
 
 
 
 
 
 

HOLANDIA  – ROZLICZENIE INDYWIDUALNE – INSTRUKCJA 

INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 

 

Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 

 

1. Formularz zgłoszeniowy – dokładnie wypełnij (DRUKOWANYMI LITERAMI)  i podpisz w miejscu 

oznaczonym ( ). Wysyłamy do Fenixtax 

 

2. Rejestracja numeru konta polskiego w Urzędzie - podpisz w miejscu oznaczonym ( ), jeżeli chcesz, 

aby holenderski urząd skarbowy przelał zwrot podatku na konto w banku polskim. Wypełniony 

formularz wraz z kopią dowodu osobistego oraz odpowiednim potwierdzeniem z banku o posiadaniu 

rachunku należy wysłać do Urzędu Skarbowego w Holandii samodzielnie (adres w znajduje się w 

dokumencie) 
 

3. Rejestracja adresu do korespondecji- zależy nam aby cała korespondencja z Urzędu trafiała 

bezpośrednio do  klienta dlatego w paczce znajdą Państwo odpowiednie pismo Belastingdienst z 

aktualizacją tego adresu (adres Urzędu znajduje się w piśmie) Stosujemy tylko w przypadku gdy nie 

otrzymali Państwo jeszcze żadnej korespondencji bezpośrednio z Belastingdienst. Klient wypełnia ten 

dokument i samodzielnie wysyła na adres urzędu podany na dokumencie. 
 

4.  Zaświadczenie o dochodach UE/WE uzyskanych na terenie Polski (dotyczy rozliczen od 2015 roku 

gdy klient uzyskał min 90% całorocznych dochodów na terenie Holandii w innym przypadku to 

zaświadczenie nie jest potrzebne. Zaświadczenie klient potwierdza w polskim Urzędzie skarbowym i 

wypełniony druk klient wysyła na adres: Belastingdienst Kantoor Buitenland, Postbus 2577,6401 

DB Heerlen, Holandia 

 

Dokumenty które należy załączyć i wysłać do Fenixtax 

 
1. Kopia dowodu osobistego. 

2. Kopia wszystkich jaaropgraafów za dany rok rozliczeniowy (opcjonalnie ostatni solaris). 

3. Dowód wpłaty  

 

 

 
Proszę wypełnić i podpisać umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu „Zleceniodawca”) oraz na pierwszej stronie 

postawić parafkę. Wysłać nam obydwie podpisane umowy. Podpiszemy je i odeślemy  jedną do Pana/Pani. 

 

 

 

 

 

Podpisz umowę: 



 
 

 

 

 

Wszystkie dokumenty odeślij do nas: 

 

Fenix Tax Alicja Adamus 

ul. Stojałowskiego 1  

43-300 Bielsko-Biała 

 

 

Dane do przelewu – w przypadku płatności z góry: 

 

Opłata z góry:  

- 200 zł 

 
Dane do przelewu:  Fenix Tax  Alicja Adamus, ul.Stojałowskiego 1 

Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko podatnika 

Numer rachunku bankowego: 07 1050 1083 1000 0091 2325 9393 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                               FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

   HOLANDIA ZA ROK:  

 

  201_   201_     201_     201_ 
(Proszę wypełnić dokłanie formularz) 

Dane osobowe 

Imię  

 
Nazwisko  

Data urodzenia _ _ - _ _ - _ _ _ _ Sofinumer  

Tel. kontaktowy  

 
E-mail  

Adres w Polsce  

 
                                                                                               

Dane dzieci  (Poniżej proszę podać imię, nazwisko i rok urodzenia najmłodszego dziecka) 

Imię Nazwisko Data urodzenia 

  

 
_ _ - _ _ - _ _ _ _ 

Liczba dzieci do 18 

lat 
 Czy wychowuje Pan/Pani samotnie dzieci? 

(zameldowane pod wspólnym adresem) Tak   Nie 

Dodatkowe informacje 

Czy był Pan/Pani kiedykolwiek zameldowany/a w 

Holandii? 

 

 

                          Tak     Nie 

Czy rozliczał się już Pan/Pani z Holenderskim 

Urzędem Skarbowym? 

