US-55
INFORMACJA
O MIEJSCU ZAMIESZKANIA OBYWATELA UE, EOG LUB SZWAJCARII
Instrukcja wypełniania
Wypełnij, jeżeli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii i składasz wniosek o wydanie zaświadczenia A1.
Informacja ma na celu uzyskanie danych o miejscu zamieszkania. Mają one wpływ na ustalenie właściwego ustawodawstwa
na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004 oraz na ustalenie podlegania polskiemu ustawodawstwu przez miesiąc przed
delegowaniem na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 987/2009.
Miejsce zamieszkania osoby – ośrodek interesów życiowych – określa w szczególności:
a) czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich,
b) sytuacja danej osoby, w tym:
– charakter i specyfika wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej
stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę,
– jej sytuacja rodzinna oraz więzi rodzinne,
– jej sytuacja mieszkaniowa, zwłaszcza informacja, czy sytuacja ta ma charakter stały,
– prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym,
– państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Dane osoby
PESEL
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię i numer innego dokumentu

Imię
Nazwisko

Adres w państwie zamieszkania
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nazwa państwa

Adres w państwie pobytu
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nazwa państwa

Charakter i specyfika wykonywanej pracy najemnej lub pracy na własny rachunek
Rodzaj wykonywanej pracy
Okres obowiązywania umowy, na
podstawie której wykonywana jest praca
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Sytuacja mieszkaniowa
W czasie wolnym od pracy zwykle przebywam:

w Polsce

w innym
państwie

nazwa państwa

Mieszkam poza Polską, ale jest to związane z przejściowym wykonywaniem pracy

TAK

NIE

Moje zwykłe miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce

TAK

NIE

Najbliżsi członkowie mojej rodziny mieszkają w Polsce

TAK

NIE

Utrzymuję ścisłe związki ze swoją rodziną i domem rodzinnym w Polsce

TAK

NIE

Regularnie wracam do Polski

TAK

NIE

Moja rodzina przenosi się ze mną do państwa zatrudnienia

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne

Opisz inne okoliczności, które uważasz za istotne dla sprawy

Działalność niezarobkowa
Czy w Polsce wykonujesz obecnie działalność niezarobkową
(np. odbywasz studia, należysz do związku zawodowego, fundacji, stowarzyszenia w Polsce)?

Jeśli TAK, określ jej rodzaj

Obowiązek podatkowy
Czy w Polsce jesteś rezydentem podatkowym?
(rezydent podatkowy – osoba, która ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce)

Jeśli NIE, wskaż państwo, w którym
uważa się, że masz miejsce zamieszkania
dla celów podatkowych

nazwa państwa

Data
dd

/

mm

/

rrrr

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie
internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 1208/19
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