
 
 

  
  

ROZLICZENIE ZA ROK  

IMIE I NAZWISKO  

Adres stałego zameldowania 

Ulica i numer  

Kod i miejscowość 

 

 

 

Czy byl Pan/Pani zameldowany przez caly 

rok rozliczeniowy w Holandii? 

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

Jesli TAK, prosze podac date meldunku  

TAK / NIE 

 

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

Czy byl Pan/Pani wymeldowany z adresu 

w NL w danym roku? 

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

Jesli TAK, to prosze podac dokladna date 

TAK / NIE 

 

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

Okres pobytu w Holandii  

w danym roku rozliczeniowym- podaj 

dokladna date 

 

E-mail  

 

 

Numer telefonu NL/PL 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

Nr. Sofi (BSN) 

 

 

Obywatelstwo 

 

 

Stan cywilny 

 

 

Czy posiada Pan/Pani dochod z Polski?  

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

Jesli TAK, to ile on wynosi i z jakiego 

tutulu? Prosze zaznaczyc w € czy PLN 

TAK / NIE 

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

Zatrudnienie w Holandii w danym roku rozliczeniowym/ 

Jesli byl pobierany zasilek to takze wpisz okres i kraj pobieranego zailku 

Nazwa firmy/ miejsca pracy Dokladny okres zatrudnienia - podaj date 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Zaplacono za usluge 

  Wyslano do BD  



 
 

  
  

Dane  żony/ męża 
Wpisać wylacznie jeśli rozliczacie się razem jako patrtnarzy fiskalni 

Imię i nazwisko  

Nazwisko panieniskie- jesli dotyczy 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Nr. Sofi (BSN) partnera fiskalnego  

Data ślubu/ wspolnego zamieszkania  

Kraj i okres pobytu  partnerki/partnera  

w danym roku rozliczeniowym 

 

 

Dochody partnera w Polsce/ innym kraju 

(z tytulu pracy, renty, zasilku, emerytury)  

 

Dane najmlodszego dziecka! 

Imie i nazwisko 

 

 

Data urodzenia 

 

 

Dodatkowe informacje  

(prawidlowa odpowiedz zakresl w kólko) 

Czy posiada Pan/Pani majatek poza NL ? 

(tylko dla osob zameldowanych na terenie NL)  

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

Jesli TAK to podaj rodzaj dobra 

materialnego, adres i wartosc 

TAK / NIE 

 

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

Czy upowaznione bylo inne biuro do 

prowadzenia spraw ksiegowych? 

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

Jesli TAK, prosze o podanie nazwy biura 

 

TAK / NIE 

 

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

Czy posiadasz hipoteke? 

Jezeli TAK, zalacz dokumenty tj.:  

-zestawienie roczne z banku- Jaaroverzicht,  

-Voorlopige aanslag  

-WOZ- waarde, 

-date zakupu, 

-zestawienie kosztow kredytu hipotecznego, 

taksacji, tlumacza- jesli jest to rok zakupu 

nieruchomosci  

TAK / NIE 

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

Czy otrzymywales/ placiles alimenty na 

partnera w biezacym roku?  

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

Jesli TAK to podaj kwote/ na rok? 

TAK / NIE  - otrzymywalem 

TAK / NIE  - placilem 

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



 
 

  
  

Dodatkowe uslugi - wiaza sie z dodatkowymi kosztami 

(prawidlowa odpowiedz zakresl w kólko) 

 

Czy wyrobic BSN numer dla partnera 

fiskalnego? 

TAK / NIE 

Czy zlozyc wniosek na rodzinne (SVB)?  TAK / NIE 

Czy zlozyc wniosek na dofinansowanie do 

ubezpieczenia?  

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

Jesli TAK, to prosze podac/ dostarczyc:  

-kopie karty ubzpieczeniowej, 

-wykaz z okresami ubezpieczenia, 

-wyciag z konta bankowego potwierdzajacy 

przelewy za ubezpieczenie w danym roku 

 

TAK / NIE 

 

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

 

Dodatkowe informacje: 

 

 
Oswiadczam, ze przeczytalem/am zasady rozliczenia,  zrozumialam/em je, sa zgodne z prawda.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zlecenia klienta (zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08,1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

 

...................................................................................... 

(Data i podpis)  

 


