INSTRUKCJA – HOLANDIA ZASIŁEK RODZINNY
ABY UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY W HOLANDII
NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. FORMULARZ ZASIŁEK RODZINNY – dokładnie wypełniony i podpisany.

2. JAAROPGAAF – kopia wszystkich dokumentów jaaropgaaf za okres za który ubiegasz się o zasiłek
(w przypadku braku prosimy dostarczyć ostatni salaris. Jeżeli nie posiada Pan/i ww. dokumentów PERFECTA może je odzyskać
od pracodawcy)

3. UMOWA – należy podpisać w miejscu „Zleceniodawca podpis” – wydrukować dwa razy , jeden druk pozostawić sobie, drugi
odesłać do nas.

4. OPGAAF VAN REKENINGNUMMER – wypełnić i podpisać .
5. UNIJNY AKT MAŁŻEŃSTWA
6. UNIJNY AKT URODZENIA
7. ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU MELDUNKOWEGO O ZAMELDOWANIU CAŁEJ RODZINY
8. ZAŚWIADCZENIE Z MOPSu O POBIERANIU LUB NIE POBIERANIU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W POLSCE (w tym 500+)
9. UPOWAŻNIENIE - proszę wypełnić w przypadku kiedy upoważnia Pan/Pani osobę trzecią do złożenia dokumentów lub uzyskiwania
informacji w sprawie.

10. UWAGA – jeżeli składasz wniosek jako rodzic samotnie wychowujący dziecko w Polsce musisz dysponować danymi
o zatrudnieniu w Holandii drugiego rodzica.

11. PODPIS NA HOLENDERSKIM WNIOSKU – w miejscu zaznaczonym znakiem “X”.
- pod punktem 4 podpis składa partner/współmałżonek
- pod punktem 13 podpis składa osoba wnioskująca

12. OPŁATĘ ZA USŁUGĘ W KWOCIE 600 ZŁ NALEŻY ZREALIZOWAĆ NA RACHUNEK :
98 1050 1487 1000 0023 2597 5361 w tytule podając imię i nazwisko osoby rozliczającej się oraz rodzaj usługi.

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES:
PERFECTA zwrot podatku
Ul. H. Kołłątaja 4
47-100 Strzelce Opolskie
W PRZYPADKU PYTAŃ, SŁUŻYMY POMOCĄ POD NASTĘPUJĄCYMI NUMERAMI TELEFONÓW:
/77/ 440 24 36
Kom. 609 127 742
Kom. 663 217 111

e-mail:perfecta.strzelce@wp.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.perfectazwrotpodatku.pl
www.facebook.com/PerfectaZwrotPodatku/

Jesteśmy autoryzowanym agentem
holenderskiego urzędu skarbowego

Data wysłania do SVB

FORMULARZ ZASIŁEK RODZINNY HOLANDIA



1.DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY
Nazwisko
Data urodzenia
__-__-____
Ulica i numer domu
Kod pocztowy
__-___
Numer telefonu

(wypełnia biuro)

wniosek
kontynuacja na rok

Imię
BSN-Nummer
Miejscowość

PESEL
____.__.___
woj.

E-mail

2. Z KIM PAN/PANI ZAMIESZKUJE
 sam z dziećmi
 z małżonkiem i dziećmi
 z dziećmi oraz partnerem lub siostrą/bratem (oprócz rodziców)
 sam
3.DANE OSOBOWE WSPÓŁMAŁŻONKA/PARTNERA
Nazwisko
Imię
BSN-nummer
____.__.___
4. DZIECI
Lp.
Nazwisko i Imię
1
2
3
4

Kobieta rodowe
Data urodzenia

Data urodzenia
__-__-____
__-__-____
__-__-____
__-__-____

__-__-____

Adres zamieszkania

PESEL

PESEL

Płeć k/m

5. PRACA I MIESZKANIE
Od kiedy pracuje Pan/Pani w Holandii (obecny pracodawca) _ _ - _ _ - _ _ _ _
Dane holenderskiego pracodawcy
Nazwa firmy
Adres firmy
Czy ma pan/pani firmę w Holandii, jeśli tak - od kiedy _ _ - _ _ - _ _ _ _
6. PARTNER/MĄŻ/ŻONA
Czy pracuje w Polsce od _ _ - _ _ - _ _ _ _

w Holandii od _ _ - _ _ - _ _ _ _

Czy pobiera zasiłek dla bezrobotnych w Polsce?



TAK



NIE

7. ALIMENTY
 nie płacę, nie otrzymuję
 płacę
 otrzymuję
8. ZASIŁEK RODZINNY
Czy otrzymywał Pan/Pani kiedykolwiek zasiłek w Holandii na dzieci?
 nie
 tak (zgłoszenie, nr rejestracji, adres SVB)..............................................................................................................................
 tak partner/mąż/żona (zgłoszenie, nr rejestracji, adres SVB)................................................................................................
Czy otrzymuje Pan/Pani w Polsce zasiłek :
(KOPIA DECYZJI Z OPIEKI SPOŁECZNEJ)





TAK od kiedy:

NIE

9. NUMER KONTA
Numer konta holenderskiego
Numer konta polskiego
Swift Code
Adres banku
Właściciel konta
10. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że powyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Za niezgodność informacji z prawdą ponoszę wszelką odpowiedzialność.
Perfecta nie odpowiada za pomyłki i opóźnienia w wypłatach spowodowane prze holenderski Urząd Skarbowy .

Podpis
dnia: _ _ - _ _ - 20_ _ r.
.................................................

UMOWA
pomiędzy:

PW PERFECTA z siedzibą w Strzelce Opolskie, ul. Kołłątaja 4
zwanym w niniejszej umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią:

Imię i nazwisko
adres
zwanym w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści
§1
Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy holenderskim urzędem skarbowym a
Zleceniodawcą w celu realizacji następujących usług:

§8
Prawo nadrzędne
1.
2.

Zasiłek rodzinny za rok:

§9
Ochrona danych osobowych

Kontynuacja zasiłku za rok:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:

W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a)
skompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń;
b)
przygotowania i złożenia we właściwym miejscowo i rzeczowo dla podatku Zleceniodawcy
zagranicznym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej;
c)
Udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania urzędu związane ze sprawą w tym ewentualnych
odwołań w razie niekorzystnych decyzji.
§2
Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia opisanego w §1 i
zobowiązuje się do jego wykonywania z należytą starannością i dbałością o interesy Zleceniodawcy.
§3
Zobowiązania Zleceniodawcy

Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a)
współpracy ze Zleceniobiorcą w granicach niezbędnych dla prawidłowego wykonania zlecenia,
w tym w szczególności udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem umowy;
b)
dostarczenia Zleceniobiorcy stosownych dokumentów niezbędnych do wykonania zadań
określonych w § 1, w tym:
- kopii rocznych kart podatkowych za rok podatkowy, którego rozliczenie ma dotyczyć;
- wypełnionego kwestionariusza z danymi osobowymi;
c)
aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych, w celu zapewnienia Zleceniobiorcy
możliwości utrzymania stałego kontaktu;
d)
niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji otrzymanej
z zagranicznego urzędu skarbowego dotyczącej rozliczenia podatkowego będącego
przedmiotem niniejszej umowy w ciągu 14 dni od jej otrzymania
e)
W razie potrzeby tłumaczenia na własny koszt ewentualnych dokumentów potrzebnych do
realizacji umowy

1.

§4
Wynagrodzenie
Za wykonanie czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy wynagrodzenie płatne gotówką do kasy firmy lub przelewem na rachunek
bankowy:

ING Bank Śląski , 98

1050 1487 1000 0023 2597 5361

Wynagrodzenie według CENNIKA
Zasiłek rodzinny 600 zł brutto
Kontynuacja zasiłku na rok 400 zł brutto

§5
Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca nie odpowiada za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
polskiego Kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Zleceniobiorcy.

nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy skarbowe;
utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie dokumentacji w urzędzie pocztowym bądź zagranicznym
urzędzie skarbowym;
utratę bądź zmianę danych zaistniałe w trakcie przetwarzania przez system informatyczny
zagranicznego urzędu skarbowego;
treść decyzji podatkowych wydanych przez rozpoznające wniosek Zleceniodawcy zagraniczny
urząd skarbowy;
skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę, bądź dostarczenia z opóźnieniem
wszystkich wymaganych dokumentów;
skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w tym
podaniu błędnych bądź niepełnych informacji.
§6
Wypowiedzenie umowy
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zleceniodawca nie
dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.
Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do chwili skierowania jego
dokumentów do zagranicznego urzędu skarbowego, lecz nie później niż do 7 dni od daty
podpisania umowy.
§7
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERFECTA
Magdalena Bałuch
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: 47-100 Strzelce Op., ul.
H. Kołłątaja 4 , 47-100 Strzelce Opolskie
3. Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezbędne jest do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, bądź do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, do momentu
przedawnienia roszczeń, bądź do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze:
- W przypadku wykonania umowy handlowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane
Klienta niezbędne do zawarcia umowy handlowej przechowywane są 1 rok kalendarzowy od daty
wystąpienia obowiązku podatkowego, nie krócej jednak niż do upływu roku od wygaśnięcia
zobowiązań Administratora wynikających z umowy.
- W przypadkach dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami dane przechowywane są
minimum do momentu przedawnienia się roszczenia lub zakończenia postępowania, nie dłużej jednak
niż do końca pełnego roku kalendarzowego po dacie przedawnienia się roszczenia lub zakończenia
postępowania.
- W przypadku, kiedy do zwarcia umowy handlowej nie doszło, dane Klienta przetwarzane są 1 rok od
ostatniej czynności zmierzającej do zawarcia umowy handlowej (wysłanej oferty, odpowiedzi na
zapytanie ofertowe).
- Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są
przetwarzane, dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
- W przypadku kiedy przetwarzane są dane Osoby kontaktowej, dane przetwarzane są do momentu
otrzymania żądania wstrzymania ich dalszego przetwarzania, lub otrzymania żądania ich usunięcia,
chyba, że dane tej osoby związane są pośrednio lub bezpośrednio z nierozliczonymi umowami
handlowymi, np. osoba występuje jako osoba odbierająca towar w imieniu Klienta. W takiej sytuacji
dane przetwarzane są do chwili całkowitego rozliczenia transakcji z Klientem.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bądź podmioty z którymi, Administrator zawarł
umowę powierzenia.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Operacje usunięcia, sprostowania
danych, wstrzymania dalszego przetwarzania danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym,
realizowana jest przez Administratora niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której
dane są przetwarzane, chyba, że taka operacja stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami
prawa lub jest sprzeczna z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora. W
celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby lub wysyłając
korespondencję elektroniczną na adres wskazany powyżej.
8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne celem realizacji zawartej
umowy lub innego stosunku prawnego.
W celu ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją,
utratą, zniszczeniem lub przed ingerencją nieupoważnionych osób, stosujemy również techniczne i
organizacyjne środki bezpieczeństwa.

