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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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PODATEK BTW

PODATEK BTW – podatek płacony od wartości netto faktury, tzw. podatek obrotowy.
Najczęściej stosowane taryfy podatku BTW przez przedsiębiorstwa w sektorach
usługowych:
0%,
9%,
21%,
taryfa VERLEGD..
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PODATEK BTW

Ważne informacje!!

Stawka VERLEGD - stosowana wyłącznie w sektorze budowlanym i dla firm
świadczących usługi sprzątania; tylko i wyłącznie w przypadku świadczenia usług na
zasadzie podwykonawstwa (aannemers).
Stawka 9% - stosowana w przypadku świadczenia usług sprzątających dla osób
prywatnych; w usługach budowlanych świadczonych dla osób prywatnych na
malowanie oraz gipsowanie domów i mieszkań starszych niż 2 lata oraz m.in. na
usługi fryzjerskie, na produkty spożywcze oraz napoje bezalkoholowe.
0% - stawka stosowana w przypadku obrotu towarami lub świadczenia usług w
obrębie EU (tylko w przypadku relacji firmowych).
Stawka 21% - na wszystkie pozostałe usługi i towary.

Zawsze warto sprawdzić, jaką taryfę podatkową należy zastosować w danym momencie.
Czasami bowiem Belastingdienst w ramach różnych projektów obniża taryfę podatkową.
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PODATEK DOCHODOWY
ORAZ PREMIA ZVW

W Holandii po zakończeniu roku rozliczeniowego naliczany jest
podatek dochodowy oraz premia ZVW (składka socjalna, w skład
której wchodzą m.in. składki emerytalne, rentowe).

PODATEK DOCHODOWY – Premievolksverzekeringen
Podatek dochodowy naliczany jest od dochodu z całego roku ze wszystkich źródeł pracy,
czyli np. jeśli dana osoba była zatrudniona przez biuro pracy, a następnie otworzyła
własną działalność gospodarczą bądź też osiągała dochody z tytułu freelancer, do
rozliczenia z podatku sumujemy dochód ze wszystkich tych źródeł i dopiero wówczas
naliczany jest właściwy podatek.

STRONA 6

Skala podatku dochodowego na rok 2021:

DOCHÓD OD

DOCHÓD DO

TARYFA

0

€ 68.507

37,10 %

POWYŻEJ € 68.508

-

49,50 %

Podatek dochodowy naliczany jest od zysku firmy z uwzględnieniem ulg ogólnych oraz
innych ulg osobistych, np. ulga z tytułu płatności odsetek od kredytu hipotecznego, ulga
z tytułu ponoszonych extra kosztów zdrowotnych itd.

SKŁADKA ZVW (TYPU ZUS) - Zorgverzekeringswet
Na rok 2021 składka ZVW wynosi: 5,75 %.
Premia ZVW jest prawie zawsze do zapłaty przez przedsiębiorcę nawet po
uwzględnieniu ulg. Jest ona jednak znacznie niższa od podatku dochodowego.

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
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