
Wniosek o rozliczenie podatku 
Opcja: z partnerem bez dzieci

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

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 Data rozwodu

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

Tak

Nie

Czy podany na wezwaniu numer 
konta bankowego jest właściwy?

Tak

Nie



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

Czy pan/pani ma partnera?

Tak Nie

Jeśli tak, proszę podać 
Dane małżonka/partnera:

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

Czy pan/pani ma dzieci do 21 roku zycia?

Tak Nie

Czy pan/pani płaci alimenty?

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 Nie

Jeśli tak, proszę podać data meldunku

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 elektroniczny:

Podpis  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. 
 

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


	generateAppearances: 
	Podpis_elektron_M53fqqYzoFSWdWAZcxd5cA: 
	Podpis__wniosko_ir*O-uo*spGY6*lzLW*JWA: 
	Wysoko___hipote_H*BaxoOlFVtKMkPpO64bUg: 
	Rocznie_sp_acon_PuWdFoYqdsmczp2rWT6ftQ: 
	Wysoko___zaci_g_rRPw*j8QmC62fSFCoqL1OA: 
	Je_li_tak__pros_upmQAaJ17niGT2Bdc1z-BA: 
	Czy_pan_pani_ma_kyoHQ7UoqXgwYFwT5HJQag: Off
	E_mail_w*6Fgb9uz**VjiMWFVIogw: 
	Numer_telefonu__-kJudzqjQse4JMBiofxKZw: 
	Numer_telefonu__w6yM4OiZbo0iIjQJJX5ZWw: 
	Adres_w_a_cicie_WQxN8FtL21yWSDViliY3dQ: 
	Nazwisko_w_a_ci_9Y18i5LroCMRIiB4iYjQFw: 
	SWIFT___BIC_DjP8Vn3nfphhHMCQc3I6gA: 
	IBAN_ef2vPZhOC8Hb7h1XsWvKXA: 
	Miejscowo___OuVz5IqJijJzx9StiVEIhg: 
	Nazwa_banku_31q8igQLiylO1BDiD3qGGQ: 
	Nazwisko_w_a_ci_8JeMCHf3fREAzzaL3ZM4vA: 
	SWIFT___BIC_ijvc0x9esOUnGLx92a-8KA: 
	IBAN_foaOv0lNGCj8e3QZrVMQsA: 
	Miejscowo___RzyugHqTdY3jSEIrfCrcAQ: 
	Nazwa_banku_OD*mVRsSGa3LcfwAeiDRzA: 
	Na_jakie_konto__PvnKWJkwtQdsPxqfkGDnhg: 
	Miejscowo___Dea676VbacE8WhHwAknJGQ: 
	Kod_pocztowy_OzTT1RzBZ5Kz7k0rIg4isg: 
	Numer_domu_KK65koeajQlJlOiBK7Pjag: 
	Ulica_nuoWDSaXxOKXomcXsgiBZA: 
	Miejscowo___JSZs0ISVBgt94AcBNoUL9g: 
	Kod_pocztowy_hY3zF6oGxEJCx69yMtOeQg: 
	Numer_domu_DhvigXX7FE9cHIddlrPB-g: 
	Ulica_uIgle9yHYLH2VjGjOq-eyQ: 
	Je_li_tak__pros_XZtyNbCzu5CN33eb2CZvzw: 
	Czy_by__jest_pa_uQm-zKGPQm5QzXUgSCJErw: Off
	Je_li_pan_pani__lV9qpcl7C-yqA*fPo8KULA: 
	Czy_pan_pani_ot_Jj8jf9E4r*1YAxPSmBetcA: Off
	Czy_pan_pani_p__Jr8DfaVb5I677nrvrNQooA: Off
	Czy_pan_pani_ma_0RpTub11KMRGOqhLjyHzKg: Off
	Czy_partner_jes_cmMDty3qhh52jMroq5BfMQ: Off
	Czy_partner_jes_0XAFgRrse833tuOCGPgyzg: Off
	Czy_chcecie_roz_008YAU4XrhPkzB6VIZ8pEQ: Off
	Je_li_tak__pros_ULtJ1CMeEXstdF4CxYt3qg: 
	Czy_partner_pos_h0sCiyDII1ZCYJaVSRJ9ag: Off
	Je_li_tak__pros_CaxGzRODhjTC4pnD76XRpA: 
	Czy_partner_pra_UspwlvgPSPg9BaPM0NbMbw: Off
	Sofinummer_hJFCdM5vPZwqe5Nf5xucow: 
	Data_urodzenia_LmTiZCEw-YQ2QaKwzP6zuw: 
	Narodowo___3VNUDr0IKFqgJFJLOt29BA: 
	Imiona_QosSL7HpDi7fyYxEn6Vk-A: 
	Nazwisko_panie__tPn6swmJwop9F6bPs6wn5Q: 
	Nazwisko_jRNmTwLpTu5LK3A-mPmuLA: 
	Czy_pan_pani_ma_hVP0VTHa-6H4yYXjq49c1A: Off
	Nazwa_firmy_ube_k9SLEpyMt3aklYsTkwB6rA: 
	Numer_polisy_l7ry0oJIlgA-Oh-0E*6cCQ: 
	Ilo___przepraco_5WbD43KcKB6oFLHbwfFgUg: 
	Czy_ma_by__z_o__gi3MFjT49cmK1XR*vrfe8Q: Off
	Czy_dostaje_pan_Tabj4ZGGZHq2g8SrMSSRjA: Off
	Czy_p_aci_pan_p_i--W-BVloZouLVwEB6okVQ: Off
	Je_li_nie__pros_3vmMRHt8yjveTfWI-Yg3hg: 
	Czy_posiada_pan_x14Y1uvFg2g0ewauI3XM0w: Off
	Prosz__poda__u__2AFJ5wZqmKD0HHufWHZRcg: 
	Czy_podany_na_w_0vCfPaKRNksmuF9NrI3LUg: Off
	Czy_otrzyma__pa_4wlTtuD97C8zuad8dBdy1g: Off
	Data_rozwodu_u-lhucGMqrEb6M-pp0ftRA: 
	Data__lubu_Z3CS8abQLwyTZfzJ9hZxdg: 
	Stan_cywilny__w_Ys25ppiXEBXL7obJRCIBTA: 
	Sofinummer_KECXINnia2MLIdlARjujgQ: 
	Data_urodzenia_0DMHWNkvvv1NPcb90kUB3g: 
	Narodowo___mcf9qljt5BMO8iZj9CWyyQ: 
	Imiona_kVvqs4gthQ2sF58RZJOziA: 
	Nazwisko_panie__-32d4RH4cOUhzYv6DsdzFw: 
	Nazwisko__aLy9l5J5hQhNto*OBdnrFA: 
	Nazwisko_osoby__sQKEGqxbbkV9cdWa7*7RRw: 
	Czy_w_ubieg_ych_Zk04qvI8F9DVpeOCK1uu9A: Off
	Wniosek_o_rozli_NMoCXLRl9QGElYa6mfuXcA: 


