ZORGTOESLAG i HUURTOESLAG za rok 2017

Już od dłuższego czasu istnieje możliwość wnioskowania o dodatek do ubezpieczenia oraz
dodatek mieszkaniowy za rok 2017. Dla przypomnienia, Zorgtoeslag (dodatek do
ubezpieczenia) może wnioskować osoba pełnoletnia,
która posiada holenderskie
ubezpieczenie zdrowotne, a jej dochód przy indywidualnym wnioskowaniu nie przekracza
27.857€ a przy wnioskowaniu wspólnym ( z partnerem fiskalnym lub małżonkiem) dochód
nie może przekroczyć kwoty 35.116€
Maksymalne stawki Zorgtoeslag (dodatek do ubezpieczenia) 2017 :
Miesięcznie

Rocznie / ubezpieczenie 12
miesięcy

indywidualny

88€

1066€

Wspólny -partner
ubezpieczony w Holandii

170€

2043€

Wspólny –parter
ubezpieczony w Polsce

85€

1020€

Wspólny – partner
doubezpieczony do jednej
polisy

63€

756€

Termin na składnie wniosków o dodatek do ubezpieczenia 2017 mija 31.08.2018, należy
jednak pamiętać że im później złożymy swój wniosek tym dłużej będziemy czekać na
wydanie decyzji przez urząd, zatem nie ma co zwlekać na ostatnią chwilę.
Jeśli chodzi o Huurtoeslag (dodatek mieszkaniowy) to wnioskować może o niego osoba
pełnoletnia mająca zameldowanie na terenie Holandii. Należy przy tym pamiętać że na
jednym adresie może być tylko jeden wnioskujący o ten dodatek. Maksymalne dochody jakie
osoba wnioskująca może osiągnąć to:
Na 1 osobowe gospodarstwo domowe :
Wnioskodawca poniżej wieku emerytalnego : max. dochód 22.200€
Wnioskodawca w wieku emerytalnym: max. dochód 22.200€

Wieloosobowe gospodarstwo domowe:
Wnioskodawca poniżej wieku emerytalnego: max. dochód 30.150€
Wnioskodawca w wieku emerytalnym: max. dochód 30.175€

Znaczenie ma również kwota zapłacona za wynajem mieszkania czy domu, wysokość
zapłaconego czynszu zależna jest od wieku wnioskodawcy i również nie powinna
przekraczać:

Wnioskodawca młodszy niż 23 lata: 414.02€
Wnioskodawca starszy niż 23 lata: 710,68€
Maksymalne stawki Huurtoeskag (dodatek mieszkaniowy) 2017 :
Miesięcznie

Rocznie /
miesięcy

indywidualny

258€

3096€

Wspólny ( z partnerem)

307€

3684€

wynajem

12

Jeśli jeszcze nie złożyliście Państwo swoich wniosków o należne Wam dodatki, zapraszamy
do nas, u nas macie gwarancję że sprawy Państwa dodatków będą prowadzone rzetelnie. Raz
opłaconą sprawą zajmujemy się od początku do końca, wykonując dodatkowe telefony do
urzędu, wyjaśniając pisma i prowadząc w razie potrzeby korespondencję z holenderskim
urzędem. Zapraszamy 

Kancelaria Podatkowa Anna Kłosowska
www.rozliczsie.pl
kontakt@klosowska.com
Polub nas na facebook’u:
http://www.facebook.com/rozliczsie

Kontaktować można się z nami 7 dni w tygodniu
Infolinia z Polski:

+48 222 478 142

Infolinia z Holandii:

+31 202 170 640

