
Jeśli masz zapłacić podatek, dostaniesz dane do zapłaty.

Jeśli przysługuje Ci zwrot podatku, pieniądze na konto powinieneś

otrzymać w ciągu tygodnia od dostarczenia pisma z Urzędu 

dla osób niezameldowanych w Holandii (formularz C),

dla osób częściowo zameldowanych w Holandii (formularz M),

dla osób zameldowanych w Holandii przez cały rok (formularz P).

To pierwsze pytanie, jakie nasuwa się w okresie rozliczeniowym. 

Odpowiedź na nie jest bardzo prosta: musisz rozliczyć się z podatku, 

jeśli na przełomie stycznia i lutego otrzymałeś list z Belastingdienst

z wezwaniem do rozliczenia. W takiej sytuacji rozliczyć należy się w okresie

wyznaczonym przez Urząd Podatkowy. 

 

Jeśli zaś do 1 marca nie dostałeś listu z Belastingdienst, musisz rozliczyć się

tylko wtedy, gdy kwota, jaką powinieneś oddać do Urzędu Podatkowego, 

jest wyższa niż 46 €. 

 

Gdy rozliczysz się do 1 maja, po 1 lipca otrzymasz informacje z Belastingdienst

w sprawie Twojego rozliczenia. Scenariusze są dwa:

(oczywiście o ile nie są one pobrane na poczet ewentualnych długów 

w Belastingdienst).

 

Kiedy otrzymasz wezwanie do rozliczenia się, a chcesz rozliczyć się po 1 maja

2021 roku, możesz poprosić Urząd Podatkowy o odroczenie rozliczenia 

do 1 września (uitstel). Pamiętaj jednak, że w tej sytuacji do kwoty, 

którą musisz oddać, mogą zostać doliczone odsetki (4% w skali roku).

 

Na którym formularzu należy się rozliczyć?

 

Są 3 rodzaje formularzy: 

 

Na to, na którym z wymienionych formularzy trzeba się rozliczyć, 

ma więc wpływ fakt, czy jest się zameldowanym w Holandii.
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CZY POWINIENEM SIĘ ROZLICZYĆ
Z PODATKU DOCHODOWEGO
W HOLANDII, A JEŚLI TAK, TO KIEDY?



czy podlegasz pod ogólne pełne ulgi podatkowe (dotyczy to osób

niezameldowanych przez cały rok oraz niezameldowanych w NL, 

czy w okresie rozliczeniowym kupiłeś dom w Holandii,

czy oprócz dochodu od pracodawcy miałeś jakieś inne dochody 

czy masz partnera fiskalnego i czy oboje powinniście się rozliczyć 

czy poniosłeś koszty dodatkowe (np. związane z leczeniem zdrowia,

studiami lub inną nauką).

Przy rozliczeniu zwróć uwagę na 5 kwestii:

które uzyskują dochody w kraju swojego pochodzenia (bądź innym kraju); 

wtedy należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach poza NL (aby móc

skorzystać z pełnych ulg podatkowych, należy wykazać, że minimum 90%

dochodu pochodzi z NL), 

(np. otwarcie firmy, zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych),

za miniony rok,
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