
 

 
 
Szanowny Kliencie, 
Dziękujemy za wybranie RT Tax do obsługi Twoich kwestii podatkowych w Danii! 
Zadbanie o podatki w Danii nigdy nie było łatwiejsze! Po prostu wykonaj kilka poniższych 
kroków: 

 
 

WYDRUKUJ wszystkie strony tego pliku 
 

PODPISZ przy znakach „X” i wypełnij Formularz Rejestracyjny oraz Formularz Zwrot Podatku 
 

SKOMPLETUJ poniższe dokumenty: 
 

1) Årsopgørelse (jeśli posiadasz) – jest to roczne rozliczenie podatkowe, wystawiane przez duński 
SKAT na koniec roku podatkowego; 

2) Oplysningsseddel – dokument wystawiany przez pracodawcę na koniec roku rozliczeniowego, 
podsumowujący uzyskany dochód i zapłacony podatek. Jeśli nie posiadasz tego dokumentu, 
możesz dostarczyć ostatni odcinek wypłaty (Lønseddel); 

3) Umowa o pracę z duńskim pracodawcą (jeżeli ją posiadasz); 

4) Kopia twojego paszportu bądź dowodu osobistego. 

 
Aby rozpocząć procedurę zwrotu dodatku urlopowego należy przedstawić list z Feriekonto lub 
ostatni payslip, który zawiera podstawowe informacje dotyczące dodatku urlopowego. 
 

UWAGA: Jeśli nie masz żadnego z tych dokumentów - żaden problem! Mimo to prześlij 
dokumenty! Pozyskamy je za Ciebie! 
 
 
 

 

 PRZEKAŻ WSZYSTKIE TWOJE DOKUMENTY DO RT TAX! 
 
Przynieś lub wyślij wszystkie dokumenty do: 

 
 
RT Tax 
Centrum Kwiatkowskiego 
ul. 10 Lutego 16 lok. A4.2 
81‐364 Gdynia 

 
 
 
 

Info: Pokrywamy koszty wszystkich przesyłek kurierskich DPD wysłanych na adres siedziby naszej firmy. 
Zadzwoń do nas (+48 58 621 13 60) i umów kuriera bezpłatnie. 
 

 
 

TERAZ MOŻESZ SIĘ ZRELAKSOWAĆ! ZROBIŁEŚ SWOJE! MY ZROBIMY RESZTĘ! 
 



 
 
 
 
 

Po wysłaniu przez Ciebie wszystkich wymaganych dokumentów do przedstawiciela RT Tax, 
skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia Twoich podatków w Danii i innych kwestii. 
 
W zależności od usług, których będziesz potrzebować, poprosimy Cię o uiszczenie stosownej 
opłaty. 
 
Po zaksięgowaniu wpłaty wykonamy usługi i poinformujemy o postępach.  

 
 
 
 
 
 

Okres procedury danej usługi w Danii zależy od świadczonej usługi i jej złożoności. Zależy to 

również od tego, jakie dokumenty dostarczył klient i jak szybko władze Danii zajmą się daną 

sprawą. Zwykle okres ten wynosi od 75 do 120 dni od daty wpłynięcia dokumentów do biura 

przetwarzania RT Tax. 

 

 
 
 
 
 

Składanie deklaracji podatkowej – 300 PLN.  
 
Korekty deklaracji – 450 PLN. 
 
Redukcja / wyeliminowanie zadłużenia – 450 PLN. 
 
Zwrot dodatku urlopowego: 

Z NemID (formularz wniosku o zwrot dodatku urlopowego online) – 230 PLN. 
Bez NemID (formularz wniosku o zwrot dodatku urlopowego w formie papierowej)        
– 320 PLN. 
 

Podanie konta bankowego w Nemkonto  
Z NemID: Podanie konta bankowego do Nemkonto online – 230 PLN. 
Bez NemID: Podanie konta bankowego do Nemkonto w formie papierowej – 320 PLN. 

 
Wyrejestrowanie z rejestru krajowego / aktualizacja nowego adresu – 230 PLN. 

 



Imię i nazwisko: Adres:

Data urodzenia _______r./_____m./_____d. (korespondecyjny)

Nr telefonu:

Adres e-mail:

CPR number (Osobisty Numer Identyfikacyjny, 10 cyfr):

Zaznacz usługę lub usługi, którymi jesteś zainteresowany:

Wypełnienie deklaracji podatkowej.

Korekty deklaracji, redukcja/eliminacja zadłużenia.

Refundacja dodatku urlopowego.

Zwrot zamrożonego świadczenia urlopowego.

Czy chciałbyś złożyć wniosek o zasiłek na dziecko (Børnepenge) za pośrednictwem naszej firmy? Tak  Nie

Adres, który podałeś/aś w duńskim rejestrze krajowym (Folkeregisteret) przy wyjeździe z Danii:

Czy zgłosiłeś swój wyjazd z Danii? Tak  Nie

Czy nadal pracujesz w Danii? Tak  Nie

Proszę wymień wszystkie wyjazdy i przyjazdy do/z Danii, za wyjątkiem krótkich wakacji:

Przyjazd _______r./_____m./_____d. Wyjazd _______r./_____m./_____d.

Przyjazd _______r./_____m./_____d. Wyjazd _______r./_____m./_____d.

