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Co znajdziesz w środku?

Własny biznes to ogromna odpowiedzialność. Jako firma z długoletnim
doświadczeniem doskonale wiemy, jakie mogą towarzyszyć Ci obawy.
Prowadzenie własnej działalności na każdym etapie jej rozwoju wzbudza
wiele niewiadomych, ale i ciekawości. Dlatego postanowiliśmy przygotować
specjalne materiały, które będą odpowiadać na najczęściej zadawane
pytania przez naszych klientów. Znajdziesz w nich konkretną wiedzę, która
pomoże Ci zrozumieć najistotniejsze kwestie związane z prowadzeniem firmy
w Holandii.
Jesteśmy przekonani, że to zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia zwiększa
Twoją szansę na osiągnięcie sukcesu. Istnieje szereg dróg poszerzania
wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności w Holandii, a my chcemy
ułatwić Ci ten proces. Materiały te są niezwykle wartościowym wsparciem, a
także posłużą Ci w codziennej pracy.
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NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE
KOSZTY W FIRMIE
Które z nich i w jakiej części można odliczać od dochodu?

KOSZTY W FIRMIE
ODLICZANE W CAŁOŚCI

ODLICZANE W CZĘŚCI

NIEODLICZANE

materiały wykrozystywane

abonament telefoniczny

mandaty

do pracy

koszty konsumpcji (80%)

telewizory używane w domu

narzędzia

kursy/seminaria (80%)

okulary korekcyjne

podwykonawcy

motor/skuter/rower

literatura popularno-

komputery, laptopy, art.

auto firmowe z

naukowa

biurowe

środki trwałe powyżek 450

koszty związane z

wynajem powierzchni

Euro netto

używaniem auta

biurowych i magazynowych
literatura fachowa
reklama/sponsoring
opłaty związane z
utrzymaniem auta
firmowego
ubezpieczenie firmowe

