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Informationsblatt Steuererklärungen
Arkusz informacyjny zeznań podatkowych
Bei Interesse an unserem Angebot zur Erstellung ihrer Steuerklärung füllen sie bitte unser Formular aus.
Fragen dazu beantworten wir gerne telefonisch, per Whatsapp oder E-mail.
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą przygotowania Twojego zeznania podatkowego, wypełnij nasz
formularz. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania telefonicznie, przez Whatsapp lub e-mail.
1. Steuerjahr (Rok podatkowy) :

2. Name, Vorname (Nazwisko, imię) :

3. Adresse Österreich (Adres Austria) :

4. Anzahl der Patienten (Liczba pacjentów) :

5. WKO = Jahresbeitrag (WKO = opłata roczna) :

6. Honorare = Jahres-Gesamtsumme (Opłaty = suma roczna) :

7. Kommission = Jahres-Gesamtsumme (Komisja = suma roczna) :

8. SVS/SVA = Jahres-Gesamtsumme (SVS/SVA = całkowita kwota roczna) :

9. Familienstand = wenn geschieden oder verheiratet? seit wann?
(Stan cywilny = czy rozwiedziony, czy żonaty? od kiedy? ) :

Weiter benötigen wir Fotos von ihrer E-Card, Ihrem rumänischen Ausweis und falls vorhanden Fotos von
Rechnungen über Telefon, Internet, Berufskleidung oder ähnliches. Dann bitte dieses Blatt mit dem Handy gut
leserlich fotografieren und anschließend die Fotos und das ausgefüllte Informationsblatt an folgende TelefonNummer per Whatsapp senden: +43 677 6349 1827
Ihre Formulare werden innerhalb von 7 Tagen bearbeitet und per Whatsapp oder auf Wunsch per Email oder
Post gesendet. Unser Honorar beträgt 120 € pro Steuerjahr.
Wir freuen uns auf ihre Antwort.
Potrzebujemy również zdjęcia Twojej e-card, rumuńskiego dowodu osobistego oraz, jeśli są dostępne, zdjęcia
rachunków za telefon, internet, odzież zawodową itp. Następnie prosimy o czytelne sfotografowanie tej karty
telefonem komórkowym, a następnie przesłanie zdjęć i wypełnionej karty informacyjnej na następujący numer
telefonu poprzez Whatsapp: +43 677 6349 1827.
Twoje formularze zostaną przetworzone w ciągu 7 dni i wysłane przez Whatsapp, pocztą elektroniczną lub
tradycyjną, jeśli sobie tego życzysz. Nasza opłata wynosi 120 € za rok podatkowy.
Czekamy na Państwa odpowiedź.

