Algemene Voorwaarden van EU-TAX B.V., ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel voor 's-Gravenhage onder nummer 69111960. De Algemene Voorwaarden zijn
aldaar gedeponeerd en kunnen aldaar ter inzage worden opgevraagd.
1. Definities.
De onderstaande schuin gedrukte definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende
betekenis:
1.1 Beroepsregelgeving: de wettelijke bepalingen waaraan alle boekhouders of administratiekanotoren zijn
onderworpen;
1.2 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan EU-TAX ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle
in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door EU-TAX vervaardigde of verzamelde
gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht.
Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn
ondergebracht bij derden;
1.3 Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de EU-TAX, al dan niet op grond
van een arbeidsovereenkomst;
1.4 Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij EU-TAX zich jegens Opdrachtgever
verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
1.5 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan EU-TAX de Opdracht heeft gegeven
tot het verrichten van Werkzaamheden;
1.6 EU-TAX: EU-TAX BV kantoorhoudende aan de Zuiderparklaan 30 te 2574HL 's-Gravenhage. Alle
Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door EU-TAX, niet door of vanwege een individuele
Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op
uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2
en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
1.7 Werkzaamheden: alle door EU-TAX ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en
verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door EU-TAX zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor
EU-TAX voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.
1.8 Een aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid: omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.1,
3.2, 9.2 en 9.3 oftewel er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever dan
wel wanneer zich een omstandigheid voordoet die daarmee redelijkerwijs kan worden vergeleken.
1.9 Vertrouwelijke Informatie: onder Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan alle informatie waarvan uit de
context blijkt dat deze vertrouwelijk is of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had moeten
blijken, gezien de aard of inhoud van deze informatie.
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst.
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten
van diensten door EU-TAX en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn
opdracht.
2.3 Deze algemene voorwaarden prevaleren boven mogelijke door de opdrachtgever gehanteerde algemene
of inkoop voorwaarden, tenzij laatstgenoemde voorwaarden een aanvulling vormen en naar de tekst en
strekking niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Alle door EU-TAX gedane aanbiedingen en
offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
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2.4 Aanvaarding van opdrachten. De opdrachtaanvaarding begint met een integriteitsbeoordeling van de
cliënt ofwel in hoeverre voldoet de cliënt aan algemeen aanvaarde sociaal ethische maatstaven. Vervolgens
komt de vraag aan de orde of EU-TAX de opdracht kan uitvoeren qua risico, benodigde deskundigheid,
beschikbare middelen, etc. Als de opdracht niet past binnen het beleid van EU-TAX kan deze worden
afgewezen.
2.5 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, of andere bescheiden blijven deze te
allen tijde eigendom van EU-TAX en dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd. Zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde bijlagen niet vermenigvuldigd, gekopieerd of aan
derden ter inzage gegeven of verstrekt worden.
2.6 Nadat een aanbieding, rechtsgeldig ondertekend, door de opdrachtgever geretourneerd is komt de
overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging namens EU-TAX of (een begin van) uitvoering. Nietacceptatie wordt zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 10 werkdagen aan de wederpartij ter kennis
gebracht.
2.7 De opdrachtgever stemt er mee in dat EU-TAX de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid laat
uitvoeren door aan zijn verbonden natuurlijke of rechtspersonen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van
artikel 7:404 BW wordt uitgesloten.
3. Uitvoering van de overeenkomst.
3.1 Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die EU-TAX naar zijn oordeel nodig heeft voor het
correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter
beschikking van EU-TAX te stellen. EU-TAX bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste
vorm en de gewenste wijze.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem
verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet
anders voortvloeit.
3.3 Opdrachtgever vrijwaart EU-TAX voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
3.4 Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door EU-TAX gemaakte extra kosten en extra uren,
alsmede de overige schade voor EU-TAX, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de
opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
3.5 In geval van elektronische verzending van informatie - waaronder begrepen (maar niet beperkt tot)
belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) opdrachtgever door EU-TAX aan
derden, wordt opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
3.6 EU-TAX heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4. Vertrouwelijkheid, geheimhouding en zorgvuldigheid.
4.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.2 Alle door de EU-TAX vervaardigde stukken, zoals rapporten, adviezen, begrotingen enzovoorts, zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van EU-TAX worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden
worden gebracht.
