RESTITUIREA IMPOZITULUI PE VENIT
DIN AUSTRIA
Sunteţi în posesia acestui set de documente pentru că aţi optat pentru recuperarea impozitului plătit de dvs. în Austria
cu ajutorul nostru, al echipei Euro-tax.ro. Vă mulţumim pentru alegerea făcută! Abia aşteptăm să vă dovedim
profesionalismul nostru.
Suntem Agent Fiscal Autorizat de 10 ani şi vă putem astfel garanta:
•

că recuperăm suma maximă posibilă pentru dvs.,

•

că facem toate demersurile la biroul fiscal (nu doar simpla depunere a dosarului), până primiţi banii!

•

că răspundem legal pentru corectitudinea informaţiilor trimise biroului fiscal.

•

cel mai scurt timp de restituire a impozitului! Pentru că lucrăm cu biroul fiscal direct, fără intermediari.

Iar timpul înseamnă bani.

PĂSTRAŢI această pagină. Citiţi cu ATENŢIE!
Recuperarea impozitului se face
în 4 etape:

Doriţi să primiţi banii mai repede?
Iată ce trebuie să faceţi:
Citiţi cu atenţie Instrucţiunile şi telefonaţi-ne dacă aveţi întrebări.

1. Dvs.

ne trimiteţi setul de acte, copii şi formulare
solicitate în Instrucţiuni.

Durata acestei etape este minimă doar dacă ne trimiteţi documentele
corect semnate şi completate. Altfel, pierdem timp cu re-semnări
şi re-trimiteri poştale!
Etapa aceasta poate fi foarte scurtă dacă ne trimiteţi Lohnzettel

2. Noi

analizăm actele şi formularele pe care ni le-aţi
trimis. Pregătim dosarul final şi îl trimitem către biroul
fiscal din Austria.

(L16). Nu-l aveţi sau nu l-aţi primit de la angajatorul din Austria? Ne
putem implica să îl recuperăm, gratis, fără a vă garanta însă primirea
lui. Trebuie să fiţi conştient/ă că avem de aşteptat până când şi dacă
angajatorul ne trimite ce îi solicităm, chiar şi 90 de zile!

3. Biroul

fiscal analizează dosarul şi la final (după cca
2-6 luni) emite o Decizie Scrisă prin care vă
comunică suma ce va fi returnată. Noi verificăm
suma şi reclamăm calculele/deciziile greşite.

4. În

maxim 30 de zile de la emiterea deciziei, biroul
fiscal face plata în contul Euro-tax. Noi reţinem
comisionul pe care ni-l datoraţi şi vă plătim restul în
contul dvs. personal. Vă trimitem apoi factura şi
Decizia emisă de biroul fiscal.

În această etapă trebuie să rămâneţi DISPONIBIL/Ă. Să putem lua
repede legătura cu dvs., dacă biroul fiscal are întrebări sau cereri. De
aceea este esenţial să ne înştiinţaţi dacă vă schimbaţi numărul de
telefon şi/sau adresa de email şi/sau adresa poştală. Şi să ne indicaţi
şi un număr de telefon alternativ (al unei rude/ prieten).

Dumneavoastră puteţi scurta această etapă dacă ne trimiteţi un cont
bancar valid, neblocat. Majoritatea băncilor blochează conturile dacă
nu au fost folosite timp de 6 luni. Verificaţi la bancă starea contului
dvs. bancar.

ESENŢIAL PENTRU RAPIDITATE
•

Trimiteţi un set complet şi corect semnat, nu omiteţi niciun formular!

•

Anexaţi Lohnzettel. Dacă nu aveţi, anexaţi copiile actelor primite de la angajator.

•

Informaţi-ne prompt dacă schimbaţi detaliile de contact (tel, email, adresă)

•

Cont bancar valid

INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE!

Dacă nu intrăm în posesia tuturor seturilor descrise aici:

A+B+C+D

NU vă putem înregistra cererea la Biroul Fiscal!

Setul

A

Completează şi
semnează

Chestionar (A1, A2) – completați tot, în limba română, cu litere mari. Nu ignoraţi nicio
întrebare. Semnaţi la final. Datele de aici ne vor ajuta să calculăm suma maximă posibil de
recuperat şi să pregătim dosarul complet pentru biroul fiscal.
Contractul cu Euro-tax.ro (originalul pentru noi). Completaţi cu datele dvs. personale şi
semnaţi după ce l-aţi citit cu atenţie!

Conţine doar formulare de semnat în zona cu X. Nu dataţi, nu completaţi nimic altceva!
Le vom completa noi ulterior, cu informaţiile pe care ni le daţi în Setul A.
Doar semnaţi în zona cu

Setul

B

Doar Semnează

X, apoi returnaţi la noi.

B0

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

B1

Declaraţie de cont bancar Angabe der Bankverbindung für Steuererstattungen

B2, B3

Formulare standard emise de biroul fiscal (L1 şi L1i)

Opţional
B5

Cerere pentru primirea Lohnzettel, către angajator austriac, dacă nu o aveţi

B6, B7, B8 Formulare şi împuterniciri pt obţinerea “Bescheinigung EU/EWR”

Obligatoriu

Setul

C

Adaugă copii
după acte

1. Copie LOHNZETTEL (L16 - emisă de angajatorul austriac). Dacă nu aveţi, anexaţi copii ale
ultimului fluturaş de salariu sau ale tuturor actelor primite de la angajatorii din Austria.
2. Copie după Numărul de asigurare socială Versicherungsnummer.
3. Documentul de check-in și check-out din Austria.
4. Copie Carte de identitate din România / paşaport
5. Dacă aveţi rezidenţă în Austria - Copie Certificat de rezidenţă (Meldezettel or Meldzett)
6. Dacă sunteţi căsătorit: copie Carte de identitate a soţului/soţiei
7. Dacă sunteţi căsătorit: copie certificat de căsătorie
8. Dacă aţi primit beneficiile BUAK – Copia actelor ce arată cuantumul primit.
9. Dacă venitul dvs. anual brut în Austria depăşeşte 11000 EUR – Copie contracte de muncă
şi certificate de calificare din Austria.
10. Dacă aţi obţinut Familienbeihilfe – Copii acte ce atestă primirea Familienbeihilfe, plus
copii certificate de naştere ale copiilor ce au primit Familienbeihilfe.

Opţional – pentru a recupera suma maximă posibilă:
•
•
•
•

Setul

D

Mergi la
instituţii în ţară

Contractul de închiriere locuinţă (copie)
Chitanțe, facturi de la hoteluri sau apartamente unde ați locuit (originale)
Certificat de înmatriculare vehicul cu care aţi venit în Austria (copie)
Biletele de călătorie cu mijloacele de transport în comun (originale)

ANAF - Certificat de rezidență fiscală UE/SEE sau BESCHEINIGUNG EU/EWR. Este
o simplă adeverinţă de venit – dar bilingvă şi aprobată oficial de statele UE - privind câștigurile
obținute în România (trebuie obţinută chiar pentru ZERO venituri realizate în acel an). Dvs.
sau ANAF îl completaţi cu datele personale, ANAF completează cu veniturile, verifică datele,
semnează şi ştampilează documentul. Pentru ajutor în relaţia cu administraţiile financiare ANAF
din România, consultanţii noştri vă stau la dispoziţie telefonic.

Notă:

Semnătura dvs. trebuie să fie identică cu cea de pe un document de identitate.

TAX  REFUND  

	
  

  

                                                              
                              CHESTIONAR	
  

ŢARA	
  

AUSTRIA	
  

ANUL	
  

2014	
  

Case	
  

	
  

Source	
  

	
  

A1  

  
  
Completaţi  TOT,  cu  atenţie,  în  limba  română.  Datele  pe  care  ni  le  veţi  oferi  mai  jos  ne  vor  permite:  
  
1. Să  completăm  formularele  oficiale  solicitate  de  biroul  fiscal,  în  limba  germană.  
  
  
2. Să  calculăm  suma  maximă  posibilă  (taxe  +  beneficii  +  deduceri)  la  care  aveţi  dreptul  legal.  
  
  

Date  personale  
  
Numele  .................................................................  Prenumele  .........................................................  Data  naşterii  ...........................................  
  

Telefon  mobil  România  ………………………….…………  Telefon  în  străinătate  (scrieţi  şi  codul  ţării)  ………………………………………  
  

Telefon  alternativ  (rudă,  prieten  –  doar  pentru  urgenţe)  ………………………………………..    Email  …………………………...…………...  
  

Starea  civilă:            necăsătorit/ă                                  căsătorit/ă                            concubinaj                          divorțat/ă                                            văduv/ă  

  

Adresa  actuală  de  reşedinţă  în  România  
  

Localitatea  (sat  /  comună  /  oraş).....................................................................................................  Județ  /Sector  ........................................    
  

Stradă  ..............................................  Număr  ….…...…  Bloc,  etaj,  apt.  …………………..……  Cod  poştal  ……………………………………..  

  

Adresa  de  reşedinţă  în  Austria  (actuală  sau  ultima  adresă  pe  care  ați  avut-o  înainte  de  întoarcerea  în  România)  
  

Localitate  ...................................................................................  Regiune  /District  ..........................................  Cod  poştal  …………….………  
  

Stradă  ...............................................................................  Număr  ….……..….....…  Bloc,  etaj,  apt.  ………………………..…..……    
  

*  Dacă  aţi  plătit  chirie  în  Austria,  anexaţi  copii  ale  dovezilor  plăţii  chiriei  (chitanţe,  extrase  bancare).  Aceste  sume  pot  fi  recuperate.    

