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Zwrot podatku z Niemiec w Sosnowcu
Praca sezonowa lub stała u naszych zachodnich sąsiadów to dla wielu rodaków sposób na
wyjście z długów i podniesienie poziomu jakości życia. Legalna praca za granicą to również
obowiązki wobec niemieckiego fiskusa. Wiele osób jednak zapomina, że mogą liczyć na zwrot
podatku z Niemiec lub Holandii będąc już w Sosnowcu. Jeżeli pracodawca każdego miesiąca
odpowiednio odliczał i przekazywał do niemieckiego Urzędu Skarbowego tzw. Lohnsteuer,
czyli podatek od wynagrodzenia, to masz dużą szansę na uzyskanie zwrotu. Zgodnie z
prawem możesz go zdobyć nawet 4 lata po powrocie do Polski. Pamiętaj też, że podobnie jak
w wielu innych krajach, samo rozliczenie podatku z zagranicy, na podstawie którego możesz
dostać zwrot, to nie przywilej, lecz obowiązek. Jego niedopełnienie może wiązać się z kartą w
wysokości kilkuset euro. Dokumenty należy składać do 31 maja w roku następującym po
danym roku podatkowym. Nie musisz się jednak martwić. Po pierwsze, do rozliczenia i zwrotu
podatku z zagranicy nie jest konieczna osobista wizyta w jednej z placówek Urzędu
Skarbowego u naszych zachodnich sąsiadów. Po drugie, nie jest też konieczna perfekcyjna
znajomość zawiłości niemieckiego prawa podatkowego. Wystarczy, że skontaktujesz się z
naszym biurem w Sosnowcu, a pomożemy Ci w dopełnieniu wszystkich niezbędnych
formalności związanych ze zwrotem podatku z Niemiec czy Holandii. Zweryfikujemy też, czy
przysługują Ci jakieś dodatkowe ulgi.

Jak uzyskać zwrot podatku z Niemiec w Sosnowcu?
Jak uzyskać wysoki zwrot podatku od pracy za granicą? Co można zrobić, by uniknąć
większości formalności, a jednocześnie nie zrezygnować ze świadczenia? Na szczęście dzisiaj
nie musisz znać odpowiedzi na te pytania, by dostać pieniądze. Otrzymanie zwrotu podatku z
Anglii, Norwegii, Holandii lub Niemiec to na pewno bardzo dobry sposób na zdobycie
dodatkowej gotówki. Faktem jest jednak, że maksymalną kwotę dostaniesz jedynie wówczas,
gdy znasz prawo podatkowe i jesteś w stanie poprawnie wypełnić odpowiedni wniosek
formalny. Nie musisz jednak robić tego samodzielnie. Jeżeli chcesz, nasi konsultanci w
Sosnowcu z pewnością będą w stanie Ci w tym pomóc. Zdobędziemy dla Ciebie wysoki zwrot
podatku z zagranicy, np. z Niemiec lub Holandii szybko, bezpiecznie i skutecznie. Wśród
miast, których mieszkańcom pomagamy szczególnie chętnie, jest między innymi Sosnowiec.
Jeśli jesteś z tego miasta i zależy Ci na wysokim zwrocie podatku od pracy za granicą,
skontaktuj się z jednym z naszych przedstawicieli.

Czego potrzebujesz do uzyskania zwrotu podatku?
Do uzyskania zwrotu podatku z Niemiec lub Holandii w Sosnowcu będziesz potrzebował kilku
dokumentów. Należą do nich przede wszystkim:
niemiecki odpowiednik polskiego PITa, czyli Lohnsteuerbescheinigung,
kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
specjalne zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce, potwierdzone przez polski
Urząd Skarbowy.
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Czy to wszystko? Warto przygotować jeszcze kilka dokumentów, którymi posłużysz się, by
udowodnić, że fakt legalnego zatrudnienia w Niemczech lub Holandii to regularne koszty dla
Ciebie. Chodzi o takie papiery, jak np.: rachunki za media, bilety czy umowy najmu. Nie ma
najmniejszego problemu, jeżeli masz kłopot z załatwieniem któregokolwiek z wymienionych.
Jeśli zgłosisz się do nas, pomożemy Ci załatwić całą papierologię.

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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