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ROZLICZENIE Z PODATKU OSOBA
NIEZAMELDOWANA LUB
ZAMELDOWANA NIEPEŁNY ROK W
HOLANDII.
W tym e-booku odpowiadamy na
najczęściej zadawane pytania
przez naszych Klientów.
Chcemy dawać Wam informację,
które rozjaśnią cały proces
rozliczenia z podatku.
Wyjaśnimy, co z czego wynika,
dlatego też będziemy podawały
przykłady, jak wygląda rozliczenie
z Zaświadczeniem, jak bez oraz
powiemy o okresie zatrudnienia i
dlaczego jest to istotne przy
rozliczeniu z podatku.
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CZY MUSZĘ ROZLICZYĆ SIĘ Z
PODATKU I DO KIEDY MAM NA TO
CZAS?

Osoba niezameldowana w Holandii lub zameldowana niepełny
rok nie ma obowiązku rozliczenia z podatku dochodowego w
Holandii, chyba że otrzymała wezwanie do rozliczenia z
Belastingdienst.
Można rozliczyć się do maksymalnie 5 lat po zakończeniu roku
podatkowego, oznacza, iż do końca roku 2020 można rozliczyć się z
podatku za rok 2016.

Osoby niezameldowane lub zameldowane niepełny rok rozliczają
się z podatku, gdyż jest to dla nich korzystne i otrzymują zwroty z
podatku, bywają również osoby, które muszą dopłacić do podatku.
Powodów może być kilka. W tym e-booku otrzymacie odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów wraz z
przykładowymi wyliczeniami zwrotów z podatku lub tez dopłat i
wyjaśnieniem, dlaczego taka sytuacja ma miejsce 😉
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O CO CHODZI Z ZAŚWIADCZENIEM
O DOCHODACH Z POLSKI?
Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez naszych
Klientów. A więc od początku:
Aby być traktowanym jako Holenderski rezydent
podatkowy, należy uzyskać w Holandii minimum 90%
ogólnych dochodów osiągniętych w danym roku
podatkowym.
Osoby niezameldowane lub zameldowane przez część
roku w Holandii, inaczej niż w przypadku osób
zameldowanych przez cały rok nie są z góry traktowane
jako tutejsi rezydenci podatkowi mimo przepracowanego
całego roku w Holandii. I aby być traktowanym jako
rezydent podatkowy i mieć prawo do wszystkich ulg
podatkowych muszą potwierdzić brak dochodów lub iż
dochody osiągnięte poza Holandią nie wyniosły
więcej niż 10% ogólnych dochodów za pomocą
Zaświadczenia z kraju zamieszkania, dla naszych rodaków
jest to dokument z Polski.

Aby uzyskać Zaświadczenie o dochodach z Polski, należy
złożyć PIT 36 wraz z załącznikiem ZG w swoim Urzędzie
Skarbowym, następnie złożyć wniosek o wydanie
Zaświadczenia o dochodach wraz z wypełnionym
Zaświadczeniem, opłacić opłatę skarbową i poczekać na
wydanie
Zaświadczenia, czasem ma to miejsce od razu, ale z
naszego doświadczeniami z Polskimi US wynika, iż
trzymają się ustawowego terminu na wydanie
Zaświadczenia, czyli 2 tygodni !!!!
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ALE W SUMIE, DLACZEGO MUSZĘ
ROZLICZAĆ SIĘ W POLSCE, SKORO
NIE OTRZYMAŁEM TAM ŻADNYCH
DOCHODÓW?????
Niestety, ale aby otrzymać zaświadczenie, konieczne jest
wykazanie osiągniętych dochodów w danym roku
podatkowym, US nie może wystawić zaświadczenia, nie
znając waszych dochodów, ale spokojnie w 1%
przypadków zeznań, które wysyłany dla naszych klientów
do Polski należy zapłacić podatek w Polsce i są to osoby,
które osiągnęły w danym roku dochód w Polsce. Więc tak
naprawdę chodzi tylko o wykazanie dochodów, co po
części ustrzeże was przed ewentualnymi problemami
związanymi z niewykazaniem dochodów w Polsce. Czy
musicie rozliczać się w Polsce, czy nie??? O tym będzie
osobny e-book, bo to temat rzeka, rezydencja podatkowa
i jej określenie to inny temat niż omawiamy w tym ebook.