Czy posiadasz aktywne konto bankowe w Danii? Tak  Nie

Czy zostało dla Ciebie otwarte NemKonto? Tak  Nie Nie wiem, co to jest

Czy chcesz zmienić swoje konto w NemKonto? Tak  Nie

Czy posiadasz login i hasło do NemID, MIT ID lub TastSelv?

NemID MIT ID TastSelv Nie posiadam

Usługa jest wymagana, jeśli urząd skarbowy nie wydał rocznego rozliczenia podatkowego ("Arsopgorelse"). Co roku do 1 lipca należy 
złożyć deklarację za rok poprzedni.

Usługę świadczymy w sytuacji, gdy deklaracja podatkowa wymaga korekt w celu zastosowania różnych ulg podatkowych lub gdy 
korekty są wymagane z powodu niezgodności informacji w Duńskim Urzędzie Skarbowym (dochody, zapłacone podatki, okresy 
zatrudnienia). Dzięki korektom deklaracji kwota nadpłaty może być wyższa, zadłużenie może zostać zmniejszone lub zlikwidowane.

Każdy, kto pracował w Danii, wypracowywał dodatek urlopowy. Jeśli przestałeś pracować i nie wykorzystałeś swojego urlopu, możesz 
otrzymać zwrot pieniędzy za urlop. Istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie urlopowe w ciągu 1 roku po zakończeniu roku 
urlopowego. Ważne: Należy dodać wszystkie listy z "Feriekonto" lub innych funduszy urlopowych.

Osoby zatrudnione w Danii w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2020, które nie zdążyły w terminie skorzystać z należnego urlopu, nadal mają 
swój urlop w postaci „zamrożonej“ i przekazanej na specjalny Fundusz. Jeżeli już nie pracujesz w Danii, możesz ubiegać się o te 
pieniądze teraz, zamiast czekać na osiągnięcie wieku emerytalnego w Danii.
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U ilu pracodawców byłeś/aś zatrudniona w Danii?

Należy wymienić WSZYSTKICH PRACODAWCÓW. Podanie błędnej lub niekompletnej informacji, może spowodować trudności w odzyskaniu podatku.

Jeśli miałeś/aś więcej niż 3 pracodawców, podaj informacje na temat zatrudnienia na osobnej kartce.

1. Firma: Tel./Fax:

Adres: E-mail:

Odległość z miejsca zamieszkania do pracy ________ km
Okres pracy od:______r /____m /____d do ______r /____m /____d

2. Firma:

Adres:

Tel./Fax:

E-mail:

Odległość z miejsca zamieszkania do pracy ________ km
Okres pracy od:______r /____m /____d do ______r /____m /____d

3. Firma:

Adres:

Tel./Fax:

E-mail:

Odległość z miejsca zamieszkania do pracy ________ km
Okres pracy od:______r /____m /____d do ______r /____m /____d

Czy Twój pracodawca opłacił lub zapewnił Ci zakwaterowanie lub bezpłatny posiłek? Tak  Nie

Czy Twój pracodawca pokrył koszty podróży z domu w Danii 

do miejsca pracy lub udostępnił Ci samochód służbowy? Tak  Nie

Podpisując niniejszy formularz, oświadczam, że wszystkie informacje Podpis: X
przeze mnie dostarczone w niniejszym formularzu są prawdziwe i kompletne. Data: X

Uwagi klienta:

Uwagi RT Tax:

1             2             3             4             5                    więcej niż 5
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WAŻNE! Jeżeli posiadasz konto bankowe w Danii, Twój zwrot może zostać przelany na to konto. Powinieneś/Powinnaś
się upewnić, że rachunek bankowy jest nadal aktywny i masz do niego dostęp lub możesz go zamknąć.

Dane osobowe:
(Proszę, nie używaj polskich znaków) (Imię, Drugie imię, Nazwisko)

Adres pocztowy:
(ulica, numer domu, numer mieszkania lub pokoju)

(województwo, wieś lub miasto)

(kod pocztowy i państwo)

WAŻNE:   
● NUMER KONTA BANKOWEGO, KTÓRY PODASZ PONIŻEJ, ZOSTANIE DODANY DO NEMKONTO.
● NEMKONTO to system, z którego korzystają różne duńskie władze w celu uzyskania informacji o Twoim osobistym koncie
bankowym w celu przekazania Ci zwrotu podatku, zwrotu dodatku urlopowego, zasiłku na dziecko, zasiłku dla 
bezrobotnych i innych świadczeń, które są Ci należne.
● Jeśli masz duńskie konto bankowe, zostanie ono automatycznie przypisane do NEMKONTO. Możesz dodać lub 
zmienić swoje konto bankowe w NEMKONTO w dowolnym momencie. Dodanie nowego konta może zająć do 16 tygodni.

SZCZEGÓŁY BANKU BENEFICJENTA

NUMER KONTA BANKOWEGO (IBAN):

WALUTA KONTA:

PEŁNE DANE WŁAŚCICIELA KONTA:
(IMIĘ,DRUGIE IMIĘ, NAZWISKO-dokładne dane, jakie znajdują się na na Twoim rachunku bankowym)

NAZWA BANKU:

Podpisując ten dokument, zapewniam, że wszystkie informacje Podpis: X
podane przeze mnie w tym formularzu są poprawne i kompletne.
Zgadzam się ze wszystkimi warunkami i zasadami zawartymi Data: 2 0  _   _  /  _   _  /  _   _  
w tym formularzu.

