
Wypełnianie rozliczeń podatkowych 
dla członków związku Zawodowego

FNV (Zwiazek Zawodowy) organizuje dla Polskich członkow “dni rozliczeń podatkowych”.

Pracujesz w branży budowlanej, logistycznej, przemysłowej lub w branży rolniczej, więc 
jako członek Związku Zawodowego możesz liczyć na darmową pomoc w wypełnianiu 
rozliczenia podatkowego.

Nie jesteś jeszcze członkiem Związku Zawodowego? Zapisz się więc do Związku Zawo-
dowego dzwoniąc na numer telefonu podany poniżej. Skorzystaj z okazji i zostań członkiem 
Związków za jedyne 25 euro na okres 6 miesięcy.

Nie otrzymujesz jeszcze dodatku/rekompensaty do ubezpieczenia zdrowotnego? Podczas 
“dni rozliczeń podatkowych” możesz złożyć wniosek o przyznanie dodatku/rekompensaty. 
Sprawdzimy również czy masz do tego prawo.

Związek Zawodowy istnieje po to, aby chronić prawa pracownika. Jesli chcesz wiedzieć 
więcej na temat praw pracowniczych, kodeksu pracy „CAO” oraz treści zawartych w 
wyciągach z wypłaty, zostań członkiem Związku Zawodowego i skorzystaj z pomocy 
w obronie swoich praw.

Jako członek Związku Zawodowego, możesz skorzystać z darmowej porady z zakresu 
prawa pracy oraz otrzymać pomoc przy wypełnianiu zeznań podatkowych.

Kontakt ze Związkami Zawodowymi
Informacje: FNV Bondgenoten: www.fnvbondgenoten.nl/polski
Stanisław Bernaś - Telefon komorkowy 06-13 183 679

Marcin Kościelniak - Telefon komorkowy 06-51 101 148
środa -czwartek- piątek od godz. 18.00 – 20.00
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Miejsce i terminy udzielania pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych:
GRONINGEN  wtorek  29 marzec 2011  w godzinach  16.00 - 22.00
 Buurtcentrum Poortershoes; Oosterweg 13; 9724 CA Groningen 
 Tel. 050 - 31 31 141
EMMEN  środa  30 marzec 2011  w godzinach  16.00 - 22.00
 VC EMMEN, De Markel/Statenweg 107, 7824 CW Emmen 
 Tel. 0591 - 62 25 78
EMMELOORD  czwartek  31 marzec 2011  w godzinach  16.00 – 22.00
 De Ontmoeting, Europalaan 42 , 8303 GK Emmeloord Tel. 0527-61 28 06
TILBURG  piątek  1 kwiecień 2011 w godzinach  17.00 - 22.00
 sobota  2 kwiecień 2011  w godzinach  10.00 - 15.00
 MFA Het Kruispunt, Sabelhof 12, ,5044 JR Tilburg Tel. 013- 468 38 57
METERIK  wtorek  5 kwiecień 2011  w godzinach  17.00 - 22.00
 czwartek  7 kwiecień 2011 w godzinach  17.00 - 22.00
 Gemeenschapshuis, Sint Janstraat 2, 5964 AC Horst -Meterik. 
 Tel. 06 - 20 40 90 27
ROTTERDAM  piątek  8 kwiecień 2011 w godzinach  17.00 - 22.00
 sobota  9 kwiecień 2011 w godzinach  09.00 - 15.00
 Clemensstraat 111, 3082 CE Rotterdam, Tel. 06 - 13 18 36 79

Prosimy o zabranie następujących dokumentów:
• Numeru Sofi/BSN; czyli holenderskiego numeru identyfikacyjnego; własnego 
 paszportu lub dowodu osobistego jak i dokumentów partnera /partnerki
•  zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty zwane w Polsce 

‘’PIT’’ a w Holandii “Jaaropgave” (własne i partnera/partnerki). Dotyczy to pracy u 
każdego pracodawcy/pracodawców w Polsce i w Holandii.

•  Dokumenty świadczace o pobieraniu zasiłku w Polsce lub Holandii.
•  Rachunki za dodatkowe, nierefundowane wydatki związane z chorobą.
  Dokument z firmy ubezpieczeniowej, na którym widnieje suma składki za 
 ubezpieczenie podstawowe i dodatkowe.
•  Rachunki za przebyte szkolenia i kursy.
•  Saldo w banku na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2010 .
•  wszystkie dokumenty otrzymane z Urzędu Skarbowego dotyczące dodatku 
 do ubezpieczenia zdrowotnego (zorgtoeslag) za poprzednie lata
•  Kopie szacunkowej wyceny posiadanej nieruchomości.

Osoby, które nie posiadaja numeru Sofi/BSN, powinne samodzielnie wystapić o jego  
nadanie w Urzedzie Skarbowym (Belastingdienst), co najmniej miesiąc przed rozliczeniem 
podatkowym.
Do nadania numeru Sofi/BSN potrzebne będą Państwu następujące dokumenty:
• Kopia własnego paszportu lub dowodu osobistego (z obu stron)
• Kopia paszportu lub dowodu osobistego (z obu stron) partnera
• Kopia aktu małżeństwa ( na europejskim druku)
• Osoby nie posiadajace dowodu osobistego z adresem zamieszkania, powinne przedłożyć

kopie z biura meldunkowego o wspólnym zamieszkaniu.
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