Rozliczenie za rok:_______________

PODATEK z ANGLII
Nazwisko i imię Wnioskodawcy___________________________________ Data urodzenia: __ __-__ __-_______
Adres: ulica ________________________ nr _______ kod pocztowy _________ miejscowość_________________
Dane żony | partnera Wnioskodawcy
Data urodzenia żony/męża _____ . ____. ______ Data ślubu ____. _____. _______
Podaj adres, pod którym przebywałeś w Anglii: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Data wyjazdu do UK ____. _____. ______
Czy byłeś kiedykolwiek zatrudniony w UK lub posiadasz/posiadałeś kiedykolwiek kartę CIS? ◊ tak ◊ nie
Nazwa, adres pracodawcy w Polsce lub w iym kraju EU w ciągu 5 lat przed przyjazdem do UK:
______________________________________________________________________________________________
Okres zatrudnienia /podaj dokładne daty/:
______________________________________________________________________________________________
Jeśli wyjeżdżasz na stałe, podaj datę wyjazdu: ____. ____. ______ Powod wyjazdu /praca, studia/ _______________
Adres za granicą ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Obecny status w kraju obecnego pobytu /uczeń, student, pracownik/ ________________________________________
Nazwa oraz adres obecnego pracodawcy, rodzaj wykonywanej pracy / stanowisko:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Podaj wszystkie miejsca, w których pracowałeś w Wielkiej Brytanii, nawet jeśli nie masz z nich P60, P45
/jeżeli zabraknie rubryk, podaj dane na dodatkowej kartce/

Data rozpoczęcia pracy

Data zakonczenia pracy

Pracodawca - nazwa i adres

Czy odzyskiwałeś wcześniej podatek? ◊ tak, podaj za który rok _________ ◊ nie odzyskiwałem
KONTO BANKOWE
Podaj numer konta bankowego:

□ w Polsce

□ Anglii

□ innym kraju_____________________________

|___|___|___|___|___|___|___|___|___| ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
bic code banku ___________________________ Nazwa banku _____________________________________________
Nazwisko właściciela konta bankowego _________________________________________________________________

Dołącz kopię wydruku bankowego.
Oświadczam,iż powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Upoważniam Kancelarię BEAN do przekazania w moim imieniu Urzędowi
Skarbowemu w UK deklaracji podatkowej.Firma nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenie podatkowe w przypadku kiedy klient nie dostarczy
kompletnych dokumentów,poda fałszywe dane, nie poinformuje o otrzymanej korespondencji z urzędu podatkowego (oraz nie prześle tej
korespondencji do Kancelarii BEAN w terminie umożliwiającym podjęcie odpowiednich kroków). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych oraz nie sprzeciwiam się postanowieniom poniższej ustawy. (D.U. z dnia 29 sierpnia 1997 r. nr. 133 poz. 883 Art. 1 § 2, Art.
3 § 2 pkt. 2 o ochronie danych osobowych).

________________________________________
miejscowość, data

telefon

______________________________________________
podpis klienta

______________________________________________, _______________________________________________

email ____________________________@ ____________________. ______________

