Rozliczanie podatku holenderskiego za rok 2016 – Belastingdienst daje możliwość
uzyskania wyższego zwrotu podatku

Nowy rok i kolejna możliwość odzyskania nadpłaconego podatku. W roku 2016 w skutek
wprowadzonych przez urząd zmian wysokości kosztów pracy, pojawiła się szansa na
uzyskanie wyższego zwrotu podatku niż w roku poprzednim. Zmianie uległy też wysokości
ulg podatkowych, kwoty podajemy poniżej. Przypomnijmy jednak, iż w roku 2016 urząd
holenderski wprowadził istotne zmiany w rozliczeniach, które nieco skomplikowały
procedurę ubiegania się o zwrot podatku. Zmiany te dotyczą przede wszystkim osób
niezameldowanych na terenie Holandii lub zameldowanych w Holandii jedynie przez część
roku. Muszą oni wykazać do której grupy podatników należą:
- podatnik zagraniczny kwalifikowany - To podatnik, który uzyskał minimum 90% ogólnego
przychodu na terenie Holandii. I taki podatnik musi przedstawić zaświadczenie o dochodach,
gdyż ma prawo do skorzystania z ulg i odliczeń.
- podatnik zagraniczny niekwalifikowany - To podatnik, którego łączne przychody nie
stanowią wymaganych 90%. Taka osoba nie może skorzystać z dostępnych ulg, zatem nie
musi dostarczyć zaświadczenia o dochodach.
Konieczne jest zatem wykazanie przed urzędem holenderskim także dochodów uzyskanych
poza granicami Holandii. Niezbędny jest do tego druk opracowany przez urząd holenderski.
Warunkiem uzyskania powyższego dokumentu jest konieczność złożenia do polskiego US
deklaracji rocznej PIT 36 wraz z załącznikiem PIT ZG, ujawniającym przychody osiągnięte w
Holandii. Zgodnie z obowiązującą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania,
rozliczanie się z dochodów osiągniętych w Holandii jest obowiązkowe.

Zatwierdzone progi podatkowe w roku 2016 przedstawia poniższa tabela:
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Jeśli chodzi o ulgi podatkowe – w dalszym ciągu jest możliwe uzyskanie tzw. rozłąkowego
oraz zastosowanie ulgi dla rodziców dziecka do 12 r.ż. o mniejszych dochodach.
Maksymalna kwota rozłąkowego jaką może uzyskać partner fiskalny wynosi 2242€ ( w 2015
wynosiła 2203€). Partner fiskalny to:
- małżonek
lub
- osoba, z którą podatnik jest zameldowany przez co najmniej 6 miesięcy w danym roku
podatkowym oraz posiada z nią wspólne dziecko, wspólną nieruchomość lub kontrakt
partnerski lub są dla siebie wzajemnie beneficjentami świadczeń emerytalnych.
Kwota ulgi dla rodziców dziecka do 12 r.ż. o mniejszych dochodach nie uległa zmianie –
minimalna kwota możliwa do uzyskania to 1039€ a maksymalna 2769€. Ważne jednak, by
uzyskany dochód rodzica o mniejszych dochodach wyniósł co najmniej 4881€.
W rozliczeniu wciąż możemy odliczyć koszty leczenia oraz przebytych kursów czy szkoleń.
Niemniej nadal należy pamiętać, by mieć potwierdzenia poniesionych kosztów np. faktury
czy rachunki.
Trudno przewidzieć, jak długo będzie trwać proces ubiegania się o zwrot podatków. W roku
poprzednim urząd holenderski masowo informował podatników o przedłużonym terminie na
wydanie decyzji - wyznaczył sobie rok na opracowanie otrzymanej deklaracji. Nadal sporo
podatników nie otrzymało swoich zwrotów podatków za rok 2015. Czy w tym roku proces
ten przebiegnie sprawniej? Wątpliwe.
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