7 najważniejszych rzeczy, o
których musisz pamiętać
podczas rozliczenia podatku z
Holandii

1) Jaaropgaaf
Jest to holenderska karta podatkowa, czyli nic innego jak dokument wskazujący Twój dochód oraz
zapłacone zaliczki na podatek dochodowy (odpowiednik polskiego PIT-11). Jaaropgaaf powinieneś
otrzymać od swojego pracodawcy najpóźniej w marcu, po zakończonym roku podatkowym.
2) Solaris
To holenderskie paski płacowe, wystawiane najczęściej co tydzień. Solarisy otrzymuje się przed lub w
dniu wypłaty i znajdziesz w nich między innymi informację o wysokości wynagrodzenia, co zostało z
niego potrącone i w jakiej wysokości, itp.
3) Numer SoFi / BSN
Każdy, kto legalnie pracuje na terenie Holandii, musi posiadać numer SoFi / BSN (Sociaal Fiscaal
nummer / burgerservicenummer) – jest to numer ubezpieczenia socjalnego i identyfikacji podatkowej i
można go określić jako nasz polski numer PESEL/NIP. Wydawany jest przez holenderski Urząd
Skarbowy Belastingdienst.
4) Zaświadczenie o dochodach z polskiego Urzędu Skarbowego
W związku ze zmianami, jakie zaistniały w holenderskich przepisach, koniecznym jest dostarczenie od
2015 roku zaświadczenia z polskiego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów, które uzyskałeś na
terenie Polski. Urząd Skarbowy wydaje to zaświadczenie, po uprzednim złożeniu PIT-36 z
załącznikiem ZG, który uwzględnia polskie i zagraniczne dochody.
5) Termin złożenia zeznania podatkowego
O zwrot podatku z Holandii można wnioskować do 5 lat wstecz. W przypadku złożenia wniosku nie
ma jednego konkretnego terminu do kiedy należy to zrobić, jednak należy pamiętać o 5-letnim
ograniczeniu rozliczenia zwrotu podatku.
6) „Rozłąkowe”
Jest to ulga podatkowa, która pozwala uzyskać wyższy zwrot podatku, ze względu na rozliczenie z
partnerem podatkowym (konkubentem) lub współmałżonkiem, który również posiada numer
SoFi/BSN. Partnerem podatkowym staje się osoba, z którą podatnik:
• był zameldowany w rozliczanym roku co najmniej 6 miesięcy,
• nie był w związku małżeńskim,
• ukończył 18 lat,
• posiadają wspólna nieruchomość lub mają wspólne dziecko.
7) Voorloplge aanslag oraz Aanslag

To wstępna oraz ostateczna decyzja podatkowa wydawana przez Belastingdienst. Po
rozpatrzeniu Twojego zeznania podatkowego otrzymasz na adres korespondencyjny decyzję z
informacją o przyznanej kwocie zwrotu lub o dopłacie do Urzędu.
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