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_________________________________________________________________________________________________________ 
ALL-TAX  siedziba:  Damrota 7;  45-064 Opole , tel. 505-148-600 

www.all-tax.pl 

WYROBIENIE NUMERU SOFI/BSN 
INSTRUKCJA  

 

W CELU WYROBIENIA NUMERU SOFI NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE  DOKUMENTY: 

 

WYPEŁNIJ I PODPISZ  

1. Formularz SoFi /BSN– dokładnie wypełnij i podpisz 

2. Umowa – należy podpisać w miejscu „Zleceniodawca podpis” 

3. Pełnomocnictwo Volmacht – tylko podpisz 

4. Wnioski - tylko podpisy,  w prostokącie z lewej strony podpisuje osoba  pracująca w Holandii, z  

prawej partner fiskalny  (podpisy muszą być identyczne jak w dokumencie tożsamości) 

 

SKOMPLETUJ: 

1. Kopia paszportu lub dowodu osobistego Twoja i Partnera  

2. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wspólnym zameldowaniu (na załączonym druku lub urzędowe 

przetłumaczone na język angielski, niemiecki lub holenderski) 

3. Twoja kopia decyzji nadania numeru Sofi/ BSN  

4. Akt małżeństwa bądź akt urodzenia,  jeżeli nie jesteście małżeństwem (na druku europejskim) 

 

Uwaga !!! 
Prosimy o odsyłanie do naszego biura wszelkiej korespondencji z holenderskiego urzędu 

skarbowego. 
 

 

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: 

ALL-TAX 
ul. Damrota 7 
45-064 Opole 

W PRZYPADKU PYTAŃ, SŁUŻYMY POMOCĄ: 

 
                                                                                   505-148-600 
                                                                                           lub 
                                                                           e-mail: podatek@all-tax.pl 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.all-tax.pl 

http://www.all-tax.pl/


 

 

FORMULARZ 
SOFI/ BSN 

 

 

 

 

1.   DANE PODATNIKA 

Nazwisko  Imię  

Stan cywilny  Data urodzenia  

Adres e-mail 
 

Tel kontaktowy  

Numer Sofi/BSN  

 

2.   ADRES ZAMIESZKANIA W POLSCE 

Ulica  Numer domu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Województwo    

 

3.   ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica  Numer domu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

 

4.   DANE WSPÓŁMAŁŻONKA LUB OSOBY, DLA KTÓREJ MA BYĆ WYROBIONY NUMER BSN/SOFI 

Nazwisko  Imię   

Data urodzenia  Tel kontaktowy  

Udzielam  zgody na informowanie niżej wymienionej osoby na temat spraw prowadzonych dla mnie przez ALL-TAX:  

Nazwisko i imię:   

Numer telefonu:   

Adres e-mail:   
 
 

5.   WYSOKOŚĆ DOCHODÓW BRUTTO WSPÓŁMAŁŻONKA  

Dochód W Polsce   Dochód ( inne kraje )  

 
 

6.   OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że powyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Za niezgodność informacji z prawdą ponoszę wszelką odpowiedzialność. Ponadto 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wypełnia biuro  

 

Data i podpis 
 

            -              -             r. 



 

Zleceniobiorca Zleceniodawca (data i podpis) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
pomiędzy: 

ALL-TAX z siedzibą w 45-064  Opolu przy ul. Damrota 7,   

 zwanym  w niniejszej  umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią: 

Imię i nazwisko  

adres  

zwanym  w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy 
zagranicznym urzędem skarbowym a Zleceniodawcą przy pomocy 
w uzyskaniu numeru BSN( sofii ) 
 
W szczególności umowa obejmuje skompletowanie dokumentów 
oraz zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie 
ich w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia wniosku o nadanie sofii numeru (BSN)  wraz z 
niezbędną dokumentacją do właściwego urzędu skarbowego w 
Holandii  
b) Zleceniobiorca nie świadczy żadnych usług doradztwa 
podatkowego oraz konsultacji finansowych 
 

§ 2 
Zleceniodawca zobowiązuje się : 
a)  dostarczyć dokumenty wymagane przez holenderski Urząd  
b) udzielić Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw do 
występowania w imieniu Zleceniodawcy; 
c) informować Zleceniobiorcę o zmianie adresu 
korespondencyjnego , zameldowania oraz o zmianie numeru 
telefonu ; 
d) niezwłocznie przedstawić  Zleceniobiorcy wszelkiej 
korespondencji otrzymanej z zagranicznego urzędu skarbowego ; 
e) Jeżeli w kolejnych latach podatkowych , nie objętych 
postanowieniami niniejszej umowy, Zleceniodawca zdecyduje się 
korzystać z usług innego podmiotu, zobowiązany jest samodzielnie 
dokonywać zmian w holenderskim Urzędzie Skarbowym, 
wprowadzonych przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania 
niniejszej umowy np. pełnomocnictwo, adres korespondencyjny, 
numer konta itp. a  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za 
zaniechanie tych czynności przez Zleceniodawcę  
 

§ 3 
1. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za wykonanie usługi 
wymienionej 
  § 1  wynosi 200 zł brutto 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 pkt. 1 jest płatne na 
rachunek bankowy Zleceniobiorcy o nr PL 75 1050 1504 1000 
0092 0274 4034 w banku ING lub gotówkowo w siedzibie firmy. 
3. W przypadku braku opłaty za usługę określoną w § 1  w ciągu 7 
dni od dnia podpisania umowy Zleceniobiorca automatycznie 
rozwiązuje umowę ze Zleceniodawcą   

 
§ 4.     

Wszelkie wiadomości pozyskane przez Zleceniobiorcę podczas 
wykonywania niniejszej umowy mają charakter poufny.   

 
§ 5 

Zleceniobiorca nie odpowiada za : 
1)nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe 
zagraniczne urzędy skarbowe; 
2)utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie dokumentacji w urzędzie 
pocztowym bądź zagranicznym urzędzie skarbowym; 
3)utratę bądź zmianę danych zaistniałe w trakcie przetwarzania 
przez system informatyczny zagranicznego urzędu skarbowego; 
4)treść decyzji wydanych przez rozpoznające wniosek 
Zleceniodawcy zagraniczny urząd skarbowy; 
5)skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę, bądź 
dostarczenia z opóźnieniem wszystkich wymaganych 
dokumentów; 
6)skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po 
stronie Zleceniodawcy; 
7)wycofanie pełnomocnictwa, numeru konta bankowego , które 

zleceniodawca składał w ubiegłych latach w zagranicznym 
urzędzie skarbowym. 

 
§ 6 

 Zleceniodawca zgadza się na zmianę adresu korespondencyjnego 
na adres siedziby Zleceniobiorcy . 

 
§ 7 

1)Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy 
jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy wszystkich wymaganych 
dokumentów i informacji w terminie 30 dni od daty podpisania 
umowy lub do 7 dni bez podania przyczyny.  
2) Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do 4 
dni  od daty podpisania pod warunkiem, że wniosek nie został 
złożony w  zagranicznym urzędzie skarbowym. 
Rozwiązanie  umowy przez Zleceniodawcę następuje po 
uregulowaniu należnych Zleceniobiorcy  kosztów manipulacyjnych 
w wysokości 20% wartości usługi.   
 

§ 8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego. 
2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd 
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze stron. 

 
§ 10 

 
Klient przyjmuje do wiadomości, iż All-tax wykorzystuje  kopię 
dowodu tożsamości  w celu potwierdzenia tożsamości przed 
zagranicznym urzędem skarbowym. Kopia przekazywana jest 
dobrowolnie.  Jest ona konieczna do realizacji zlecenia i 
reprezentowania Klienta przez zagranicznym urzędem skarbowym. 

 
Administratorem danych osobowych jest firma ALL-TAX 
WIOLETTA PAWELUS ul. Damrota 7, 45-064  w Opolu  (NIP: 
9910256391, REGON: 160279630). 
 
Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie 
podanych danych osobowych w celach marketingowych, 
opisanych  załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz deklaruje , że 
zapoznał się z zapisami tego załącznika. 
Szczególne warunki przetwarzania danych opisano w zał. nr 1 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Zleceniobiorcę w celach marketingowych . 
 
Wyrażam zgodę na przesyłanie artykułów marketingowych 

za pomocą e-mail przez Zleceniobiorcę. 
 
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i za pomocą sms w 

celu przedłożenia oferty  marketingowej przez Zleceniobiorcę.  

 

Zleceniodawca (data i podpis) 
 

 

UMOWA-ZLECENIE 

zawarta w dniu  

 

 

 



 

Zleceniobiorca Zleceniodawca (data i podpis) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
pomiędzy: 

ALL-TAX z siedzibą w 45-064  Opolu przy ul. Damrota 7,   

 zwanym  w niniejszej  umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią: 

Imię i nazwisko  

adres  

zwanym  w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy 
zagranicznym urzędem skarbowym a Zleceniodawcą przy pomocy 
w uzyskaniu numeru BSN( sofii ) 
 
W szczególności umowa obejmuje skompletowanie dokumentów 
oraz zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie 
ich w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia wniosku o nadanie sofii numeru (BSN)  wraz z 
niezbędną dokumentacją do właściwego urzędu skarbowego w 
Holandii  
b) Zleceniobiorca nie świadczy żadnych usług doradztwa 
podatkowego oraz konsultacji finansowych 
 

§ 2 
Zleceniodawca zobowiązuje się : 
a)  dostarczyć dokumenty wymagane przez holenderski Urząd  
b) udzielić Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw do 
występowania w imieniu Zleceniodawcy; 
c) informować Zleceniobiorcę o zmianie adresu 
korespondencyjnego , zameldowania oraz o zmianie numeru 
telefonu ; 
d) niezwłocznie przedstawić  Zleceniobiorcy wszelkiej 
korespondencji otrzymanej z zagranicznego urzędu skarbowego ; 
e) Jeżeli w kolejnych latach podatkowych , nie objętych 
postanowieniami niniejszej umowy, Zleceniodawca zdecyduje się 
korzystać z usług innego podmiotu, zobowiązany jest samodzielnie 
dokonywać zmian w holenderskim Urzędzie Skarbowym, 
wprowadzonych przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania 
niniejszej umowy np. pełnomocnictwo, adres korespondencyjny, 
numer konta itp. a  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za 
zaniechanie tych czynności przez Zleceniodawcę  
 

§ 3 
1. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za wykonanie usługi 
wymienionej 
  § 1  wynosi 200 zł brutto 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 pkt. 1 jest płatne na 
rachunek bankowy Zleceniobiorcy o nr PL 75 1050 1504 1000 
0092 0274 4034 w banku ING lub gotówkowo w siedzibie firmy. 
3. W przypadku braku opłaty za usługę określoną w § 1  w ciągu 7 
dni od dnia podpisania umowy Zleceniobiorca automatycznie 
rozwiązuje umowę ze Zleceniodawcą   

 
§ 4.     

Wszelkie wiadomości pozyskane przez Zleceniobiorcę podczas 
wykonywania niniejszej umowy mają charakter poufny.   

 
§ 5 

Zleceniobiorca nie odpowiada za : 
1)nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe 
zagraniczne urzędy skarbowe; 
2)utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie dokumentacji w urzędzie 
pocztowym bądź zagranicznym urzędzie skarbowym; 
3)utratę bądź zmianę danych zaistniałe w trakcie przetwarzania 
przez system informatyczny zagranicznego urzędu skarbowego; 
4)treść decyzji wydanych przez rozpoznające wniosek 
Zleceniodawcy zagraniczny urząd skarbowy; 
5)skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę, bądź 
dostarczenia z opóźnieniem wszystkich wymaganych 
dokumentów; 
6)skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po 
stronie Zleceniodawcy; 
7)wycofanie pełnomocnictwa, numeru konta bankowego , które 

zleceniodawca składał w ubiegłych latach w zagranicznym 
urzędzie skarbowym. 

 
§ 6 

 Zleceniodawca zgadza się na zmianę adresu korespondencyjnego 
na adres siedziby Zleceniobiorcy . 

 
§ 7 

1)Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy 
jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy wszystkich wymaganych 
dokumentów i informacji w terminie 30 dni od daty podpisania 
umowy lub do 7 dni bez podania przyczyny.  
2) Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do 4 
dni  od daty podpisania pod warunkiem, że wniosek nie został 
złożony w  zagranicznym urzędzie skarbowym. 
Rozwiązanie  umowy przez Zleceniodawcę następuje po 
uregulowaniu należnych Zleceniobiorcy  kosztów manipulacyjnych 
w wysokości 20% wartości usługi.   
 

§ 8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego. 
2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd 
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze stron. 

 
§ 10 

 
Klient przyjmuje do wiadomości, iż All-tax wykorzystuje  kopię 
dowodu tożsamości  w celu potwierdzenia tożsamości przed 
zagranicznym urzędem skarbowym. Kopia przekazywana jest 
dobrowolnie.  Jest ona konieczna do realizacji zlecenia i 
reprezentowania Klienta przez zagranicznym urzędem skarbowym. 

 
Administratorem danych osobowych jest firma ALL-TAX 
WIOLETTA PAWELUS ul. Damrota 7, 45-064  w Opolu  (NIP: 
9910256391, REGON: 160279630). 
 
Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie 
podanych danych osobowych w celach marketingowych, 
opisanych  załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz deklaruje , że 
zapoznał się z zapisami tego załącznika. 
Szczególne warunki przetwarzania danych opisano w zał. nr 1 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Zleceniobiorcę w celach marketingowych . 
 
Wyrażam zgodę na przesyłanie artykułów marketingowych 

za pomocą e-mail przez Zleceniobiorcę. 
 
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i za pomocą sms w 

celu przedłożenia oferty  marketingowej przez Zleceniobiorcę.  

 

Zleceniodawca (data i podpis) 
 

 

UMOWA-ZLECENIE 

zawarta w dniu  

 

 

 



 

  

 

 
Załącznik nr 1 do umowy 

 
 

Klauzula dotycząca danych osobowych 
 
Szanowni Państwo, 
w związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., 
nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych; 
tzw. RODO*) chcemy przedstawić Państwu kilka informacji 
dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych 
osobowych i zapewnić, że jako Administrator Danych 
Osobowych dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane 
były przetwarzane przez nas w bezpieczny sposób. 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.13 ust. 1i 2 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 
 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest   firma ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS  
ul. Damrota 7, 45-064  w Opolu  (NIP: 9910256391, 
REGON: 160279630) 

b) ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS ul. Damrota 7 , 45-
064 Opole (NIP: 9910256391 , REGON 160279630) 
nie powołało Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych  

c) Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w 
celu realizacji umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. B 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)  , w 
celach marketingowych (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a 
lub dla klientów art. 6 ust 1 lit. f. RODO). Dane z 
dokumentów  tożsamości w postaci kopii , które  
są niezbędne do przedłożenia zagranicznym  
urzędom podatkowym zgodnie z art. 6.  
ust. 1 lit. f RODO. 

d) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane 
zagranicznym lub krajowym organom nadzoru 
podatkowego. 

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane 
do państw trzecich. 

f) Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane 
przez okres przedawnienia roszczeń wynikających 
z realizacji umowy lub zgodnie z okresem 
przechowywania dokumentów wynikającym z 
ustawy o rachunkowości i ordynacji podatkowej. 

g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 
zgodnie z przepisami prawa. 

h) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania,  ograniczenia 
przetwarzania, usunięcia danych, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wyrażenia 
sprzeciwu co do zbierania kopii dokumentów oraz 
kontaktu bezpośredniego. Dodatkowo, przysługuje 
Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu 
nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.  

i) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w 
celach podatkowych jest dobrowolne ale 
niezbędne do realizacji umowy. 

j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

 
 

 
 

 
 

W jakim celu zbieramy dane 
 
Administrator danych przetwarza dane osobowe 
użytkowników w celu  wykonania usługi  przez firmę All-Tax 
Wioletta Pawelus oraz, w zależności od dodatkowo 
wyrażonej zgody, w celu przesyłania ofert handlowych drogą 
elektroniczną. Przekazane dane przetwarzamy w ramach 
wykonania usługi oraz  umożliwienia  ewentualnych kontroli 
odpowiednich urzędów oraz dochodzenia ewentualnych 
roszczeń wynikających z umowy. Informujemy, 
że Twoje dane możemy powierzyć firmom: realizującym 
usługi informatyczne, biurowe, Punktom Obsługi Klienta, 
bankom, kancelarii prawniczej oraz odpowiednim urzędom 
zgodnie z przepisami prawa. Wszystkie dane przekazujesz 
dobrowolnie, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam 
realizację określonych działań. 
 