Pisze o tym zaświadczeniu i pisze, a Wy już pewnie
chcecie dostać jakiś przykład. Co to zmienia w Waszym
zwrocie z podatku, bo jeżeli nic nie zmienia to, po co
zawracać sobie nim głowę? Mam rację?
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A WIĘC PRZYKŁAD:
Pani pracowała w Holandii cały rok, nie osiągnęła
żadnych dochodów poza Holandią:
Najważniejsze dane z Jaaropgave:
Loon: € 18.999
Loonheffing: € 3.017
Arbeidskorting: € 2.400
Z zaświadczeniem Pani zwrot z podatku wyniesie:
€ 1.374
Bez zaświadczenia Pani zwrot z podatku wyniesie:
€ 766
Spora różnica nie sądzicie?

Pani pracowała w Holandii cały rok, nie osiągnęła
żadnych dochodów poza Holandią:
Najważniejsze dane z Jaaropgave:
Loon: € 8.960
Loonheffing: € 974
Arbeidskorting: € 1.050
Z zaświadczeniem Pani zwrot z podatku wyniesie:
€ 974
Bez zaświadczenia Pani zwrot z podatku wyniesie:
€ 285
Tutaj też wychodzi spora różnica, więc jak widzicie
przedstawienie Zaświadczenia o dochodach się Wam
opłaca.
Tak samo różnica będzie wyglądała , jeżeli osiągniecie więcej niż 10% z
ogólnych dochodów poza Holandia.
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DLACZEGO IM KRÓCEJ PRACUJE W
HOLANDII, OTRZYMUJE MNIEJSZY
ZWROT Z PODATKU?
Kiedyś, czyli przed 2013 rokiem sytuacja wyglądała inaczej,
tzn. im krócej pracowaliśmy w Holandii, tym większy zwrot
otrzymywaliśmy, teraz sytuacja wygląda inaczej.
Jako przykład posłużą nam takie same dane, w obu przypadkach
zmienimy tylko okresy zatrudnienia w Holandii, oraz wyliczymy,
jak wyglądają zwroty z podatku z zaświadczeniem i bez.

Pani pracowała w Holandii pół roku, nie osiągnęła
żadnych dochodów poza Holandią :
Najważniejsze dane z Jaaropgave:
Loon: € 18.999
Loonheffing: € 3.017
Arbeidskorting: € 2.400
Z zaświadczeniem Pani zwrot z podatku wyniesie:
€ 511
Bez zaświadczenia Pani DOPŁATA do podatku
wyniesie: € 98
Spora różnica nie sądzicie?
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Ta sama Pani pracowała w Holandii 10 miesięcy,
nie osiągnęła żadnych dochodów poza Holandią :
Najważniejsze dane z Jaaropgave:
Loon: € 18.999
Loonheffing: € 3.017
Arbeidskorting: € 2.400
Z zaświadczeniem Pani zwrot z podatku wyniesie:
€ 707
Bez zaświadczenia Pani DOPŁATA do podatku
wyniesie: € 98

Pani pracowała w Holandii pół roku, nie osiągnęła
żadnych dochodów poza Holandią:
Najważniejsze dane z Jaaropgave:
Loon: € 8.960
Loonheffing: € 974
Arbeidskorting: € 1.050
Z zaświadczeniem Pani zwrot z podatku wyniesie:
€ 285
Bez zaświadczenia Pani DOPŁATA do podatku
wyniesie: € 324

