumentu. 
16. Koszt wykonania przelewu walutowego ponosi Klient (w przypadku przelewu w EURO koszt 
przelewu SEPA pobierana przez bank pośrednika, w przypadku innej waluty koszt opłaty dewizowej 
pobieranej przez bank obsługujących Agenta)
17. Megatax.com nie ponosi odpowiedzialności za następujące problemy, które nie zostały 
spowodowane przez Agenta:
a) opóźnienia w realizacji zwrotów podatkowych przez właściwe zagraniczne organy podatkowe,
b) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy skarbowe,
c) inne okoliczności wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta
Za wykonywanie czynności umownych Megatax.com przysługuje wynagrodzenie (prowizja) 
w wysokości 17,5% netto (słownie:  siedemnaście i pól procent) całkowitej kwoty zwróconej Klientowi przez właściwy
 urząd Finanzamt na podstawie decyzji Steuerbescheid. Podatek VAT zostanie doliczony do Wynagrodzenia zgodnie z
obowiązującym prawem. Prowizja netto po uwzględnieniu obniżek nie może być niższa niż równowartość 99 euro,
Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu deklaracji przez urząd skarbowy kwota zwrotu podatku będzie niższa niż 120 EURO, 
minimalna prowizja pobierana przez Megatax.com za zwrot będący przedmiotem umowy zostanie obniżona do kwoty
50 EURO brutto.

Niniejszy dokument został zatwierdzony w formie elektronicznej
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