  

Informaţii  privind  munca  în  Austria  (AU)  
  

Scrieţi  toţi  angajatorii  pe  care  i-aţi  avut  în  Austria  pe  ultimii  5  ani.  Dacă  nu  aveţi  suficient  spaţiu  în  tabelul  de  mai  jos,  completaţi  
pe  verso-ul  acestui  formular.                                            Câţi  angajatori  aţi  avut  în  AU  în  anul  fiscal  respectiv?    
  

Anul  

Numele  angajatorului  

Adresa  angajatorului  

Data  începerii  
muncii  

Data  terminării  
muncii  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Meseria  practicată  în  AU  .....................................................................      Aţi  fost  înregistrat  oficial  ca  rezident  în  AU?                DA  /  NU  
  

Data  intrării  în  AU  ...................................                Aţi  primit  în  AU  beneficiile  BUAK?  (pentru  boală  /  şomaj  /  vacanţă)              DA  /  NU  
  

Data  ieşirii  din  AU  ……….……….………      Numele  Biroului  Fiscal  austriac  (Finanzamt)  de  care  aparţineţi  ……………..…..…….…..…  

  
Informaţii  legate  de  adresele  din  Austria  şi  naveta  facută  (dacă  e  cazul)  
(Completați  mai  jos  doar  dacă  în  timpul  muncii  în  Austria  ați  schimbat  locul  de  muncă,  ați  făcut  naveta,  ați  venit  în  țară)  
  

Localitatea  unde  se  află  
locul  de  muncă  

Adrese  de  reședință  în  străinătate  –  naveta  făcută  

  

  

Distanța  
(km)  

Până  la  
data  

De  la  data  

Adresa  1  

  

  

  

  

Adresa  2  

  

  

  

  

Adresa  3  

  

  

  

  

A2  
	
  
Mijlocul  de  transport  cu  care  ați  făcut  naveta  pentru  a  ajunge  a  locul  de  muncă:  
  

              mașină  proprie  –  anexați:    
-  copia  după  cartea  verde  sau  după  certificatul  de  înmatriculare  al  maşinii    
   	
  
  
  
  
-  copii  ale  bonurilor  de  alimentare  cu  combustibil  
              transport  în  comun  –  anexaţi  copii  ale  biletelor  
	
  
              pe  cheltuiala  angajatorului  

	
  

  

  

Informații  referitoare  la  soţ/soţie  şi  copii  
  

Numele  şi  prenumele  soţului  /  soţiei  .........................................................................................  Data  căsătoriei  .............................................  
Soţul/soţia  a  lucrat  în  AU  în  anul  respectiv?      DA                            NU  
	
  

	
  

Aţi  obţinut  vreodată,  pentru  vreunul  dintre  copii,  beneficiul  Familienbeihilfe?                  DA                      NU  
	
  

	
  

Dacă  aţi  bifat  DA,  completaţi  tabelul  de  mai  jos  cu  datele  copiilor:  
  

Numele  și  prenumele  copiilor    

1.  
2.  
3.  

Numărul  cardului  de  
Asigurare  Europeană  

Data  nașterii  

  
  
  

Costul  lunar  al  întreţinerii  
copilului  (EUR)  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Contul  bancar  pentru  rambursarea  impozitului  
  

1.   Puteţi  indica  şi  un  cont  bancar  în  RON  al  unei  rude/prieten  în  care  aveţi  încredere.  Nu  este  necesar  să  aveţi  un  cont  bancar  
personal.  
2.   Din  motive  de  siguranţă  pentru  banii  dvs.,  noi  executăm  instrucţiunea  dvs.  de  a  plăti  sumele  ce  vi  se  cuvin  într-un  anumit  
cont  bancar,  NUMAI  pe  baza  semnăturii  dvs.  Nu  acceptam  instrucţiuni  verbale,  prin  email  sau  prin  SMS.    
  
  
  
  

Vă  rog  să  plătiţi  sumele  ce  mi  se  cuvin,  obţinute  din  returnarea  taxelor,  în  contul:    

  
  

IBAN  cont  bancar                                                                                                                                              
(RON,  24  caractere)  
  
Banca  …………………………………………………..  Numele  titularului  contului  ……………………………………………………………………………  
  
  
  
  

  

Data  și  Semnătura  Dvs.  
  

X  ........................................................................  
  
  

	
  

Transmiteţi  toate  formularele,  originalele  sau  copiile  la  adresa  biroului  nostru:  

  

Euro-tax.ro    Servicii  Fiscale  Emigranţi  SRL  
  

Str.  Moţoc  nr.  1A,  Buftea,  cod  poştal  070000  
Jud.  Ilfov,    România  

  
  
  
  

  

Tel:  +40-(0)31-780  9094       
  
  
                          
                                                                                                                  

info@euro-tax.ro  

B4
CONTRACT DE
PRESTĂRI SERVICII

Încheiat la data de ………….………………….
Între Dl. / D-na ………………………………..…………………...…..................…………..., domiciliat în (localitate, str, nr, bl, sc, ap, judeţ/ sector) .…

