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Za jaki okres przysługuje mi prawo złożenia odwołania
od decyzji podatkowej?
Jeśli decyzja podatkowa jest wydana przez Urząd Centralny, wówczas możesz liczyć na
skorygowanie ostatnich 3 lat podatkowych. Jeśli jednak decyzje są wydane przez lokalne
urzędy, wówczas masz szansę na odzyskanie dodatkowych pieniędzy nawet za rok 2006!
Prześlij nam dokumenty, a dowiesz się za jakie lata masz prawo złożyć odwołanie.

Zostałem rozliczony przez biuro podatkowe w Norwegii.
Czy mogę liczyć na dodatkowe pieniądze?
Oczywiście, że tak. Ponad 60 % Polaków otrzymuje za niski zwrot podatku. Niektóre biura
podatkowe uwzględniają tylko podstawowe ulgi takie jak ulga małżeńska, ulga na dziecko czy
odliczenie kosztów przejazdu i utrzymania w Norwegii. Nie mają pojęcia, że podatnik ma
prawo do dodatkowych ulg podatkowych, dzięki którym skutecznie pomniejsza się podstawę
opodatkowania. Nasza firma powołuje się na odpowiednie przepisy i ordynacje podatkowe,
które są sporządzone na korzyść podatnika. Korzystamy również z orzeczeń sądu w sprawie
podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na jaki dodatkowy zwrot podatku z korekty mogę liczyć?
To zależy od Twoich dochodów i wykorzystanych ulg podatkowych. Nasi Klienci dzięki
korektom podatkowym zyskują kwoty od 3 000 do nawet 15 000 PLN za rok podatkowy! To
naprawdę działa.

Czy po przesłaniu dokumentów muszę płacić za ich weryfikację?
Nie! Weryfikacja i analiza dokumentów jest darmowa. Sam zdecydujesz, czy warunki Ci
odpowiadają. Przedstawimy Ci pełną ofertę, która pomoże Ci podjąć decyzję.
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Czy istnieje ryzyko, że nie otrzymam dodatkowych pieniędzy po wysłaniu korekty?
Tak. Niestety takie ryzyko istnieje, dlatego za lata odległe wolimy się rozliczać za efekt, czyli za
odzyskane pieniądze. Jeśli urząd podatkowy odrzuci naszą korektę, wówczas nie ponosisz
żadnych kosztów- to jest uczciwe rozwiązanie dla obu stron umowy.

Kiedy zapłacę za usługę?
Po wstępnej analizie otrzymasz od nas ofertę. Jeśli sprawa dotyczy ubiegłego roku
podatkowego i typowych ulg, wówczas koszt usługi jest stały. Jeśli jednak sprawa dotyczy lat
2006-2012 i wymaga sporego nakładu pracy przy sporządzeniu odwołania, wówczas nasze
wynagrodzenie jest prowizyjne. Szanujemy Twoją opinię, dlatego staramy się, aby otrzymany
zwrot podatku był jak najwyższy, a wynagrodzenie dla naszego biura adekwatne do
posiadanych kompetencji i wykonanej pracy. Przeczytaj, jak firmy próbują wyłudzać
pieniądze(czytaj)

Czy jeśli nie posiadam wszystkich wymaganych dokumentów, to wciąż mam prawo starać się
o dodatkowy zwrot?
Oczywiście! Większość dokumentów można uzyskać w duplikacie. Jeśli zlecisz nam usługę, to
w jej zakresie postaramy się o wymagane dokumenty. Pamiętaj jednak, że warunkiem
uzyskania dokumentów jest posiadanie aktualnego adresu do korespondencji w urzędzie.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z korekty?
Zwrot podatku otrzymasz w formie czeku, który możesz zrealizować w swoim banku. Urząd
również przelewa zwrot podatku na konto w Polsce lub w Norwegii, w zależności od złożonego
wniosku o zwrot nadpłaty.
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Czy usługa jest legalna i bezpieczna?
Nasza firma wykorzystuje tylko legalne i dopuszczone przepisami prawo podatkowe. Składane
przez nas odwołania są na korzyść podatnika i są w pełni legalne i akceptowalne przez
zagraniczny urząd.
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