4.3 Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij in publicaties of reclame-uitingen
melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het
kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.
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4.4 Partijen zullen zich in de toekomst in het maatschappelijk verkeer jegens elkaar gedragen overeenkomstig
de normen van zorgvuldigheid die tussen partijen in acht behoren te worden genomen en zullen zich
onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over de andere partij jegens derden.
5. Tarieven en betaling.
5.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van EU-TAX in Euro, gebaseerd op uurtarief, exclusief omzet- en
andere belastingen, rechten en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief telefoon- en
telecommunicatiekosten van internationale verbindingen.
5.2 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is EU-TAX
gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijs en tarief aan te passen op
basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO-lonen per uur voor zakelijke dienstverlening in het
voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS.
5.3 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een
periode langer dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
5.4 EU-TAX is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een
ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste factuur van de betreffende opdracht. De op de factuur
vermelde bedragen dienen zonder korting, zonder aftrek en zonder verrekening voldaan te worden middels
overmaking op een door EU-TAX aangegeven bank- of girorekening binnen 8 dagen na dagtekening van de
factuur.
5.5 Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening hiervan schriftelijk kenbaar
te worden gemaakt aan EU-TAX.
5.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim door het enkel
verstrijken van deze termijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Zodra de opdrachtgever in
verzuim is, heeft EU-TAX het recht om de standaardvergoeding voor incassokosten in rekening te brengen.
Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.
5.7 Bij niet tijdige betaling heeft EU-TAX het recht vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen
van 2% per maand dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is.
5.8 Buiten het verschuldigde bedrag en rente is EU-TAX gerechtigd alle kosten te vorderen die door niet
betaling zijn veroorzaakt, waaronder uitdrukkelijk de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
vallen.
5.9 Alle door opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en
kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
6. Wijzigingen, meer- en minderwerk.
6.1 De opdrachtgever aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of
gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden
beïnvloed.
6.2 De EU-TAX zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zich omstandigheden
voordoen die kunnen leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.
7. Overmacht.
7.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt naast hetgeen de wet hieromtrent vermeld verstaan:
overstroming, brand of andere vernietiging in kantoren, door het gezag uitgevaardigde verboden of
opgelegde beperkingen, annuleringen door of anderszins niet presteren van ingeschakelde hulppersonen en
ziekte van de door EU-TAX voor uitvoering van de opdracht aangewezen personen.

Pagina: 3/9

Algemene Voorwaarden EU-TAX B.V.

7.2 Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig
mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten
te komen.
7.3 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, is de
andere partij gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden.
7.4 Indien EU-TAX bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of
alsnog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het uitgevoerde of uit te voeren deel
afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.
8. Aansprakelijkheid.
8.1 EU-TAX aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheden voor zover dat hieronder blijkt.
8.2 De aansprakelijkheid van EU-TAX is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het netto factuurbedrag van de
betreffende opdracht. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van
meer dan een half jaar wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de netto vergoedingen bedongen
voor een half jaar.
8.3 Ingeval van een onrechtmatige daad van EU-TAX of zijn personeel of van door zijn ingeschakelde derden
is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel tot ten hoogste het
bedrag dat door zijn aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd.
8.4 EU-TAX is slechts aansprakelijk voor schade wegens het overschrijden van overeengekomen termijnen
indien zij met betrekking hiertoe in gebreke is gesteld en zijn een redelijke termijn, van in elk geval de
overeengekomen termijn, is gesteld waarbinnen zij de dienstverlening alsnog kan verlenen.
8.5 EU-TAX is niet aansprakelijk wegens schending van intellectuele eigendom of andere rechten van derden
die voortvloeien uit het gebruik van gegevens welke door de opdrachtgever ter uitvoering van de
overeenkomst zijn verstrekt. De opdrachtgever vrijwaart EU-TAX voor aanspraken van derden die hierop
gebaseerd zijn.
8.6 EU-TAX is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan directe schade. Indirecte schade, gevolgschade,
gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie wordt nadrukkelijk uitgesloten.