..…….………………………………….
podpis Zleceniobiorcy

PW PERFECTA, ul. H. Kołłątaja 4, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. /77/ 440 24 36
www.perfectazwrotpodatku.pl

Jesteśmy autoryzowanym agentem holenderskiego urzędu skarbowego

……………………………………
podpis Zleceniodawcy

D ja, ik voer een gezamenlijke huishouding. lk deel de woning met een andere
volwassene en we betalen samen de huishouding. Deze volwassene is niet een van mijn
ouders. Vul bii 4 de gegevens van deze persoon in.
ja, ich fuhre einen gemeinsamen Haushalt. Ich teile meinen Wohnraum mit einem weiteren
Erwachsenen und wir teilen die Haushaltskosten. Bei diesem erwachsenen Mitbewohner handelt es
sich nicht urn meinen Vater oder meine Mutter. Machen Sie bitfe die Angaben zu dieser Person unfer
Punkt 4.

4 Gegevens partner

Personliche Daten des Partners

Voor vrouwen: meisiesnaam invullen.

Bei abweichendem Geburfsnamen, bitfe Geburfsnamen angeben.

achternaam
Nachname
voornamen (eerste voluit)
Vornamen (ersten Vornamen bitte ausschreiben)
geboortedatum
Geburtsdatum

D man/Mann

D vrouw/Frau

nationaliteit
Staatsangehi:irigkeit
sofi-nummer
Sofi-Nummer
Woont uw partner op een ander adres
Wohnt 1hr Partner an einer anderen Adresse

D nee, we wonen op hetzelfde adres
nein, wir wohnen an gleicher Anschrift
D ja, straat en huisnummer
ja, Straf3e und Hausnummer
postcode/woonplaats
Postleitzahl/Wohnort

l

l

provincie/land
Provinz/Land
handtekening partner voor akkoord
Unterschrift des Partners

handtekening
Unterschrift

5

De handtekening is alleen nodig ais:

Die Unterschrift des Parfners isf nur donn nofwendig, wenn:

•

u kinderbijslag aanvraagt voor de kinderen van uw partner en
Sie fur die Kinder lhres Partners Kindergeld beantragen und

•

u de optie gezamenlijke huishouding heeft aangekruist bij 3
Sie angekreuzt haben, dass Sie an gleicher Anschrift wohnen

X

Reden aanvraag

Grund Antragstellung

Waarom vraagt u kinderbijslag aan
Aus welchem Grund beantragen Sie
n iederli:i nd isches Ki ndergeld

D ik woon en werk in Nederland sinds
ich wohne oder arbeite in den Niederlanden seit
D mijn kind is thuis kamen wonen sinds
mein Kind wohnt wieder zuhause seit
D ik heb een kind geadopteerd sinds
ich habe ein Kind adoptiert am
D ik heb een pleegkind opgenomen sinds
ich habe ein Pflegekind aufgenommen am
D een kind van mijn partner is bij ons
komen wonen sinds
das Kind meines Partners wohnt bei uns seit
D anders, namelijk
anderer Grund, ni:imlich:
sinds/seit

Opgaaf van rekeningnummer
NAAM EN ADRES BANK
Nazwa i adres banku

.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.........................................Polska/Polen
SWIFT-CODE.........................................................

REKENINGNUMMER/IBAN-NUMMER
PL ...............................................................................................

NAAM EN ADRES REKENINGHOUDER
Inicjały, nazwisko i adres właściciela konta
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...........................................................................................................Polska/Polen

DATUM

HANDTEKENING

Data

Podpis

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

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

UPOWAŻNIENIE
Oświadczam, iż ja niżej podpisany/na upoważniam Pana/Panią:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
legitymującą się dowodem osobistym:
PESEL
Do złożenia dokumentów związanych z usługą ……………………………………………………………… w biurze
PERFECTA z siedzibą przy ulicy H. Kołłątaja 4, 47-100 Strzelce Opolskie.
Oraz do otrzymywania informacji w ww. sprawie:
Drogą telefoniczną:

Nr telefonu:

Mailową:

Adres e-mail:

Oraz bezpośrednio w biurze PERFECTA.

……………………………….…………………
Miejscowość, data

…………………………………………..
Podpis