Dane Twojego banku:



POWER OF ATTORNEY 
 

 

I, the undersigned ___________________________________ CPR nr._____________________ residing at 

____________________________________________________________________ (hereinafter referred to as the 

“Principal”), hereby grant a power of attorney to the company, Unidata, Inc. its officers and / or employees with 

its registered address at Ozeskienes 15, Kaunas LT-44254, Lithuania, (hereinafter referred to as the “Agent”), to 

sign, verify and file all the principal’s individual holiday allowance (Feriepenge). On the basis of this power of 

attorney Unidata, Inc. its officers and/or employees are given the authority:  

1. To act as an agent in dealing with the Principal’s individual Denmark holiday allowance (Feriepenge) 

applications for the  years ………… - …………. .  

2. To use own postal address on the Principal’s holiday allowance (Feriepenge). To receive all correspondence 

from the Denmark Holiday allowance (Feriepenge) Authorities.  

The undersigned does hereby appoint Unidata, Inc officers and / or employees as his/her attorney to receive, 

endorse, and collect cheques payable to the order of the undersigned. All rights, powers and authority of Unidata, 

Inc its officers and / or employees to exercise the prerogatives granted herein shall commence and be in full force 

and effect and remain in full force and effect for a period of twenty four months of the date of its signing.  

 

 

 

Date: ______________________________________________  

Signature of the Principal: X___________________________ 
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giver hermed Skattestyrelsen tilladelse til, at alle henvendelser fra Skattestyrelsen til mig også sendes til:/

hereby authorise the Danish Tax Agency to send all communication from the Danish Tax Agency to
both me and to:

Samtykkeerklæring/
Declaration of consent

Blanket om samtykke til at Skattestyrelsen retter henvendelse til en partsrepræsentant/

Declaration of consent for the Danish Tax Agency to contact an agent representing a party

Undertegnede:/I:

Navn/Name

Adresse/Address

CPR-/CVR-nr./

Civil reg. no./Central business reg. no.

• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •

Dato/Date Underskrift/Signature

som er min repræsentant i forhold til Skattestyrelsen. Denne tilladelse gælder, indtil Skattestyrelsen

har modtaget underretning om, at tilladelsen er tilbagekaldt./

who represents me in relation to the Danish Tax Agency. This authorisation is in effect until the
Danish Tax Agency have been notified of its revocation. 

Repræsentantens navn/Name of representative

Adresse/Address

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration



Signature

 

to another account you have to send us a perfect copy of your passport/drivers licence attached to this 

 

Bank in Europe

Bank in other countries



Telefonnummer 

72 22 27 95

Name and address 

Name und Adresse 

Imie, nazwisko, adres 

Navn og adresse
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Civil reg. no. 

Personenkennnummer 

PESEL 

Personnummer

Mail via 

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet 

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

Date 

Datum  

Data 

Dato

Signature 

Unterschrift 

Podpis  

Underskrift

Contact phone number 

Telefonnummer für evtl. Rückfragen 

Numer telefonu, pod ktorym mozna kierowac ewentualne pytania 

Telefonnummer hvortil evt. henvendelse kan rettes

You are responsible for ensuring that the information declared is accurate and complete. 
Es ist Ihre Verantwortung, dass die Informationen in der Steuererklärung vollständig und korrekt sind. 
To jest twoj obowiazek i zapewnienie, ze podane informacje sa kompletne i prawidlowe. 
Det er dit ansvar, at de oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.

Deduction for transport between home and work 

Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy 

Befordringsfradrag

Travel expenses (deduction for food and accomodation), cannot exceed DKK 28,600 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung, maximal 28.600 kr. 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia, maksymalnie 28.600 kr. 

Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst 28.600 kr.)

Amounts in DKK 
Beträge in DKK 

Kwota w duńskich koronach 
Beløb i kroner

Box 
Rubryka 

Rubrik Felt nr.

2020

Supplementary information to the tax assessment notice for 2020 
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid 2020 
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego za 2020 
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen for 2020 

Please fill in the periods of employment: 

Bitte hier die Beschäftigungszeiträume eintragen: 

O okresach zatrudnienia w Danii poinformuj w tym miejscu: 

Oplys om arbejdsperioder i Danmark her: 

Side 1/2

69 722:9

53 429

51 417

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

If you are liable to pay tax to Denmark for a shorter period than one year: 

Do you wish to have your income in Denmark converted into income for the full year 

and combined with your personal allowance? 

If “Yes”, mark with an X.

• • • • • • •

Ved skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år: 

Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst? 

Hvis ja, sæt X

Falls Sie nicht das ganze Jahr in Dänemark gearbeitet haben und den persönlichen 

Steuerfreibetrag beantragen möchten, Setzen Sie eine Markierung X.

Jeśli pracowali Państwo w Danii w okresie krótszym niż rok, należy zaznaczyć X, 

jeżeli chcieliby Państwo uzyskać kwotę wolną od podatku.

• • • • • • •

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

.
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Telefonnummer 

72 22 27 95

Name and address 

Name und Adresse 

Imie, nazwisko, adres 

Navn og adresse
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Civil reg. no. 