 

                          Tak     Nie 

 Czy minimum 90% całorocznych dochodów  

 uzyskałeś na terenie Holandii ? Jeśli zaznaczysz NIE to 

zaświadczenie o dochodach z Polski za rok podatkowy 

który zaznaczyłeś nie jest potrzebne. Zakreślamy tylko 

te lata za które składane jest rozliczenie. Zasada 

minimum 90% dochodów uzyskanych na terenie 

Holandii obowiązuje od 2015 roku 

                                                                

                                                                

                                                                

 

 

 

 

                          

       Tak          Nie       2017 rok 
   

       Tak           Nie         2016 rok 
     

       Tak           Nie          2015 rok 
 
 

 

 

Nazwa pracodawcy 
 

Data rozpoczęcia pracy 

 
Data 

zakończenia     
 

 _ _ - _ _ - 201_ 

_ _   _ _ - 201_ 

_ _ - _ _ - 201_ 

_ _ - _ _ - 201_ 

 _ _ - _ _ - 201_ 

_ _ - _ _ - 201_ 

_ _ - _ _ - 201_ 

_ _ - _ _ - 201_ 

 _ _ - _ _ - 201_ 

_ _ - _ _ - 201_ 
_ _ - _ _ - 201_ 

_ _ - _ _ - 201_ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Umowa nr …………………………………   
Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy firmą Fenix Tax Alicja Adamus z siedzibą w 43-300 Bielsko Biała, ul. 

Stojałowskiego1, NIP  6521622799  reprezentowaną przez właściciela Krzysztofa Wojtalę, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a 

Panem/Panią ……………….………..………………, adres: 

……...…………….……………………………….…………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………………….…….…, e-mail: ………………..…………………………….,  zwanym dalej Zleceniodawcą. 

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem skarbowym, a Zleceniodawcą w celu realizacji 

usługi, polegającej na przygotowaniu i skompletowaniu odpowiednich dokumentów rozliczeniowych i dostarczeniu ich do 

właściwego Urzędu Skarbowego za rok/lata podatkowe ……………………….. . 

2. Do realizacji przez Zleceniobiorcę czynności określonych w §1 pkt.1, Zleceniodawca złoży Zleceniobiorcy następujące 

dokumenty: 

 - wszystkie „jaaropgaafy” za dany rok podatkowy, 

 Kopię dowodu osobistego 

 inne dokumenty i oświadczenia związane z przedmiotem sprawy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 

 

§2 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu realizacji usługi w 

zakresie złożenia wniosku o zwrot nadpłaconego podatku, 

2. Złożenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym Urzędzie Skarbowym za 

granicą,  

 

§3 

 

1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych ze zwrotem podatku, lecz jedynie 

dokonuje wstępnej kalkulacji rozliczenia Zleceniodawcy z podatku dochodowego. 

2. Zleceniobiorca wypełnia właściwe wnioski o zwrot nadpłaty podatku, wysyła je do właściwego Urzędu Skarbowego w 

Holandii  

3. Wszelkie dodatkowe usługi, nie objęte niniejszą umową będą wyceniane indywidualnie według aktualnego cennika 

Zleceniobiorcy. 

§4 

 

1. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do podjęcia w jego imieniu czynności niezbędnych do złożenia podatku 

dochodowego za rok/lata objęte umową . 

2. Zleceniodawca oświadcza, że podlegał ubezpieczeniu społecznemu w Holandii, wyjątek stanowią Zleceniodawcy 

zatrudnieni przez polskie firmy i oddelegowani do pracy w Holandii, dla których  ubezpieczenie odprowadzane jest na 

terenie  RP.  

3. Zleceniodawca ma obowiązek powierzyć Zleceniobiorcy wszystkie dokumenty podatkowe do rozliczenia podatku 

dochodowego za okres przepracowany w Holandii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca (parafka) 

                                                      



 

 

 

 

 

§5 

 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż złożone przez Zleceniodawcę zeznanie podatkowe, objęte niniejszą umową, złożone zostanie 

do holenderskiego Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej a czas oczekiwania na zwrot to około 3 do 12 miesięcy. 

Firma Fenix Tax nie bierze odpowiedzialności za okres rozpatrywania decyzji oraz rejestracji numeru konta.  

 

  §6 

 

1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe, 

b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie podatkowym lub urzędzie pocztowym, 

c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe, 

d) dokumenty Zleceniodawcy zawierające błędy i pomyłki, 

e) nie zarejestrowanie przez Urząd Skarbowy w Holandii numeru konta Zleceniodawcy, czy adresu do 

korespondencji, 

f) inne niezawinione zdarzenia.    
2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za złożenie zeznania podatkowego na niewłaściwym formularzu na skutek 

błędnych  informacji podanych przez Klienta. 

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych dotyczących okresów pracy o których mowa w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Kary nałożone przez holenderski Urząd Skarbowy z tytułu nieterminowego złożenia deklaracji podatkowej oraz 

opóźnienia  w dostarczeniu  nazwy użytkownika i hasła prze z właściwy holenderski Urząd Skarbowy co uniemożliwia 

złożenie w terminie deklaracji podatkowej w formie elektronicznej 

 

§7 

 

1. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości 200zł  za rozliczenie 

podatku dochodowego przed holenderskim Urzędem Skarbowym drogą elektroniczną za każdy rok podatkowy.  Opłata 

wniesiona przez klienta po podpisaniu umowy nie podlega zwrotowi.  

2. W przypadku jeżeli na skutek błędnych informacji otrzymanych od Zleceniodawcy okaże się, iż był on zameldowany na 

terenie Holandii w roku podatkowym, którego dotyczy powyższa umowa Zleceniobiorca pobierze dodatkową opłatę w 

wysokości 200zł (słownie: dwieście złotych). 

3. W przypadku gdy klient zamierza rozliczyć się wspólnie z partnerem fiskalnym i spełnia ku temu odpowiednie 

warunki.opłata za rozliczenie wynosi 500 zł, klient zobowiązany jest również do dostarczenie numeru BSN partnera 

fiskalnego (współmałzonka). Jeżeli partner fiskalny nie posiada numeru BSN, klient może zlecić uzyskanie takiego 

numeru Zleceniobiorcy, co wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 200 zł i jest odrębną usługą 

4. Klient przyjmuje do wiadomości że składając rozliczenie z partnerem fiskalnym w przypadku konieczności wnioskowania 

o numer BSN partnera fiskalnego  okres oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji podatkowej może się znacznie przedłużyć. 

5. Deklaracja podatkowa (dotyczy rozliczenia wspólnego) w przypadku braku  numeru BSN partnera fiskalnego zostanie 

wysłana do Urzędu Skarbowego z chwilą otrzymania przez partnera fiskalnego numeru BSN 

6. W przypadku gdy Zleceniodawca zleci wykonanie usługi za pośrednictwem biura współpracującego z Fenixtax umowa 

staje się ważna po otrzymaniu opłaty za wykonanie usługi 

 

§8 

 

1. W przypadku gdy Zleceniodawca nie zamierza kontynuować współpracy z Zleceniobiorcą po wygaśnięciu niniejszej 

umowy, jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji adresu do korespondencji w holenderskim Urzędzie Skarbowym. 

Zleceniobiorca nie ma w obowiązku informowania Zleceniodawcy o otrzymanej dla niego korespondencji,  oraz 

archiwizowania korespondencji przysyłanej  przez Belastingdienst. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca (parafka) 

                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

§9 

 

1. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż (Voorlopige aanslag) jest decyzją wstępną i kwota naliczona na tej decyzji 

może ulec zmianie na decyzji końcowej (Aanslag).W przypadku rozliczenie wspólnego odrębną decyzję otrzyma partner 

fiskalny 

2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że przelew przyznanych środków  wykonuje bezpośrednio holenderski Urząd 

Skarbowy, Zleceniobiorca nie odpowiada zatem za termin, wysokość i poprawność wykonanego przelewu.  

3. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Holandii, w 

przypadku nieterminowego złożenia deklaracji podatkowej (do 31.03 za rok ubiegły), holenderski Urząd Skarbowy 

(Belastingdienst), może rozpatrywać deklarację podatkową w znacznie dłuższym okresie czasu 

 

 

§10 

 

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy 

Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od 

podpisania umowy, lub wezwania Zleceniodawcy do uzupełnienia dokumentacji.  W przypadku podpisania umowy zwrot 

prowizji wniesionej przez klienta nie przysługuje. 

2. Niniejsza umowa wygasa, gdy jej realizacja nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, lub w 

momencie wysłania przez Zleceniobiorcę zeznania podatkowego objętego niniejszą umową. 

 

 

§11 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory 

wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
Zleceniobiorca (Fenix Tax)  Data i podpis Zleceniodawcy 

 

 

 
 



 
 
 
 
            Adres urzędu 
 

Belastingdienst/Centrale administratie 

Postbus 9055 

7300 GT Apeldoorn 

Holandia 

 

Aan de belastingdienst klantenregistratie;  

 

Naam / Imię, Nazwisko 
 

Sofinummer / Sofinumer  

 

Adres, postcode, plaats  

Dokładny adres klienta  

Land /  Kraj Polen 

Geboortedatum / Data urodzenia 
 

Rekeninghouder / Właściciel konta 
 

Rekeningnummer (iban) 

Numer konta 

 

 

 PL _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 

BIC- code / Swift code 
 

   
 

Wilt u één rekeningnummer gebruiken voor al uw belastingen (betalen en ontvangen)? Ja   Nee 

Czy ten rachunek ma być zarejestrowany przez kolejne lata podatkowe w holenderskim Urzędzie Skarbowym?  

 

Bij voorbaat dank   

 

........................................................                        ........................................................ 