…………………………………………………………………………….……………………………., identificat cu CI serie …..…... nr. ……..……..….,
numit în continuare ”Beneficiar”
și
Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranţi S.R.L, cu punct de lucru în Buftea, Str. Moţoc nr. 1A, Ilfov 070000, având sediul social în Com. Butimanu,
Sat Butimanu nr. 22, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137075, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J15/61/2014, Cod Unic de Înregistrare
RO28964928, tel: +40-(0)31.780.9094, fax: +40-(0)31-101.2434, e-mail: info@euro-tax.ro, reprezentată de Administrator DAFIM DAVOT S.R.L. prin
reprezentant permanent desemnat d-na Dana Mihaela Lupu, numit în continuare ”Prestator”.
§1
1. Obiectul prezentului contract constă în prestarea de către Prestator a anumitor servicii de recuperare a diferenței dintre impozitul pe venit plătit
de către Beneficiar și impozitul pe venit pe care ar fi trebuit să-l plătească pentru veniturile obținute („Excedent de Impozit”) din statul Austria.
2. În vederea realizării obiectului prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
(a) Să colecteze documentele, certificatele și actele necesare de la Beneficiar pentru a pregăti dosarul privind rambursarea Excedentului de
Impozit din Austria în anii fiscali ………………………………….
(b) Să pregatească şi să depună cererea de rambursare a Excedentului de Impozit pe venit împreună cu documentele necesare la autoritatea
fiscală competentă din străinătate.
(c) Să ridice, în numele Beneficiarului, decizia fiscală eliberată de autoritatea fiscală competentă din străinătate, cu privire la rambursarea
Excedentului de Impozit.
§2
1. Prestatorul nu prestează servicii de contabilitate sau consultanță financiară legate de rambursarea Excedentului de Impozit pe venit, și nici nu
prestează servicii de consultanță fiscală, ci doar efectuează un calcul preliminar al Excedentului de Impozit pe venit cuvenit Beneficiarului.
Serviciile prestate de către Prestator se limitează strict la calcularea impozitului pe venit. Orice alte impozite, contribuții, asigurări sociale, taxe,
beneficii etc. nu fac obiectul prezentului contract.
2. Prestatorul completează cererile corespunzătoare de rambursare a Excedentului de Impozit, le trimite autorității fiscale competente din statul
menţionat la art. §1, gestionează corespondența cu autoritatea fiscală respectivă, ridică deciziile de impunere fiscală și, dacă este cazul, îl ajută
pe Beneficiar, pe cheltuiala Beneficiarului, să primească asistență juridică din partea unor consultanți din străinătate cu privire la procedura de
contestare a deciziei de impunere fiscală.
3. Doar în scopul decontării şi plăţii sumelor reprezentând Excedentul de Impozit cuvenit Beneficiarului conform prezentului contract, Prestatorul va
deschide pe numele Beneficiarului, în mod gratuit, un cont curent bancar tehnic. După rambursarea Excedentului de Impozit, Prestatorul poate
păstra deschis contul bancar tehnic pentru Beneficiar, fără ca Beneficiarul să datoreze vreun cost.
4. Odată finalizată rambursarea Excedentului de Impozit, Prestatorul nu va opera, ordona sau instructa nicio modificare a instrucţiunilor pe care
deja, în prealabil, le-a transmis autorităţii fiscale străine în baza prezentului contract, nici a împuternicirii ce a fost acordată de către Beneficiar
Prestatorului, nici a schimbărilor deja instructate de Prestator către autoritatea fiscală străină, schimbări ce decurg din clauzele prezentului
Contract.
§3
1. Obiectul prezentului contract se consideră îndeplinit şi serviciul se consideră prestat de drept:
(i) în ziua în care Beneficiarul îl informează pe Prestator că a fost informat despre data la care va încasa ori că a încasat, integral sau
parțial, suma Excedentului de Impozit după cum a fost stabilit de către autoritatea fiscală competentă străină, în contul Beneficiarului
comunicat autorității fiscale care efectuează decontarea, sau că a primit de la autoritatea fiscală străină cecul menţionând suma
Excedentului de Impozit ce urmează a fi încasat prin bancă, sau
(ii) în ziua în care Prestatorul obține această informație din alte surse, ori
(iii) în ziua în care autoritatea fiscală competentă străină a efectuat plata Excedentului de Impozit în contul Prestatorului, dacă s-a convenit
ca încasarea Excedentului de Impozit să se realizeze astfel.
Prestatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru consecințele întârzierii în efectuarea rambursării Excedentului de Impozit, întârzieri care au loc
din vina autorităților și instituțiilor financiare care efectuează decontarea/plata.
2. În termen de 7 (șapte) zile de la data primirii, Beneficiarul se obligă să-l anunțe pe Prestator despre încasarea sumelor de bani reprezentând
Excedentul de Impozit descris la art. § 1 punctul 1, de la autoritatea fiscală străină direct în contul bancar al Beneficiarului comunicat în cererea
Beneficiarului, sau despre primirea cecului privind suma Excedentului de Impozit, cec ce urmează a fi încasat prin bancă. Beneficiarul este obligat
să-i transmită Prestatorului copia cecului sau copia confirmării bancare unde este menționat viramentul respectiv, cu data și suma expres indicate.
3. La data la care oricare dintre situațiile prevăzute în art. §3 punctul 1 este îndeplinită, Prestatorului i se cuvine onorariul contractual, iar eliberarea,
de către Prestator, a documentului contabil pe baza căruia se încasează comisionul, depinde de înștiințarea Prestatorului de către Beneficiar cu
privire la obținerea sumelor reprezentând Excedentul de Impozit. În cazul executării cu întârziere a obligației menționate mai sus de către
Beneficiar, Beneficiarul va plăti Prestatorului dobânzi si penalități de întârziere de 0,1% din suma comisionului brut, pentru fiecare zi de întârziere
în executarea acestei obligații. Dispozițiile prezentului punct 3 se vor aplica, de asemenea, şi în situația în care Beneficiarul a avut posibilitatea
de a obține informația cu privire la rambursarea Excedentului de Impozit, dar nu a obținut-o din motive dependente de voința lui sau din vina
lui. În acest caz termenul de informare a Prestatorului de către Beneficiar cu privire la acordarea sumelor de Excedent de Impozit de rambursat,
începe în ziua imediat următoare zilei în care Beneficiarul a avut posibilitatea de a obține informația cu privire la rambursarea impozitului.
4. Dacă Beneficiarul NU furnizează informaţii, documente şi detalii complete care să îi permită Prestatorului să ducă la îndeplinire
obligaţiile asumate prin prezentul Contract, ori dacă Beneficiarul păstrează pentru sine documente şi informaţii importante,
Prestatorul are dreptul de a rezilia prezentul Contract şi/sau să înainteze o nouă ofertă Beneficiarului.
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5. Dacă autoritatea fiscală străină va trimite în contul Prestatorului banii cuveniți Beneficiarului pentru alți ani fiscali decât B4
anii menționați în prezentul contract, sau cuveniți din alte motive, de exemplu asigurări de sănătate, indemnizații, alte beneficii
financiare şi/sau fiscale pentru obţinerea cărora Beneficiarul nu l-a împuternicit pe Prestator prin contracte, Beneficiarul își exprimă
acordul ca Prestatorul să calculeze în mod gratuit și să trimită aceste sume direct în contul bancar al Beneficiarului, menționat în
documentele primite de la Beneficiar.
§4
Beneficiarul se obligă:
1. Să furnizeze Prestatorului, la termenele agreate cu Prestatorul, toate informațiile și documentele solicitate de Prestator, legate de Beneficiar și
de obiectul Contractului, astfel încât Prestatorul să fie în măsură să aducă la îndeplinire obiectul prezentului contract, inclusiv informaţii despre
orice fel de schimbare a situaţiei personale a Beneficiarului, cu implicaţii asupra îndeplinirii obiectului prezentului Contract, inclusiv informaţii
despre schimbarea țării de reședință ori despre reîntoarcerea Beneficiarului în România.
2. Dacă e cazul, să facă pe cheltuiala sa traducerile autorizate ale documentelor indicate de Prestator sau de către autoritățile fiscale din străinătate.
3. Să transmită Prestatorului imediat, dar nu mai târziu de 7 (șapte) zile de la solicitarea acestuia, toate copiile documentelor
primite de la autoritatea fiscală străină.
4. Să răspundă la toate solicitările Prestatorului în termenele prevăzute în solicitările respective, în scopul bunei îndepliniri a
obiectului prezentului contract, dar nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la data adresării solicitării de către Prestator.
5. Să suporte taxele poștale în cazul rambursării Excedentului de Impozit prin mandat poștal.
6. Să suporte eventualele comisioane bancare percepute de banca Prestatorului pentru situaţiile în care Prestatorul a efectuat plata cuvenită
Beneficiarului într-un cont bancar invalid, comunicat ca atare de către Beneficiar Prestatorului.
7. Beneficiarul declară că toate datele comunicate Prestatorului sunt adevărate și permit întocmirea documentației corecte pentru primirea Excedentului
de Impozit pe Venit, în țara de decontare. Totodată, Beneficiarul poartă orice responsabilitate în cazul apariției vreunei incompatibilităti cu starea
de fapt și a consecințelor aferente.
§5
Prestatorul are dreptul să delege către altă entitate realizarea, totală sau parțială, a activităților care constituie obiectul prezentului contract.
Prestatorul este responsabil de acțiunile terților în aceeași măsură ca de acțiunile proprii.
§6
1. Pentru serviciile prestate în baza prezentului Contract, Prestatorul are dreptul la încasarea unui comision de 14,25% + TVA (în cuvinte: paisprezece
virgulă douăzeci şi cinci la sută + TVA) din suma reprezentând Excedentul de Impozit la care are dreptul Beneficiarul, confirmată prin decizia
autorității fiscale străine, menţionată la art. §1, punctul 2(c). Valoarea comisionului poate fi micșorată în cazul îndeplinirii condițiilor promoțiilor
Prestatorului, valabile la data încheierii contractului.
2. După calcularea reducerilor aplicabile, dacă există astfel de reduceri, comisionul nu poate să fie mai mic de 69 EUR + TVA, sau echivalentul în
lei calculat conform regulii descrise la punctele 4 - 6 de mai jos. Suma respectivă reprezintă media determinată pentru țara menţionată la art. §1,
punctul 1, a costurilor suportate de Prestator în scopul pregătirii şi depunerii cererii pentru calcularea și obținerea Excedentului de Impozit.
3. Dacă în urma calculului final efectuat de către autoritatea fiscală competentă, suma Excedentului de Impozit anual va fi mai mică de 120 EUR,