8.7 De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van EU-TAX en/of van zijn
leidinggevenden. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens EU-TAX in
verband met door zijn aanvaarde opdrachten en/of verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval een jaar
na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van
deze rechten en bevoegdheden.
8.8 Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
8.9 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. EU-TAX heeft het recht om de
schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
8.10 Opdrachtgever vrijwaart EU-TAX voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is
doordat opdrachtgever aan EU-TAX geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
8.11 Opdrachtgever vrijwaart EU-TAX voor aanspraken van derden (medewerkers van EU-TAX en door EUTAX ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade
lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in
diens bedrijf of organisatie.
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9. Beëindiging, tussentijdse opzegging en annulering.
9.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald zijn partijen gerechtigd zonder dat enige aanmaning,
ingebrekestelling of opgave van redenen is vereist de overeenkomst te ontbinden indien:
9.2 Door opdrachtgever wordt afgeweken van in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen van
ethische of sociaal- economische aard of indien EU-TAX gedwongen wordt te handelen in strijd met de
geldende wet en regelgeving.
9.3 De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; (voorlopige) surseance van betaling wordt
verleend; of wordt geliquideerd. De opdrachtgever bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een
(al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit.
9.4 Bij tussentijdse beëindiging wegens aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid wordt de
dienstverleningsovereenkomst opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. Als vuistregel wordt met
betrekking tot de abonnementen een achterstand ten grote van drie openstaande maandelijkse facturen als
aanleiding voor opzegging wegens wanbetaling gehanteerd.
9.5 Als EU-TAX overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft opdrachtgever recht op medewerking van
EU-TAX bij de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor EU-TAX zich genoodzaakt ziet om tot opzegging
over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle
onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.
10. Domicilie.
10.1 Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst worden alle mededelingen van EU-TAX aan de
opdrachtgever i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst, gericht aan het adres zoals door de opdrachtgever is
opgegeven. Indien het opgegeven adres geen vaste woonplaats meer van de opdrachtgever is, verplicht hij
zich om EU-TAX daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen, onder opgave van zijn nieuwe adres en
woonplaats. Voor het geval de opdrachtgever het opgegeven adres voorgoed verlaat zonder opgave van zijn
nieuwe adres aan EU-TAX, blijft het adres zoals opgegeven door de opdrachtgever aangemerkt.
11. Inname originele documenten.
11.1 In het kader van uitvoering van de opdracht dient de opdrachtgever alle relevante documenten aan EUTAX ter beschikking stellen. Echter gezien de bewaarplicht van de opdrachtgever jegens de bevoegde
autoriteiten neemt EU-TAX geen originele documenten in.
11.2 Bij voorkeur kunnen de documenten elektronisch aangeleverd worden. Indien de opdrachtgever niet in
staat is om de benodigde documenten elektronisch aan te leveren, zal EU-TAX de desbetreffende
documenten ter plekke elektronisch verwerken en de originele stukken aan de opdrachtgever retourneren. De
opdrachtgever verplicht zich om onmiddellijk te controleren of alle originele documenten geretourneerd zijn,
in ieder geval voor het verlaten van het kantoor van EU-TAX.
11.3 De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het archiveren van de stukken voor eigen administratie.
12. Geen contant geld.
Ons beleid is om geen contant geld van cliënten aan te nemen. Indien opdrachtgever contant geld rechtstreeks
op de bankenrekening van EU-TAX stort, behoudt EU-TAX zich het recht voor om eventuele door EU-TAX
noodzakelijk geachte onderzoeken omtrent de bron van de gelden in rekening te brengen alsmede de kosten
van eventuele door EU-TAX ondernomen aanvullende actie of door EU-TAX gemaakte kosten om deze
contante bedragen in behandeling te nemen. Tevens is EU-TAX in dat geval gerechtigd om de storting als
betaling te weigeren en om betaling van het aan EU-TAX verschuldigde te vorderen door middel van een
overboeking per bank of andere girale of betalingsinstelling.
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13. Geschillen en rechtskeuze.
13.1 Een geschil is aanwezig indien één der partijen dat stelt.
13.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,
voor zover zij tot de competentie van een Rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht
een andere Rechtbank bevoegd heeft verklaard, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen)
beslechten.
