Najszybszy zwrot podatku z Niemiec

Jak najszybsze otrzymanie pieniędzy z tytułu zwrotu podatku to sprawa priorytetowa dla
większości podatników, którzy po złożeniu rocznej deklaracji podatkowej czekają na
przelew od fiskusa środków finansowych.

Od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Niemczech pracodawcy każdego miesiąca
odprowadzają do niemieckich Urzędów Skarbowych zaliczki na poczet podatku dochodowego.
Nikogo nie powinno zatem dziwić, że podatników tak bardzo interesuje jak najszybsze
odzyskanie pieniędzy odprowadzonych niemieckiemu fiskusowi. W końcu to są pieniądze
podatnika i warto zrobić wszystko, aby szybko je odzyskać. W tym celu do Urzędu Skarbowego
składa się roczną deklarację podatkową, na podstawie której fiskus dokonuje rozliczenia
podatkowego i zwraca podatnikowi nadpłatę podatku.

Cała procedura zwrotu podatku trwa pewien czas. Podatnikowi zależy na tym, aby proces
rozliczeniowy trwał sprawnie i szybko! Wszystko zależy jednak od składanej dokumentacji, a
także od możliwości przerobowych urzędu i nakładu pracy, jaki muszą poświęcić urzędnicy na
sprawdzenie rozliczenia i wydanie decyzji przyznającej zwrot. Generalnie im więcej podatników
składa rozliczenia roczne w tym samym terminie i im więcej spraw napływa na biurko urzędnika,
tym dłużej trwa opracowywanie poszczególnych zeznań podatkowych. W tym przypadku o
wszystkim decyduje kolejność wpłynięcia deklaracji podatkowej.
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Kiedy niemieckie Urzędy Skarbowe zaczynają opracowywać dokumentację podatkową?

W związku z tym, że pracodawcy mają obowiązek do 28 lutego złożyć informacje o zarobkach i
odprowadzonych potrąceniach za rok poprzedni, to można spodziewać się, że dopiero w marcu
urzędnicy rozpoczną rozpatrywać pierwsze sprawy. Warto zatem już na początku roku złożyć w
niemieckim Urzędzie Skarbowym swoją roczną deklarację podatkową, gdyż z uwagi na
kolejność wpływania dokumentów można liczyć na szybkie rozpatrzenie sprawy i wydanie
decyzji podatkowej o przyznanym zwrocie.

Kiedy do niemieckich Urzędów Skarbowych wpływa najwięcej rocznych deklaracji
podatkowych?

Największa liczba podatników składających roczne deklaracje podatkowe przypada na miesiące
marzec, kwiecień i maj. W tych trzech miesiącach urzędnicy skarbowi mają najwięcej pracy
związanej z przyjmowaniem deklaracji. Wtedy też istnieje ryzyko, że podatnik nieco dłużej
poczeka na rozpatrzenie jego sprawy. Dzieje się tak dlatego, że duża liczba wpływających
deklaracji może wydłużyć czas oczekiwania pomiędzy dniem, w którym dokumentacja wpłynęła
do Urzędu Skarbowego, a dniem, w którym trafiła na biurko urzędnika skarbowego.

Gdzie w Niemczech Urzędy Skarbowego działają najszybciej?

W poszczególnych niemieckich Landach szybkość całej procedury od momentu wpłynięcia
rocznej deklaracji podatkowej aż do momentu wydania decyzji podatkowej wygląda
zróżnicowanie. Zgodnie z obliczeniami LohnsteuerKompakt, które opierają się na grupie około
200.000 złożonych deklaracji w okresie od czerwca 2016 roku do maja 2017 roku w 506
niemieckich Urzędach Skarbowych, z których każdy wydał przynajmniej 25 decyzji
podatkowych, to najszybciej rozpatrywane są sprawy w stolicy kraju - Berlinie. Urzędnicy
skarbowi potrzebowali średnio 45,2 dnia na wydanie decyzji podatkowej (Steuerbescheid). Na
drugim miejscu w tej klasyfikacji znalazł się Rheinland-Pfalz, gdzie czas opracowywania
dokumentacji trwał średnio 46,4 dnia. Na trzeciej pozycji uplasował się Sachsen-Anhalt, w
którym to Urzędy Skarbowe potrzebowały średnio 46,6 dnia na wystawienie Steuerbescheid.
Czwarty w tym zestawieniu był Hamburg, który z wynikiem 46,7 był tylko minimalnie gorszy od
Sachsen-Anhalt. Miejsce piąte przypadło Landowi Brandenburg, gdzie czas oczekiwania na
wydanie decyzji wyniósł już 50,1 dnia. Tuż za Brandenburg pojawił się Nordrhein-Westfalen z
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wynikiem 50,7 dnia. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio Bayern 53,1 dnia, Thüringen 53,3 dnia,
Baden-Württemberg 54,1 dnia oraz Schleswig-Holstein 54,6 dnia.

Analizując powyższe dane trzeba jednak mieć na uwadze, że dotyczą one tylko grupy około
200.000 podatników, natomiast osób czynnych zawodowo w Niemczech jest aż 43.700.000, a
więc 218,5 razy więcej niż badanych. Z tego powodu trudno wyciągnąć daleko idące wnioski na
temat faktycznego czasu trwania całej procedury począwszy od wpłynięcia rocznej deklaracji
podatkowej, aż do wydania decyzji podatkowej.

Jak podatnik może wpłynąć na uzyskanie szybszego zwrotu podatku?

Podatnik może czynnie przyczynić się do przyśpieszenia procedury zwrotu nadpłaconego
podatku. Warto zadbać o kilka rzeczy, które mogą mieć wpływ na sprawne i szybkie zamknięcie
sprawy. Składana deklaracja musi być przede wszystkim sporządzona profesjonalnie. Zaleca
się, by skorzystać z pomocy niemieckiego doradcy podatkowego, który pomoże dobrać takie
ulgi podatkowe, które przyczynią się do wysokiego zwrotu podatku. Pieczątka doradcy
podatkowego na deklaracji, z uwagi na pozycję w Niemczech przedstawicieli tej profesji i
zaufanie społeczne jakim się cieszą, to z pewnością najlepsza inwestycja, jaką może poczynić
podatnik. Oto przecież podatnikom chodzi, aby uzyskać jak najwyższy zwrot podatku w jak
najkrótszym czasie. Do tego dochodzi także odpowiednie oprogramowanie, które pozwoli na
profesjonalne sporządzenie deklaracji podatkowej i dostarczenie jej do niemieckiego Urzędu
Skarbowego. Istotna jest także kompletna dokumentacja, gdyż wszelkie braki lub niejasności
spowodują pytania zwrotne, co niepotrzebnie przedłuży całą procedurę.

Opracowanie własne. Dane statystyczne Federalny Urząd Statystyczny oraz
LohnsteuerKompakt. Zdjęcie: Andreas Hermsdorf / pixelio.de
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