Personenkennnummer 

PESEL 

Personnummer

Mail via 

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet 

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

Date 

Datum  

Data 

Dato

Signature 

Unterschrift 

Podpis  

Underskrift

Contact phone number 

Telefonnummer für evtl. Rückfragen 

Numer telefonu, pod ktorym mozna kierowac ewentualne pytania 

Telefonnummer hvortil evt. henvendelse kan rettes

You are responsible for ensuring that the information declared is accurate and complete. 
Es ist Ihre Verantwortung, dass die Informationen in der Steuererklärung vollständig und korrekt sind. 
To jest twoj obowiazek i zapewnienie, ze podane informacje sa kompletne i prawidlowe. 
Det er dit ansvar, at de oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.

Deduction for transport between home and work 

Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy 

Befordringsfradrag

Travel expenses (deduction for food and accomodation), cannot exceed DKK 29,300 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung, maximal 29.300 kr. 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia, maksymalnie 29.300 kr. 

Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst 29.300 kr.)

Amounts in DKK 
Beträge in DKK 

Kwota w duńskich koronach 
Beløb i kroner

Box 
Rubryka 

Rubrik Felt nr.

2021

Supplementary information to the tax assessment notice for 2021 
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid 2021 
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego za 2021 
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen for 2021 

Please fill in the periods of employment: 

Bitte hier die Beschäftigungszeiträume eintragen: 

O okresach zatrudnienia w Danii poinformuj w tym miejscu: 

Oplys om arbejdsperioder i Danmark her: 

Side 1/2

69 722:9

53 429

51 417

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

If you are liable to pay tax to Denmark for a shorter period than one year: 

Do you wish to have your income in Denmark converted into income for the full year 

and combined with your personal allowance? 

If “Yes”, mark with an X.

• • • • • • •

Ved skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år: 

Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst? 

Hvis ja, sæt X

Falls Sie nicht das ganze Jahr in Dänemark gearbeitet haben und den persönlichen 

Steuerfreibetrag beantragen möchten, Setzen Sie eine Markierung X.

Jeśli pracowali Państwo w Danii w okresie krótszym niż rok, należy zaznaczyć X, 

jeżeli chcieliby Państwo uzyskać kwotę wolną od podatku.

• • • • • • •

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

.
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Telefonnummer 

72 22 27 80

Name and address 

Name und Adresse 

Imie, nazwisko, adres 

Navn og adresse

04.069  EN/DE/PL/DK

20
23
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Civil reg. no. 

Personenkennnummer 

PESEL 

Personnummer

Mail via 

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet 

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

Date 

Datum  

Data 

Dato

Signature 

Unterschrift 

Podpis  

Underskrift

Contact phone number 

Telefonnummer für evtl. Rückfragen 

Numer telefonu, pod ktorym mozna kierowac ewentualne pytania 

Telefonnummer hvortil evt. henvendelse kan rettes

You are responsible for ensuring that the information declared is accurate and complete. 
Es ist Ihre Verantwortung, dass die Informationen in der Steuererklärung vollständig und korrekt sind. 
To jest twoj obowiazek i zapewnienie, ze podane informacje sa kompletne i prawidlowe. 
Det er dit ansvar, at de oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.

Deduction for transport between home and work 

Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy 

Befordringsfradrag

Travel expenses (deduction for food and accomodation), cannot exceed DKK 30,500 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung, maximal 30.500 kr. 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia, maksymalnie 30.500 kr. 

Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst 30.500 kr.)

Amounts in DKK 
Beträge in DKK 

Kwota w duńskich koronach 
Beløb i kroner

Box 
Rubryka 

Rubrik Felt nr.

2023

Supplementary information to the tax assessment notice for 2023 
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid 2023 
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego za 2023 
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen for 2023

Please fill in the periods of employment: 

Bitte hier die Beschäftigungszeiträume eintragen: 

O okresach zatrudnienia w Danii poinformuj w tym miejscu: 

Oplys om arbejdsperioder i Danmark her: 

Side 1/2

69 722:9

53 429

51 417

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

If you are liable to pay tax to Denmark for a shorter period than one year: 

Do you wish to have your income in Denmark converted into income for the full year 

and combined with your personal allowance? 

If “Yes”, mark with an X.

• • • • • • •

Ved begrænset skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år: 

Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst? 

Hvis ja, sæt X

Falls Sie nicht das ganze Jahr in Dänemark gearbeitet haben und den persönlichen 

Steuerfreibetrag beantragen möchten, Setzen Sie eine Markierung X.

Jeśli pracowali Państwo w Danii w okresie krótszym niż rok, należy zaznaczyć X, 

jeżeli chcieliby Państwo uzyskać kwotę wolną od podatku.

• • • • • • •

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

Fra (dato) Til (dato)

Fra (dato) Til (dato)

Fra (dato) Til (dato)

.
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Information to the Danish Tax Agency about residence etc. when leaving Denmark

Emigration

The address you are leaving CPR no. (civil reg. no.)

Name

Spouse

Date of departure Spouse’s date of departure

Address in the country you are moving to

E-mail

Remember to inform your municipality that you are moving and to give them your
contact address, if any.

The reason why you are leaving Denmark

Education Au pair

Short working
assignment

Do you still own/rent a residence in Denmark while you are staying abroad?

No Yes

Period

- or has your residence been put up for sale? If so, please

enclose/attach sales agreement

If yes, please state from which date and for how long a period
(documentation, lease or similar must be encolsed/attached)

If yes, which type?