13.3 Alle geschillen zullen worden berecht naar Nederlands recht.
14. Vervaltermijn.
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere
bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens EU-TAX in verband met het verrichten van
werkzaamheden door EU-TAX, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
15. Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van jaarstukken.
15.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en EU-TAX door middel van elektronische
middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloudtoepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan
dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet
worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die
op de opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de
andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
15.2 Opdrachtgever en EU-TAX zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit
bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie,
netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade
ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies,
vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door
programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische
communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor
zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat
EU-TAX daarvan maakt in zijn contacten met derden.
15.3 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt EU-TAX geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan
door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren
daarvan bij de aangewezen instellingen.
15.4 Zowel opdrachtgever als EU-TAX zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag
worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
15.5 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud
van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd
door de ontvanger.
15.6 Het bepaalde in artikel 8 is van dienovereenkomstige toepassing.
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16. Overige bepalingen.
16.1 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of
benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of
indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de
looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
16.2 Bepalingen in de opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de
opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.
17. Reparatieclausule nietigheden.
17.1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst
geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig
wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de
geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
opdracht/overeenkomst.
17.2. Als op enige bepaling in de opdracht of op een gedeelte van de opdracht rechtens geen beroep kan
worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat
de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn
aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de
oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.
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Polskojęzyczny załącznik nr. 1 do regulaminu firmy EU-TAX BV – abonamenty/
Poolstalige bijlage nmr. 1 bij de Algemene Voorwaarden van EU-TAX BV – abonnementen.
Poniżej przedstawiamy streszczenie istotnych informacji zawartych w regulaminie firmy EU-TAX:
1. Oferta dla firm oparta jest na koncepcji „all in” – zakłada ona pełną obsługę księgową w ramach stałej
opłaty miesięcznej. Proszę mieć na uwadze fakt, że w przypadku gdy zakres Państwa zlecenia
przekracza ilościowo lub merytorycznie zakres uwzględniony w ofercie, możemy sporządzić fakturę
korygującą.
2. Upoważniają nas Państwo do składania zeznań podatkowych w Państwa imieniu.
3. Obowiązuje nas klauzula tajności i poufności. Nie dotyczy to upoważnionych organów.
4. Fakturacja naszych usług następuje automatycznie, każdego miesiąca. Prosimy o płatności w terminie,
dzieki temu możemy na czas wypłacać pensję naszym pracownikom, co przekłada sie bezpośrednio na
motywację i jakość obsługi oraz efektywność naszej pracy. Przy przekroczeniu terminu płatności
zostana naliczone ustawowe koszty incasso oraz sprawa zostanie przekazana do firmy komorniczej. W
wypadku większych zaległości w płatnościach niestety musimy wstrzymać świadczenie usług,
wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia oraz przekazać sprawę do komornika.
Ewentualne konsekwencje wynikające z wstrzymania usług stanowią wyłączne ryzyko klienta.
5. Firma EU-TAX jest odpowiedzialna za przyjęte zlecenie na zasadach opisanych w regulaminie.
W skrócie: odpowiadamy do kwoty wartości zlecenia. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej. Należy pamiętać, że Państwo są zawsze odpowiedzialni przed Belastingdienst i innymi
urzędami za zobowiązania firmy! Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie straty (korekty
podatku, mandaty, odsetki, itp. ) powstałe w wyniku niekontaktowania się (na czas) z EU-TAX,
niereagowania na korespondencję, zaniedbywania księgowości swojej firmy, itp. Należy mieć wgląd w
sprawy firmy i interesować się księgowością swojego przedsiębiorstwa. W razie pytań służymy pomocą.
6. Mamy prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług księgowości między innymi gdy: klient
zalega z płatnościami; istnieje podejrzenie, że klient łamie prawo (podatkowe); klient oczekuje od
EU-TAX składania fałszywych zeznań podatkowych; etc. W przewidzianych przez prawo sytuacjach
musimy dokonać zgłoszenia stwierdzonych nieprawidłowości właściwym instytucjom bez informowania
o tym klienta.
7. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Holenderski.
