
W połowie września 2020 roku poznaliśmy projekty zmian podatkowych 

na 2021 rok – Belastingplan 2021. Dziś już wiemy, że zmiany, które były wtedy

jedynie projektami, zostały zatwierdzone i wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. 

Zacznę od podatków: w przyszłym roku nastąpi zmiana w najniższym progu

podatkowym, który obejmie większą grupę podatników. Do tej pory wynosił 

on 37,35% i zostanie obniżony na 37,10% (czyli o 0,25 pp), co oznacza, 

że osoby, które zarabiają do 68.507 € rocznie, zapłacą niższy podatek.

W pierwszym progu podatkowym znajduje się największa grupa podatników,

więc zmiana jest na zdecydowany plus!

W przyszłym roku wzrośnie też ogólna ulga podatkowa (algemene

heffingskorting) z tytułu podatku dochodowego oraz ubezpieczeń

społecznych (Inkomstenbelasting i Zorgverzekeringswet). 

W związku z tą zmianą także zapłacisz niższy podatek.

A co z kwotą wolną od podatku?

Tutaj też zaszły zmiany i kwota wolna od podatku zostanie zwiększona 

z dotychczasowych 30 846 € do 50 000 € (chodzi tu o kwotę oszczędności 

na koncie bankowym, od której nie trzeba będzie zapłacić podatku). 

To również zmiana na plus!

Od przyszłego roku możemy się spodziewać dodatku przy Kindgebonden-

budget dla rodzin o niskich dochodach oraz rodzin wielodzietnych. 

Wzrośnie on o 617 € na trzecie i kolejne dziecko.

Co jeszcze czeka nas w przyszłym roku?

Podobnie jak w tym roku wzrośnie wysokość składki na podstawowe

ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering). Będzie ono droższe o około

5 € miesięcznie. Od razu chcę tutaj zwrócić uwagę na indywidualnie

ustalaną wysokość tej składki w każdej ubezpieczalni z osobna, bo kwoty

mogą się minimalnie różnić. Przy wyborze ubezpieczalni zalecam przejrzeć

oferty każdej z nich i sprawdzić, która będzie dla Ciebie najbardziej korzystna.

Jedną z porównywarek znajdziesz na tej stronie.

PODATKI

4

https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/premieoverzicht.aspx?&refer=adwordszorg2021-brand03&gclid=EAIaIQobChMIh_eKq4-O7QIVhcx3Ch37hwxFEAAYASABEgLOe_D_BwE&gclsrc=aw.ds&fbclid=IwAR0LGExY4Ol2QO0u9dKuVa403OGyDla9xn_-3DD0CWQdPt4L2TNjBvO7NIU


kod DigiD do logowania na stronie,

wypełniony formularz o nazwie: duurzaam verblijf in Nederland voor EU

burgers en hun familieleden (znajdziesz go na tej stronie),

kopia dowodu osobistego lub paszportu,

holenderskie zdjęcie paszportowe. 

Na szczęście jest jeszcze dobra wiadomość związana z dofinansowaniem 

do ubezpieczeń – pójdą one w górę tak samo, jak miało to miejsce 

na początku 2020 roku. Wzrost dofinansowania nastąpi o maksymalnie 44 €

na cały rok (dla gospodarstw jednoosobowych) oraz o maksymalnie 99 € dla

partnerów fiskalnych. I to jest zmianą zdecydowanie na plus!

Status rezydenta podatkowego w Holandii

 

Pisząc „status rezydenta podatkowego w Holandii”, mam na myśli holenderski

certyfikat o nazwie verblijfsvergunning duurzaam verblijf – onbepaalde tijd.

 

Kto ma do niego prawo i gdzie złożyć wniosek o jego wydanie?

 

Certyfikat rezydenta może otrzymać każdy obywatel Unii Europejskiej, 

który przez co najmniej 5 lat nieprzerwanie zamieszkiwał na terenie Holandii

(okres ten liczymy od daty pierwszego zameldowania). Wniosek o wydanie

Certyfikatu należy złożyć do IND (Immigratie – en Naturalisatiedienst), 

ale dopiero w sytuacji, w której chce się zostać w Holandii na stałe.

Certyfikat rezydenta jest przyznawany na 10 lat dla osób powyżej 18. roku

życia, zaś dla osób poniżej 18. roku życia – na 5 lat. Po upływie terminu

ważności certyfikat trzeba odnawiać. 

 

Uwaga!

Pamiętaj, że status rezydenta może być cofnięty. Stanie się tak, gdy Twoja

przerwa w zameldowaniu w Holandii będzie dłuższa niż 6 miesięcy.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

Nie potrzebujesz wyciągu z Gemeente o latach zameldowania w Holandii, 

IND sam to sprawdzi.
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