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Kiedy możesz samodzielnie rozliczyć się z podatku i jak
to zrobić krok po kroku

MINIPORADNIK
ROZLICZENIE 
PODATKU 
W HOLANDII

i n f o @ n a t a l i a p o d a t k i . n l

N A T A L I A  D A W I E C

mailto:info@nataliapodatki.nl


Krok 1: PRZYGOTOWANIE

Aby samemu rozliczyć się z podatku,
potrzebujesz JAAROPGAVE (holenderska karta
podatkowa) za pracę. Jeśli miałeś więcej niż
jednego pracodawcę, potrzebujesz jaaropgave
od każdego z nich. Jeśli pobierałeś w Holandii
zasiłek, potrzebujesz też jaaropgave z UWV.

Dodatkowo potrzebne będą informacje
takie jak:

Kraje zameldowania w danym roku
(Polska, Holandia a może jeszcze
inny?)

Czy pracowałeś w danym kraju
przez cały rok, czy przez jego część.

Czy poniosłeś dodatkowe wydatki
na służbę zdrowia lub naukę.

Czy masz partnera fiskalnego (jest
nim zazwyczaj małżonek lub osoba,
z którą wspólnie wychowujesz
dzieci) i/lub dziecko.

Czy osiągnąłeś również dochód
poza Holandią, np. z tytułu pracy,
wynajmu, renty lub emerytury.
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Dane hipoteki, jeśli ją posiadasz.

Dane osobowe, sofi numeru oraz
DigiD kodu.

Gdy przygotujesz powyższe informacje, możesz
przejść do kolejnego kroku.
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Krok 2: WYBÓR TYPU ROZLICZENIA 

W Holandii mamy kilka rodzajów formularzy
do rozliczeń. Bardzo ważne jest, by rozliczyć
się na odpowiednim. Inaczej holenderski urząd
skarbowy Belastingdienst nie przyjmie
rozliczenia. 

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje
rozliczeń:

Rozliczenie typu C dla osób
niezameldowanych w Holandii.

Rozliczenie typu M dla osób, które
przez część roku były zameldowane
w Holandii, a część poza nią, np. 
w Polsce lub innym kraju.

Rozliczenie typu P dla osób
zameldowanych przez cały rok 
w Holandii.
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Przy rozliczeniu typu C i M musimy posiadać
zaświadczenie o dochodach za dany rok 
z kraju zamieszkania / zameldowania, czyli
najczęściej z Polski. 

Druk takiego zaświadczenia znajdziesz 
na mojej stronie www.nataliapodatki.nl.

https://nataliapodatki.nl/rozliczenie-podatku-w-holandii/


ROZLICZENIE TYPU C
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To formularz przygotowany dla osób
niezameldowanych w Holandii. Przez

Holendrów zwany inkomstenbelasting

voor buitenlandse belastingplichtingen

(rozliczenie dla podatnika zagranicznego).

Ten rodzaj rozliczenia wybierają osoby,

które przyjechały do Holandii tylko 

w celach zarobkowych, a oficjalnie przez

cały rok rozliczeniowy były zameldowane 

w Polsce lub innym kraju (np. Niemcy,

Belgia itd.). 

Przy tym typie rozliczenia ważne są daty
zatrudnienia. Na ich podstawie określane

są kwalifikacje do ulg podatkowych, a co

za tym idzie wysokość należnego zwrotu

podatku.

DLA OSÓB 
NIEZAMELDOWANYCH 

W HOLANDII
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ROZLICZENIE TYPU M
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To formularz przeznaczony dla osób
częściowo zameldowanych w Holandii.
Ten typ rozliczenia wybieramy 

w momencie, kiedy w danym roku

rozliczeniowym zameldowaliśmy się 

w Holandii lub ten meldunek utraciliśmy.

W tym przypadku łączymy daty pracy 

i meldunku według określonych zasad 

i na tej podstawie wyliczamy ulgi

podatkowe, czyli wysokość zwrotu

podatku.

DLA OSÓB CZĘŚCIOWO
ZAMELDOWANYCH 

W HOLANDII
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ROZLICZENIE TYPU P
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To formularz przeznaczony dla osób
zameldowanych w Holandii przez cały
rok. W tym rozliczeniu nie musimy

przeliczać okresu pracy, bo meldunek

gwarantuje nam kwalifikację do ulg

podatkowych.

DLA 
 ZAMELDOWANYCH 

W HOLANDII PRZEZ
CAŁY ROK

(zwane również IB)
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Krok 3: ROZLICZENIE PODATKU

Gdy masz już potrzebne informacje i wiesz, jaki
formularz wybrać, zostają jeszcze dwa ważne
pytania – kiedy i jak się rozliczyć?

Kiedy?  

Od 1 marca kolejnego roku, czyli za rok 2021,
rozliczysz się od 1 marca 2022 roku. Tego dnia
Belastingdienst uaktywnia formularz
rozliczeniowy, a na Twoim profilu zostają
uzupełnione informacje o dochodach za
poprzedni rok, które zdążyły spłynąć od
pracodawców.

Jak?

Przez aplikację (dostępna do
ściągnięcia od 1 marca) tylko 
i wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy
zameldowani przez cały rok w Holandii.
Pytania są takie same, jak w formularzu
na stronie Belastingdienst.

Przez stronę www Belastingdienst,
logując się za pomocą DigiD kod. 
Na stronie Belastingdiest domyślnie
otwiera się formularz rozliczenia dla
osób zameldowanych cały rok 
w Holandii, ale możemy wybrać też
druk dla osoby niezameldowanej.
Odpowiedni druk należy otworzyć 
i sprawdzić dane, które są w nim
uzupełnione. Najpierw pojawią się
pytania o nasze dane osobowe,
partnera fiskalnego, dzieci oraz, czy
prowadzimy firmę.
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Kiedy i jak się rozliczyć?

6



CO SPRAWDZIĆ PRZY ROZLICZANIU?

Rozliczając się pamiętaj, aby:

Sprawdzić, czy dochody zgadzają się 
z jaaropgave od pracodawców. Zasiłki
bezrobotny, chorobowy, emerytura to
też dochody, które uwzględnia się na
tym etapie.

Odpowiedzieć na pytania o dodatkowe
koszty np. leczenia, szkoły/kursu,
hipoteki oraz o duże oszczędności.
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Po przejściu przez wszystkie pytania, pojawi
się informacja, ile zwrotu lub dopłaty podatku
się należy.

Zostaje już tylko podpisać rozliczenie. Po
naciśnięciu „indienen – podpisz”, jeszcze raz
logujemy się przez DigiD, aby wysłać je do
Belastingdienst.

WAŻNE! Jeśli nie byłeś zameldowany 
w Holandii cały rok i chcesz się rozliczyć,
musisz dosłać zaświadczenie. Odpowiednie
druki znajdziesz na mojej stronie internetowej
TUTAJ.

Powodzenia!
Natalia Dawiec – Twoja księgowa w Holandii.
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