8. Jeżeli klient zmieni adres bez poinformowania EU-TAX jaki jest jego aktualny adres, EU-TAX uzna,
że adres klienta jest tak jak podano w umowie/zleceniu.
9. Jeżeli nie dostaczają nam Państwo (na czas) wymaganych dokumentów lub informacji niezbędnych do
wykonania zleconej pracy, odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje wynikajace z niewykonania
zlecenia stanowią wyłączne ryzyko klienta. Preferujemy korespondencję pocztą elektroniczną.
10. Nie przyjmujemy orginalnych dokumentów, preferujemy wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną,
ewentualnie dokumenty mogą zostać skopiowane/ zeskanowane. Oryginalne dokumenty winni Państwo
przechowywać we własnym zakresie.
11. Powyższe streszczenie istotnych informacji ma charakter uzupełniający, wiążące są postanowienia
zawarte w regulaminie (Algemene Voorwaarden) oraz w umowie/zleceniu. Jeżeli mają Państwo jakieś
wątpliwości, pytania lub nie rozumieją Państwo którejkolwiek części umowy/zlecenia lub regulaminu
prosimy zgłaszać to pracownikowi prowadzącemu. Mają Państwo prawo zlecić we własnym zakresie
tłumaczenie osobie trzeciej, np. tłumaczowi przysięgłemu. Wersja holenderskojęzyczna jest wiążąca.
Deze Poolstalige bijlage bij de Algemene Voorwaarden van EU-TAX B.V. heeft alleen een ondersteunende functie.
De rechten en plichten van de Klant voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden worden kort toegelicht. De Klant
wordt gewezen op o.a.: betalingsplicht en opzeggingsmogelijkheden wegens o.a. wanbetaling en/of (vermoeden)
van het plegen van een strafbaar feit; informatieplicht en zorgplicht jegens EU-TAX; geheimhoudingsbeding; aan
EU-TAX BV verleende machtigingen; het recht om desbetreffende documenten door een derde partij (b.v. een tolk)
te laten vertalen en dat alleen de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden bindend is.
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Polskojęzyczny załącznik nr. 2 do regulaminu firmy EU-TAX BV – IB oraz PIT/
Poolstalige bijlage nmr. 2 bij de Algemene Voorwaarden van EU-TAX BV – IB en PIT.
OD ROKU 2013 W UPROSZCZENIU MOŻEMY POWIEDZIEĆ, ŻE IM KRÓCEJ PRACUJEMY W HOLANDII,
TYM MNIEJSZY ZWROT PODATKOWY DOSTAJEMY. BELASTINGDIENST AKTYWNIE KONTROLUJE OKRES PRACY
W HOLANDII. WAŻNE JEST BY PODAĆ RZECZYWISTY OKRES PRACY ORAZ MÓC GO UDOWODNIĆ
W WYPADKU KONTROLI. POWYŻSZE DOTYCZY OSÓB NIEZAMELDOWANYCH W HOLANDII LUB
ZAMELDOWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ ROKU KALENDARZOWEGO.
ABY UZYSKAĆ ZNIŻKI PODATKOWE JAKO “REZYDENT PODATKOWY” (kwalificerende buitenlandse
belastingplichtige) NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ZAŚWIADCZENIE Z KRAJU ZAMELDOWANIA O UZYSKANYCH
DOCHODACH. OTRZYMASZ OD NAS ODPOWIEDNI FORMULARZ W CELU WYPEŁNIENIA GO W POLSCE W
URZĘDZIE SKARBOWYM. Z DOŚWIADCZENIA WIEMY, ŻE NAJLEPIEJ ZAŁATWIĆ TO OSOBIŚCIE LUB UPOWAŻNIĆ
KOGOŚ Z RODZINY. WYSYŁKA TYCH DOKUMENTÓW NIE SPRAWDZA SIĘ W PRAKTYCE. POWYŻSZE DOTYCZY
OSÓB NIEZAMELDOWANYCH W HOLANDII LUB ZAMELDOWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ ROKU KALENDARZOWEGO.
