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Jak obliczyć zwrot podatku z Holandii w Polsce? – Pomoc
Holandia to częsty cel emigracji zarobkowej polskich obywateli. Niewielu rodaków jednak wie,
jak rozliczyć podatek z Holandii. Nie jest to proces czasochłonny i trudny, lecz dla przeciętnego
podatnika może to rodzić pewne problemy. Przede wszystkim wymagałoby zaznajomienia się
z holenderskim systemem podatkowym na temat m.in. zwrotu należności zapłaconych na
rzecz fiskusa z zagranicy. W sytuacji, gdy dla wielu z nas rodzime przepisy są często
niezrozumiałe może to być zadanie trudne i ryzykowne. Ryzyko wynika z faktu, że błędne
rozliczenie może skutkować nałożeniem kar. Po co się stresować? Rozliczenie podatku z
Holandii w Polsce jest możliwe przy wsparciu biura, takiego jak Megatax. Oferujemy pomoc nie
tylko w kwestii samego rozliczenia, ale doradzamy, jak uzyskać zwrot i ewentualne dodatki.
Można odwiedzić nas w jednej z placówek, do czego gorąco zachęcamy, ale oczywiście nie
jest to konieczne. W dobie powszechnego rozwoju telekomunikacji, wszelkich formalności
możesz dokonać z użyciem komputera, Internetu i telefonu z dowolnego miejsca. Czy do
rozliczenia w Polsce i otrzymania ewentualnego zwrotu trzeba spełnić jakieś specjalne
warunki?

minimum 90% Twoich dochodów musi być opodatkowanych w Holandii;
musisz posiadać zaświadczenie o dochodach na formularzu Belastingdienst;
musisz mieszkać na terenie Unii Europejskiej (lub kilku innych krajów).
Są to tylko pewne wyznaczniki, jakie aktualnie należy spełnić, ale w każdej chwili może się to
zmienić. Dlatego też warto skontaktować się z nami, bo wiemy jak uzyskać zwrot podatku z
Holandii i na czym polega jego prawidłowe, zgodne z aktualnymi przepisami rozliczenie z
tamtejszym fiskusem. Doradzimy i sprawdzimy, jakie dokumenty powinieneś przygotować.
Poprowadzimy Cię też krok po kroku przez cały proces rozliczeniowy. Pomoc w uzyskaniu
zwrotu podatku z Holandii to jedno z naszych podstawowych zadań. Poniżej kilka
najczęstszych pytań, jakie nam zadajecie wraz z odpowiedziami. Gorąco zachęcamy do
zapoznania się z nimi.

Czy mogę rozliczyć podatek kilka lat wstecz?
Tak. Możesz starać się o zwrot podatku z zagranicy w Polsce 4 lata wstecz, w wyjątkowych
przypadkach nawet 6 lat! Warto złożyć razem zaległe zeznania, wówczas kwota zwrotu
podatku będzie skumulowana- jest to ogromny zastrzyk gotówki. Wiemy, jak obliczyć jego
wysokość i wykonać rozliczenie, dlatego możesz liczyć na naszą pomoc.
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Czy istnieje obowiązek rozliczenia podatku w Holandii?
W Holandii istnieje obowiązek złożenia zeznania podatkowego w szczególności, gdy
otrzymałeś wezwanie z zagranicznego urzędu (Aangifte Brief) lub gdy prowadziłeś działalność
gospodarczą. Zeznanie powinno być złożone do końca marca kolejnego roku podatkowego.
Jeśli nie wiesz, jak wykonać obliczenie zwrotu podatku z Holandii w Polsce w sposób zgodny z
tamtejszymi przepisami prawnymi, pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Wychodzi mi dopłata do podatku? Czy to normalne?
Niestety zagraniczny urząd w roku 2013 wprowadził mało korzystne przepisy obliczania
należnego podatku dochodowego. Najbardziej przepis uderza w sezonowych pracownikówznakomita większość „wychodzi na zero”, a nawet zdarzają się dopłaty. Od roku 2015
wchodzą w życie nowe przepisy, gdzie prawo do kwoty wolnej od podatku zależeć będzie od
Twoich dochodów uzyskanych poza Holandią. Jak obliczyć ewentualny zwrot w tej sytuacji?
Powierz nam to zadanie i miej pewność prawidłowego wykonania rozliczenia z zagranicy!

Ile czeka się na zwrot podatku?
Nasi Klienci otrzymują decyzje podatkowe terminie od 4 tygodni do 4 miesięcy. Znakomita
większość otrzymuje decyzji podatkowe już pod 2 miesiącach.

