Zwrot Podatku

HOLANDIA
Dokumenty jakie musisz dostarczyć:
1. JAAROPGAAF - kopię wszystkich posiadanych holenderskich dokumentów podatkowych za dany rok
podatkowy,
2. ZAŚWIADCZENIE O DOCHODCH W POLSCE - dokładnie wypełnić, podpisać i potwierdzić w
polskim urzędzie skarbowym. Jeden egzemplarz podatnika, drugi egzemplarz dla partnera.
3. OPGAAF REKENINGNUMMER -

prosimy czytelnie

podpisać w obrębie ramki w pozycji

"handtekening". Nie wypełniać. Jeden egzemplarz podpisuje podatnik, drugi - partner.
4. ZAŚWIADCZENIE Z BANKU

- z numerem konta, na który ma zostać dokonany zwrot. Na

zaświadczeniu muszą widnieć następujące informacje:
- imię, nazwisko oraz adres posiadacza konta tym samym podatnika,
- nr rachunku czyli IBAN + 26 cyfr,
- SWIFT - czyli kod banku potrzebny do przelewów międzynarodowych - jeśli bank wyda zaświadczenie bez
SWIFT prosimy o jego czytelne dopisanie,
- nazwa banku, podpis i pieczątka pracownika banku.
Prosimy na zaświadczeniu o podkreślenie numeru rachunku czyli IBAN.
5. KOLOROWA KOPIA DOWODU TOŻSAMOŚCI (dwóch stron) podatnika i partnera.
6. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI - dokładnie wypełniony i czytelnie podpisany przez
podatnika i partnera
7. UMOWA - wypełniona i czytelnie podpisana w miejscu "Zleceniodawca". Jedne z egzemplarzy pozostaw

.

sobie drugi odeślij do nas
8. PEŁNOMOCNICTWO - dokładnie wypełnione i czytelnie podpisane. Wypełnione na osobę, która
będzie Cię reprezentować w kontaktach z nami, np. kiedy będziesz w pracy za granicą.
9. DOKUMENT DOTYCZĄCY KOPII DOWODU – podpisać

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSZĘ WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES
ErsaBelasting
ul. Sempołowskiej
45-044 Opole
Kom. 516-028-140, e– mail: podatki@ersa.pl
WAŻNE!!!
1. O zwrot podatku za pracę w Holandii można ubiegać się za ostatnie 5 lat
2. Zwrot podatku musi być wypłacony wyłacznie na konto podatnika a "rozłąkowe"wyłącznie na
konto partnera .
3. Pamiętaj, jeżeli pracowałeś w danym roku podatkowym w Holandii, musisz złożyć zeznanie
podatkowe w polskim urzędzie skarbowym.
4. Cennik usług znajduje się na naszej stronie internetowej.
5. Numer rachunku bankowego ErsaBelasting - MBank 18 1140 2017 0000 4102 0467 2186. W
tytule przelewu prosimy wpisać imię nazwisko oraz rodzaj usługi za jaką Państwo płacą.

