Decyzja podatkowa za rok 2016 - Steuerbescheid 2016

Wielu z nas już na początku nowego roku składa deklaracje podatkowe za ubiegły rok do
Finanzamtu czyli niemieckiego urzędu skarbowego. Ta praktyka ma oczywiście swoje zalety,
gdyż niemieckie urzędy skarbowe opracowują deklaracje w kolejności w jakiej trafiły do
urzędu, tym samym osoby, które złożyły deklaracje na początku roku, mogą liczyć na szybsze
wydanie decyzji podatkowej przez urząd i ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.

PAMIĘTAJ – ZAWSZE SKONTROLUJ SWOJĄ DECYZJĘ PODATKOWĄ
Otrzymanie decyzji podatkowej z Finanzamt to niewątpliwie ważny moment w całym
procesie rozliczenia się z urzędem skarbowym.
Tego właśnie ,,momentu,, nie można przegapić, ponieważ decyzja podatkowa powinna zostać
szybko i skrupulatnie sprawdzona, czy zgadza się ze złożonym rozliczeniem. Jeśli okazałoby
się, że zawiera ona błędy, bądź urząd przyznał zwrot podatku w innej kwocie niż
przewidywany, należy złożyć odpowiedne odwołanie zachowując urzędowe terminy.
Termin na złożenie zażalenia na decyzję podatkową z Finanzamt wynosi 1 miesiąc w
przypadku, gdy decyzja ta została wysłana na niemiecki adres podatnika. Do tego okresu
dolicza się 3 dni na dostarczenie decyzji do podatnika.
W przypadku gdy decyzja podatkowa została wysłana na zagraniczny (np. polski) adres
podatnika, termin na złożenie zażalenia wynosi również 1 miesiąc, jednak do okresu 1
miesiąca dolicza się kolejny miesiąc na dostarczenie decyzji. Tym samym termin na złożenie
zażalenia wynosi w sumie 2 miesiące od daty wydania decyzji.
Pamiętajmy, że złożeniem zażalenia w urzędzie skarbowym niczym nie ryzykujemy, a w
przypadku dowiedzenia swoich racji, możemy liczyć na poprawę decyzji i ostatecznie wyższy
zwrot podatku.

JAK SKONTROLOWAĆ SWOJĄ DECYZJĘ PODATKOWĄ ?
Aby ułatwić Państwu skontrolowanie podstawowych danych odnośnie Państwa rozliczenia,
stworzyliśmy wzór niemieckiej decyzji podatkowej z objaśnieniem w języku polskim,
najważniejszych kwestii w niej zawartych.
Sprawdzenie decyzji podatkowej za rok 2016 nie będzie już problemem ☺

Każda decyzja podatkowa już na pierwszej stronie zawiera informacje takie jak:
- właściwy urząd skarbowy, czyli urząd który wydał decyzje
- datę wydania decyzji
- informacje, którego roku dotyczy decyzja
- dane osobowe podatnika, jego numer identyfikacyjny oraz Steuernummer

Następnie możemy przeczytać ile podatku należnego do urzędu obliczono, oraz ile
rzeczywiście podatnik odprowadził do urzędu skarbowego. Różnica tych kwot, to właśnie
nasz zwrot podatku.
Najczęściej zaraz poniżej można znaleźć informację o kwocie zwrotu: Das Guthaben von ….,
oraz o numerze konta, na który urząd przeleje pieniądze. Bardzo ważne jest, aby dokładnie
sprawdzić poprawność rachunku bankowego podanego przez urząd, a przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości natychmiast poinformować urząd.
Jeśli podatnikowi obliczony zostanie podatek do zapłaty do urzędu, na decyzji najczęściej
pojawia się sformułowanie: Den Gesamtbetrag von …. Zahlen Sie bitte…
Przy analizowaniu decyzji warto zwrócić uwagę na przychody, jak również koszty pracy
uwzględnione przez urząd. Zdarza się, że Finanzamt posiada nieco inne informacje na temat
naszych przychodów, niż wynika to z dokumentów otrzymanych przez pracodawcę lub
innych instytucji.

Jeśli jeszcze się nie rozliczyłeś za rok 2016 nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś!
Kontaktować można się z nami 7 dni w tygodniu
przez Infolinię: +48 222 478 142, +31 202 170 640
lub mailowo na adres:
kontakt@klosowska.com

Opracowanie: Kancelaria Podatkowa Anna Kłosowska
www.rozliczsie.pl