Na jakie konto wpłynie zwrot podatku z Holandii?
Zwrot podatku wpływa bezpośrednio na Twoje konto. Nie pobieramy żadnych dodatkowych
opłat lub prowizji procentowych. Płacisz tylko raz za usługę i otrzymujesz za to kompleksową
obsługę dotycząca rozliczenia zagranicą w Polsce.
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Czy muszę pojawiać się w biurze, aby załatwić formalności?
Twoja osobista wizyta nie jest konieczna, choć mile widziana. Sam możesz zdecydować, czy
chcesz załatwić formalności przez internet czy wolisz bezpośredni kontakt w jednym z naszych
punktów obsługi klienta w ramach pomocy w rozliczeniu podatku z zagranicy w Polsce.

Rozliczenie podatkowe – Holandia
W tym miejscu chcielibyśmy podsumować FAQ i przekazać Ci kilka wartościowych informacji
na temat holenderskich podatków i zwrotów, o których warto pamiętać, nawet jeśli rozliczasz
się w Polsce przez biuro. Po pierwsze, istnieją dwa terminy na złożenie deklaracji podatkowej.
Do 1. maja powinny to zrobić osoby zameldowane, natomiast do 1. lipca niezameldowane w
Holandii. Druga sprawa to niderlandzki odpowiednik polskiej karty podatkowej zwany
Jaaropgaaf lub Jaaropgave. Powinieneś go otrzymać od pracodawcy na początku kolejnego
roku podatkowego. Jeżeli tak się nie stało – zapewniamy pomoc w uzyskaniu dokumentu.
Pamiętaj, że brak złożenia deklaracji rozliczenia podatku w Holandii zazwyczaj nie jest mile
widziany, delikatnie rzecz ujmując. Nie jest powiedziane, że zostaniesz obciążony karą, ale
jeśli tak się stanie może ona wynieść nawet 5000 euro! Zastanów się, czy warto ponosić takie
koszta. Tym bardziej, że masz duże szanse na odzyskanie części podatków, o ile dopełnisz
formalności w terminie. Nie musisz być ekspertem podatkowym. Nasi wykwalifikowani
konsultanci dokładnie wiedzą, jak obliczyć zwrot podatku z Holandii w Polsce, nie musisz się
zatem niczym martwić i możesz liczyć na pomoc w tej kwestii. Wystarczy się do nas odezwać.
W tym miejscu warto dodać, że nawet jeśli dopiero teraz dowiedziałeś się o możliwości
uzyskania zwrotu podatku to wielce prawdopodobne, że nadal masz na to szansę. Wedle
aktualnych zapisów holenderskiego prawa podatkowego możesz rozliczyć swoje podatki do
pięciu lat wstecz.

Rozliczenie podatku z Holandii – czy warto?
Jeżeli nadal zastanawiasz się, czy rozliczenie podatku z Holandii w Polsce jest warte
wysiłku, to przytoczymy Ci kilka faktów, które powinieneś przemyśleć:
brak rozliczenia może skutkować karą rzędu nawet 5000 euro (ok. 20 tysięcy złotych);
rozliczenie daje Ci szansę na uzyskanie zwrotu części podatku na konto bankowe;
nie musisz znać prawa podatkowego, nasze biuro pomoże Ci wszystko załatwić;
wszelkich formalności poprzez nasze biuro możesz dokonać zdalnie – przez Internet.
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Podsumowując – masz duże szanse na uzyskanie dodatkowych pieniędzy bez wychodzenia z
domu. Czyż nie brzmi to wspaniale? Dodatkowo nasze usługi są w pełni profesjonalne, a
zarazem stosunkowo tanie. Przykładowo koszt rozliczenia przy zwrocie podatku z zagranicy
na poziomie 1000–1400 euro wynosi 410 złotych. Innymi słowy wydając 410 złotych możesz
zyskać ok. 6000 zł. Ceny usług nie są też zamrożone i z przyjemnością je dla Ciebie obniżymy.
Są na to dwa sposoby. Pierwszy to lojalność – już drugie rozliczenie razem z nami to rabat w
wysokości 10%. Każde kolejne daje Ci 20% zniżki. Drugi sposób to polecenie naszych usług
znajomym i przyjaciołom. Za każdą poleconą osobę zyskujesz 50 złotych rabatu. Jeżeli
natomiast przyprowadzisz do nas czworo swoich znajomych – rozliczymy Cię gratis.

Oferujemy usługi podatkowe dla Polaków pracujących za granicą. Specjalizujemy się w
rozliczeniach rocznych i korektach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób
fizycznych w Norwegii. W naszej ofercie znajdują się również inne kraje takie jak: Niemcy,
Holandia, Belgia czy Anglia.
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