Jak widzicie, różnice są bardzo znaczące, dlatego tez każdą
sytuację warto przeanalizować i sprawdzić, czy opłaca się
wysyłać rozliczenie z podatku do Belastingdienst, my zawsze w
sytuacji kiedy nasz Klient ma dopłatę do podatku analizujemy,
czy konieczne jest wysłanie zeznania do urzędu.
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BARDZO CZĘSTO PYTACIE TEŻ JAKIE
DOKUMENTY POTRZEBNE SĄ DO
ROZLICZENIA Z PODATKU?
A więc macie całą listę potrzebnych dokumentów:
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Numer BSN (sofi)
Data meldunku ( jeżeli zameldowaliście lub wymeldowaliście
z Holandii w danym roku podatkowym)
Jaaropgave z pracy w Holandii
Jaaropgave z Zasiłku w Holandii ( jeżeli otrzymywaliście
zasiłek, pamiętajcie jeżeli byliście na zasiłku w roku 2019, ale
pierwsza wypłata zasiłku nastąpiła w 2020 roku to nie
otrzymacie Jaaropgave w roku 2019 tylko w 2020)
Okres pracy w Holandii wraz z okresem ewentualnego
pobierania zasiłku
Jeżeli posiadacie dochody spoza Holandii to wysokość
dochodów
Jeżeli posiadacie to wysokość oszczędności, nieruchomości
itp.
Jeżeli macie dziecko lub partnera, lub kupiony dom na
hipotekę potrzeba więcej danych, podczas wypełniania
formularza zgłoszeniowego na naszej stronie znajdziecie
miejsce na wpisanie tych danych
Zaświadczenie nie jest konieczne do rozliczenia, jednak jak widzicie na
przykładach, przedstawiając je w Belastingdienst, otrzymujecie dużo
wyższe zwroty z podatku. Jeżeli nie wybieracie się na urlop, lub nie
chcecie tracić czasu w kolejkach w Urzędzie Skarbowym, lub tez
macie problem z prawidłowym rozliczeniem PIT-u 36 z załącznikiem
ZG, zapraszamy do NAS. Pamiętajcie również iż w Polsce nie składamy
PIT-u O, jest to PIT do odliczeń.
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OSTATNIM NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYM
PYTANIEM JEST KIEDY OTRZYMAM
ZWROT Z PODATKU?
Jeżeli rozliczyliście się przed końcem kwietnia, zwrot z
podatku powinniście otrzymać do końca czerwca, jeżeli
po 1 maja to zwrot otrzymacie najprawdopodobniej
w ciągu 3 miesięcy.
Bardzo ważne jest również, aby Belastingdienst posiadał
Wasze konto bankowe, bez niego urząd nie wypłaci zwrotu
z podatku, nie stracicie go, ale będziecie dłużej czekać, więc
zadbajcie, aby było one w urzędzie.
Ważne jest też, iż Belastingdienst wysyła wszystkie listy na
znany mu adres podatnika, najczęściej jest to adres
zameldowania lub adres, który podaliście w momencie
wyrabiania BSN numeru, chyba że w międzyczasie podaliście
inny adres do korespondencji.

Naszym zdaniem odpowiedzieliśmy na najczęściej zadawane
pytania przez naszych Klientów, jeżeli macie inne pytania
zapraszamy do kontaktu.

Wszystkie dane podane w e-book zostały
sprawdzone w programie do rozliczeń z podatku
oraz są one prawdziwe i w żaden sposób
niezmienione.
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Myślimy, że e-book, którego właśnie przeczytaliście
(bo przeczytaliście, a nie tylko zerknęliście? PRAWDA?)
rozjaśni wam temat rozliczeń z podatku.

Oczywiście, jeżeli macie pytania piszcie do nas
😊

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
POLUB NASZ FANPAGE NA FACEBOOKU

MASZ PYTANIE?
NAPISZ, LUB ZADZWOŃ
Ewelina Parfieniuk

Monika Hoffman-Wala

info@pol-advies.nl

biuro@pol-advies.nl

+31643718278

+31611786550

WWW.POL-ADVIES.NL

11

