
ZWROT PODATKU ZA ROK 20_____

Szanowny Kliencie, 
Dziekujemy, że nam zaufaleś i że wybrałeś firmę Taxrex, aby złożyć deklarację podatkową. Poniżej znajduje
się formularz rozliczeniowy wraz z autoryzacją. Bardzo prosimy o uważne przeczytanie oraz czytelne 
wypełnienie załączonych formularzy.

Prosimy o przesłanie do nas kopletu dokumentów: 
1. formularze rozliczeniowe
2. kopie paszportu lub dowodu ososbistego
3. wszystkie karty opodatkowe  – jaaropgave (W przypadku braku karty podatkowej można dokonać 

rozliczenia na podstawie ostatniego salarisu z danej firmy.)
4. oficjalne, oryginalne zaswiadczenie o dochodach za dany rok z pieczecia Urzedu Skarbowego (od 

roku 2015)

Koszt rozliczenia podatku dochodowego wynosi € 40 za rok za osobę.
Rozliczenie podatkowe wysłane jest dopiero w momencie otrzymania zapłaty za usługę.

Prosimy o podanie nazwiska oraz sofinumer w tytule przelewu.

TAXREX
ABN AMRO Bank

P.O. Box 5050 NL-3008 AB Rotterdam
Numer konta: 507971876

IBAN: NL34ABNA0507971876
BIC code: ABNANL2A

W zwiazku ze zmiana prawa dotyczacego kwalifikacji podatnika informujemy o dodatkowych dokumentach 
wymaganych przy rozliczeniu podatku dochodowego za prace w Holandii (od roku 2015).

Zmiana dotyczy  osob, ktore nie posiadaly oficjalnego adresu zameldowania na terenie Holandii, a podjely 
prace tymczasowa badz caloroczna oraz ich partnerow fiskalnych. Podatnik zagraniczny kwalifikujacy sie do 
ulg rozumiany jest jako osoba ktorej:

 Miejsce zamieszkania znajduje sie na terytorium Unii Europejskiej 
 Co najmniej 90% dochodow rocznych brutto  podlega opodatkowaniu w Holandii ( w przypadku 

partnerow bierze sie pod uwage dochod wspolny)
 Okaze zaswiadczenie o dochodach wystawione przez wlasciwy urzad skarbowy kraju zamieszkania.

Konieczne jest aby przedstwic w Holanderskiem Urzedzie Skarbowym w oryginale Zaswiadczenie o 
dochodach. 

Oficjalny formularz przygotowany przez Belastingdienst dostepny jest na naszej stronie internetowej badz w
biurze jak rowniez w polskiej wersji na stronie Belastingdisenst. 

Aby uzyskac z Polskiego Urzedu Skarbowego podpisane zaswiadczenie nalezy zlozyc deklaracje podatkowa w
Polsce z uwzglednieniem dochodow uzyskanych na terenie Holandii (PIT 36 oraz ZG).

Zwrot podatku dochodowego  będzie wysłany przez holenderski urząd skarbowy bezpośrednio na Państwa 
konto, bez naszego pośrednictwa. 

Taxrex Telefon: +31 (0) 180 642 798 IBAN: NL34ABNA0507971876
Groningseweg 1 Email: info@taxrex.eu BIC code: ABNANL2A
2994 LC Barendrecht Web:  www.taxrex.eu
Holandia

ZWROT PODATKU / BIURO RACHUNKOWE



ZWROT PODATKU ZA ROK 20_____

gotówka / do zapłaty

Koszt rozliczenia podatku wynosi € 40 za rok za osobę.
Rozliczenie będzie wysłane dopiero po otrzymaniu zapłaty za usługę.

Prosimy o dokładne i czytelnie wypełnienie poniższego formularza. 
Brak pełnych informacji może utrudnić lub wydłużyć czas uzyskania zwrotu. 

Zwrot będzie wysłany przez urząd skarbowy bezpośrednio na Państwa konto, 
ważne aby dane do przelewu były kompletne!

1. Imię
2. Nazwisko
3. BSN (SOFI numer)
4. Data urodzenia
5. Telefon kontaktowy
6. Adres e-mail
7. Adres zameldowania – ulica, nr. domu
    Kod pocztowy i miejscowość
8. Adres korespondencyjny:
9. Zameldowanie w Holandii:    TAK / NIE Od kiedy (data):
10. Ilosc tygodni przepracowanych w Holandii:
11. Nazwa banku
12. Numer konta bankowego
13. SWIFT/ IBAN
14. Miasto i kraj w jakim założono konto
15. Stan cywilny
16. Dzieci - imię i nazwisko Data urodzenia

Dane osobowe partnera fiskalnego
17. Imię
18. Nazwisko
19. BSN(SOFI numer)
20. Data urodzenia
21. Telefon kontaktowy
22. Data ślubu

Jeżeli są Państwo zainteresowani dodatkowymi świadczeniami proszę zaznaczyć jakimi, oraz dołączyć 
potrzebne dokumenty 

ZORGTOESLAG- dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego        SVB- rodzinne

HUURTOESLAG – dofinansowanie do wynajmu mieszkania                 KINDGEBONDEN BUDGET – dodatek na dzieci

DIGID CODE - elektroniczny podpis                                                  INNE, JAKIE_____________________________

----------------------------------------------------------           ----------------------------------------------------------

Miejscowość i data Podpis   
                                                                                      
Taxrex Telefon: +31 (0) 180 642 798 IBAN: NL34ABNA0507971876
Groningseweg 1 Email: info@taxrex.eu BIC code: ABNANL2A
2994 LC Barendrecht Web:  www.taxrex.eu
Holandia
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PEŁNOMOCNICTWO/ AUTHORIZATION

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) 
____________________________________________________________________________
I, the undersigned

legitymujący/a się ID / PASSPORT numer ____________________________________
identify ID / PASSPORT number

BSN (SOFI numer) ____________________________________________________________
BSN (SOFI number)

zamieszkały/a _______________________________________________________________
address

Upoważniam firmę TAXREX  do występowania w moim imieniu przed Holenderskim. 

Issues a permit to a company TAXREX to represent my name from the Dutch Tax Office.

Urzędem Skarbowym w celu rozlicznia podatku dochodowego za _______________ rok.

For settlement of income tax for the year mentioned above.

----------------------------------------------------------           ----------------------------------------------------------

Miejscowość i data   / Date and place                   Podpis / Signature

Taxrex Telefon: +31 (0) 180 642 798 IBAN: NL34ABNA0507971876
Groningseweg 1 Email: info@taxrex.eu BIC code: ABNANL2A
2994 LC Barendrecht Web:  www.taxrex.eu
Holandia        
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