DO CZASU UZYSKANIA DECYZJI OSTATECZNEJ Z BELASTINGDIENST, INSPEKTOR PODATKOWY MA PRAWO
ZMIENIĆ WYSOKOSĆ ZWROTU LUB ZARZĄDAĆ DODATKOWYCH INFORMACJI. W WYPADKU OTRZYMANIA
ZWROTU W RAMACH DECYZJI ZAOCZNEJ NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE KWOTA TA MOŻE ULEC ZMIANIE.
OPIERAMY SIĘ NA PODANYCH PRZEZ CIEBIE DANYCH, NIE ODPOWIADAMY ZA ZMIANĘ DECYZJI PODATKOWEJ
PRZEZ INSPEKTORA W WYNIKU PODANIA NIEPEŁNYCH/ NIEPRAWDZIWYCH DANYCH. BELASTINGDIENST NIE
WYDAJE DECYZJI ZAOCZNYCH DLA OSÓB SPOZA HOLANDII DLATEGO OKRES REALIZACJI JEST DŁUŻSZY.
W RAMACH ROZLICZENIA PODATKOWEGO WAŻNY JEST TAK ZWANY „OŚRODEK INTERESÓW ŻYCIOWYCH”,
W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH ISTOTNE MOŻE SIĘ OKAZAĆ GDZIE MIESZKA TWOJA RODZINA I GDZIE
TOCZY SIĘ TWOJE ŻYCIE PRYWATNE – MA TO SZCZEGÓLNE ZNACZENIE PRZY UZYSKIWANIU DOCHODÓW Z
WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KRAJU. DLA ROZLICZENIA PIT NALEŻY W ODPOWIEDNI SPOSÓB PRZELICZYĆ KURS EURO
NA PLN. W CELU OGRANICZENIA KOSZTÓW USŁUGI DOKONUJEMY UŚREDNIONEGO PRZELICZENIA WALUT NA
PODSTAWIE OKRESU PRACY W HOLANDII.
EWENTUALNE DŁUGI WOBEC KRÓLESTWA NIDERLANDÓW MOGĄ ZOSTAĆ POBRANE Z NALEŻNEGO
ZWROTU PODATKOWEGO. NIEZAPŁACONE MANDATY ORAZ NADPŁACONE ZWROTY PODATKU I DODATKI Z LAT
POPRZEDNICH MOGĄ ZOSTAĆ POTRĄCONE ZE ZWROTU PODATKOWEGO.
ZWROT PODATKU Z HOLANDII MOŻE STANOWIĆ DOCHÓD Z PUNKTU WIDZENIA POLSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO.
POWYŻSZE INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER UPROSZCZONY I ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE BY UŁATWIĆ
ZROZUMIENIE. ROZSZERZONE INFORMACJE ORAZ ZASADY OGÓLNE (ALGEMENE VOORWAARDEN) SĄ
DOSTĘPNE W BIURZE. W RAMACH USŁUGI ROZLICZENIA PODATKOWEGO WYKONUJEMY DEKLARACJE
PODATKOWĄ ORAZ PRACE PRZYGOTOWAWCZE. KLIENT MA PRAWO DO JEDNORAZOWEJ KONTROLI STATUSU
ROZLICZENIA W BELASTINGDIENST GRATIS. EWENTUALNE USŁUGI DODATKOWE, TAKIEJ JAK: ODWOŁANIA,
UZUPEŁNIENIA I KOLEJNE INTERWENCJE TELEFONICZNE WYKRACZAJĄ POZA TO ZLECENIE I SĄ ODPŁATNE.
KLIENT UPOWAŻNIA NAS DO WYSYŁKI ROZLICZENIA PODATKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ
AKCEPTUJE ZASADY OGÓLNE I REGULAMIN PRYWATNOŚCI – ALGEMENE VOORWAARDEN EN
PRIVACYREGELEMENT EU-TAX BV.
Deze Poolstalige bijlage bij de Algemene Voorwaarden van EU-TAX B.V. heeft alleen een ondersteunende functie. De rechten en
plichten van de Klant voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden worden kort toegelicht. De Klant wordt gewezen op o.a.:
tijdsevenredige heffingskorting; verplichte documenten; voorlopige teruggaaf heffingskorting, etc.; woonlandbeginsel; aan EUTAX BV verleende machtigingen en dat alleen de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden bindend is.
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