Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za przesłane zgłoszenie dotyczące Rozliczenia Podatkowego z
Holandii.
Aby dokonać rozliczenia prosimy przygotować:
✅
ankietę osobową
✅
oświadczenie o okresach pracy
✅
czytelna kopia (skan) jaaropgaaven (jarograf)
✅
zaanonimizowana kopia dokumentu tożsamości zobacz!
✅
podpisane RODO
✅
potwierdzenie wpłaty zgodne z cennikiem
Pobierz komplet dokumentów
⁉ ET Kosten - to dodatkowy zwrot!
Odzyskujemy ET Kosten czyli zwrot rozszerzony. Odzyskaj koszty
ekstraterytorialne - to nawet 700€ więcej!
Czym jest ET Kosten? To dodatkowa ulga, która obejmuje koszt dojazdu/
powrotu z/do Holandii, koszty zakwaterowania oraz wyżywienia na
miejscu. O ET czytaj tutaj.
ℹ Jeżeli Twoje rozliczenie kwalifikuje się do ET Kosten zostaniesz o
tym przez nas poinformowany.
⚠⚠⚠

Uwaga:

W związku ze zmianami podatkowymi niezbędne jest wykazanie holenderskich
dochodów w polskim Urzędem Skarbowym.
Po dokonaniu rozliczenia PIT36 ZG, należy wystąpić do Urzędu Skarbowego
o wydanie zaświadczenia o dochodach.
Pobierz właściwe zaświadczenie: KLIKNIJ I WYBIERZ ODPOWIEDNI ROK!
‼ Zmiany podatkowe od roku 2015
➡

90% regeling - nowe zasady od roku 2015 > co najmniej 90% dochodów

uzyskanych na terenie Holandii, pozostałe 10% np. w Polsce.
Podatnik spełniający powyższą zasadę ma prawo do ulg podatkowych oraz
korzystniejszego rozliczenia. W przypadku rozliczeń wspólnych
(rozłąkowe) zasada 90% dotyczy obojga małżonków.
W przypadku rozliczenia wspólnego "Zaświadczenie o dochodach" wypełnia
każdy z Partnerów fiskalnych.
📌 Masz pytania lub wątpliwości? Dzwoń na +48 786001203
⛔

Jeżeli nie spełniasz reguły 90% to nie wysyłaj zaświadczenia!

Kalkulator podatkowy:
Sprawdź swój zwrot! Zachęcamy do korzystania z naszego kalkulatora
podatkowego na stronie: https://kalkulator.holandia.org
Uwaga: Kalkulator nie wylicza ET Kosten! Jeżeli wyjdzie dopłata
koniecznie skontaktuj się z nami!
Opłaty:
Rozliczenie standardowe 250PLN, rozliczenie wspólne: 400PLN.
Pełny cennik znajduje się tutaj.

Konto do wpłaty:
73 1870 1045 2078 1067 3382 0001
QuickTax.pl Biuro Borsuk
44-100 Gliwice
Zwycięstwa 33/III
wpłata tytułem: Nazwisko + Rok rozliczenia
📞

Czekamy na Twój telefon - +48 786 001

