
 
 

 

DOFINANSOWANIE DO UBEZPIECZENIA „ZORGTOESLAG”  

INSTRUKCJA - PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 

 

 

Wypełnij i podpisz dokumenty: 

 

1. Rejestracja numeru konta polskiego w Urzędzie.  

2. Formularz zgłoszeniowy. 

3. Umowa 

 

Dokumenty które należy załączyć: 

 

1. Kopia dowodu osobistego. 

2. Kopia wszystkich jaaropgraafów za dany rok rozliczeniowy (opcjonalnie ostatni solaris). 

3. Potwierdzenie numeru konta z Banku (w przypadku gdy klient  posiada rachunek bankowy w Polsce i 

przelew ma być dokonany na ten rachunek przez holenderski Urząd Skarbowy).  

Ważne, aby podatnik był właścicielem, lub współwłaścicielem konta. Jeżeli składasz rozliczenie 

podatku  jednocześnie z dofinansowaniem do ubezpieczenia wystarczy jedna rejestracja konta 
4. Dowód wpłaty (w przypadku płatności z góry). 

 

 

Podpisz umowę: 

 
Proszę wypełnić i podpisać umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu „Zleceniodawca”). Wysłać nam obydwie 

podpisane umowy. Podpiszemy je i odeślemy  jedną do Pana/Pani. 

Wszystkie dokumenty odeślij do nas: 

 

Fenix Tax  sp. zoo 

ul. Stojałowskiego 1 

43-300 Bielsko-Biała  

 

Dane do przelewu – w przypadku płatności z góry: 

 

Opłata: 200zł  

 
Dane do przelewu:  Fenix Tax sp zoo 

Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko podatnika 

Numer rachunku bankowego: PL 42 1050 1070 1000 0090 3175 1903 
                     

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Umowa nr ……………………. 

Zawarta w dniu  o świadczeniu usług mających na celu złożenie wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia 

tzw. Zorgtoeslag za rok……………………… 

Pomiędzy Firmą Fenix Tax sp zoo  z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 1, NIP 5472208242 , 

zwaną dalej „Zleceniobiorcą” 

a Panem/Panią……………………………….. zamieszkałym/ą……………………………………….....    

…………………………………………………………………………………...zwany dalej „Zleceniodawcą”. 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem skarbowym, a Zlecenio-

dawcą w celu realizacji usługi, polegającej na złożeniu wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia 

zdrowotnego w formie elektronicznej do holenderskiego u Skarbowego za rok………………. 

2. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości 200 zł . 

Opłata obejmuje wyłącznie złożenie wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego do ho-

lenderskiego Urzędu Skarbowego. Wszelkie dodatkowe czynności takie jak sporządzenie pisma, od-

wołania do Urzędu, korekty wniosku, odpowiedzi na zapytania Urzędu Skarbowego są dodatkowo 

płatne i będą wyceniane indywidualnie w zależności od złożoności sprawy i nie są przedmiotem ni-

niejszej umowy. Zleceniobiorca po wysłaniu wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotne-

go  ma prawo odmówić wykonania dodatkowych czynności jeżeli uzna że nie są one zgodne z pra-

wem obowiązującym w  danym kraju. 

3. Za odgłoszenie Zorgtoeslagu (Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego) Zleceniobiorca pobie-

ra dodatkową opłatę w wysokości 100zł (słownie: sto złotych) w przypadku gdy zajdzie taka koniecz-

ność 

4. Zleceniodawca ma prawo zrezygnować z usługi po podpisaniu niniejszej umowy, jednak tylko w 

przypadku gdy wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego będący przedmiotem niniej-

szej umowy nie został wysłany do zagranicznego Urzędu Skarbowego. W przypadku rezygnacji klien-

ta zostanie naliczona opłata manipulacyjna ze względu na poświęcony mu czas podczas przyjmowania 

dokumentów związanych z złożeniem wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Opłata manipulacyjna wynosi równowartość kwoty wniesionej za wykonanie usługi 

 

 

 

Podpis Zleceniodawcy 

 

 



 

 

§2 

1. W przypadku gdy Zleceniodawca zleci wykonanie usługi za pośrednictwem biura współpracującego z 

Fenixtax umowa staje się ważna po otrzymaniu opłaty za wykonanie usługi. 

2. Zleceniodawca musi liczyć się z tym, iż termin składania kompletu dokumentów dofinansowania do 

ubezpieczenia mija z dniem 31.08 roku bieżącego ( dotyczy wniosków za rok poprzedni). Dokumenty 

złożone po wyznaczonym terminie mogą zostać odrzucone przez Holenderski Urząd Skarbowy. 

3. