ZORGTOESLAG

HOLANDIA
Dokumenty jakie należy dostarczyć:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

JAAROPGAAF - kopie wszystkich posiadanych holenderskich dokumentów podatkowych za dany rok
podatkowy
OPGAAF REKENINGNUMMER - czytelnie podpisać w obrębie ramki w pozycji „Handtekening”. Nie
wypełniać.
ZAŚWIADCZENIE Z BANKU z numerem konta, na który ma być przelane świadczenie
Na zaświadczeniu muszą widnieć następujące informacje:
- imię, nazwisko oraz adres posiadacza konta tym samym podatnika,
- nr rachunku czyli IBAN + 26 cyfr,
- SWIFT - czyli kod banku potrzebny do przelewów międzynarodowych - jeśli bank wyda zaświadczenie bez
SWIFT prosimy o jego czytelne dopisanie,
- nazwa banku, podpis i pieczątka pracownika banku.
Prosimy na zaświadczeniu o podkreślenie numeru rachunku czyli IBAN.
Dokument nie może być starszy niż 3 tygodnie
KOLOROWA KOPIA DOWODU OSOBISTEGO wnioskodawcy i jego partnera fiskalnego.
FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI – dokładnie wypełniony i czytelnie podpisany.
UMOWA – wypełniona i czytelnie podpisana w miejscu „Zleceniodawca”. Jeden z egzemplarzy pozostaw
sobie, drugi odeślij do nas.
PEŁNOMOCNICTWO - dokładnie wypełnione i czytelnie podpisane. Wypełnione na osobę, która będzie
Cię reprezentować w kontaktach z nami, np. kiedy będziesz w pracy za granicą.
DOKUMENT DOTYCZĄCY KOPII DOWODU – prosimy o podpisanie

KOPIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ( np. HollandZorg, CZ, Zorgverzekering ).
KOPIA POTWIERDZEŃ OPŁACANYCH SKŁADEK ( np. wydruki bankowe, paski wypłaty )
wnioskodawcy i jego partnera fiskalnego.
Prosimy aby wnioskujący posiadał powyżej wymienione dokumenty. Nie są one potrzebne w momencie składania
wniosku. Mogą jednak być wymagane przez urząd od wnioskującego w momencie weryfikacji wniosku

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSZĘ WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES
ErsaBelasting
ul. Sempołowskiej
45-044 Opole
W RAZIE PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ:
Kom. 516-028-140
E – mail: podatki@ersa.pl
WAŻNE!!!
1. Wniosek o ZORGTOESLAG przyjmujemy za poprzedni rok do 14 sierpnia roku następnego, np.
wniosek o zorgtoeslag za rok 2018 można skalać do 14.08.2019.
3. Na dokumentach w j. holenderskim proszę składać podpisy bez użycia polskich liter,nie
wypełniać ich oraz nie wpisywać dat.
3. Cennik usług znajduje się na naszej stronie internetowej. Numer rachunku bankowego
ErsaBelasting - MBank 18 1140 2017 0000 4102 0467 2186. W tytule przelewu prosimy wpisać imię
nazwisko oraz rodzaj usługi za jaką Państwo płacą

