
Regulamin Akcji Promocyjnej „Zwrot podatku w 5 dni” 

 

1. Organizatorem Akcji „Zwrot podatku w 5 dni”(„Akcja”) jest Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.               

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. W. Sikorskiego 2-8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem KRS: 0000480703, NIP: 108-00-09-959, REGON: 142746896, o kapitale zakładowym        

100 000,00 zł opłaconym w całości. („Organizator”, lub „Euro-Tax.pl”).  

 

2. Akcja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 01.10.2011 r. do 

odwołania.  

 

3. Niniejsza Akcja Promocyjna jest realizowana na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie 

(„Regulamin”) a następnie na mocy umowy zawartej między organizatorem akcji a jej uczestnikiem.  

 

4. Akcja „Zwrot podatku w 5 dni” kierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, które pracowały w 

Holandii lub Wielkiej Brytanii, są zainteresowane usługą zwrotu podatku za pracę za granicą, 

posiadają wszystkie dokumenty niezbędne do odzyskania zwrotu podatku z zagranicy i zwrot ten im 

przysługuje. Ponadto warunkiem zakwalifikowania do akcji jest pozytywna weryfikacja danych i 

dokumentów uczestnika przez organizatora akcji. 

 

5. W przypadku pozytywnego zweryfikowania dokumentów i danych Uczestnika akcji, przez co 
rozumie się wstępne, z uwagi na kompletność i wiarygodność dokumentów oznaczone dużym 
stopniem prawdopodobieństwa, ustalenie przysługującej Uczestnikowi do zwrotu kwoty podatku, 
Organizator przekaże na rachunek bankowy wskazany w umowie kwotę 50 % (słownie: pięćdziesięciu 
procent)prognozowanego zwrotu podatku, nie więcej jednak niż kwotę 1000,00 zł (słownie: jednego 
tysiąca złotych). 
 
6. Kwota wskazana w pkt. 5 stanowić będzie zaliczkę na poczet przewidywanej kwoty zwrotu podatku 
obliczonej przez Organizatora na podstawie przedstawionych przez Uczestnika dokumentów i 
danych. Kwota przekazana tytułem zaliczki zostanie przeliczona wg kursu kupna walut (dla klientów 
indywidualnych) ogłaszanego przez EFG Polbank S.A. w dniu zlecenia przelewu. 
 
7. Zaliczka podlega rozliczeniu z ostatecznie wyliczoną i przekazaną przez zagraniczny urząd skarbowy 
kwotą przyznanego zwrotu podatku. 
 
8. Warunkiem otrzymania zaliczki jest wskazanie zagranicznemu urzędowi skarbowemu rachunku 
Organizatora jako rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot podatku. 
 
9. Za wykonanie czynności wynikających z umowy pomiędzy stronami Organizator uprawniony jest 
do prowizji w wysokości netto 20% (słownie: - dwadzieścia %) kwoty nadpłat podatkowych 
przyznanych Uczestnikowi decyzją zagranicznego urzędu podatkowego, nie mniej jednak niż 69 EURO 
(w przypadku Holandii) lub 69 funtów (w przypadku Wielkiej Brytanii), która to kwota stanowi 
średnią dla danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez Zleceniodawcę na 
wykonanie zlecenia. W przypadku niezakwalifikowania dokumentów klienta na zwrot podatku w 
ramach akcji 5 dni Organizator ma prawo standardowo procesować dokumenty klienta na zwrot 
podatku wg aktualnie obowiązującej prowizji.  
 



10. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych jej uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Akcji i w związku z jej przebiegiem. Dane 

osobowe uczestników Akcji przetwarzane będą przez Organizatora Akcji w celu przeprowadzania 

Akcji i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.  

 

11. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach 

określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

 

12. Pełna treść Regulaminu Akcji dostępna jest na stronie internetowej www.euro-tax.pl  

 

13. Niniejszy Regulamin jest wraz z umową dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 

realizacji Akcji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.  

 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych 

powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Akcji bez 

podania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Akcji z czasu jej 

trwania, lub w razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie.  

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

