
Възстановяване на данъци от чужбина

Емигрантите имат много проблеми на главата си и данъците не са сред нещата, които

биха искали да помнят. Трябва, обаче, да не ги забравят, защото в повечето случаи

могат да си върнат една част от платените в чужбина данъци, а понякога и цялата сума.

Данъчното право се различава от страна в страна, но в рамките на Европейския съюз, е

в сила т.нар. освободена от данъци сума. Точно този факт, оборва всякакви твърдения,

че е невъзможно да се върнат данъци от чужбина. Тази сума се нарича по различен

начин, в различни сфери и в различни страни, но принципът е един и същ: това е

размера на годишния доход, който печелите и който не се облага с данъци. Ако общия

сбор на заплатите в една данъчна година не надвишава предварително платените

данъци, тогава ви се изплаща целия размер на данъка. Но ако я надвишава, ще ви се

върне само част от изплатения авансово данък.

Размерът на възстановяване зависи до голяма степен от общите годишни печалби и

погасени данъци. За да видите колко точно сте надплатили и имате ли изобщо право на

възстановяване, може да използвате безплатен данъчен калкулатор. Такъв има в

повечето сайтове на престижни компании, които посредничат за връщането на тези

данъци. Вероятно няма да успеете да изчислите с точност сумата, но поне ще имате

приблизителна идея какво ви се полага.

Молбите за възстановяване на средства от чужбина могат да бъдат отправени в

съответната служба веднага след края на данъчна година (тя може да е различна за

всяка страна и не винаги да съвпада с календарната година). Възможно е да направите

това и по-рано, при условие че се преустановили работа и не възнамерявате да

продължавате с нея в дадената страна по време на текущата финансовата година.

Трябва да знаете, че възстановяването на данъци от чужбина може да се извърши дори

за последните 4-5 години (в зависимост от държавата). Това се дължи на факта, че не

всички страни са задължени да осчетоводяват данъците си. Ако това не бъде

направено, данъците се задържат в страна. Затова законът предвижда възможността за

връщане с няколко години назад.

Целият процес по възстановяване отнема средно от 2-4 месеца. Възможно е, обаче, да

бъде по-кратък или по-дълъг. Неговата продължителност зависи главно от

ефективността на длъжностните лица от данъчната служба (IRS), както и от това дали

сами се справяте с процедурата или използвате финансов брокер. Практиката показва,

че онези, които прибягват до услугите на професионална компания, връщат парите си

по-бързо.

За да възстановите трудно спечелените си пари от чужбина ще ви трябват определен

набор от документи. Те варират в зависимост от страната, но най-вече това са

формуляри, издадени от работодателя, които упоменават реализираните от служителя

приходи и приспаднатите данъци оттези приходи. Не се отчайвайте, ако не



разполагате с необходимите документи. Повечето посреднически фирми могат да ги

набавят вместо вас, след което ще можете да си върнете сумата.

Друг е въпросът по какъв начин ще си възстановите данъци от чужбина. Дали да го

направите сами или да използвате професионална агенция? В първия случай сте

отговорни за цялата процедура, а във втория действията ви се простират само до избор

на фирма и изпращане на документи (често за сметка на получателят). Най-лесният

начин да намерите професионален посредник е в интернет, чрез търсене в Google no

ключови думи: "данъчна декларация от чужбина". Излиза пълния списък на агенциите,

които предлагат тези услуги. Изборът на една от тях е вероятно най-важното решение.

За да избегнете недобросъвестни търговци, проверете репутацията на компанията:

какъв опит има, от колко време е на пазара, ползва ли се с добро име сред клиентите,

прозрачна ли е ценовата политика (без авансови плащания, скрити разходи или

допълнителни такси), съответстват ли договорните отношения с фирмената политика,

има ли промоционални пакети и т.н. Важно е да внимавате, тъй като в тази сфера е

пълно с измамници, които предлагат услугата на ниска цена и след това изчезвате

възстановената сума. Или пък накрая се оказва, че сте платили много повече отколкото

сте си мислели в началото.

След като направите своя избор, трябва да се регистрирате. Обикновено се попълва

онлайн формуляр с въпроси за личните ви данни и информация за контакт. Можете да

се регистрирате и по телефона, по електронната поща или лично да посетите избрания

офис. След попълване на въпросника ще получите по-нататъшни подробни инструкции.

После изпращате нужните документи, или поне тези които имате в наличност, до

фирмата. Повечето добри компании имат свои куриери и тази услуга е безплатна за

клиента. Остава ви само да изчакате възстановяването на сумата от чужбина, която ще

ви бъде преведена по личната банкова сметка в която и страна да е тя.
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