(house, appartment or room) 

No Yes

If you have sold or abandoned your

residence, state the date:

If you have kept the residence, please state if you have temporarily rented it out to others while you are abroad?

No Yes

Period

No Yes

Do you own real property, business enterprises, investment units or shares in Denmark?

Do you still have income from Denmark, for example state education grants (SU), unemployment benefits

from an unemployment fund, leave benefits, pensions, early retirement benefits or other benefits?

Are you employed by the EU, UN, NATO or a similar organisation? 

If yes, enclose/attach documentation

If you still have income from Denmark (if you ticked “Yes” in the box above),
do you agree that you are still liable to pay tax on this income in Denmark
after you left Denmark (that you are subject to limited tax liability)?

Your contact phone numer

No Yes

No Yes

No Yes

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •

Date Signature of the
person leaving

Have you been stationed by a Danish public authority?

If yes, encolse/attach documentation

Have there been any extraordinary contributions to company pension schemes within the last 5 or 10 years?

No Yes

Please submit the form either by attaching it in an e-mail via E-tax (TastSelv) or sending it by post to: 

Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing, Denmark

Is your spouse, if any, employed by the EU, UN, NATO or a 

similar organisation?

No Yes

Has your spouse, if any, been stationed by a Danish public authority?

No Yes

Did you exercise share options/receive options to purchase shares, for example as part of your employment?

Do you think that your full tax liability to Denmark ended when you left Denmark?

No Yes If yes, encolse/attach documentation

No Yes

If yes, state the address of the property, business CVR no. (cen-
tral business reg. no.) or name of investment units or shares

No Yes

(if you submit the form via E-tax (TastSelv),
no signature is necessary)

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration
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Send to 

Lønmodtagernes Feriemidler  
Kongens Vænge 8 
DK-3400 Hillerød 

 

Application for the payment of holiday funds in the event of early retirement or leaving 
Denmark.  

 
You need to use this form to apply for the payment of holiday funds if you do not have NemID. 
You can apply for the payment of holiday funds for the period 1 September 2019 to 31 August 2020 if you have 
accrued holiday under the Danish Holiday Act for the whole of or part of the period. If the application is approved, we 
will calculate your payment on the basis of information from your employer(s) for that period. 
 
How to apply 
• Fill out and sign the form. Remember to attach the needed documentation. 
• Send the form to Lønmodtagernes Feriemidler, Kongens Vænge 8, DK-3400 Hillerød. 

 
Please note that you will be applying for payment of your entire savings in Lønmodtagernes Feriemidler. The 
application cannot be cancelled once the fund has calculated the payment. If you have previously been paid some of 
your holiday funds, they will have been deducted from your savings.  

 

Your information 
Name Civil registration number 

Address Telephone number 

Tax liability 

(mark with X) 

 I pay regular Danish taxes 

 I have special tax conditions (if you select this, you must fill out page 2) 

 
 Situation Documentation that you need to send with the application 

 
Disability pension 

• Documentation for being entitled to a disability pension (for example, letter granting you the pension 
or a payment letter) 

 
Senior pension 

• Documentation for being entitled to a senior pension (for example, letter granting you the pension or 
a payment letter) 

 
Early pension 

• Documentation for being entitled to an early pension (for example, letter granting you the pension or 
a payment letter) 

 
Early retirement 
pension 

• Documentation for having left the labour market (for example, letter of termination/resignation) 
• Documentation for being entitled to an early retirement pension (for example, letter granting you the 

pension or a payment letter) 
 

Flexible employment 
scheme (fleksydelse) 

• Documentation for having left the labour market (for example, letter of termination/resignation) 
• Documentation for being entitled to the flexible employment scheme (for example, letter of 

termination/resignation or a payment letter) 
 

Paid old-age pension 
benefits 

• Documentation for having left the labour market (for example, letter of termination/resignation) 
• Documentation for being entitled to old-age pension benefits (for example, letter granting the benefits 

or a payment letter) 
 

Left Denmark 
• Documentation for having left the Danish labour market (for example, letter of termination/resignation) 
• Documentation for having resided outside of Denmark for at least six months 

 

Legal declaration 
I hereby solemnly declare that I have left the Danish labour market 
Date Applicant’s signature 

 
Lønmodtagernes Feriemidler collects information that is relevant to processing the application and passes on this information to, for example, 
unemployment insurance funds and municipalities. The payment of holiday funds may have an impact on the payment of your public benefits, 
such as welfare benefits, pension and rent subsidies. If you are in doubt, you should contact the scheme that pays the benefit. 

 

We process your application within 6 weeks. When we have processed your application, you will get a letter with the detailed 
information about your payment. Please note that you will be notified if your application is rejected. If you have questions 
concerning your case, please contact Lønmodtagernes Feriemidler by calling +45 70 11 41 00. 

5 800 007 lfmgb 
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Umowa o świadczenie usług nr __________ 
Gdynia, 20  _ _   r / _ _  m / _ _  d 
 
Strony Umowy, RT Tax Sp. z o.o., ul. 10 Lutego 16 lok. A4.2, 81-364 Gdynia, kod podmiotu NIP: 586-225-67-11, reprezentowana przez 
Menadżer oddziału głównego Darię Wiśniewską na podstawie Statutu Spółki (zwana dalej Wykonawcą), oraz  
 
____________________________________________________________________________________________, (zwana dalej 
Zleceniodawcą), zawarły poniższą umowę (zwaną dalej Umową lub niniejszą Umową):  
 
Artykuł 1. Przedmiot Umowy 
1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca będzie świadczył usługi związane z wypełnianiem i składaniem deklaracji podatku 

dochodowego lub innych dokumentów, a także usługi administracyjne i doradcze na rzecz Zleceniodawcy w celu uzyskania nadpłaty 
podatkowej lub świadczeń socjalnych od zagranicznych organów państwowych. 

2. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane do świadczenia usługi oraz dokonać płatności za 
świadczone usługi. 

 
Artykuł 2. Zawarcie i ważność Umowy 
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania i pozostaje w mocy do czasu wypełnienia wszystkich zawartych w niej 

zobowiązań.  
2. Niniejsza Umowa może być zmieniana lub uzupełniana jedynie w drodze pisemnego porozumienia między stronami Umowy. 
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest nieważne lub zostanie uznane za nieważne, fakt ten nie unieważnia całej 

Umowy. 
 
Artykuł 3. Zobowiązania Stron 
1. Zleceniodawca: 

a) dostarczy Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz dokładne, prawidłowe informacje wymagane do świadczenia usług; 
b) powiadomi Wykonawcę niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych) o wszelkich zmianach w podanych informacjach, a 

także o zmianie danych osobowych, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, konta i danych bankowych - niezwłocznie; 
c) zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane usługi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania danych do przelewu 

bankowego i prześle Wykonawcy e-mailem dowód wpłaty; 
d) będzie przestrzegać zobowiązania do zachowania poufności określonego w niniejszej Umowie. 

2. Zleceniodawca oświadcza i zgadza się, że: 
a) Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczenia i nie będzie świadczyć żadnych usług, dopóki Zleceniodawca nie zapłaci w całości 

za usługi z góry lub nie dostarczy Wykonawcy kopii dowodu wpłaty; 
b) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedzi i decyzje przekazane przez władze zagraniczne; 
c) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest w stanie kontrolować terminów udzielania odpowiedzi i zapytań przez organy 

zagraniczne. 
3. Wykonawca: 

a) będzie przestrzegać przyjętych zobowiązań w taki sposób, aby ich wykonanie leżało w najlepszym interesie Zleceniodawcy; 
b) na żądanie Zleceniodawcy przekaże Zleceniodawcy żądane informacje dotyczące wykonania niniejszej Umowy nie później niż w 

terminie 10 dni; 
c) przyjmie dostarczone przez Zleceniodawcę dokumenty, informacje i ich zmiany i je przetworzy; 

 
Artykuł 4. Zasady i warunki świadczenia Usług 
1. W celu wykonania niniejszej Umowy, Zleceniodawca wystawi Pełnomocnictwo w przewidzianej formie, umożliwiające Wykonawcy 

wykonanie czynności związanych ze świadczoną usługą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za skorzystanie z 
Pełnomocnictwa wyłącznie w interesie Zleceniodawcy i wyłącznie dla osiągnięcia celu określonego w niniejszej Umowie. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy przez czas trwania postępowania w związku ze świadczoną usługą. 
Czas trwania postępowania w związku z usługą, która ma być świadczona, zależy od czasu trwania czynności podejmowanych przez 
właściwy organ państwa obcego. Termin wykonania usługi zgodnie z deklaracją Wykonawcy będzie terminem wstępnym, powtarzającym 
się w praktyce i może nie odpowiadać określonemu terminowi wykonania niniejszej Umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje: 
a) 300 zł (z VAT) w przypadku wykonania usługi związanej ze złożeniem zeznania podatkowego (Årsopgørelsen) do organu 

podatkowego Danii; 
b) 450 zł (z VAT) w przypadku wykonania usługi w związku ze złożeniem skorygowanego zeznania podatkowego (Årsopgørelsen) do 

organu podatkowego Danii; 
c) 230 zł (z VAT) z NemID lub 320 zł (z VAT) bez NemID w przypadku wykonania usługi związanej ze złożeniem dokumentów o 

zwrot dodatku urlopowego [Feriepenge] do organu duńskiego (opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli zwrot dodatku urlopowego nie 
zostanie wydany nie z winy Wykonawcy); 

d) 230 zł (z VAT) z NemID lub 320 zł (z VAT) bez NemID w przypadku świadczenia usługi związanej z aktywacją rachunku 
bankowego jako Nemkonto na rzecz organu duńskiego; 

e) 230 zł (z VAT) w przypadku wykonania usługi związanej z wyrejestrowaniem z rejestru krajowego lub aktualizacją nowego adresu 
do Duńskiego Rejestru Krajowego (Folkeregisteret); 

f) 600 zł (z VAT) w przypadku świadczenia usługi związanej z otrzymaniem zasiłku na dziecko w Danii (Børne – og ungeydelse); 
g) 320 zł (z VAT) w przypadkach, gdy była świadczona usługa związana ze złożeniem do organów duńskich dokumentów o zwrot 

zamrożonego świadczenia urlopowego (opłata nie podlega zwrotowi w przypadku niewydania refundacji zamrożonego świadczenia 
urlopowego nie z winy Wykonawcy); 

h) 100 zł (z VAT) w przypadku wykonania usługi w związku z odzyskaniem formularza Oplysningsseddel z Danii. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 4 pkt. 3, naliczane jest za każdy rok podatkowy, każdy odzyskany dokument, każdą 

deklarację podatkową lub wykonaną usługę. 
5. Umowa wchodzi w życie dopiero po podpisaniu Umowy przez obie strony i po zapłacie Wykonawcy w całości z góry za wykonane 
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usługi. 
6. W przypadku, gdy władze Danii odmówią zmniejszenia zadłużenia Zleceniodawcy lub zapłaty nadpłaty podatku dochodowego w trakcie 

usługi korekty deklaracji podatkowej nie z winy Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zleceniodawcy połowę opłaty za usługę uiszczonej 
przez Zleceniodawcę. 

