
Prosze wypelnic drukowanymi literami. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji moze niesc za soba
 konsekwencje   finansowo – prawne.    

Rozliczenie podatku dochodowego ( Aangifte IB  ) 2 0 1

1-Dane personalne

Imie i nazwisko Ilosc jaaropgave

BSN ( SoFi ) Data urodzenia 

Email Numer telefonu 

Uwaga! Prosze podac adres zameldowania .Jezeli nie sa Panstwo zameldowani w Holandii prosze wpisac adres ktory 
widnieje w systemie Belastingdienst ( adres na ktory otrzymujecie Panstwo korespondencje z Belastingdienst )   

Kod pocztowy Miejscowosc

Ulica i numer domu Okres zatrudnienia w NL

Uwaga! Jezeli pracowali panstwo w kilku firmach i pomiedzy poszczegolnymi pracami byly przerwy w pracy prosze
podac ilosc przepracowanych miesiecy/tygodni , nie uwzgledniajac dat. Jezeli UWV wyplacalo panstwu zasilek w
danym roku  prosze podac rowniez date rozpoczecia i zakonczenia zasilku w punkcie 7 ( informacje dodatkowe ) 

Czy pobierales w danym roku zasilek dla bezrobotnych , chorobowy lub macierzynski ?          TAK / NIE

Czy byliscie panstwo caly rok kalendarzowy zameldowani w Holandii ? TAK / NIE

Czy byliscie panstwo caly rok kalendarzowy zameldowani w Polsce ? TAK / NIE

Czy meldowaliscie sie panstwo ( lub wymeldowywaliscie ) w trakcie roku w Holandii ?          TAK / NIE

Jezeli tak , okres(y) w jakim byli panstwo zameldowani

Dochody  opodatkowane poza NL (Przychod brutto PIT 11 w PLN) 
2-Dane personalne partnera

Imie i nazwisko Ilosc jaaropgave

BSN ( SoFi ) Data urodzenia 

Kod pocztowy Miejscowosc

Ulica i numer domu Okres zatrudnienia w NL

Czy pobierales w danym roku zasilek dla bezrobotnych , chorobowy lub macierzynski ?          TAK / NIE

Czy byliscie panstwo caly rok kalendarzowy zameldowani w Holandii ? TAK / NIE

Czy byliscie panstwo caly rok kalendarzowy zameldowani w Polsce ? TAK / NIE

Czy meldowaliscie sie panstwo ( lub wymeldowywaliscie ) w trakcie roku w Holandii ?          TAK / NIE

Jezeli tak , okres(y) w jakim byli panstwo zameldowani

Dochody  opodatkowane poza NL ( Przychod brutto PIT 11 w PLN)
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3-Informacje dodatkowe

Czy byles caly rok w zwiazku malzenskim ?

Jezeli zwiazek zawarty byl w danym roku podatkowym prosze podac date slubu

Czy rozwiodles sie  w danym roku podatkowym ? Jesli tak prosze podac date

4-Dzieci

Uwaga! Prosze wypelnic tabelke jezeli mieszkacie panstwo wraz z dziecmi ktore nie ukonczyly 18 lat.

Imie i nazwisko Data urodzenia BSN( SoFi )

Imie i nazwisko Data urodzenia BSN( SoFi )

Imie i nazwisko Data urodzenia BSN( SoFi )

Imie i nazwisko Data urodzenia BSN( SoFi )

Wartosc nieruchomosci ( WOZ-beschikking Gemeente )

Rata kredytu mieszkaniowego 

Kwota pozostala do splaty na dzien 31 grudnia 

Suma odsetek zaplaconych w danym roku podatkowym

Numer umowy kredytowej oraz nazwa banku

Oswiadczam ze  informacje zawarte przeze mnie w formularzu kontaktowym sa zgodne ze stanem faktycznym . 

W przypadku zatajenia lub wprowadzenia w blad poniose wszelkie konsekwencje finansowo-prawne.
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5-Hipoteka

6- Informacje dodatkowe

MBG
Prostokąt
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