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Jak obliczyć zwrot podatku z zagranicy?
Wracając z pracy za granicą wielu z nas musi zetknąć się ze skomplikowanym zagadnieniem
rozliczenia podatku. O ile w przypadku pracy w Polsce i płacenia tutaj podatków, sprawa jest
dosyć prosta, o tyle w przypadku zachodniej Europy należałoby posiąść pewien zasób
niezbędnej wiedzy. Dla kogoś, kto nie jest księgowym może to być zadanie dosyć trudne i
czasochłonne. Błędy w rozliczeniu mogą być też dosyć kosztowne ze ze względu na wysokie
kary dochodzące do kilku tysięcy euro. Rodzi się zatem pytanie – jak obliczyć zwrot podatku z
zagranicy? Otóż jest na to dosyć prosty sposób. Nasze biuro to zespół doświadczonych
konsultantów, którzy bacznie śledzą wszystkie zmiany europejskiego prawa podatkowego. Nie
wahaj się do nas zadzwonić. Z przyjemnością umówimy się na spotkanie, na którym nasz
pracownik przedstawi Ci wszystkie szczegóły związane z procesem rozliczeniowym.
Uregulujesz swoje podatki, a w dodatku masz dużą szansę na uzyskanie wysokiego zwrotu.
Nie trać więc czasu na wertowanie setek stron ustaw, zadzwoń do nas i śpij spokojnie.

Czy muszę się rozliczać z podatku zagranicznego?
To zależy od kraju. W niektórych państwach istnieje obowiązek składania rocznych deklaracji
podatkowych nawet dla nierezydentów podatkowych. Takimi krajami są: Szwecja, Norwegia,
Holandia, Belgia. Każdy urząd skarbowy wyznacza termin złożenia deklaracji podatkowej. Jeśli
nie złożysz zeznania w terminie to istnieje ryzyko, że urząd naliczy karę za brak złożenia
zeznania podatkowego. Urząd również może wydać decyzję podatkową wymierzającą
wysokość podatku dochodowego na podstawie szacunkowych danych.

Czego potrzebuję do rozliczenia podatku zagranicznego w Polsce?
W zależności od tego, gdzie pracowałeś, do rozliczenia może być niezbędny inny zestaw
dokumentów. Jak zatem rozliczyć podatek z zagranicy? Z pewnością przyda Ci się oryginał i
kopia dowodu tożsamości, a także wszelkie formy materiałów, jakie otrzymałeś od swojego
zagranicznego pracodawcy. Chodzi oczywiście głównie o zaświadczenia o zarobkach i
zaliczkach pobranych na rzecz podatku. Ważne jest również posiadanie karty podatkowej
odpowiedniej dla kraju, w którym pracowałeś. Chodzi o odpowiednik polskiego PITa.
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Czy jeśli nie posiadam kompletu dokumentów nie otrzymam zwrotu?
Jeżeli nie wiesz jakie dokumenty powinieneś przygotować – zgłoś się wcześniej do nas.Gdy
okaże się, że czegoś nie otrzymałeś od swojego byłego pracodawcy, pomożemy Ci zdobyć
brakujący papier. Nie musisz się zatem niczym martwić. Doradzimy i umożliwimy Ci uzyskanie
zwrotu podatku. Na pytanie, jak obliczyć zwrot podatku z zagranicy, właściwa odpowiedź może
być zatem tylko jedna. Zgłoś się do nas. Napisz, przyjdź lub po prostu zadzwoń.

Czy istnieją jakiekolwiek ulgi podatkowe, które mogę uwzględnić w zeznaniu?
Tak. Istnieje szereg korzystnych ulg podatkowych dla Polaków podejmujących pracę najemną
za granicą. Najbardziej popularną ulgą jest partnerstwo fiskalne lub odliczenie dojazdów do
pracy. Osoby dojeżdżające uzyskują status osoby utrzymującej podwójne gospodarstwo- jest
to tzw. Commuter/Cross border status. Warto gromadzić dokumentację taką jak potwierdzenie
przejazdów, przelotów, rachunki za paliwo. bramki autostradowe, rachunki za mieszkanie i
energię elektryczną itp.

W jaki sposób otrzymam należny zwrot podatku z zagranicy?
Większość zagranicznych urzędów bez problemu wypłaca nadpłacony podatek na wskazane
przez podatnika konto bankowego. Jednak dbając o bezpieczeństwo podatnika, bardzo często
urząd prosi o dodatkową weryfikację rachunku bankowego np. poprzez przedłożenia
zaświadczenia z polskiego banku o posiadaniu tam rachunku. Niektóre urzędu, takie jak np.
Holandia, potrafią trzykrotnie poprosić o weryfikację konta. Znacznie to może wydłużyć proces
wypłaty po wydaniu pozytywnej decyzji podatkowej.

