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ODLUČNÉ V HOLANDSKU
Ak ste pracovali v Holandsku, môžete okrem vrátenia daní získať aj ďalšie benefity ako príspevok na zdravotné poistenie Zorgtoeslag 
alebo vaša manželka (uvádzame manželka, ale platí to aj pre manžela, ktorého manželka pracuje v Holandsku) môže požiadať o 
odlučné (algemene heffingskorting).

Peniaze za "odlučné" - čiže spoločné zúčtovanie s fiškálnym partnerom.

"Peniaze za odlučné" (algemene heffingskorting) je názov, ktorý sa udomácnil medzi osobami pracujúcimi v Holandsku. V podstate sa 
jedná o spoločné zúčtovanie daňových partnerov a spoločné podanie ročného daňového priznania do holandského Daňového úradu. 
Skrátka, v Holandsku môžeme podať daňové priznanie spolu alebo s daňovým partnerom (nazývaný aj "fiškálny partner"), ktorým je 
najčastejšie manžel alebo manželka. Takéto zúčtovanie umožňuje využiť daňovú úľavu a osoba s nízkymi alebo žiadnymi príjmami 
môže z takýmto zúčtovaním získať dodatočné peniaze.
"Fiškálnym partnerom"(daňovým) sa stáva automaticky - ako sme už povedali  manžel/-ka, ale môže ním byť aj partner/-ka , s ktorým 
máte spoločné dieťa; partner/-ka, s ktorým ste vstúpili do partnerstva a potvrdzuje to úrad alebo partner/-ka, ktorý je spoluvlast-
níkom bytu, kde bývate. V prípade manželských párov nie je nevyhnutné prihlásenie na pobyt na jednej adrese.

Peniaze za "odlučné" môžu byť vyplatené vtedy, ak časť dane a odvody na sociálne poistenie zrazené zamestnancovi z jeho zárobkov 
podlieha vráteniu, a zvyšok ostáva na účte holandského daňového úradu. Je tiež dôležité, koľko takáto osoba zarobila v Holandsku a 
aké celkové zárobky má fiškálny partner. Fakt, že fiškálny partner nedosahoval v Holandsku žiadne príjmy, a nikdy pritom v tejto 
krajine nebol, nie je prekážkou. Obaja pritom musia mať pridelené číslo sofi (BSN). Osoba pracujúca v Holandsku prirodzene takéto 
číslo má, ale pokiaľ fiškálny partner číslo BSN nemá, musí požiadať o jeho pridelenie. O výplatu "odlučného" sa môže osoba pracujú-
ca v Holandsku uchádzať za obdobie 5 rokov dozadu. Pre zdôraznenie a objasnenie: peniaze získava fiškálny partner.

Postup pri vyplácaní peňazí za "odlučné"
Po podaní príslušných dokumentov, holandský Daňový úrad vydá rozhodnutie o priznaní peňazí za odlučné. Najprv zašle tzv. 
predbežné rozhodnutie, na ktorom bude figurovať priznaná suma odlučného. Následne vydá druhé, tzv. definitívne rozhodnutie, 
ktorým určí definitívnu výšku sumy odlučného. Druhá suma sa môže od tej z predbežne priznanej v rozhodnutí odlišovať a pokiaľ 
bude nižšia ako prvá, nevyhnutné bude vrátenie peňažného rozdielu, pokiaľ bol medzičasom vyplatený.

Vzhľadom na pomerne dlhú čakaciu dobu na výplatu peňazí, ktorá môže predstavovať dokonca do 14 mesiacov (alebo menej), sa 
najviac oplatí uchádzať o "odlučné" osobám, ktoré sa v Holandsku zamestnajú na dlhšie obdobie (nie sezónna práca) a ako sme 
spomenuli skôr, ich daňový partner dosahuje veľmi nízke príjmy, a najlepšie ak nedosahuje žiadne.
Pri podávaní dokumentov je potrebné, ako sme spomenuli vyššie, predložiť dokumenty potvrdzujúce výšku dosiahnutých príjmov 
oboch partnerov. Takéto informácie získate na našich miestnych daňových úradoch. Pokiaľ je to nutné, informácie o príjmoch sú 
podávané na príslušných potvrdeniach alebo daňových kartách. Netreba však pritom zabudnúť, že osoby, ktoré za predošlé roky 
nepodávali daňové priznania k príjmom dosahovaným v zahraničí na Daňovom úrade, a teraz žiadajú o potvrdenie o výške dosaho-
vaných príjmov za toto zdaňovacie obdobie, môžu z tohto titulu počítať s komplikáciami.
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Od roku 2015 musí byť splnená podmienka, že minimálne 90 % vašich spoločných príjmov ste dosiahli v Holandsku.

Príklad 1: V Holandsku ste v roku 2016 dosiahli príjem 20.000 eur. Vaša manželka mala na Slovensku príjem 10.000 eur. Nárok na odlučné 
vašej manželke nevzniká, keďže ste v Holandsku nedosiahli 90 % vašich spoločných príjmov. Váš spoločný príjem bol 30.000 eur (30.000 x 
90 % = 27.000).

Príklad 2: V Holandsku ste v roku 2015 dosiahli príjem 30.000 eur. Vaša manželka mala na Slovensku príjem 1.500 eur. Vaša manželka má 
nárok na odlučné (31 500 x 90 % = 28.350 eur), keďže ste v Holandsku dosiahli viac ako 90 % (viac ako 28.350 eur) spoločných príjmov.

Výška odlučného v Holandsku
rok maximálna výška odlučného 
2019 narodené pred 01-01-1963: max. 2 477 €

narodený po 01-01-1963: max. 661 €

2018 narodené pred 01-01-1963: max. 2 265 €
narodený po 01-01-1963: max.755 €

2017 narodené pred 01-01-1963: max. 2254 €
narodený po 01-01-1963: max. 902 €

BSN číslo/sofinummer
Ak vaša manželka nepracovala v Holandsku, to znamená, že jej nebolo pridelené BSN (Sofinummer), môžeme vám pomôcť s jeho získaním 
od holandského ministerstva vnútra. Po získaní BSN pre vašu manželku budeme môcť požiadať o odlučné.

K spracovaniu žiadosti o pridelenie BSN sa prikladajú tieto dokumenty:
- sobášny list,
- potvrdenie o trvalom pobyte,
- potvrdenie o ročnom príjme,
- farebná kópia občianskeho preukazu/pasu.
Uvedené dokumenty musia byť úradne preložené do anglického, nemeckého alebo holandského jazyka.

Pridelenie BSN čísla trvá 2 – až 6 mesiacov. Nádväzne na pridelené BSN podáme žiadosť o odlučné. 

Ako dostanem odlučné?
Holandský daňový úrad (Belastingdienst) zasiela všetky benefity priamo na bankový účet žiadateľa. Belastingdienst overuje totožnosť 
žiadateľa (občianskym preukazom/pasom) a potvrdením o vedení bankového účtu.

Zistite bezplatne na koľko peňazí za "odlučné" máte nárok! Stačí, ak o túto službu požiadate našich konzultantov!
Nižšie uvádzame sadzobník poplatkov za podanie žiadosti o peniaze za "odlučné".


