Oświadczenie
zleceniobiorcy obcokrajowca (2017 r.)
do celów ubezpieczeniowych (ZUS) i podatkowych (US)
Ja niżej podpisany/a:
DANE OSOBOWE
Imię

Drugie imię

Nazwisko

Nazwisko rodowe

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Numer paszportu

Kraj wydania
paszportu

POLSKI
NR PESEL**

POLSKI
NR NIP **

–

–

–

Zameldowany/a w (wypełnić w przypadku zameldowania na pobyt stały na terytorium państwa innego niż Polska):
ADRES ZAMELDOWANIA
Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

Gmina/dzielnica

Obwód

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Zamieszkały/a w (adres na terytorium Polski):
ADRES ZAMIESZKANIA W POLSCE
Miejscowość

Kod pocztowy

Gmina/dzielnica

Powiat

Województwo

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Tel. kontaktowy

E-mail

Urząd Skarbowy
(dokładny adres)

Oddział NFZ
(kasa chorych)

W związku z zawarciem ze Zleceniodawcą:
dane firmy
Nazwa firmy

NIP

umowy zlecenia z dnia:

–

–

–

–

–

r.

oświadczam co następuje:
1.

Jestem zatrudniony/a na umowę o pracę i otrzymuję z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie wyższej / niższej* od 2000,00 zł brutto
miesięcznie.
Nie jestem zatrudniony/a na umowę o pracę*.
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2.

Wykonuję na rzecz innego podmiotu umowę zlecenia, od której
wyższej / niższej* od 2000,00 zł brutto miesięcznie.
Nie wykonuję umowy zlecenia na rzecz innego podmiotu*.

są /

nie są* odprowadzane składki emerytalno-rentowe od kwoty

3.

Prowadzę działalność gospodarczą na moje nazwisko i odprowadzam z tego tytułu składki ZUS

standardowe /

preferencyjne*.

Jeśli wskazano preferencyjne, należy podać okres podlegania:
Nie prowadzę działalności gospodarczej*.

.

4.

Jestem /
nie jestem*
studentem /
uczniem do 26. roku życia.
Jeśli odpowiedź jest twierdząca, należy dołączyć kserokopię ważnej legitymacji studenckiej.

5.

Mam ustalone prawo do
emerytury /
renty*. Renta przyznana jest z tytułu
(niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty dla służb mundurowych, renty rolniczej, innej – jakiej).
Nie mam ustalonego prawa do emerytury / renty*.

6.

Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
znacznym /
Nie posiadam orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

7.

Wyrażam zgodę /
nie wyrażam zgody* na odprowadzanie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45%
kwoty wynagrodzenia brutto (nie dotyczy osób, które w pkt 4 wybrały odpowiedź twierdzącą).

umiarkowanym /

lekkim*.

8. Przebywam na terytorium Polski od:
data

–

–

r.

nr

na podstawie

wizy

karty pobytu

karty Polaka *

wydanej celem

Należy dołączyć kserokopię wizy / karty pobytu / karty Polaka oraz kserokopię paszportu.
–
–
–
–
9. W okresie od
r. do
Polski na podstawie:
oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy /
zezwolenia na pracę /
wykonywania pracy*.
Należy dołączyć oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy u innych pracodawców.
10. Mam rodzinę (mąż / żona, dzieci), która mieszka na terytorium Polski /

innego kraju* /

r. pracowałem/am na terytorium
karty pobytu wydanej celem

nie mam rodziny*.

Jeśli wybrano inny kraj niż Polska, należy go wskazać:
11.

Posiadam certyfikat rezydencji państwa:
W przypadku posiadania certyfikatu należy dołączyć jego kserokopię.
Nie posiadam certyfikatu rezydencji*.

12.

Upoważniam zleceniodawcę /
bankowy:

nie upoważniam zleceniodawcy* do przelewu wynagrodzenia z tytułu ww. umowy na rachunek

Imię i nazwisko
właściciela konta
Nazwa banku
Numer konta

Zobowiązuję się poinformować zleceniodawcę o wszelkich zmianach w zakresie składanego przeze mnie oświadczenia w terminie 5 dni
od daty ich zaistnienia. W przypadku podania błędnych informacji lub nieprzekazania informacji o zmianie danych mających wpływ na
opłacanie składek ZUS i podatku dochodowego zobowiązuję się do ich zwrotu zleceniodawcy wraz z odsetkami.
Miejscowość:

ZLECENIOBIORCA

Dnia:

Czytelny podpis Zleceniobiorcy

* Zaznaczyć właściwe
** O ile nadano
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