7. W przypadku, gdy władze Danii odmówią przyznania zasiłku na dziecko nie z winy Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zleceniodawcy 
połowę opłaty za usługę uiszczonej przez Zleceniodawcę. 

 
Artykuł 5. Płatność z tytułu opłat i kar 
1. Jeżeli Zleceniodawca jednostronnie wypowie umowę lub odmówi wykonania niniejszej Umowy z przyczyn innych niż rażące naruszenie 

Umowy przez Wykonawcę, Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy opłatę karną w wysokości 200 zł (z VAT). W takim przypadku 
Zleceniodawca pokryje również inne wydatki Wykonawcy, tj. wszelkie szkody, które powstały przed otrzymaniem wypowiedzenia 
Umowy, oraz rekompensatę za inne straty poniesione przez Wykonawcę.  

2. Jeżeli Wykonawca jednostronnie wypowie umowę lub odmówi wykonania niniejszej Umowy w wyniku naruszenia umowy przez 
Zleceniodawcę, Zleceniodawca zapłaci rekompensatę na rzecz Wykonawcy w wysokości ½ całości opłat, ale nie mniej niż 200 zł (z 
VAT), W takim przypadku Zleceniodawca pokryje również inne wydatki Wykonawcy, tj. powstały przed otrzymaniem wypowiedzenia 
Umowy, oraz rekompensatę za inne straty poniesione przez Wykonawcę.  

 
Artykuł 6. Odpowiedzialność 
1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy za autentyczność dostarczonych dokumentów i poprawność informacji. 
2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy za należyte (terminowe) powiadomienie o wszelkich zmianach w 

informacjach przekazanych Wykonawcy, a także o zmianie danych osobowych, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, 
konta i danych bankowych Zleceniodawcy. 

3. Zleceniodawca ponosi również odpowiedzialność wobec Wykonawcy za wszelkie inne naruszenia niniejszej Umowy. 
4. Odpowiedzialność Wykonawcy powstaje tylko w przypadku jego winy. 
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wartość kwoty zapłaconej przez zagraniczny organ (agencję) państwową. Wykonawca nie 

jest zobowiązany do żądania od odpowiedniego organu (agencji) państwa obcego dokonania dodatkowej płatności lub / i wszczęcia sporu 
w związku z taką płatnością i / lub jej wartością. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za wartość jakiegokolwiek świadczenia ani za ostateczny czas trwania 
świadczonej usługi. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za zapłatę jakiegokolwiek świadczenia lub za końcowy rezultat usługi, 
jeżeli Zleceniodawca nie był uprawniony do świadczenia lub pod warunkiem, że Zleceniodawca nie zastosował się do postanowień ustępu 
1 Artykułu 3 niniejszej Umowy lub zastosował się do niej we właściwy sposób. 

8. Jeżeli Zleceniodawca naruszy postanowienia ustępu 2 (c) Artykułu 3 niniejszego Regulaminu, zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 54 
EUR (z VAT). 

 
Artykuł 7. Jednostronne wypowiedzenie Umowy 
1. Wykonawca ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy na drodze pozasądowej w wyniku istotnego naruszenia 

Umowy przez Zleceniodawcę, tj., jeżeli Zleceniodawca naruszy którykolwiek z podpunktów ustępu 1 Artykułu 3 niniejszej Umowy. 
2. Zleceniodawca ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy na drodze pozasądowej, jeżeli Wykonawca naruszy 

którykolwiek z podpunktów ustępu 3 Artykułu 3 oraz jeżeli Wykonawca nie złożył jeszcze deklaracji Zleceniodawcy dotyczącej zwrotu 
podatku dochodowego do właściwego organu (agencji) państwa obcego. 

3. Wykonawca ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy na drodze pozasądowej, jeżeli złożył pisemny wniosek do właściwego 
organu państwa obcego, a po upływie trzech miesięcy od tego czasu właściwy organ państwa obcego nie udzielił informacji w związku z 
zakończeniem procedury uzyskania wypłaty świadczenia i nie wypłacił należnego Zleceniodawcy świadczenia. 

4. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu oryginałów dokumentów Zleceniodawcy; musi jednak 
dostarczyć kopie dokumentów, jeśli takie były przechowywane. 

 
Artykuł 8. Zobowiązanie do zachowania poufności 
1. Niniejsza Umowa, jej istnienie i treść, a także wszelkie inne pisemne, ustne lub innego rodzaju informacje i dokumenty, bezpośrednio lub 

pośrednio związane z Umową, są poufne; a Strony zobowiązują się do nieujawniania ich żadnym innym stronom i powstrzymają się od 
wykorzystywania ich w swojej działalności lub udostępniania ich innym stronom, z wyjątkiem przypadków, w których takie informacje 
zostały pozyskane ze źródeł publicznych lub były w inny sposób znane opinii publicznej, gdzie ujawnienie takich informacji jest 
konieczne w celu wypełnienia zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, lub gdy ujawnienie takich informacji jest obowiązkowe na 
mocy obowiązujących przepisów. Strona, która naruszyła zobowiązanie do zachowania poufności, zapłaci drugiej stronie rekompensatę 
w wysokości 180 EUR (z podatkiem VAT) za ujawnienie informacji i zrekompensuje Wykonawcy straty nie później niż w ciągu 5 dni 
roboczych od stwierdzenia naruszenia.  

 
Artykuł 9. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów 
1. Do niniejszej Umowy stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Sąd 

Rejonowy w Gdyni zgodnie z przepisami dotyczącymi jurysdykcji obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Artykuł 10. Okoliczności siły wyższej 
Strona będzie zwolniona z odpowiedzialności finansowej w związku z jakimkolwiek opóźnieniem lub niewykonaniem zobowiązań w 
całości lub w części, jeżeli jest to spowodowane nadzwyczajnym zdarzeniem, któremu nie można było zapobiec (siła wyższa). Na 
przykład decyzje organów państwowych lub rządowych lub gmin, niepokoje polityczne, ogłoszone lub niezgłoszone strajki, wojny lub 
inne konflikty zbrojne, pożary, powodzie, inne klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne wydarzenia, które miały wpływ na działalność 
strony i które wystąpiły po podpisaniu Umowy, a których strona nie mogła przewidzieć, racjonalnie uniknąć lub kontrolować. 
 

Artykuł 11. Ochrona danych osobowych 
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1. Wykonawca (administrator danych), przy wdrażaniu wymagań prawnych w uzasadnionym celu: (I) należyte wykonanie usług w ramach 
Umowy (zawarcie, wykonanie umowy), (II) niezbędna komunikacja ze Zleceniodawcą (III) ochrona praw i interesy własne i osób trzecich, 
(IV) analizy statystyczne; będzie przetwarzał dane osobowe Zleceniodawcy (uzyskane od Zleceniodawcy lub innych osób, w tym między 
innymi od właściwych organów zagranicznych, pracodawców Zleceniodawcy), które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy są następujące, odpowiednio: (I) przetwarzanie danych osobowych 
jest niezbędne do wykonania umowy lub prawnego zobowiązania Wykonawcy do uzyskania nadpłaty lub korzyści, udzielenia ulgi, 
wypełnienia obowiązków podatkowych; (II) prawnie uzasadniony interes - zapewnienie Zleceniodawcy odpowiednich usług; (III) 
uzasadniony interes - w celu ochrony praw i interesów Wykonawcy oraz osób trzecich; (IV) uzasadniony interes - w celu ulepszenia Usług. 

2. W zależności od sytuacji Zleceniodawca ma prawo w dowolnym momencie zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie Zleceniodawcy 
dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz - na podstawie przepisów prawa - żądania ich sprostowania lub usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zleceniodawcy przysługuje w przypadkach przewidzianych przepisami prawa prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo żądania 
przeniesienia danych. 

3. Przetwarzane dane ograniczają się do tego, co jest niezbędne w związku ze świadczeniem Usług, dlatego w przypadku niepodania przez 
Zleceniodawcę danych osobowych i dokumentów określonych w niniejszej Umowie lub na indywidualne żądanie Wykonawcy wykonanie 
Umowy stanie się niemożliwe. 

4. Wykonawca ma prawo zaangażować podmioty przetwarzające dane do przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy. 
5. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz 10 lat po wygaśnięciu Umowy (z zastrzeżeniem okresu 

przedawnienia). 
6. Wyczerpujące informacje o tym, jak Wykonawca przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy, zostały udostępnione Zleceniodawcy w 

Polityce Prywatności Wykonawcy, którą przedstawia się Zleceniodawcy w momencie podpisywania niniejszej Umowy, a jej kopia jest 
dostarczana wraz z Umową. 

Artykuł 12. Inne postanowienia 
1. Wszelkie zawiadomienia stron Umowy winny być sporządzane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym lub za pośrednictwem 

notariusza, lub faksem (pod warunkiem otrzymania potwierdzenia odbioru) lub przekazywane za potwierdzeniem odbioru. Strona 
naruszająca postanowienia niniejszego paragrafu ponosi ryzyko wszelkich negatywnych konsekwencji w związku z takim naruszeniem. 

2. W przypadku zmiany któregokolwiek lub kilku postanowień niniejszej Umowy, Umowa pozostanie w mocy. 
3. Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których oba są jednakowo wiążące, po 

jednym dla każdej ze stron Umowy. 
 
Artykuł 13. Imiona i nazwiska/nazwy, adresy, inne niezbędne dane i podpisy stron 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wykonawca 

 

Zleceniodawca 

RT Tax Sp. z o.o.  

ul. 10 Lutego 16 lok. A4.2, 

81-364 Gdynia 

Tel. +48 58 621 13 60 

Email: poland@rttax.pl 

Kod podmiotu: NIP: 586-225-67-11 

Alior Bank  

Konto: PL 77 2490 0005 0000 4520 2312 1105 

______________________________________ 
Adres 
 
______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
Numer personalny 
 

Menadżer oddziału głównego Daria Wiśniewska ___________________________ X _______________________________________ 

(Imię, nazwisko i podpis) 
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