comisionul minim datorat Prestatorului de către Beneficiar conform prezentului contract, calculat de Prestator în funcție de suma rambursată care
constituie obiectul contractului, se poate reduce cel mult până la 50 EUR brut (incluzând TVA), însă decizia acestei reduceri aparţine doar
Prestatorului.
4. Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului comisionul datorat conform prezentului contract în termen de 7 zile de la data primirii unei
Notificări din partea Prestatorului, după obținerea informației de către Prestator cu privire la rambursarea Excedentului de Impozit, în situația în
care suma de bani reprezentând Excedentul de Impozit este plătită direct în contul Beneficiarului, comunicat autorității fiscale care efectuează
plata, precum și în situația în care Beneficiarul a primit de la autoritatea fiscală cecul privind suma Excedentului de Impozit ce urmează a fi încasat
prin bancă. Notificarea din partea Prestatorului poate fi trimisă prin postă și/sau email. Plata comisionului se va face în lei la cursul EUR/RON
comunicat de către Banca Națională a României pentru ziua emiterii facturii fiscale de către Prestator.
5. În cazul executării cu întârziere a plății comisionului datorat Prestatorului, Prestatorul poate aplica Beneficiarului dobânzi si penalități de întârziere
de 0,1% din suma comisionului brut, pentru fiecare zi de întârziere.
6. În cazul în care Excedentul de Impozit este transferat de către autoritatea fiscală străină direct în contul bancar al Prestatorului, conform cererii
depuse la autoritatea respectivă, Prestatorul va transfera suma primită, mai puțin comisionul datorat de către Beneficiar potrivit prezentului
contract și comisioanele bancare aferente, în contul comunicat de către Beneficiar Prestatorului. Transferul se va face fie în euro, fie in lei, în
funcție de reglementările legale cu privire la plățile în valută între rezidenți pe teritoriul României. În cazul în care, din cauza prevederilor legale,
Prestatorul este obligat să efectueze transferul în lei, suma transferată va fi mai întâi convertită din valuta în care s-a primit Excedentul de Impozit
în lei, la cursul de cumpărare a valutei comunicat de banca Prestatorului din data efectuării schimbului valutar sau din data înregistrării operațiunii
de schimb valutar în contul bancar al Prestatorului.
7. În cazul în care Prestatorul plăteşte Beneficiarului sumele menţionate la art. § 3 punctul 5, aceste plăţi vor fi efectuate în RON, sumele cuvenite
Beneficiarului (denominate în valută) fiind transformate în RON la cursul de schimb anunţat de banca Prestatorului, valabil la data schimbului
valutar sau la data la care schimbul valutar a fost înregistrat în contul bancar al Prestatorului.
8. Toate costurile impuse de bancă în legatură cu schimbul valutar vor fi suportate de către Beneficiar.
9. (A) Doar pentru situaţiile în care Beneficiarul are obligaţia legală de a transmite autorităţii fiscale străine o declaraţie anuală de venit şi
în acest scop îl mandatează pe Prestator, şi doar dacă după verificarea tuturor documentelor şi după calcularea Excedentului de Impozit de către
Prestator, rezultă că suma cuvenită Beneficiarului este mai mică de 80 EUR ori că Beneficiarul datorează un rest de impozit autorităţii fiscale
străine, Prestatorul are dreptul la un comision net de 399 RON+TVA, plătibil în avans. Beneficiarul este de acord să plăteasca contravaloarea
comisionului în avans, prin mandat poştal ori prin transfer bancar în contul bancar al Prestatorului: RO83 CITI 0000 0007 9909 1003.
(B) Doar pentru situaţiile în care, în urma depunerii declaraţiei anuale de venit obligatorii, conform legii, la autoritatea fiscală străină, în
decizia fiscală emisă de autoritatea straină va fi menţionat un cuantum al Excedentului de Impozit mai mare de 80 EUR, Prestatorul are dreptul
la încasarea doar a comisionului final procentual menţionat în art. §6 punctul 1, din care se va deduce comisionul net de 399 RON+TVA ce va fi
fost plătit în avans de Beneficiar, conform art. §6 punctul 9A.
10. Comisionul cuvenit Prestatorului nu va fi afectat de eventualele sume pe care Beneficiarul le datorează autorităţii fiscale străine, aşa după cum
vor fie ele decontate de către autoritatea fiscală străină ori de către autorităţile străine competente în a acorda beneficii, şi deduse de către
autoritatea fiscală străină din suma Excedentului de Impozit şi/sau a beneficiilor cuvenite Beneficiarului.
11. Dacă Beneficiarul, anterior semnării acestui contract, a solicitat în prealabil şi a primit Excedentul de Impozit pentru anii fiscali
menţionaţi în prezentul Contract, ori a primit o decizie din partea autorităţii fiscale competente, şi în ciuda acestui fapt, a intrat
în relaţie contractuală cu Prestatorul pentru acelaşi Excedent de Impozit, Prestatorul va factura Beneficiarului toate costurile
de pregătire, înregistrare şi reprezentare a dosarelor fiscale la autoritatea fiscală străină, la nivelul comisionului minim specificat
la art. § 6 punctul 2.
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§7
B4
Prestatorul nu este responsabil de următoarele situații apărute independent de voința lui:
(a) întârzieri în analiza şi/sau soluționarea cererilor de către autoritățile competente străine;
(b) pierderea documentelor de către autoritățile competente din statul menționat la art. § 1 sau de către oficiile poștale;
(c) conținutul deciziilor oficiale eliberate de autoritățile competente străine;
(d) alte situații care au apărut din vina Beneficiarului, incluzând neinformarea de către Beneficiar a Prestatorului sau a autorităţii competente străine
despre orice modificare a situaţiei personale sau circumstanţelor vitale ale Beneficiarului, situaţie sau circumstanţe de natură să influenţeze
obiectul Contractului, şi al căror rezultat poate fi, de exemplu, anularea dreptului Beneficiarului de a primi orice fel de indemnizaţie din partea
autorităţilor competente străine.
§8
Beneficiarul își exprimă acordul pentru eliberarea facturii fiscale de către Prestator fără semnătura şi ştampila Prestatorului, conform legislatiei române
în vigoare, precum şi fără semnătura primitorului.
§9
În cazurile neprevăzute în prezentul contract, se vor aplica prevederile Codului Civil în vigoare în România, conform normelor de aplicare în timp.
§ 10
Orice modificare adusă prezentului contract se va face în scris pentru a fi valabilă.
§ 11
Orice dispută în legătură cu prezentul Contract, care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă de părți în termen de 30 de zile calendaristice de la data
apariției, va fi soluționată de instanţa competentă în a cărei jurisdicţie are sediul Prestatorul, doar dacă nu este altfel stipulat de legislaţia română.
§ 12
1. Prestatorul își rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și fără îndeplinirea
vreunei alte formalități, dacă Beneficiarul nu va furniza Prestatorului, în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la solicitare, toate documentele
și informațiile necesare realizării obiectului contractului.
2. Beneficiarul are dreptul să rezilieze prezentul contract în situația în care deși a furnizat toate documentele și informațiile necesare realizării
obiectului contractului, Prestatorul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii lor, nu a procedat la redactarea și transmiterea cererii
privind Excedentul de Impozit către autoritatea fiscală competentă străină. Într-un astfel de caz, Beneficiarul are dreptul doar la rambursarea
sumelor plătite Prestatorului în avans, fără a avea dreptul la daune-interese sau despăgubiri.
3. Fiecare dintre Părți are dreptul să denunțe unilateral contractul dacă după încheierea lui se va afla că valoarea potențială a Excedentului de
Impozit nu acoperă valoarea comisionului minim menționat în art. § 6 punctele 2 şi 3.
Clauză referitoare la datele personale ale Beneficiarului
Prestatorul aduce la cunoștința Beneficiarului că a luat toate măsurile privind protecția datelor cu caracter personal, conform legislației în vigoare. Prin
prezenta, Beneficiarul confirmă și declară în mod expres că a luat la cunoștință și este de acord cu Politica de prelucrare și de confidențialitate a
datelor cu caracter personal ale clienților, aceasta putând fi oricând studiată la adresa:
https://media.euro-tax.ro/www/ro/anexa_privind_protectia_datelor_cu_caracter_personal.pdf
Clauză referitoare la acceptarea acestui contract de către Beneficiar
1. Beneficiarul declară că anterior semnării acestui contract Prestatorul i-a pus la dispoziție un exemplar pe care Beneficiarul l-a citit integral, a
înțeles toate clauzele acestuia, iar în cazurile în care a avut nevoie de lămuriri suplimentare Prestatorul i le-a oferit anterior semnării contractului
și, în consecință, Beneficiarul își exprimă consimțământul său neviciat cu privire la încheierea prezentului contract.
2. De asemenea, Beneficiarul declară că i s-a adus la cunoștință că dacă nu este de acord cu vreuna dintre clauzele prezentului contract poate
solicita modificarea acesteia, iar dacă Prestatorul nu este de acord cu modificarea clauzei respective, are dreptul de a renunța la semnarea
prezentului contract.
3. Beneficiarul declară că toate datele și informațiile comunicate Prestatorului în temeiul prezentului Contract sunt corecte și complete și permit
Prestatorului îndeplinirea obligațiilor asumate prin semnarea acestui contract
Clauză referitoare la încheierea contractului la distanţă:
În cazul în care prezentul contract a fost încheiat prin una dintre tehnicile de comunicare la distanță prevăzute de Ordonanța de urgență Guvernului
nr. 34/2014, Beneficiarul are dreptul să notifice în scris Prestatorul că renunță la serviciile prevăzute în prezentul contract, fără penalități și fără
invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului. Beneficiarul nu are dreptul de denunțare unilaterală prevăzut
mai sus dacă acceptă sau solicită Prestatorului, prin oricare dintre tehnicile de comunicare la distanță, începerea prestării serviciilor înainte de
expirarea termenului de 14 zile calendaristice. În cazul în care Beneficiarul transmite Prestatorului declarația de retragere, Prestatorul va înapoia,
pe cheltuiala sa, toate documentele care i-au fost predate/puse la dispoziție de Beneficiar, până la data retragerii.
Prezentul contract, după ce a fost citit integral de către Beneficiar, a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale identice, câte unul pentru
fiecare Parte contractantă.

PRESTATOR,
Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranţi SRL
Elena Claudia DINU – Sef Unitate Elementară de Lucru
(drept de semnătură în baza Hotărârii Consiliului de Administrație din 25.04.2018)

BENEFICIAR,

X
………………………….…….

………………………….………….
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CONTRACT DE
PRESTĂRI SERVICII

Încheiat la data de ………….………………….
Între Dl. / D-na ………………………………..………………………………...………..., domiciliat în (localitate, str, nr, bl, sc, ap, judeţ/ sector) ……...…

…………………………………………………………………………………………….……………., identificat cu CI serie ……... nr. ……….……..….,
numit în continuare ”Beneficiar”
și
Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranţi S.R.L, cu punct de lucru în Buftea, Str. Moţoc nr. 1A, Ilfov 070000, având sediul social în Com. Butimanu,
Sat Butimanu nr. 22, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137075, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J15/61/2014, Cod Unic de Înregistrare
RO28964928, tel: +40-(0)31.780.9094, fax: +40-(0)31-101.2434, e-mail: info@euro-tax.ro, reprezentată de Administrator DAFIM DAVOT S.R.L. prin
reprezentant permanent desemnat d-na Dana Mihaela Lupu, numit în continuare ”Prestator”.
§1
1. Obiectul prezentului contract constă în prestarea de către Prestator a anumitor servicii de recuperare a diferenței dintre impozitul pe venit plătit
de către Beneficiar și impozitul pe venit pe care ar fi trebuit să-l plătească pentru veniturile obținute („Excedent de Impozit”) din statul Austria.
2. În vederea realizării obiectului prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
(a) Să colecteze documentele, certificatele și actele necesare de la Beneficiar pentru a pregăti dosarul privind rambursarea Excedentului
de Impozit din Austria în anii fiscali ………………………………………….
(b) Să pregatească şi să depună cererea de rambursare a Excedentului de Impozit pe venit împreună cu documentele necesare la
autoritatea fiscală competentă din străinătate.
(c) Să ridice, în numele Beneficiarului, decizia fiscală eliberată de autoritatea fiscală competentă din străinătate, cu privire la rambursarea
Excedentului de Impozit.
§2
1. Prestatorul nu prestează servicii de contabilitate sau consultanță financiară legate de rambursarea Excedentului de Impozit pe venit, și nici nu
prestează servicii de consultanță fiscală, ci doar efectuează un calcul preliminar al Excedentului de Impozit pe venit cuvenit Beneficiarului.
Serviciile prestate de către Prestator se limitează strict la calcularea impozitului pe venit. Orice alte impozite, contribuții, asigurări sociale, taxe,
beneficii etc. nu fac obiectul prezentului contract.
2. Prestatorul completează cererile corespunzătoare de rambursare a Excedentului de Impozit, le trimite autorității fiscale competente din statul
menţionat la art. §1, gestionează corespondența cu autoritatea fiscală respectivă, ridică deciziile de impunere fiscală și, dacă este cazul, îl ajută
pe Beneficiar, pe cheltuiala Beneficiarului, să primească asistență juridică din partea unor consultanți din străinătate cu privire la procedura de
contestare a deciziei de impunere fiscală.
3. Doar în scopul decontării şi plăţii sumelor reprezentând Excedentul de Impozit cuvenit Beneficiarului conform prezentului contract, Prestatorul va
deschide pe numele Beneficiarului, în mod gratuit, un cont curent bancar tehnic. După rambursarea Excedentului de Impozit, Prestatorul poate
păstra deschis contul bancar tehnic pentru Beneficiar, fără ca Beneficiarul să datoreze vreun cost.
4. Odată finalizată rambursarea Excedentului de Impozit, Prestatorul nu va opera, ordona sau instructa nicio modificare a instrucţiunilor pe care
deja, în prealabil, le-a transmis autorităţii fiscale străine în baza prezentului contract, nici a împuternicirii ce a fost acordată de către Beneficiar
Prestatorului, nici a schimbărilor deja instructate de Prestator către autoritatea fiscală străină, schimbări ce decurg din clauzele prezentului
Contract.
§3
1. Obiectul prezentului contract se consideră îndeplinit şi serviciul se consideră prestat de drept:
(i) în ziua în care Beneficiarul îl informează pe Prestator că a fost informat despre data la care va încasa ori că a încasat, integral sau
parțial, suma Excedentului de Impozit după cum a fost stabilit de către autoritatea fiscală competentă străină, în contul Beneficiarului
comunicat autorității fiscale care efectuează decontarea, sau că a primit de la autoritatea fiscală străină cecul menţionând suma
Excedentului de Impozit ce urmează a fi încasat prin bancă, sau
(ii) în ziua în care Prestatorul obține această informație din alte surse, ori
(iii) în ziua în care autoritatea fiscală competentă străină a efectuat plata Excedentului de Impozit în contul Prestatorului, dacă s-a convenit
ca încasarea Excedentului de Impozit să se realizeze astfel.
Prestatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru efectele întârzierii în efectuarea rambursării Excedentului de Impozit, întârzieri care au loc din
vina autorităților și instituțiilor financiare care efectuează decontarea/plata.
2. În termen de 7 (șapte) zile de la data primirii, Beneficiarul se obligă să-l anunțe pe Prestator despre încasarea sumelor de bani reprezentând
Excedentul de Impozit descris la art. § 1 punctul 1, de la autoritatea fiscală străină direct în contul bancar al Beneficiarului comunicat în cererea
Beneficiarului, sau despre primirea cecului privind suma Excedentului de Impozit, cec ce urmează a fi încasat prin bancă. Beneficiarul este obligat
să-i transmită Prestatorului copia cecului sau copia confirmării bancare unde este menționat viramentul respectiv, cu data și suma expres indicate.
3. La data la care oricare dintre situațiile prevăzute în art. §3 punctul 1 este îndeplinită, Prestatorului i se cuvine onorariul contractual, iar eliberarea,
de către Prestator, a documentului contabil pe baza căruia se încasează comisionul, depinde de înștiințarea Prestatorului de către Beneficiar cu
privire la obținerea sumelor reprezentând Excedentul de Impozit. În cazul executării cu întârziere a obligației menționate mai sus de către
Beneficiar, Beneficiarul va plăti Prestatorului dobânzi si penalități de întârziere de 0,1% din suma comisionului brut, pentru fiecare zi de întârziere
în executarea acestei obligații. Dispozițiile prezentului punct 3 se vor aplica, de asemenea, şi în situația în care Beneficiarul a avut posibilitatea
de a obține informația cu privire la rambursarea Excedentului de Impozit, dar nu a obținut-o din motive dependente de voința lui sau din vina
lui. În acest caz termenul de informare a Prestatorului de către Beneficiar cu privire la acordarea sumelor de Excedent de Impozit de rambursat,
începe în ziua imediat următoare zilei în care Beneficiarul a avut posibilitatea de a obține informația cu privire la rambursarea impozitului.
4. Dacă Beneficiarul NU furnizează informaţii, documente şi detalii complete care să îi permită Prestatorului să ducă la îndeplinire
obligaţiile asumate prin prezentul Contract, ori dacă Beneficiarul păstrează pentru sine documente şi informaţii importante,
Prestatorul are dreptul de a rezilia prezentul Contract şi/sau să înainteze o nouă ofertă Beneficiarului.
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5. Dacă autoritatea fiscală străină va trimite în contul Prestatorului banii cuveniți Beneficiarului pentru alți ani fiscali decât anii
menționați în prezentul contract, sau cuveniți din alte motive, de exemplu asigurări de sănătate, indemnizații, alte beneficii
financiare şi/sau fiscale pentru obţinerea cărora Beneficiarul nu l-a împuternicit pe Prestator prin contracte, Beneficiarul își exprimă
acordul ca Prestatorul să calculeze în mod gratuit și să trimită aceste sume direct în contul bancar al Beneficiarului, menționat
în documentele primite de la Beneficiar.
§4
Beneficiarul se obligă:
1. Să furnizeze Prestatorului, la termenele agreate cu Prestatorul, toate informațiile și documentele solicitate de Prestator, legate de Beneficiar și
de obiectul Contractului, astfel încât Prestatorul să fie în măsură să aducă la îndeplinire obiectul prezentului contract, inclusiv informaţii despre
orice fel de schimbare a situaţiei personale a Beneficiarului, cu implicaţii asupra îndeplinirii obiectului prezentului Contract, inclusiv informaţii
despre schimbarea țării de reședință ori despre reîntoarcerea Beneficiarului în România.
2. Dacă e cazul, să facă pe cheltuiala sa traducerile autorizate ale documentelor indicate de Prestator sau de către autoritățile fiscale din străinătate.
3. Să transmită Prestatorului imediat, dar nu mai târziu de 7 (șapte) zile de la solicitarea acestuia, toate copiile documentelor
primite de la autoritatea fiscală străină.
4. Să răspundă la toate solicitările Prestatorului în termenele prevăzute în solicitările respective, în scopul bunei îndepliniri a
obiectului prezentului contract, dar nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la data adresării solicitării de către Prestator.
5. Să suporte taxele poștale în cazul rambursării Excedentului de Impozit prin mandat poștal.
6. Să suporte eventualele comisioane bancare percepute de banca Prestatorului pentru situaţiile în care Prestatorul a efectuat plata cuvenită
Beneficiarului într-un cont bancar invalid, comunicat ca atare de către Beneficiar Prestatorului.
7. Beneficiarul declară că toate datele comunicate Prestatorului sunt adevărate și permit întocmirea documentației corecte pentru primirea Excedentului
de Impozit pe Venit, în țara de decontare. Totodată, Beneficiarul poartă orice responsabilitate în cazul apariției vreunei incompatibilităti cu starea
de fapt și a consecințelor aferente.
§5
Prestatorul are dreptul să delege către altă entitate realizarea, totală sau parțială, a activităților care constituie obiectul prezentului contract.
Prestatorul este responsabil de acțiunile terților în aceeași măsură ca de acțiunile proprii.
§6
1. Pentru serviciile prestate în baza prezentului Contract, Prestatorul are dreptul la încasarea unui comision de 14,25% + TVA (în cuvinte: paisprezece
virgulă douăzeci şi cinci la sută + TVA) din suma reprezentând Excedentul de Impozit la care are dreptul Beneficiarul, confirmată prin decizia
autorității fiscale străine, menţionată la art. §1, punctul 2(c). Valoarea comisionului poate fi micșorată în cazul îndeplinirii condițiilor promoțiilor
Prestatorului, valabile la data încheierii contractului.
2. După calcularea reducerilor aplicabile, dacă există astfel de reduceri, comisionul nu poate să fie mai mic de 69 EUR + TVA, sau echivalentul în
lei calculat conform regulii descrise la punctele 4 - 6 de mai jos. Suma respectivă reprezintă media determinată pentru țara menţionată la art. §1,
punctul 1, a costurilor suportate de Prestator în scopul pregătirii şi depunerii cererii pentru calcularea și obținerea Excedentului de Impozit.
3. Dacă în urma calculului final efectuat de către autoritatea fiscală competentă, suma Excedentului de Impozit anual va fi mai mică de 120 EUR,
comisionul minim datorat Prestatorului de către Beneficiar conform prezentului contract, calculat de Prestator în funcție de suma rambursată care
constituie obiectul contractului, se poate reduce cel mult până la 50 EUR brut (incluzând TVA), însă decizia acestei reduceri aparţine doar
Prestatorului.
4. Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului comisionul datorat conform prezentului contract în termen de 7 zile de la data primirii unei
Notificări din partea Prestatorului, după obținerea informației de către Prestator cu privire la rambursarea Excedentului de Impozit, în situația în
care suma de bani reprezentând Excedentul de Impozit este plătită direct în contul Beneficiarului, comunicat autorității fiscale care efectuează
plata, precum și în situația în care Beneficiarul a primit de la autoritatea fiscală cecul privind suma Excedentului de Impozit ce urmează a fi încasat
prin bancă. Notificarea din partea Prestatorului poate fi trimisă prin postă și/sau email. Plata comisionului se va face în lei la cursul EUR/RON
comunicat de către Banca Națională a României pentru ziua emiterii facturii fiscale de către Prestator.
5. În cazul executării cu întârziere a plății comisionului datorat Prestatorului, Prestatorul poate aplica Beneficiarului dobânzi si penalități de întârziere
de 0,1% din suma comisionului brut, pentru fiecare zi de întârziere.
6. În cazul în care Excedentul de Impozit este transferat de către autoritatea fiscală străină direct în contul bancar al Prestatorului, conform cererii
depuse la autoritatea respectivă, Prestatorul va transfera suma primită, mai puțin comisionul datorat de către Beneficiar potrivit prezentului
contract și comisioanele bancare aferente, în contul comunicat de către Beneficiar Prestatorului. Transferul se va face fie în euro, fie in lei, în
funcție de reglementările legale cu privire la plățile în valută între rezidenți pe teritoriul României. În cazul în care, din cauza prevederilor legale,
Prestatorul este obligat să efectueze transferul în lei, suma transferată va fi mai întâi convertită din valuta în care s-a primit Excedentul de Impozit
în lei, la cursul de cumpărare a valutei comunicat de banca Prestatorului din data efectuării schimbului valutar sau din data înregistrării operațiunii
de schimb valutar în contul bancar al Prestatorului.
7. În cazul în care Prestatorul plăteşte Beneficiarului sumele menţionate la art. § 3 punctul 5, aceste plăţi vor fi efectuate în RON, sumele cuvenite
Beneficiarului (denominate în valută) fiind transformate în RON la cursul de schimb anunţat de banca Prestatorului, valabil la data schimbului
valutar sau la data la care schimbul valutar a fost înregistrat în contul bancar al Prestatorului.
8. Toate costurile impuse de bancă în legatură cu schimbul valutar vor fi suportate de către Beneficiar.
9. (A) Doar pentru situaţiile în care Beneficiarul are obligaţia legală de a transmite autorităţii fiscale străine o declaraţie anuală de venit şi
în acest scop îl mandatează pe Prestator, şi doar dacă după verificarea tuturor documentelor şi după calcularea Excedentului de Impozit de către
Prestator, rezultă că suma cuvenită Beneficiarului este mai mică de 80 EUR ori că Beneficiarul datorează un rest de impozit autorităţii fiscale
străine, Prestatorul are dreptul la un comision net de 399 RON+TVA, plătibil în avans. Beneficiarul este de acord să plăteasca contravaloarea
comisionului în avans, prin mandat poştal ori prin transfer bancar în contul bancar al Prestatorului: RO83 CITI 0000 0007 9909 1003.
(B) Doar pentru situaţiile în care, în urma depunerii declaraţiei anuale de venit obligatorii, conform legii, la autoritatea fiscală străină, în
decizia fiscală emisă de autoritatea straină va fi menţionat un cuantum al Excedentului de Impozit mai mare de 80 EUR, Prestatorul are dreptul
la încasarea doar a comisionului final procentual menţionat în art. §6 punctul 1, din care se va deduce comisionul net de 399 RON+TVA ce va fi
fost plătit în avans de Beneficiar, conform art. §6 punctul 9A.
10. Comisionul cuvenit Prestatorului nu va fi afectat de eventualele sume pe care Beneficiarul le datorează autorităţii fiscale străine, aşa după cum
vor fie ele decontate de către autoritatea fiscală străină ori de către autorităţile străine competente în a acorda beneficii, şi deduse de către
autoritatea fiscală străină din suma Excedentului de Impozit şi/sau a beneficiilor cuvenite Beneficiarului.
11. Dacă Beneficiarul, anterior semnării acestui contract, a solicitat în prealabil şi a primit Excedentul de Impozit pentru anii fiscali
menţionaţi în prezentul Contract, ori a primit o decizie din partea autorităţii fiscale competente, şi în ciuda acestui fapt, a intrat
în relaţie contractuală cu Prestatorul pentru acelaşi Excedent de Impozit, Prestatorul va factura Beneficiarului toate costurile
de pregătire, înregistrare şi reprezentare a dosarelor fiscale la autoritatea fiscală străină, la nivelul comisionului minim specificat
la art. § 6 punctul 2.
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§7
Prestatorul nu este responsabil de următoarele situații apărute independent de voința lui:
(a) întârzieri în analiza şi/sau soluționarea cererilor de către autoritățile competente străine;
(b) pierderea documentelor de către autoritățile competente din statul menționat la art. § 1 sau de către oficiile poștale;
(c) conținutul deciziilor oficiale eliberate de autoritățile competente străine;
(d) alte situații care au apărut din vina Beneficiarului, incluzând neinformarea de către Beneficiar a Prestatorului sau a autorităţii competente străine
despre orice modificare a situaţiei personale sau circumstanţelor vitale ale Beneficiarului, situaţie sau circumstanţe de natură să influenţeze
obiectul Contractului, şi al căror rezultat poate fi, de exemplu, anularea dreptului Beneficiarului de a primi orice fel de indemnizaţie din partea
autorităţilor competente străine.
§8
Beneficiarul își exprimă acordul pentru eliberarea facturii fiscale de către Prestator fără semnătura şi ştampila Prestatorului, conform legislatiei române
în vigoare, precum şi fără semnătura primitorului.
§9
În cazurile neprevăzute în prezentul contract, se vor aplica prevederile Codului Civil în vigoare în România, conform normelor de aplicare în timp.
§ 10
Orice modificare adusă prezentului contract se va face în scris pentru a fi valabilă.
§ 11
Orice dispută în legătură cu prezentul Contract, care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă de părți în termen de 30 de zile calendaristice de la data
apariției, va fi soluționată de instanţa competentă în a cărei jurisdicţie are sediul Prestatorul, doar dacă nu este altfel stipulat de legislaţia română.
§ 12
1. Prestatorul își rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și fără îndeplinirea
vreunei alte formalități, dacă Beneficiarul nu va furniza Prestatorului, în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la solicitare, toate documentele
și informațiile necesare realizării obiectului contractului.
2. Beneficiarul are dreptul să rezilieze prezentul contract în situația în care deși a furnizat toate documentele și informațiile necesare realizării
obiectului contractului, Prestatorul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii lor, nu a procedat la redactarea și transmiterea cererii
privind Excedentul de Impozit către autoritatea fiscală competentă străină. Într-un astfel de caz, Beneficiarul are dreptul doar la rambursarea
sumelor plătite Prestatorului în avans, fără a avea dreptul la daune-interese sau despăgubiri.
3. Fiecare dintre Părți are dreptul să denunțe unilateral contractul dacă după încheierea lui se va afla că valoarea potențială a Excedentului de
Impozit nu acoperă valoarea comisionului minim menționat în art. § 6 punctele 2 şi 3.

Clauză referitoare la datele personale ale Beneficiarului
Prestatorul aduce la cunoștința Beneficiarului că a luat toate măsurile privind protecția datelor cu caracter personal, conform legislației în vigoare. Prin
prezenta, Beneficiarul confirmă și declară în mod expres că a luat la cunoștință și este de acord cu Politica de prelucrare și de confidențialitate a
datelor cu caracter personal ale clienților, aceasta putând fi oricând studiată la adresa:
https://media.euro-tax.ro/www/ro/anexa_privind_protectia_datelor_cu_caracter_personal.pdf

Clauză referitoare la acceptarea acestui contract de către Beneficiar
1. Beneficiarul declară că anterior semnării acestui contract Prestatorul i-a pus la dispoziție un exemplar pe care Beneficiarul l-a citit integral, a
înțeles toate clauzele acestuia, iar în cazurile în care a avut nevoie de lămuriri suplimentare Prestatorul i le-a oferit anterior semnării contractului
și, în consecință, Beneficiarul își exprimă consimțământul său neviciat cu privire la încheierea prezentului contract.
2. De asemenea, Beneficiarul declară că i s-a adus la cunoștință că dacă nu este de acord cu vreuna dintre clauzele prezentului contract poate
solicita modificarea acesteia, iar dacă Prestatorul nu este de acord cu modificarea clauzei respective, are dreptul de a renunța la semnarea
prezentului contract.
3. Beneficiarul declară că toate datele și informațiile comunicate Prestatorului în temeiul prezentului Contract sunt corecte și complete și permit
Prestatorului îndeplinirea obligațiilor asumate prin semnarea acestui contract

