HOLANDIA
ZWROT PODATKU do 5 lat wstecz – koszt 200 zł.

Wymagane dokumenty:
– Jaaropgave (holenderska karta podatkowa),
– konto bankowe (polskie lub holenderskie).
– zaświadczenie o dochodach w Polsce - dotyczy osób, które nie są zameldowane w Holandii oraz nie mają
w Polsce dochodu lub dochód ten jest bardzo mały (maksymalnie 10% całkowitego dochodu rocznego).
By uzyskać takie zaświadczenie należy złożyć w polskim urzędzie skarbowym PIT 36 + ZG – nasze biuro
również pomoże Ci złożyć taki PIT!

ROZŁĄKOWE lub ULGA NA DZIECKO – zwrot do 5 lat wstecz – koszt 300 / 200 zł.

Można otrzymać nawet 2074 Euro dodatkowo, warunek to „wysoki” zarobek osoby pracującej w Holandii
a dochody partnera mieszkającego w Polsce niskie lub najlepiej zerowe. Ulga dla dzieci do lat 12.
Jeżeli partner/współmałżonek nie ma SOFI numeru (BSN), dołączamy wniosek o przyznanie SOFI.

KINDERBIJSLAG – zasiłek rodzinny do 1 roku wstecz – koszt 350 zł za rok kalendarzowy.

Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi od 221 do 316 Euro na kwartał (pomniejszane o polskie
500+). Jego wysokość rośnie wraz z wiekiem dzieci. Starając się o zasiłek rodzinny, pamiętaj o dodatku
Kindgebondenbudget.

KINDGEBONDENBUDGET – dodatek do zasiłku rodzinnego do 21 miesięcy wstecz – koszt 200 zł za rok.
Wysokość dodatku zależy od ilości dzieci i wysokości dochodu. Średnio można otrzymać około 120 Euro
miesięcznie. Za aktualny rok wniosek możesz składać w każdej chwili, za rok poprzedni do 1 września.

ZORGTOESLAG – dodatek ubezpieczeniowy do 21 miesięcy wstecz – koszt 200 zł za rok.

Wysokość zależy od dochodu. Średnio można otrzymać ok. 90 Euro miesięcznie, a w przypadku małżeństw
140 Euro. Za aktualny rok wniosek można składać w każdej chwili, za rok poprzedni do 1 września.
Ponadto: wnioski o SOFI, wypłata kapitału emerytalnego StiPP, zamykanie kont bankowych i inne.

POLSKA
PIT 37 – dochody osiągnięte w Polsce – koszt 30 zł indywidualne / 50 zł indywidualnie z ulgami oraz wspólne.
PIT 36 + załącznik ZG – dochody osiągnięte w Polsce oraz zagraniczne (UE) – koszt od 90 zł.
Odliczamy: diety zagraniczne, ulgi abolicyjne, rehabilitacyjne, darowizny, krew i inne.

CZĘSTE PYTANIA
Pytanie: Czy należy się rozliczyć w Polsce z dochodów holenderskich lub austriackich?
Odpowiedź: TAK! Jeżeli jesteś zamledowany w Polsce lub twoje cele życiowe są w Polsce należy złożyć takie zeznanie
podatkowe PIT 36 + ZG. Jest to również warunek konieczny by uzyskać zaświadczenie o dochodach z Polski potrzebne
w większości przypadków do rozliczenia się w Holandii / Austrii.
Pytanie: Czy należy się rozliczyć w Polsce z dochodów niemieckich?
Odpowiedź: to zależy od sytuacji oraz danego urzędu skarbowego, jeżeli:
– miałeś tylko dochody w Niemczech, to NIE musisz się rozliczać w Polsce, jednakże w przypadku gdy chcesz uzyskać
zaświadczenie o dochodach z Polski (które uprawnia do uzyskania większego zwrotu) mimo wszystko większość
polskich urzędów skarbowych wymaga złożenia PIT 36 + Zg.
– miałeś dochody w Polsce oraz Niemczech, to zawsze trzeba rozliczać się w Polsce na PIT 36 + Zg.
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NIEMCY
ZWROT PODATKU do 4 lat wstecz – koszt od 300 zł indywidualne / od 350 zł wspólne.