prywatnego
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KOSZTY PRYWATNE
wyjazdy wakacyjne
zakupy i materiały do domu
odzież (niefirmowa)
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1. PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ORAZ DORADZTWO
odliczane w całości.
2. KOSZTY PRAWNE LUB INKASO
odliczane w całości.
3. KOMPUTER / TABLET / TELEFON
jeśli w całości używane tylko i wyłącznie w celach firmowych to w 100%
uwzględniane są w kosztach firmy,
jeśli w części używane są prywatnie, to należy skorygować kwotę zakupu o
używanie sprzętu w celach prywatnych.
4. MATERIAŁY ZAKUPIONE DLA KLIENTA W RAMACH WYKONANIA PROJEKTU
wszystkie materiały zakupione w celu wykonania projektu zleconego przez klienta.
5. MATERIAŁY ZAKUPIONE DO WYKOŃCZENIA WŁASNEGO MIESZKANIA LUB
DOMU
nie można w żadnej części odliczyć.
6. KOSZTY TRANSPORTU
w całości odliczane.
7. ABONAMENT TELEFONICZNY ORAZ INTERNET W DOMU
w przypadku abonamentu telefonicznego używanego tylko i wyłącznie w celach
firmowych odliczenie jest w 100%,
w przypadku abonamentu, który służy również do użytku prywatnego należy zrobić
korektę o używanie prywatne,
internet w domu zawsze podlega korekcie o używanie prywatne.
8. KOSZTY WYNAJMU POWIERZCHNI BIUIROWEJ LUB MAGAZYNOWEJ
w całości odliczane.
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9. UBEZPIECZENIE OD NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (AOV)
możliwość odliczenia premii w całości.
10. KOSZTY DROBNEJ KONSUMPCJI, LUNCH-Y ORAZ NAPOI
możliwość odliczenia 80% kwoty.
11. ODZIEŻ ROBOCZA
odzież, która posiada logo 70cm2 można w całości odliczyć,
odzież z typowym przeznaczeniem do pracy (spodnie robocze, obuwie robocze,
odzież specjalistyczna).
12. OKULARY KOREKCYJNE
nie można odliczać,
okulary specjalistyczne do wykonywanej pracy można odliczyć.
13. KURSY I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
kursy i szkolenia zawodowe, których posiadanie jest wymagane w danej
specjalności są w całości odliczane,
pozostałe kursy, szkolenia, warsztaty jest możliwość odliczenia w 80%.
14. ARTYKUŁY BIUROWE
w całości możliwe do odliczenia.
15. LITERATURA FACHOWA
w całości do odliczenia.
16. REKLAMA / SPONSORING
reklama oraz sponsoring zgodny z kierunkiem działania firmy, w całości do
odliczenia.
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17. OPŁATY BRANŻOWE
w całości do odliczenia wszystkie opłaty do instytucji branżowych.
18. UBEZPIECZENIE FIRMOWE
w całości do odliczenia.
19. KOSZTY PROWADZENIA KONTA FIRMOWEGO ORAZ OPERACJI BANKOWYCH
w całości do odliczenia.
20. PODWYKONAWCY
osoby wykonujące dla firmy prace zlecone w ramach projektów w całości do
odliczenia.
21. AUTO FIRMOWE
w przypadku auta firmowego rozliczanego w 100% na firmę, wszystkie koszty
związane z leasingiem auta, paliwo, APK, ubezpieczenie, koszty naprawy, wymiany
opon lub przeglądów w całości są uwzględniane w kosztach firmy,
w przypadku auto na „bijtelling” tylko część kosztów będzie można odliczyć z
godnie z zasadą korekty o użycie prywatne auta,
auto prywatne używane w celach firmowych, na które prowadzony jest rejestr
kilometrów firmowych (odliczamy tylko i wyłącznie 0,19 ct za kilometr firmowy).
22. TELEWIZOR
nie ma możliwości odliczenia telewizora, który znajduje się w domu.
23. MANDATY
nie ma możliwości odliczenia.
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WAŻNE!
W przypadku generowania kosztów ważne jest poprawne wystawianie
faktur. Bony, które są powyżej 100 Euro powinny być wystawione jako
faktura. Wyjątek stanowią bony za paliwo na auto firmowe, które
powinny być opłacone kartą firmową. Nie trzeba wówczas występować z
prośbą o wystawienie faktury.

Kim jesteśmy?
TNP Fiscaaladvies to firma od ponad 15 lat aktywnie
wspierająca Polaków w Holandii – zarówno w sprawach
indywidualnych, jak i w prowadzeniu ich własnych biznesów.
Obserwując na co dzień z bliska poczynania małych polskich
przedsiębiorców na terenie Holandii, działalność została
poszerzona o TNP Szkolenia. Jako firma szkoleniowa oferujemy
kursy oraz warsztaty w języku polskim, stawiając w ten sposób
na świadomy rozwój i edukację polskich przedsiębiorców w
Holandii.
Jako firma pragniemy nieustannie się rozwijać. Dlatego
przychodzimy
do
Ciebie
z
nowymi
rozwiązaniami.
Przygotowaliśmy specjalną platformę Epodatek.nl. Oferujemy
możliwość rozliczenia Twojego podatku online prosto z domu,
za pomocą naszej strony internetowej lub dedykowanej aplikacji,
którą możesz pobrać na swój telefon.
TNP to nie tylko firma. To przede wszystkim ludzie z pasją.
Stanowimy zespół, którego głównym celem jest pomoc innym.
Zapewniamy wsparcie oraz indywidualne podejście. Nieustannie
podnosimy własne kwalifikacje, aby móc jak najlepiej zadbać o
Twoje potrzeby.
Jednocześnie zapraszamy serdecznie na naszą stronę
internetową:
www.tnpfiscaal.nl
www.tnpszkolenia.nl
www.epodatek.nl

DOŁĄCZ DO
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facebook.com/tnpszkolenia
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