ZWROT PODATKU
Zbliża się czas rozliczenia deklaracji podatkowych pracowników. Zapraszamy do
zapoznania się z broszurą informacyjną, która znacznie ułatwi przejście całego procesu.

Osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody w Szwecji, mają
obowiązek rozliczenia się ze szwedzkim urzędem podatkowym. Dotyczy to również
polskich pracowników, którzy podejmowali zatrudnienie u szwedzkiego pracodawcy lub byli
oddelegowani przez polskiego pracodawcę do pracy na terenie Szwecji.

Powierzając nam rozliczenie deklaracji łatwo i szybko uzyskasz zwrot podatku !

Złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkowe. Jeżeli podatek nie zostanie
rozliczony, urząd wyda decyzję podatkową obliczoną bez uwzględnienia jakichkolwiek
ulg i odliczeń. Pracownik może również otrzymać karę za brak złożonego zeznania
podatkowego.

Samo

złożenie

deklaracji

nie

gwarantuje

zwrotu

podatku!

Aby

otrzymać

maksymalny zwrot nadpłaconego podatku niezbędne jest umiejętne wykorzystanie
przysługujących odliczeń, ulg i zwolnień, które pozwolą otrzymać taki zwrot.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów staramy się świadczyć usługi na
najwyższym poziomie. Właśnie dlatego rozliczamy rocznie ponad 2000 deklaracji !
Zaufanie jakim darzą nas Klienci, jest głównym motywatorem, by stale ulepszać naszą
ofertę i dostosowywać ją do zmieniających się wymogów rynku.
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Gwarantujemy najniższe ceny na runku oraz rabaty nawet do 30%
(Jeżeli zdecydują się Państwo na rozliczenie większości deklaracji pracowników)

Proponujemy korzystne pakiety dla firm. Z naszych usług korzysta ponad 30
podmiotów z Polski, w tym także agencje pracy, rekrutujące pracowników do pracy
za granicą.

POWIERZAJĄC NASZEJ FIRMIE ROZLICZENIA PODATKU
GWARANTUJEMY:
 Rozliczenie deklaracji podatkowej na czas!
 Zapewniamy, że zwiększymy zwrot nadpłaconego podatku!
 Maksymalny zwrot podatku w najkrótszym możliwym czasie!
 Minimum wszelkich formalności!
 Pewność i bezpieczeństwo podatkowe!

OFERUJEMY:
 Bezpłatną informację i kalkulację
 Rejestracje konta bankowego
 Kontakt z Urzędem Skarbowym, odwołanie od decyzji
 Sporządzamy korekty zeznań z lat ubiegłych.
PODATNIK NIC NIE TRACI ! – Jeżeli nie uzyskamy wyższego zwrotu
należnego podatku – nie pobieramy opłaty !

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY
Szczegółowe informacje tel.+46-766

556 667

oraz
pod adresem e-mail:
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JAK TO DZIAŁA?

PRZESŁANIE DO NAS
DOKUMENTÓW

MY ZAJMUJEMY SIĘ
FORMALNOŚCIAMI

ZWROT PIENIĘDZY
DLA PODATNIKA

PROCEDURA ZWROTU PODATKU
1. PRZESŁANIE DO NAS NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW.
Komplet dokumentów niezbędny do rozliczenia wraz z instrukcją ¨krok po
kroku¨przesyłamy drogą elektorniczną do Klienta. Należy je wypełnić i odesłać na
adres naszego biura lub elektornicznie na adres e-mail: deklaracje@kam.nu

2. PRZEKAZANIE WNIOSKU DO SZWEDZKIEGO URZĘDU.
Po dokładnym sprawdzeniu nadesłanych dokumentów tworzona jest deklaracja
podatkowa. Ostateczny termin składania deklaracji upływa 2 maja i od tego
momentu, oczekujemy na wydanie decyzji podatkowej.

Aby deklaracja trafiła do Skatteverket na czas dokumenty powinny być
dostarczone do naszego biura, najpóźniej

do 31 marca.

(Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta jeżeli do tego czasu nie otrzymano
deklaracji z urzędu szwedzkiego - deklaracje@kam.nu)
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3.

ZWROT PODATKU ZE SZWECJI

Szwedzki urząd podatkowy wydaje decyzję w sprawie rozliczenia podatku od
czerwca do grudnia. Dokonuje zwrotów lub przesyła wezwania do zapłaty podatku
w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika.

Dokumenty można wysyłać juz dziś na adres e-mail: deklaracje@kam.nu !
Po otrzymaniu deklaracji - INKOMSTDEKLARATION 1 komplet dokumentów
należy wysłać listem poleconym na adres naszego biura :

KAM Redovisning AB
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm

Sweden

Jesteśmy zespołem ekspertów, który wykorzystuje swoją wiedzę i innowacyjność, aby dostarczać
Klientom bezpieczne i korzystne rozliczenia podatkowe, związane z pobytem zagranicą.
Poprzez profesjonalne usługi chcemy zbudować z Wami długotrwałą relację, dbając o Wasze
podatki gdziekolwiek jesteście.
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