Clauză referitoare la încheierea contractului la distanţă:
În cazul în care prezentul contract a fost încheiat prin una dintre tehnicile de comunicare la distanță prevăzute de Ordonanța de urgență Guvernului
nr. 34/2014, Beneficiarul are dreptul să notifice în scris Prestatorul că renunță la serviciile prevăzute în prezentul contract, fără penalități și fără
invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului. Beneficiarul nu are dreptul de denunțare unilaterală prevăzut
mai sus dacă acceptă sau solicită Prestatorului, prin oricare dintre tehnicile de comunicare la distanță, începerea prestării serviciilor înainte de
expirarea termenului de 14 zile calendaristice. În cazul în care Beneficiarul transmite Prestatorului declarația de retragere, Prestatorul va înapoia,
pe cheltuiala sa, toate documentele care i-au fost predate/puse la dispoziție de Beneficiar, până la data retragerii.
Prezentul contract, după ce a fost citit integral de către Beneficiar, a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale identice, câte unul pentru
fiecare Parte contractantă.

PRESTATOR,

BENEFICIAR,

Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranţi SRL
Elena Claudia DINU – Sef Unitate Elementară de Lucru
(drept de semnătură în baza Hotărârii Consiliului de Administrație din 25.04.2018)

X
………………………….…….

………………………….………….
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Clauze referitoare la prelucrarea datelor
Beneficiarul își exprimă prin prezenta acordul benevol cu privire la*:
1. Prelucrarea datelor de către Euro-Tax.ro Servicii Fiscale Emigranți S.R.L. (Prestatorul) în scopuri de
marketing, în scopul de marketing direct al propriilor produse și servicii, precum și pentru informări legate de
activitatea firmei, printre altele sub formă de newsletter trimis prin poșta electronică, și cu folosirea
terminalelor mobile de comunicații.

Data și semnătura Beneficiarului
Zleceniodawcy

2. Primirea de la Euro-Tax.ro Servicii Fiscale Emigranți S.R.L. (Prestatorul) și de la societățile din grupul de
firme din care face parte Prestatorul, a informațiilor comerciale și livrarea lor la adresa indicată de către
Beneficiar, printre altele prin folosirea terminalelor mobile de comunicații.

Data și semnătura Beneficiarului
Zleceniodawcy

3. Transmiterea datelor altor entități care oferă servicii persoanelor care lucrează în străinătate.

Data și semnătura Beneficiarului
Zleceniodawcy

* Cu mențiunea că Beneficiarul ia la cunoștință faptul că acordurile exprimate de el în domeniul prelucrării
datelor personale, indicate mai sus, pot fi retrase în orice moment, iar această retragere nu are influență asupra
conformității prelucrării cu legea, prelucrare ce a fost realizată pe baza acordului dat de Beneficiar anterior
retragerii acestuia.
Beneficiarul a fost informat, conform art. 12 al Legii 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, că datele vor fi păstrate și
prelucrate pe baza acordului exprimat benevol de către acesta, la sediul Prestatorului sau al entității care
prelucrează datele la comanda lui, în scopul executării prevederilor prezentului contract, și în scopul îndeplinirii
obligațiilor contractuale, pe perioada valabilității contractului încheiat cu Beneficiarul, însă nu mai mult decât
până la sfârșitul perioadei de-a lungul căreia Beneficiarul este obligat prin lege să păstreze datele pentru nevoile
de documentare ale decontării de impozit din străinătate, cât și pentru fundamentarea decontării alocațiilor si
beneficiilor stipulate în contract, în lumina prevederilor legale în vigoare, cât și cu privire la dreptul care îi revine
de a avea acces la date și de a le corecta, dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor lui cu caracter
personal, precum și despre faptul că, în viitor, se va putea folosi de asemenea de dreptul de a cere ștergerea,
transferul sau restricționarea prelucrării datelor, respectiv despre prevederile Regulamentului Parlamentului
European și a Consiliului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016, cât și despre faptul că transmiterea de către
acesta a datelor este benevolă, cu mențiunea însă că netransmiterea acestor date sau neexprimarea acordului
referitor la prelucrarea lor în domeniul indicat mai sus la punctul 1) al prezentei clauze ar duce la imposibilitatea
realizării contractului de către Prestator pentru Beneficiar. Beneficiarul ia la cunoștință faptul că Prestatorul și
entitățile care prelucrează datele la comanda lui, nu își asumă (și nici nu își vor asuma în viitor) nici un fel de
responsabilitate pentru furnizarea de către Beneficiar a unor informații false sau greșite. Beneficiarul înțelege,
că în temeiul art. 323 și 326 al legii 286/2009 Codul penal, poate fi tras la răspundere pentru falsul în
declarații, falsificarea unui document și folosirea lui ca fiind autentic, transmiterea de date greșite sau false,
precum și pentru depunerea de către acesta a unor declarații false.

B1
………………………………………………………..................................
Name, Vorname / Numele și prenumele
………………………………………………………..................................
Straße, Hausnummer / Strada și numărul, bloc, apartament
……………………………………………………..................................…
PLZ, Ort / Localitatea şi codul poștal

An das Finanzamt
Către Biroul de Taxe / Unitatea Fiscală

Angabe der Bankverbindung für Steuererstattungen
Contul bancar pentru rambursarea impozitului

IBAN (numărul contului bancar format din 24 de cifre)

BIC (SWIFT):
Name Der bank und Ort
Denumirea băncii și adresa

Kontoinhaber
Numele titularului de cont

Ich / wir sind damit einverstanden, dass die angegebene Bankverbindung auch für künftige
Steuererstattungen gespeichert wird.
Eu/Noi suntem de acord să folosim contul bancar menționat mai sus pentru rambursarea impozitului pe venit
și în viitor, în cazul în care vom depune o cerere ulterioară.

X
Unterschrift / Unterschriften bei Zusammenveranlagung
Semnătura clientului / Semnăturile ambilor soţi în cazul conturilor deţinute în comun de către ambii soţi

B2
11.7 Der pauschale Freibetrag für Behinderung wird beantragt (Voraussetzung: mind.
%HKLQGHUXQJNHLQ3ÀHJHJHOGEH]XJ und
es werden keine tatsächlichen Kosten wegen Behinderung (Kennzahlen 439/418) geltend gemacht

AA

Partnerin/Partner i. S. Pkt. 5.1 oder 6.1

Grad der Behinderung

Grad der Behinderung

%

11.8 Der pauschale Freibetrag für DiätverSÀHJXQJZLUGEHDQWUDJWZHJHQ
Z: Zuckerkrankheit, Tuberkulose, Zöliakie, Aids
G: Gallen-, Leber-, Nierenkrankheit
M: Magenkrankheit, andere innere Erkrankung
 3ÀHJHJHOG %OLQGHQEHLKLOIH RGHU HLQH

DQGHUHSÀHJHEHGLQJWH*HOGOHLVWXQJZLUG
bezogen (Hinweis: Bei ganzjährigem
Bezug steht kein Freibetrag für Behinderung gemäß Punkt 11.7 zu)

%

Z

Z

G

G

M

M

Beginn

Ende

Beginn

bis

11.10.1 Der pauschale Freibetrag für das eigene
Kfz wird wegen Körperbehinderung
beantragt
11.10.2 Der pauschale Freibetrag für das eigene
Kfz wird wegen Vorliegens eines Ausweises gemäß § 29b StVO 1960 beantragt

2014

Ende
bis

j

j

j

j

435

4!

476

4$%

439

4$'

2014

11.11 Nachgewiesene Taxikosten wegen Behinderung
11"1#

Unregelmäßige Ausgaben für Hilfsmittel
(z.B. Rollstuhl, Hörgerät, Blindenhilfsmittel) sowie Kosten der Heilbehandlung (z.B. ärztliche Kosten, Medikamente)
(Allfällige Kostenersätze bitte
abziehen)

11"1&

Anstelle der pauschalen Freibeträge
werden tatsächliche Kosten geltend gePDFKW ]% .RVWHQ IU HLQ 3ÀHJHKHLP
DOOIlOOLJHSÀHJHEHGLQJWH*HOGOHLV
tungen und eine etwaige anteilige
Haushaltsersparnis - 156,96 Euro
monatlich - bitte abziehen). Achtung:
Es darf keine Eintragung in 11.7 erfolgen



()*

I+ , -. G- / 02+ 3.2-   Z 52 16&7 , 1689  :0.-; -2  A/,+igung.

13. Bankverbindung (Ein gesonderter Rückzahlungsantrag ist nicht erforderlich, die Auszahlung erfolgt grundsätzlich von Amts wegen)
Beachten Sie bitte:
- KEINE Bankverbindung anführen, sofern diese Ihrem Finanzamt bereits bekannt ist und sich nicht geändert hat.
6LH¿QGHQGLHVH&RGHV %,&,%$1 DXI,KUHP.RQWRDXV]XJXQG,KUHU%DQNRPDWNDUWH
13.1 BIC
W

B K P P L P P X X X

13.2 IBAN
P

13.3

L 7 4

10 9 0

I+ , 

0 0 0 4

9 0 4 4

0 0 0 0

2 0 15

16 8 1

Barauszahlung

14. Freibetragsbescheid
14.1

I+ ;<+ = >,,+"

14.2

Ich beantrage einen niedrigeren Freibetragsbescheid in Höhe von jährlich

449

Bitte schließen Sie dieser Erklärung auch die in Ihrem Fall erforderlichen Erklärungsbeilagen an:
A 

Beilagen L 1k

(zur Berücksichtigung von Kindern)

Beilage L 1i (z.B. grenzüberschreitende Sachverhalte) ist angeschlossen

Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen
richtig und vollständig ELWWH3ÀLFKWIHOGHUEHDFKWHQ JHPDFKWKDEH
Mir ist bekannt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.
Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon/Telefaxnummer)

L 1-WAI-2014

8

WICHTIGER HINWEIS: Bitte übermitteln Sie keine Originaldokumente/Belege, da alle im Finanzamt einlangenden Schriftstücke nach elektr. Erfassung datenschutzkonform vernichtet werden! Bewahren Sie diese aber mindestens 7 Jahre für eine etwaige
Überprüfung auf.

Datum, Unterschrift

L     
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(LQNQIWHIUGLHHLQ/RKQDXVZHLV )RUPXODU/ YRUOLHJW



 

:HQQ ]XWUHIIHQG $Q]DKO
bitte unbedingt angeben!

Anzahl der Lohnausweise/Lohnbescheinigungen )RUPXODU/
EHUPHLQH%H]JHJHPl3NWELVRGHU

6FKOLHHQ 6LH ELWWH GLH /RKQDXVZHLVH/RKQEHVFKHLQLJXQJHQ QXU GDQQ DQ ZHQQ GLHVH YRQ GHU DXV]DKOHQGHQ 6WHOOH QLFKW
HOHNWURQLVFKEHUPLWWHOWZHUGHQ
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+DEHLFKEHUHLWVHUKDOWHQLQ+|KHYRQRGHU
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Bitte geben Sie hier das internationale .I].HQQ]HLFKHQDQ
 $FKWXQJ'LHVH:HUEXQJVNRVWHQGUIHQQLFKWDXFKLP)RUPXODU/E]Z)RUPXODU(EHUFNVLFKWLJWZHUGHQ
 'LHVH(LQNQIWHGUIHQZHGHULQGHU.HQQ]DKO359QRFKLP/RKQDXVZHLV )RUPXODU/ HQWKDOWHQVHLQ

,FKYHUVLFKHUHGDVVLFKGLH$QJDEHQQDFKEHVWHP:LVVHQXQG*HZLVVHQrichtigXQGvollständig ELWWH3ÀLFKWIHOGHUEHDFKWHQ JHPDFKWKDEH
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HOHNWU(UIDVVXQJGDWHQVFKXW]NRQIRUPYHUQLFKWHWZHUGHQ%HZDKUHQ6LHGLHVHDEHUPLQGHVWHQV7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf.
6WHXHUOLFKH9HUWUHWXQJ 1DPH$QVFKULIW7HOHIRQ7HOHIRQQXPPHU

'DWXP8QWHUVFKULIW
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C  
ACUM  urmează  Setul  C,  pe  care  îl  pregătiţi  dvs.    Cum?  
Simplu:  doar  adăugaţi  copii  după  actele  de  muncă  şi  de  rezidenţă  din  Austria.    
Dacă  nu  aveţi  toate  actele  de  mai  jos,  sau  nu  ştiţi  ce  acte  sunt  bune,  
adăugaţi  copii  după  tot  ce  aveţi.  Păstraţi  originalele!  
  
Detalii  mai  jos:  
  

Setul            C  
	
  

Adaugă  copii  
după  acte  
Obligatoriu  
1. Copie  LOHNZETTEL  (L16  -  emisă  de  angajatorul  austriac).  Dacă  nu  aveţi,  anexaţi  copii  ale  ultimului  
fluturaş  de  salariu  sau  ale  tuturor  actelor  primite  de  la  angajatorul/angajatorii  din  Austria.  
  
2. Copie  după  Numărul  de  asigurare  socială  Versicherungsnummer.  
3. Documentul  de  check-in  și  check-out  din  Austria.  
  
  
      
4. Copie  Carte  de  identitate  din  România  /  paşaport  
  
5. Dacă  aveţi  rezidenţă  în  Austria  -  Copie  Certificat  de  rezidenţă  (Meldezettel  or  Meldzett)  
6. Dacă  sunteţi  căsătorit:  copie  Carte  de  identitate  a  soţului/soţiei  
7. Dacă  sunteţi  căsătorit:  copie  certificat  de  căsătorie  
8. Dacă  aţi  primit  beneficiile  BUAK  –  Copia  actelor  ce  arată  cuantumul  primit.  
9. Dacă  venitul  dvs.  a nual  brut  în  Austria  depăşeşte  11000  EUR  –  Copie  contracte  de  muncă  şi  certificate  
de    calificare  din  Austria.  
10. Dacă   aţi   obţinut   Familienbeihilfe   –   Copii   acte   ce   atestă   primirea   Familienbeihilfe,   plus   copii  
certificate  de  naştere  ale  copiilor  ce  au  primit  Familienbeihilfe.  
	
  
	
  

Opţional  –  pentru  a  recupera  suma  maximă  posibilă!  
•
•
•
•

Contractul  de  închiriere  locuinţă  (copie)  
Chitanțe,  facturi  de  la  hoteluri  sau  apartamente  unde  ați  locuit  (originale)  
Certificat  de  înmatriculare  vehicul  cu  care  aţi  venit  în  Austria  (copie)  
Biletele  de  călătorie  cu  mijloacele  de  transport  în  comun  (originale)  

pdfs
Inter-Steuern
09999
V_4

D
Bescheinigung EU/EWR / Certificate and Declaration EU/EEA
der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) /
Jahr / Year
Of the Foreign Tax Authority Concerning the Income Tax Declaration for Citizens of
Member States of the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA)

Angaben zur Person / Personal Information
Name / Name

Vorname / First name

Geburtsdatum (TTMMJJJJ) / Date Staatsangehörigkeit / Citizenship
of birth
(DDMMYYYY)
Postleitzahl, Wohnort / ZIP/Postal code, City

Ansässigkeitsstaat / Country of residence

Straße, Hausnummer / Street, House number

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen /
Income Subject to Taxation in the Country of Residence
(z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung) /
(E.g. from business, capital income, leasing and rentals)
Art der Einkünfte / Type of income

Betrag/Währung / Amount/currency

Summe (1) / Sum (1)

Unterschrift / Signature
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.
I declare that the information provided by me is correct and complete and has been made to the best
of my knowledge.

X

D

Datum, Unterschrift / Date, Signature

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde /
Declaration of the Foreign Tax Authority

www.bmf.gv.at

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Name and address of foreign tax authority

Es wird hiermit bestätigt, / This is to confirm the following:
1. dass die genannte steuerpflichtige Person im Jahr

ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte. /

1. The named person subject to taxes resided in our country in
2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die
Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. /
2. Nothing is known to the contrary about the personal situation and the income situation of the person named above.

D
Ort, Datum / Place, Date

Dienststempel, Unterschrift / Official stamp, Signature

1. Ausfertigung für das österreichische Finanzamt /1. Copy for Austrian Finance Office

E9

Bundesministerium für Finanzen / Federal Finance Ministry

E 9, Seite 1 / page 1, Version vom 09.12.2009

D
Bescheinigung EU/EWR / Certificate and Declaration EU/EEA
der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) /
Jahr / Year
Of the Foreign Tax Authority Concerning the Income Tax Declaration for Citizens of
Member States of the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA)

Angaben zur Person / Personal Information
Name / Name

Vorname / First name

Geburtsdatum (TTMMJJJJ) / Date Staatsangehörigkeit / Citizenship
of birth
(DDMMYYYY)
Postleitzahl, Wohnort / ZIP/Postal code, City

Ansässigkeitsstaat / Country of residence

Straße, Hausnummer / Street, House number

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen /
Income Subject to Taxation in the Country of Residence
(z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung) /
(E.g. from business, capital income, leasing and rentals)
Art der Einkünfte / Type of income

Betrag/Währung / Amount/currency

Summe (1) / Sum (1)

Unterschrift / Signature
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.
I declare that the information provided by me is correct and complete and has been made to the best
of my knowledge.

X

D

Datum, Unterschrift / Date, Signature

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde /
Declaration of the Foreign Tax Authority
Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Name and address of foreign tax authority

Es wird hiermit bestätigt, / This is to confirm the following:
1. dass die genannte steuerpflichtige Person im Jahr

ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte. /

1. The named person subject to taxes resided in our country in
2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die
Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. /
2. Nothing is known to the contrary about the personal situation and the income situation of the person named above.

D
Ort, Datum / Place, Date

Dienststempel, Unterschrift / Official stamp, Signature

2. Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde /2. Copy for Foreign Tax Authority

E9

Bundesministerium für Finanzen / Federal Finance Ministry

E 9, Seite 3 / page 3, Version vom 09.12.2009

