HOLANDIA
zwrot podatku
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Czy wiesz, że ...
w Holandii, od uzyskanego dochodu, możesz zapłacić więcej podatku niż w Polsce ? Skala podatkowa wynosi bowiem
od 37% do 52%.

Chcesz się rozliczyć
POWINIENEŚ WIEDZIEĆ
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Na początku każdego roku pracodawca powinien wydać Ci tzw. Jaaropgaaf czyli kartę podatkową. O zwrot możesz ubiegać
się za ostatnie 5 lat, a wniosek składać przez cały rok. Jeśli otrzymałeś wezwanie do rozliczenia - Aangiftebrief lub formularze M, C,
P - wówczas musisz rozliczyć się we wskazanym terminie - najczęściej do 1 kwietnia lub 1 lipca.
Do rozliczenia wymagane jest osobiste konto bankowe, zatem nie możesz podawać konta należącego do siostry czy kolegi.
Dzięki stosowanym przez nas ulgom (na dziecko lub samotny rodzic) możesz otrzymać nawet o 2779 euro więcej.

cO CI JEST POTRZEBNE
• kopia paszportu lub dowodu osobistego
• kopia Jaaropgave/Jaaropgaaf od wszystkich pracodawców, względnie Salaris (paski z wypłaty); w przypadku otrzymywania zasiłku chorobowego lub bezrobotnego - kopia Jaaropgave z UWV
• SOFI numer (tylko do wglądu)

• numer konta bankowego;
obowiązuje wyłącznie forma IBAN wraz z BIC (kod swift)
• dodatkowo, od 1.12.2013, wyciąg z banku lub wydruk z konta internetowego lub inne zaświadczenie (nie starsze niż 2 miesiące), potwierdzające posiadanie własnego rachunku bankowego.

Jak złożyć wniosek

Jak działamy?
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WAŻNE
Kiedy będzie przyznany zwrot podatku ?
Najczęściej po 3 miesiącach, ale pamiętaj że, obcokrajowców obsługuje tylko jeden urząd, zatem czas oczekiwania może się wydłużyć. Ciekawostka - w poprzednich latach rekordziści otrzymywali zwrot nawet po 15 dniach !
Na czyje konto bankowe?
Na Twoje własne. W roku 2013 urząd holenderski wprowadził nowe reguły, które zabraniają biurom podatkowym oraz osobom trzecim pobieranie pieniędzy z tytułu zwrotu podatku. Tylko Ty możesz otrzymać zwrot !
Czy będzie pobrana prowizja?
Nie. Nasza firma nie pobiera prowizji ani opłat manipulacyjnych. Z reguły też żaden bank w Unii Europejskiej nie pobiera opłat za przelew.
Czy należy się rozliczyć w polskim urzędzie skarbowym?
Tak, o ile jesteś na stałe zameldowany w Polsce. Służy do tego PIT-36 + PIT ZG. Uzyskanie zwrotu z Holandii lub rezygnacja z rozliczenia nie
zwalnia Cię z obowiązku rozliczania się w Polsce!
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Czy wiesz, dlaczego w Holandii nie ma w oknach firanek ?
Przejawem wojny religijnej między protestantami a katolikami
był „podatek od firanek”. Król skutecznie obciążał nim katolików, którzy firanki wieszali. Skutkiem podatku jest tradycja
nie wieszania zasłon w holenderskich domach .

ROZLICZYŁEś SIĘ
powinieneś wiedzieć
Po wysłaniu wniosku, w różnych odstępach czasu otrzymasz z urzędu niebieskie koperty, a w nich istotne informacje lub formularze. Może być ich
więcej niż wskazane trzy poniżej, dlatego nie lekceważ żadnej korespondencji. Zrób skan lub kopię i odeślij do nas.

Dokumenty, które możesz otrzymać
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Voorlopige (aanslag) - decyzja

bevestiging rekeningnummer

Decyzja o przyznaniu podatku. Sprawdź czy w zaznaczonym
miejscu, kwota zwrotu (Te otvangen) jest zgodna z wyliczeniem.
Voorlopige Aanslag (decyzja tymczasowa) po weryfikacji przechodzi w decyzję ostateczną - Aanslag.

Potwierdzenie rachunku bankowego - służy do rejestracji
konta. Sprawdź czy w zaznaczonym miejscu numer konta jest
taki, jak podawałeś.
Jeśli jest poprawny, na 2-giej
stronie podpisz się i odeślij na
adres podany w nagłówku.

opgaaf rekeningnummer

Potwierdzenie rachunku bankowego - tzw. zwrotka. Otrzymasz je wtedy, gdy urząd nie
posiada Twojego konta.
Wypełnij drugą stronę formularza podając dane banku, podpisz
się i odeślij na adres podany w
nagłówku.

Przykładowe sytuacje
1) Otrzymałem za mały zwrot. Na reakcję (odwołanie) masz tylko 6 tygodni od daty wydanej decyzji ! Obowiązuje data widniejąca u góry Aanslag’u a nie data otrzymania samej decyzji. W tym czasie urząd musi otrzymać zażalenie – inaczej odrzuci wszelkie skargi czy inne pisma.
2) Dostałem Aanslag, ale nie mam pieniędzy na koncie. Pieniądze powinny wpłynąć na konto w okresie 1-6 tygodni. Jeśli po tym czasie nie
otrzymałeś przelewu, zgłoś się do nas - sprawdzimy czy wszystko jest w porządku. Pamiętaj o Aanslagu - zrób skan lub kopię.
3) Nic nie otrzymałem z Holandii. Skontaktuj się z nami mailem lub telefoniczne - a my bezpłatnie napiszemy do urzędu pismo ponaglające.
4) Otrzymałem formularz M-biljet/P-biljet. Prawdopodobnie byłeś zameldowany w Holandii i obowiązuje Cię inny sposób rozliczenia. Wcześniejszy wniosek nie może zostać zrealizowany, dlatego dostarcz nam otrzymany formularz.

Więcej INFORMACJI
Jeśli chcesz uzyskać informacji na własną rękę, możesz skorzystać z infolinii Belastingdienst wybierając nr +31 55 5385385, od poniedziałku do
czwartku w godz. 8.00 – 20.00 oraz w piątki w godz. 8.00-17.00. Rozmowy prowadzone są w jęz. niderlandzkim, niemieckim i angielskim. Możesz
też poszukać informacji na www.azdoradztwo.pl, zapytać mailem biuro@azdoradztwo.pl lub przez facebook.com/mojerozliczenie.
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