Wymagane dokumenty:
– Lohnsteuerbescheinigung (niemiecka karta podatkowa),
– konto bankowe (polskie lub niemieckie).
Dodatkowo w zależności od potrzeb, dodatkowe ulgi zwiększające zwrot podatku:
– rachunki za mieszkanie, paliwo, przejazdy, ubrania, koszty telefonu, itp.
– zaświadczenie o dochodach w Polsce, by uzyskać takie zaświadczenie w większości przypadków należy
złożyć w polskim urzędzie skarbowym PIT 36 + ZG – nasze biuro również pomoże Ci złożyć taki PIT!

KINDERGELD – zasiłek rodzinny do 6 miesięcy wstecz – koszt od 400 zł za rok kalendarzowy.

Wysokość zasiłku wynosi od 219 Euro do 250 Euro miesięcznie (pomniejszane o polskie 500+). Zgłoś się do
naszego biura – otrzymasz listę, według której skompletujesz potrzebne dokumenty. Listę możemy też wysłać
pocztą, e-mailem lub faxem.

ELTERNGELD – zasiłek wychowawczy do 12 miesięcy wstecz od urodzenia dziecka – koszt od 800 zł.

Wysokość zasiłku wynosi co najmniej 300 Euro miesięcznie lub 67% dochodów, które rodzic otrzymywał
w ostatnim roku zatrudnienia, maksymalnie 1800 Euro miesięcznie.

FAMILIENGELD – obowiązuje tylko w Bawarii – koszt 350 zł.

W przypadku pierwszego i drugiego dziecka całkowita wysokość świadczenia wynosi 3.000 Euro za każde
dziecko, wypłacane po 125 Euro miesięcznie przez dwa lata. Od trzeciego dziecka to w sumie 3600 Euro – w tym
przypadku na konto rodziców wpłynie aż 150 Euro miesięcznie.
Ponadto: wypłaty urlopu z SOKA-BAU, zmiany klasy podatkowej, zaśw. E 106, świadczenia medyczne w Polsce.

AUSTRIA
ZWROT PODATKU do 5 lat wstecz – koszt 300 zł.

Wymagane dokumenty:
– Lohnzettel (austriacka karta podatkowa),
– konto bankowe (polskie lub austriackie).
Dodatkowo w zależności od potrzeb, dodatkowe ulgi zwiększające zwrot podatku:
– rachunki za mieszkanie, paliwo, przejazdy itp.
– zaświadczenie o dochodach w Polsce, by uzyskać takie zaświadczenie należy złożyć w polskim urzędzie
skarbowym PIT 36 + ZG – nasze biuro również pomoże Ci złożyć taki PIT.

FAMILIENBEIHILFE – zasiłek rodzinny do 5 lat wstecz – koszt od 400 zł za rok kalendarzowy.

Wysokość zasiłku zależy od wieku i ilości dzieci. Wynosi od 168 Euro na dziecko za każdy miesiąc za lata
wcześniejsze. Od lipca 2019 otrzymuje się ok 120 Euro miesięcznie (lub polskie 500+).

KINDERBETREUUNGSGELD – zasiłek wychowawczy – od 2500 zł.

Jest to świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko, dopóki nie ukończy trzeciego roku życia. Czas
świadczenia może wynosić od 12 do 36 miesięcy życia naszej pociechy i wynosi 12.600 Euro (opcja roczna)
lub 16.200 Euro (opcja 3 letnia). Wnioskodawcą może być zarówno matka, jak i ojciec dziecka, z reguły jednak
wnioskodawcą jest matka narodzonego dziecka.
Ponadto: wypłaty urlopu z BUAK, zaświadczenia E 106, świadczenia medyczne w Polsce.
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