Wniosek o rozliczenie podatku
Opcja: z partnerem i dziećmi
Wszelkie zmiany należy zgłaszać w czasie do urzędu (osobiście lub poprzez nasze biuro).
Od roku 2013 wzrosły o

100% kary za nieterminowe podawanie zmian.

Wniosek o rozliczenie podatku za rok:

Czy w ubiegłych latach rozliczał się pan/pani z odprowadzonego podatku holenderskiego?
Tak

Nie

Jeśli tak, proszę podać nazwisko osoby upoważnionej przez pana/panią do składania zeznań
podatkowych w latach poprzednich

Dane osobiste osoby pracującej w Holandii:
Nazwisko

Nazwisko panieńskie (dla kobiet)

Imiona

Narodowość

Data urodzenia

Sofinummer

Stan cywilny (wolny/wolna / małżonek / po
rozwodzie

Data ślubu

Czy otrzymał pan/pani wezwanie z
holenderskiego urzędu skarbowego do
rozliczenia się?

Czy podany na wezwaniu numer
konta bankowego jest właściwy?

Tak

Tak

Nie

Nie

Data rozwodu

Proszę podać u jakich pracodawców pan/pani pracował w minionym roku w Holandii. Podać
nazwę firmy, ulicę i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, okres pracy i rodzaj dochodu.

Czy posiada pan/pani dochody tylko z Holandii?
Tak

Nie

Jeśli nie, proszę podać dochody z innego kraju (zarobek, emerytura lub renta). Podać nazwę
firmy, ulicę i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, okres pracy i rodzaj dochodu.

Jeśli pan/pani ma dochody z Niemiec proszę dołączyć lohnsteuerkarte i jeśli pan/pani ma
dochody w Polsce proszę dołączyć zeznanie podatkowe (pit).
Czy płaci pan/pani składke zdrowotną
w Holandii?
Tak

Nie

Czy dostaje pan/pani zorgtoeslag (czesciowa
rekompensatię płaconej składki)?
Tak

Nie

Czy ma być złożony wniosek na zorgtoeslag?
Tak

Nie

Ilość przepracowanych miesięcy/płacenia składki zdrowotnej

Numer polisy

Nazwa firmy ubezpieczeniowej

Dane małżonka/partnera:
Czy pan/pani ma partnera?
Tak

Nie

Jeśli tak, proszę podać następujące dane:
Nazwisko

Nazwisko panieńskie (dla kobiet)

Imiona

Narodowość

Data urodzenia

Sofinummer

Czy partner pracował w Holandii?
Tak

Nie

Jeśli tak, proszę podać u jakich pracodawców pan/pani pracował w minionym roku w
Holandii. Podać nazwę firmy, ulicę i numer domu, kod pocztowy, miejscowość i okres pracy.

Czy partner posiada dochody (zarobek emerytura lub renta) poza Holandią?
Tak

Nie

Jeśli tak, proszę podać dochody z innego kraju (zarobek, emerytura lub renta). Podać nazwę
firmy, ulicę i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, okres pracy i rodzaj dochodu

Jeśli partner ma dochody z Niemiec proszę dołączyć lohnsteuerkarte i jeśli partner ma dochody z
Polski proszę dołączyć zeznanie podatkowe.
Czy chcecie rozliczyć się razem?
Tak

Nie

Czy partner jest ubezpieczony w Holandii?
Tak

Nie

Czy partner jest ubezpieczony w
Polsce?
Tak

Nie

Dane dzieci:
Czy pan/pani ma dzieci do 21 roku zycia?
Tak

Nie

Jeśli tak, proszę podać dane dzieci:
Dziecko numer 1
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Pesel

Dziecko numer 2
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Pesel

Dziecko numer 3
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Pesel

Dziecko numer 4
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Pesel

Czy ma pan/pani na utrzymaniu dziecko
od 18 do 21 lat na które wydaje pan nie
mniej niz 600 zł na miesiąc (faktury itp.)?

Czy dostaje pan/pani zapomogę z urzędu
skarbowego na dziecko tzw. kindgebonden
budget?

Tak

Nie

Czy pan/pani płaci alimenty?
Tak

Nie

Tak

Nie

Czy pan/pani otrzymuje alimenty?
Tak

Nie

Jeśli pan/pani płaci lub otrzymuje alimenty to proszę podać imię i nazwisko dziecka, adres
zamieszkania, data urodzenia i wysokość płaconych/otrzymywanych alimentów na rok

Czy był/jest pan/pani zameldowany w
urzędzie gminy/miasta w Holandii?
Tak

Jeśli tak, proszę podać data meldunku

Nie

Adres zamieszkania w Holandii:
Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Adres zamieszkania w Polsce:
Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Dane banku:
Na jakie konto były przelane zwroty podatku w ubiegłym roku?

Nazwa banku

Miejscowość

IBAN

SWIFT / BIC

Nazwisko właściciela konta

Na jakie konto mają być przelane zwroty podatku i dofinansowań (zorgtoeslag lub
kindgebondenbudget)?
Nazwa banku

Miejscowość

IBAN

SWIFT / BIC

Nazwisko właściciela konta

Adres właściciela konta

Numer telefonu holenderskiego

Numer telefonu polskiego (komorka i
stacjonarny)

E-mail

Hipoteka:
Czy pan/pani ma hipotekę?
Tak

Nie

Jeśli tak, proszę podać następujące dane:
Wartość budynku / mieszkania

Wysokość zaciągnietej pozyczki

Rocznie spłacony procent

Wysokość hipoteki na koniec roku
podatkowego

Podpis elektronizcny:
Podpis elektroniczny wnioskodawcy (jeśli
jest znany wnioskodawcy)

Podpis elektroniczny partnera (jeśli jest
znany wnioskodawcy)

Na pisma z Belastingdienst (Urzędu Skarbowego) należy

reagować!!!

Wszelkie zmiany należy zgłaszać w czasie do urzędu (osobiście lub poprzez nasze biuro).
Od roku 2013 wzrosły o

100% kary za nieterminowe podawanie zmian.

Biuro HorstHolandia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe zgłaszanie
zmian dotyczacej sytuacji osobistej podatnika.

