
rok, za który jest wystawiony jaaropgaaf (w przypadku rozliczania kilku lat

warto zwracać uwagę, za który rok jest dany dokument),

Twój całkowity dochód brutto, jaki osiągnąłeś w minionym roku (loon 

wysokość odciągniętego podatku (loonheffing),

ulgę pracowniczą (arbeidskorting), która zmniejsza wysokość podatku 

odliczone od dochodu składki na ubezpieczenie zdrowotne (bijdrage

inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet).

Jaaropgaaf to holenderska karta podatkowa, na której uwzględnione jest

sprawozdanie roczne, obejmujące dochody z poprzedniego roku oraz

wysokość zapłaconych podatków. 

Dokument ten jest potrzebny do rozliczenia z podatku dochodowego 

z holenderskim Urzędem Podatkowym (Belastingdienst), a także w polskim

Urzędzie Skarbowym, jeśli nie jest się zameldowanym w Holandii na stałe.

Można więc powiedzieć, że to odpowiednik polskiego PIT-u. 

Jaaropgaaf wydaje pracodawca po zakończeniu roku kalendarzowego, który

jest tożsamy z rokiem podatkowym. Otrzymuje się go w okresie od połowy

stycznia do początku marca. 

Pamiętaj! 

Jeśli w minionym roku miałeś więcej niż jednego pracodawcę, do rozliczenia

podatku potrzebujesz jaaropgaaf od każdego z nich.

Dodatkowo, jeśli pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy, 

otrzymasz jaaropgaaf również z holenderskiego Urzędu Pracy (Urząd wysyła

ten dokument zawsze od 1 marca każdego roku).

Pamiętaj, że na początku nowego roku jaaropgaven od Twojego pracodawcy

dostaje też Belastingdienst. 

Bardzo często jaaropgaven różnią się wyglądem, ale zawsze zawierają te same

informacje. Na każdym jaaropgaaf znajduje się:

lub fiscaal loon),

do zapłaty,
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Jaaropgaven  powinieneś otrzymać pocztą, dlatego warto zadbać o to, żeby

każdy pracodawca (obecny lub były) miał Twój aktualny adres. W przeciwnym

razie będziesz musiał zamawiać kopię jaaropgaven (jest bezpłatna).

MOJA RADA



Jest to kod elektroniczny, który służy do internetowych kontaktów z urzędami

w Holandii. Za jego pomocą można np. złożyć wniosek o dofinansowanie albo

zameldować się jako osoba poszukująca pracy w celu uzyskania zasiłku dla

bezrobotnych. 

Kod DigiD może założyć każda osoba zameldowana w Holandii. Wystarczy

wypełnić wniosek na stronie https://digid.nl/aanvragen Aby to zrobić, trzeba

posiadać numer BSN. 

6

CO TO JEST DIGID?

CO TO JEST BSN?

Numer BSN to numer fiskalno-socjalny, który można porównać z polskim

numerem PESEL. Jest on wymagany przy wszelkich kontaktach 

z holenderskimi pracodawcami oraz urzędami. Aby uzyskać numer BSN,

należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości do jednego z Urzędów

Skarbowych na terenie Holandii, które wyznaczono do nadawania tego

numeru.

Ich listę sprawdzisz na stronie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-

werken/registratie-niet-ingezetenen/inschrijven-in-de-rni/contact-rni-

gemeente

https://digid.nl/aanvragen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/registratie-niet-ingezetenen/inschrijven-in-de-rni/contact-rni-gemeente

