TWOJE DANE OSOBOWE
Imi i nazwisko:
SoFi:

Data urodzenia:

Adres zameldowania:
Adres e-mail:

Nr telefonu:

Czy by /by a Pan/i zameldowany/a w danym roku podatkowym w Holandii?

TAK

NIE

Czy mia Pan/i w Holandii dodatkowe wiadczenia?

TAK

NIE

Zasi ek rodzinny:

TAK

NIE

Dofinansowanie do ubezpieczenia (Zorgtoeslag):

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy jest Pan/i rodzicem samotnie wychowuj cym dziecko?

TAK

NIE

Czy p aci Pan/i alimenty?:

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Okres zameldowania (od - do)

Adres zameldowania:

Okres zatrudnienia w NL (od - do)
Przychód (brutto w PLN) PIT-11:

DANE WSPÓ MA

Data ślubu: DD/MM/RRRR

ONKA / PARTNERA FISKALNEGO (uzupe ni tylko przy wspólnym rozliczeniu):

Czy wspó ma onek pracuje w Holandii:
Imi i nazwisko:

Data urodzenia:

SoFi:

Przychód (brutto w PLN) PIT-11:

DZIECI:
Czy posiada Pan/Pani dzieci poni ej 18 lat?
Imi i nazwisko dziecka:

Data urodzenia:

Imi i nazwisko dziecka:

Data urodzenia:

Imi i nazwisko dziecka:

Data urodzenia:

Je eli TAK to prosz poda zap acon kwot w danym roku podatkowym w PLN:
Prosz poda dane osoby (np. matki dziecka) wraz z jej dat urodzenia i adresem na rzecz której p aci Pan/i alimenty:
Imi i nazwisko:

Data urodzenia:

Adres:
DODATKOWE ODLICZENIA:
Czy ma Pan/i dziecko powy ej 18 roku ycia, które nadal si uczy w szkole dziennej?
Imi i nazwisko:

Data urodzenia:

Czy przekazuje Pan/i co najmniej 416 € na kwarta na koszty utrzymania dziecka powy ej 18 roku ycia?

Liczba Jaaropgaaven (podaj liczb sztuk w danym roku podatkowym):

Konto bankowe w PLN:
Konto bankowe w €:
„Wyra am zgod dla Borsuk Adviesbureau oraz podmiotów powi zanych na przetwarzanie danych osobowych w zwi zku z rozliczeniem podatkowym / Zorgtoeslag
zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).”
wiadczam i ankiet wype ni em/am zgodnie z aktualnym stanem prawnym/faktycznym. W przypadku zatajenia b
wprowadzenia w b d ponios wszelkie
konsekwencje prawne.

Data wype nienia ankiety: ..................................................................

Czytelny podpis: ......................................................................

