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- Czy uzyskane w 2012 roku dochody z pracy na terenie Niemiec
muszę wykazać w zeznaniu podatkowym ?

- O tym czy zagraniczne dochody należy wykazać w zeznaniu podat-
kowym, decydować będzie to, jakiemu obowiązkowi podatkowemu pod-
legamy w Polsce. Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za
granicą zależą od miejsca ich zamieszkania – rezydencji podatkowej, ro-
dzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o
unikaniu podwójnego opodatkowania. 

- Co to jest rezydencja podatkowa?
- Polskimi rezydentami są osoby, które mają na terytorium Polski

miejsce zamieszkania - centrum interesów osobistych lub gospodarczych
(np. rodzinę, mieszkanie, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
miejsce wykonywania pracy) lub przebywały w naszym kraju dłużej niż
183 dni w roku podatkowym. Jeśli ktoś spełnia choć jeden z powyższych
warunków, w zeznaniu podatkowym ma obowiązek wykazać polskie i za-
graniczne dochody (nieograniczony obowiązek podatkowy).

- Moje wynagrodzenie na terenie Niemiec wypłacane było co ty-
dzień. Jaki kurs euro należy przyjąć do przeliczenia dochodu na zło-
tówki ?

- Sposób obliczania dochodu z wynagrodzenia za pracę bez względu
na kraj w którym był uzyskiwany, jest taki sam. Przychody brutto uzys-
kane za granicą pomniejsza się o przysługujące diety, a następnie uzys-
kaną kwotę przelicza się na złote polskie i odejmuje się przysługujące
koszty uzyskania przychodów. Zagraniczne dochody przelicza się na złote
według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania
przychodu. Pamiętać należy o posiadaniu wszelkich dokumentów po-
twierdzających wysokość uzyskanych dochodów za granicą. 

- Od uzyskanych dochodów z wynagrodzenia na terenie Niemiec
płaciłem podatek. Czy w Polsce dochód ten będzie jeszcze raz opo-
datkowany?

- Wykazanie w zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych nie
oznacza, że od nich zapłacimy w Polsce podatek. O tym decydują kon-
kretne umowy międzypaństwowe o unikaniu podwójnego opodatkowania.
W przypadku dochodów uzyskanych na terenie Niemiec stosujemy me-
todę wyłączenia z progresją tzn. dochód zagraniczny uwzględnia się wy-
łącznie dla potrzeb ustalenia stopy procentowej (stawki podatkowej), która
zostanie zastosowana do opodatkowania pozostałych dochodów podat-
nika uzyskanych w Polsce. Jeśli natomiast w Polsce podatnik nie uzyskał
żadnych dochodów, a dochody uzyskane na terenie Niemiec zostały w
tym państwie opodatkowane, taki podatnik nie musi rozliczać się w Pol-
sce.

- Jaki druk formularza podatkowego należy wypełnić w przypadku
uzyskanych dochodów zagranicznych?

- W przypadku deklarowania dochodów zagranicznych wypełniamy
PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG.

Na pytania czytelników, dotyczące opodatkowania dochodów
uzyskanych w Niemczech, odpowiada Renata Lachiewicz, kie-
rownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w
Lesznie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że rolnicy
mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie także przez Internet. Aby
jednak skorzystać z tego ułatwienia, trzeba otrzymać login, czyli kod do-
stępu do platformy Agencji i utworzyć własne hasło. Wnioski o nadanie
loginu odebrać można bezpośrednio w siedzibie Agencji lub pobrać je z in-
ternetowej strony. Jej adres to www.arimr.gov.pl. Wypełniony wniosek do-
trzeć musi do Agencji. A potem po wpisaniu hasła można już obszarowe
wnioski przesyłać internetem. Będzie szybciej i prościej.

Ta informacja ważna jest dla
chorych, którzy z różnych po-
wodów trafiają na szpitalne od-
działy neurologiczne, neuro-
chirurgiczne, czy ortopedyczne.
Najczęściej leczą się tam po wy-
padkach, udarach, czy opera-
cjach ortopedycznych. Tym
chorym lekarze zazwyczaj po
wyjściu ze szpitala zalecają re-
habilitację.

Rzecz w tym, że miejsc w szpi-
talach rehabilitacyjnych ciągle jest
zbyt mało. Szpital rehabilitacyjny w
Górznie jest doskonale wyposa-
żony i przez cały rok ma komplet
pacjentów. Chorzy, którzy otrzy-
mują skierowania na rehabilitację
z poradni, czekają na przyjęcie do
Górzna nawet trzy lata.

Tymczasem nie wszyscy wie-

dzą, że w pierwszej kolejności le-
czone są osoby, które otrzymują
skierowanie na rehabilitację od le-
karza z oddziału szpitalnego. Jeśli
więc lekarz uzna, że rehabilitacja
jest niezbędna, takie skierowanie
należy uzyskać razem z wypisem
ze szpitala. Wówczas można sta-
rać się o przyjęcie do Górzna na-
tychmiast po opuszczeniu
szpitala. Placówka w Górznie z
takim skierowaniem przyjmuje
chorych w ciągu 30 dni. Należy
więc jak najszybciej zarejestrować
chorego, dostarczyć szpitalne
skierowanie faksem bądź osobi-
ście i rozpoczynać rehabilitację.
Im wcześniej się bowiem takie le-
czenie rozpocznie, tym jego sku-
teczność lepsza. 
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Bal przebierańców dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbył się w

sali wiejskiej w Popowie Wonieskim. Zorganizowany został dla

mieszkańców tej miejscowości. W tańcach i zabawach udział

wzięli wszyscy przybyli.