Jak długo czeka się na zwrot podatku z zagranicy?
W zależności od kraju, z którego się rozliczasz, zwrot podatku może nastąpić w terminie od 4
tygodni do 6 miesięcy. Wiele zależy od lokalnego urzędu skarbowego i ilości wniosków.
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Czy wniosek o zwrot podatku wpływa na moje zatrudnienie za granicą?
Nie.Masz prawo do odzyskania swoich pieniędzy z zagranicznego fiskusa. Czasami nawet
masz obowiązek. W żaden sposób nie wpływa to na Twoje zatrudnienie, staż dotychczasowej
pracy czy składki ubezpieczeniowe za granicą.

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.

Szybki i skuteczny zwrot podatku
Odkąd europejskie rynki pracy stały się łatwo dostępne dla pracowników z Polski, zwrot
podatku z zagranicy stał się niezwykle popularnym tematem. Trudno się temu dziwić. Faktem
jest, że niejednokrotnie kwota zwrotu oscyluje na poziomie kilku tysięcy złotych. Taki
dodatkowy zastrzyk gotówki to bardzo pozytywna informacja dla domowej skarbonki. Do
uzyskania dodatkowych pieniędzy należy jednak dopełnić kilku formalności. Jakich? To zależy
już od systemu podatkowego kraju, w którym mieliśmy okazję pracować. Oczywiście nie
musisz zagłębiać się w te informacje. Wszelkie niuanse związane ze zwrotem podatku z
zagranicy to codzienne zadanie naszych specjalistów. Wystarczy, że skontaktujesz się z jedną
z naszych placówek. Warto to zrobić, bo brak rozliczenia z fiskusem może wiązać się z
wysokimi karami. Może wydawać się to dziwne, ale nawet brak rozliczenia zwrotu może
skutkować dodatkowym obciążeniem nas przez zagraniczne urzędy. Zainteresuj się tematem
zwrotu podatku już dziś.

Obliczymy dla Ciebie zwrot zagranicznego podatku
Niezależnie od tego, czy pracowałeś w Niemczech, Holandii, Norwegii, czy nawet na
Islandii, nasze biuro kompleksowo zajmuje się tematyką podatków w krajach Unii Europejskiej.
Nie tylko obliczymy za Ciebie kwotę zwrotu, ale też poinformujemy, jakie dokumenty należy
przygotować, by wszystko poszło sprawnie. Przede wszystkim będziemy potrzebować
tych dotyczących wynagrodzenia i podatków, które powinien przekazać zagraniczny
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pracodawca. Warto też spisać wszelkie dane dotyczące firm, dla których się
pracowało (nazwy, adresy), a także numer (lub numery) zagranicznego ubezpieczenia
socjalnego. Przyda się też kopia dowodu tożsamości. Oczywiście jeżeli nie posiada się jakichś
dokumentów, które teoretycznie powinny być przekazane, nie ma powodów do zmartwień.
Nasza firma pomaga również w uzyskiwaniu wszelkiej niezbędnej papierologii. Wszystko po to,
byś bezstresowo mógł rozliczyć zagraniczny podatek i jak najszybciej uzyskał zwrot.
Zajmujemy się również rozliczeniami zagranicznych, jednoosobowych działalności
gospodarczych. Pamiętaj, że jesteśmy po to, aby Ci pomóc.a

W zależności od tego, gdzie pracowałeś, do rozliczenia podatku z zagranicy może być
niezbędny inny zestaw dokumentów. Z pewnością przyda Ci się oryginał i kopia dowodu
tożsamości, a także wszelkie formy dokumentów, jakie otrzymałeś od swojego zagranicznego
pracodawcy. Chodzi głównie o zaświadczenia o zarobkach i zaliczkach pobranych na rzecz
podatku. Ważne jest również posiadanie karty podatkowej odpowiedniej dla kraju, w którym
pracowałeś. Chodzi o odpowiednik polskiego PIT-a. Nie ma jednak obaw. Jeżeli nie wiesz
jakie dokumenty powinieneś przygotować – zgłoś się wcześniej do nas. W przypadku gdy
okaże się, że czegoś Ci nie otrzymałeś od swojego byłego pracodawcy, pomożemy Ci zdobyć
brakujący papier. Nie musisz się zatem niczym martwić. Doradzimy i umożliwimy Ci uzyskanie
zwrotu podatku. Na pytaniem jak obliczyć zwrot podatku z zagranicy, właściwa odpowiedź
może być zatem tylko jedna. Zgłoś się do nas. Napisz, przyjdź lub po prostu zadzwoń.
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