Czas na rozliczenie szwajcarskiego podatku

Do kiedy składać zeznanie podatkowe w Szwajcarii ? To pytanie zadaje sobie wielu
obcokrajowców rozpoczynających dopiero zatrudnienie. W szwajcarskim prawie podatkowym
kwestia okresu, w którym należy rozliczyć się z fiskusem z uzyskanych dochodów, została
jasno sprecyzowana w obowiązujących przepisach.

Roczną deklarację podatkową z uzyskanych na terenie Szwajcarii dochodów należy złożyć do
31 marca za rok poprzedni. Kto z podatników nie uczynił tego w wymaganym przepisami
okresie do 31.03, ten może zawnioskować o wydłużenie okresu do 30 września tego samego
roku. Aby jednak wydłużenie terminu stało się skuteczne, należy przedłożyć administracji
podatkowej specjalny wniosek, w którym trzeba wyjaśnić powód, dla którego podatnik nie mógł
złożyć deklaracji w zwyczajowo przyjętym terminie określonym na koniec marca. Ponadto
podatnik musi zadeklarować, iż już na pewno złoży do 30.09 deklarację wymaganą przepisami
prawa.

Teoretycznie można przedłużyć okres rozliczeniowy poza 30 września, ale wniosek taki wiąże
się z opłatą skarbową, którą ponosi podatnik. Podobnie ma się rzecz w sytuacji, gdy podatnik
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składa drugi wniosek o przedłużenie terminu na złożenie rocznej deklaracji podatkowej z
uzyskanych w roku poprzednim dochodów. Drugie przedłużenie terminu wiąże się tak samo z
opłatą skarbową.

W Szwajcarii istnieją gminy, które wręcz nie przedłużają terminu na złożenie rocznej deklaracji
poza 30 czerwca. A już na pewno wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
powinni rozliczyć się w tym terminie ze skarbówką.

Urzędnicy szwajcarscy są bardzo dokładni i bardzo mało elastyczni jeśli chodzi o terminy.
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest rozliczenie się z uzyskanych w Szwajcarii dochodów
faktycznie do 31 marca za rok poprzedni.

Jeżeli pracownik zagraniczny, przykładowo pracownik z Polski, kończy pracę w Szwajcarii i ma
zamiar opuścić kraj, to powinien niezwłocznie zawiadomić o takim zamiarze władze
administracyjne. Chodzi w tym przypadku o rozliczenie się z uzyskanych w Szwajcarii
dochodów. Gdyby kończący pracę pracownik nie poinformował w ciągu 30 dni o zakończeniu
zatrudnienia, to zostałaby nałożona na niego kara finansowa.

Opracowanie własne.
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