
PRÍSPEVOK NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Z HOLANDSKA - ZORGTOESLAG 

Každá osoba pracujúca v Holandsku, musí vykúpiť poistenie v jednom z holandskej poisťovne (vo väčšine prípadov touto otázkou sa 
zaoberá zamestnávateľ.) Základný balík stojí asi 92 € za mesiac. Skladá sa zo základných zdravotníckych služieb. Okrem základného 
balíka by tiež hodné bolo vykúpiť väčší rozsah zdravotných služieb.
Ľudia s nízkymi príjmami majú nárok na do�nancovanie k príspevkom do sociálnych fondov. Toto do�nancovanie je maximálne 88 € 
za mesiac.
Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby ste sa mohli uchádzať o do�nancovanie:
- vlastnenie holandského poistenia,
- ukončené 18 rokov,
- príjmy, ktoré nesmú presiahnuť 29.562 € za rok v prípade, kedy sa zúčtuješ sám. Keď sa zúčtuješ so svojím partnerom, príjem nesmie 
presiahnuť 37.885 €

Pre tých, ktorí majú �škálneho partnera a sa zúčtovali spolu už skôr napr. u príležitosti úľavy "odlučné" alebo nevyužíli ste "odlučné" a 
mate manžela, tak ho musíte tiež prihlásiť na daňovú kanceláriu. K prihláseniu je potrebné číslo BSN(so�) obidvoch osôb. Ak registro-
vaná osoba nemá BSN (So�)-číslo, mali by ste sa najprv o neho uchádzať, a potom žiadať o príspevok na zdravotné poistenie. Všimnite 
si, že príspevok na zdravotné poistenie bude pridelený iba vtedy, ak bol partner poistený v Holandsku.
Naša spoločnosť poskytuje komplexnú pomoc pri podávaní žiadostí o BSN (So�)-číslo pre �škálneho partnera.
K vyplneniu formulára budú potrebné nasledujúce údaje:
- BSN číslo (So�),
- údaje o príjmoch (Vašich a partnera ak sa spolu zúčtujete)
- daňová karta, (Jaaropgaaf ) alebo ústrižok platu (loonstrookje)
- číslo účtu, názov a adresa banky

POZOR! iados o do�nancovanie na rok 2018 je moné predklada do 01-09-2019. iados o do�nancovanie na rok 2019 je moné predkla-
da do 01-09-2020

Koľko môžem dostať?
Ak ste sami a váš príjem nepresahuje 29.562 € hrubého ročne, môžete získať za rok 2019 maximálnu sumu vo výške 99 € za mesiac. Ak 
sa zúčtujete so svojim partnerom (podmienkou je prihlásenie pod rovnakou adresou) a Váš spoločný> ročný príjem nepresahuje 
37.885 € za rok, potom si môžete dostať maximálne (192 € za mesiac).

Čakacia doba
Rozhodnutie by ste mali získať počas ôsmich týždňov. Ak sú predložené úplné údaje, prvá mesačná suma bude prevedená na banko-
vý účet po doručení rozhodnutia (asi dvadsiatého každého mesiaca). 

Nepotrebujete žiadne kódy (PIN kód alebo Digid). Ako jedna z mála spoločností v krajine sme autorizovaným zástupcom holand-
ského daňového úradu Belastingdienst. Máme profesionálny softvér schválený holandským daňovým úradom tzv. "Belastingdienst".

V prípade potreby, kontaktujte prosím našich konzultantov.

EU Tax Service
vrátenie dane zo zahraničia

Neváhajte nás kontaktovať!
kontakt@eutaxservice.eu