Datum/data                                                    Handtekening/podpis podatnika 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

     

Adres urzędu: 

      Belastingdienst Heerlen 

Kaantor Beuitenland 

TAV Klantenregestratie 

Postbus 29 

6400 AA Heerlen 

Kunde: 

 
Name und Vorname/Imię i Nazwisko  

Sofinummer  

 

Aktuelle Korespondenzadresse 

 

 

Strasse/ulica 

 

 

Postleitzahl/ kod pocztowy 

 

 

Ort/ Miejscowość 

 

 

Land/ Kraj 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Hiermit mochte ich meine aktuelle Korespondenzadresse angeben, bitte nehmen Sie diese Angaben zur 

Bearbeitung damit ich die Post von Belastingdienst problemlos erhalten kann 

Fuer eine baldige Bearbeitung danke ich Ihnen im Voraus 

 

Mit freundlichen Grȕssen 
 



01
 0

59
 6

1 
01

*010596101*
0 1 0 5 9 6 1 0 1

Tax and Customs Administration

IB
 0

59
 - 

1Z
61

FO
L 

PO
L

Zaświadczenie o 
dochodach za rok 2016
Podatnik zagraniczny kwalifikujący się do ulg
Formularz UE/WE

 Przeznaczenie formularza

W poniższym formularzu należy podać dochody, które nie podlegają 
opodatkowaniu w Holandii. Zaświadczenie o dochodach będzie ci 
potrzebne, kiedy rozliczasz się z podatku na zasadach dla podatników 
zagranicznych kwalifikujących się do ulg w Holandii. Podatnikiem 
zagranicznym kwalifikującym się do ulg jesteś wówczas, gdy 
spełniasz następujące warunki: 
–  twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii 

Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, 
Bonaire, Sint Eustatius lub Saby;

–  co najmniej twoich 90% dochodów podlega opodatkowaniu 
w Holandii; 

–  możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez 
właściwy urząd skarbowy w kraju twego zamieszkania. 

Dalsze informacje na temat niniejszego zaświadczenia o dochodach 
oraz skutkach bycia podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się 
do ulg zawarte są w objaśnieniu. 

Wypełnienie i wysyłka formularza 
Po wypełnieniu formularza, należy go przedłożyć do podpisu we 
właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania. 
Wyślij podpisany formularz na poniższy adres: Belastingdienst/
Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401 DB Heerlen, Holandia

Uwaga!
Uznajemy jedynie formularz na którym widnieje oryginalna pieczęć 
Urzędu Skarbowego z kraju zamieszkania. Nie mogą więc Państwo 
wysłać kopii!

1 Rok podatkowy, którego zaświadczenie dotyczy

Podaj rok, którego dotyczy  
zaświadczenie       2 0 1 6

2 Dane podatnika

2a Inicjały imion i nazwisko  

Numer identyfikacji  
socjalno-fiskalnej BSN       Data urodzenia    –  – 

Numer identyfikacyjny w kraju  
zamieszkania  

Adres zamieszkania 
(ulica, numer domu) 

Kod pocztowy i miejscowość   

Kraj zamieszkania  

3  Podpis

Miejscowość 

Data         –  – 

Podpis                       
Złóż podpis w ramce.                 
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Wpisz swój numer BSN

4 Dochody niepodlegające opodatkowaniu w Holandii 

4a Zysk z działalności gospodarczej         €

4b Dochód ze stosunku pracy i świadczenia chorobowe    €

4c Napiwki i inne przychody          €

4d Świadczenie z tytułu AOW, emerytalne i inne       €

4e Wypłata wartości renty kapitałowej na życie       €

4f  Zwolnione z podatku dochody z pracy w organizacji 
międzynarodowej            €

4g Zwolnione z podatku świadczenie emerytalne EU     €

4h Wynik z pozostałej działalności         €

4i Wynik z udostępniania wartości majątkowych     €

4j Alimenty na partnera i zryczałtowana wartość ich wykupu   €

4k Świadczenia okresowe i zryczałtowana wartość ich wykupu  €

4l Pozostałe dochody            €
                

4m Zsumuj pozycje od 4a do 4l                €

4n Odliczenie z tytułu przejazdów komunikacją publiczną €
                          

4p Odejmij: 4m - 4n. Kwota razem z box 1 €

4q Zysk z istotnego udziału  €

4r Wartość udziału w majątku minus wartość długu x 0,04 €
                          

4s Zsumuj pozycje: 4p + 4q + 4r. Łączne dochody niepodlegające opodatkowaniu w Holandii €

5 Oświadczenie zagranicznego urzędu skarbowego 

Przedłóż zaświadczenie do podpisu we właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania.

Nazwa i adres zagranicznego 
urzędu skarbowego  
 
 

Niniejszym zaświadcza się, że:
1 podatnik, którego dotyczy to zaświadczenie, mieszkał w 2016r. na terytorium naszego państwa.
2 wypełnione dane dotyczące dochodów nie są sprzeczne z danymi, które są nam znane do tej pory.

Miejscowość 

Data         –  –  Pieczęć 
                    urzędu
Podpis 
Złóż podpis w ramce.  
 
          

+

–

+