Zgody Marketingowe 
 
W celu dostosowania oferowanych usług do potrzeb 
Klientów prosimy o zaznaczenie w umowie tzw. zgody 
marketingowej. Jej wyrażenie nie jest niezbędne  do 
wykonania  zleconej usługi. Oznacza ona, że zleceniodawca 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych przez  ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS ul. 
Damrota 7, 45-064  w Opolu  (NIP: 9910256391, REGON: 
160279630). Jednocześnie zleceniodawca przyjmuje do 
wiadomości, że przekazane dobrowolnie dane mogą być 
przekazane firmom zajmującym się usługami 
informatycznymi i przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Profilowanie polegało będzie na ewentualnym 
zaproponowaniu Pani/Panu produktów/usług najlepiej 
dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą 
zautomatyzowane. Informujemy, że Zleceniodawca ma 
możliwość wycofania zgody w każdej chwili, kontaktując się z 
Administratorem drogą mailową (iod@all-tax.pl). Cofnięcie 
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. 
 

Osoby trzecie 
 
Jeśli  do celów realizacji umowy Zleceniodawca przekazuje 
dane osobowe  innych osób (np. członków rodziny), 
deklaruje on jednocześnie, że osoby, których te dane 
dotyczą, zostały poinformowane o celu i zakresie ich 
przetwarzania i nie wyraziły sprzeciwu. W przypadku, gdy 
Zleceniodawca chce zastosowania wszystkich możliwych ulg 
podatkowych niezbędnym może okazać się przekazanie 
informacji  i dokumentów świadczących o stanie zdrowia. 
Przekazanie ich jest równoznaczne  ze zgodą na 
przetwarzanie tych informacji . 
 

Dokumenty 
 

Jeżeli wykonanie zleconej  usługi nie wymaga dostarczenia 
oryginałów dokumentów,  to Zleceniodawca zobowiązany 
jest  dostarczyć jedynie ich kopie. Dokumenty otrzymane 
od Zleceniodawcy, o które Zleceniobiorca nie prosił mogą 
być zniszczone.  

mailto:iod@all-tax.pl


 

ALL/2011  

POTWIERDZENIE DANYCH OSOBOWYCH 
BESTÄTIGUNG DER PERSÖNLICHEN ANGABEN 

Nazwisko 
Name 

 
Imiona 

Vornamen 
 

 
Data i miejsce urodzenia 
Geburtsdatum und Ort 

 

 
 
 
 

MIEJSCE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY 
HAUPTWOHNSITZ 

Miejscowość, kod pocztowy 
Ort, PLZ 

 

 
Ulica i numer domu/lokalu 
Straße und Haus-Nr. 

 

 
Województwo, gmina 
Bezik, Gemeinde 

 

 
 

WSPÓŁMAŁŻONEK 
EHEGATTE 

Nazwisko 
Name 

 
Imiona 
Vornamen 

 

 
Data i miejsce urodzenia 
Geburtsdatum und Ort 

 

 
Data zawarcia zw. małżeńskiego lub rozwodu  
Datum der Eheschließung oder Scheidung 

 

 
wdowiec / wdowa od:  
Verwitwet seit dem: 

 

 
 
 

DZIECI POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU 
Kinderzuschlag für 

Nazwisko i imiona dzieci 
Name und vornamen der Kinder 
 
 

Data urodzenia 
Geburtsdatum 

  

  

  

  

  

 

 

 

Miejscowość, data  
Ort, Datum 

 
Potwierdzenie przez Urząd 
Meldunkowy 
Bestätigung der Meldebehörde 

 

 



 
 

Machtiging  - Pełnomocnictwo 
 

 
De ondergetekende 
Ja, niżej podpisany 

 

Naam 
Nazwisko i imię 

 
Woonadres 

Adres zamieszkania 
 

Geboortedatum 
Data urodzenia 

 
Sofinummer 

(BSN) 
 

 
 
 

Machtigt hierbij tot wederopzeggens : 
Niniejszym upoważniam 
 

                                                              

Naam Gemachtigde 
Nazwa firmy ALL-TAX  

Adres Gemachtigde 
Adres firmy  

ul. Damrota 7,  45-064 Opole 
Polen 

 
tot het namens hem/haar vertegenwoordigen in zaken betreffende Nederlandse 
 inkomstenbelasting , met name het : 
do reprezentowania mnie w sprawach dotyczących holenderskiego podatku dochodowego , w tym : 
 
 

 indienen en ondertekenen van periodieke aangiften ; 

 wysyłania i podpisywania dokumentów ; 
 

 indienen van bezwaar- en beroepschriften ; 

 składania apelacji i zażaleń ; 
 

 in ontvangst nemen van alle correspondentie ; 

 otrzymywania korespondencji ;  
                                                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
.............................................................................................                                       ......................................................................... 
         Plaats , datum   /  Miejscowość, data                                                                handtekening van de klant  /  Podpis klienta  
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 Waarom dit formulier?

Heeft uw toeslagpartner geen burgerservicenummer en wilt u 
een toeslag aanvragen of wijzigen? Met dit formulier kunt u voor 
uw toeslag partner een burgerservicenummer aanvragen in 
twee situaties:
– U en uw toeslagpartner wonen in het buitenland.
–  U woont in Nederland en uw toeslagpartner woont in het 

buitenland. 

U kunt met dit formulier geen burgerservicenummer aanvragen 
voor uw kind. Dit krijgt u vanzelf als u kinderbijslag aanvraagt bij 
de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Invullen en opsturen
Vul dit formulier volledig in en stuur het samen met de bijlagen 
in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Belastingdienst/Kantoor Buitenland
Afdeling Klantregistratie
Postbus 29
6400 AA Heerlen
Nederland

Wij sturen uw verzoek door naar het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Zodra zij uw verzoek hebben 
behandeld, krijgt u bericht van hen. Na ontvangst van het 
burgerservicenummer kunt u een toeslag aanvragen of wijzigen.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op www.toeslagen.nl. Of bel de 
BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385. U kunt bellen 
van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en 
op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Verzoek
Burgerservicenummer toeslagpartner
Buitenland

1 Uw gegevens

Naam en voorletters 

Burgerservicenummer     

Geboortedatum 

Vul in als dd-mm-jjjj      –  – 

Straat en huisnummer 

Postcode en plaats      

Land 

Telefoonnummer 

2 Gegevens van uw toeslagpartner

Naam en voorletters 

Geboortedatum 

Vul in als dd-mm-jjjj      –  – 
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3 Bijlagen meesturen

Stuur de volgende bijlagen mee:
–  een kopie van een document waaruit blijkt wat de relatie is tussen u en uw toeslagpartner:
 –  als u getrouwd bent: een huwelijksakte
 –  als u geregistreerde partners bent: een partnerschapsakte
 –  als u samenwoont: een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract
–  een duidelijke kopie van een geldig paspoort/identiteitskaart van uw toeslagpartner
–  een door de gemeente afgegeven woonplaatsverklaring voor uw toeslagpartner 

Deze verklaring mag niet ouder zijn dan zes maanden. Als u allebei in het buitenland woont, moet uit de verklaring blijken 
dat u op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Let op!
–  Wij accepteren alleen documenten in het Nederlands, Engels of Duits. Is uw document in een andere taal opgesteld? 

Dan moet u zelf voor een vertaling zorgen.
−  Vermeld op iedere bijlage uw burgerservicenummer en voeg deze bij het formulier in de envelop. Gebruik geen nietjes of paperclips.
–  Wij nemen uw verzoek alleen in behandeling als u de gevraagde bijlagen meestuurt. Kunt u iets niet meesturen? 

Bel dan de BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385.

4 Ondertekening

Datum 

Vul in als dd-mm-jjjj   –  – 

Uw handtekening              Handtekening 
                  van uw toeslag- 
                  partner 
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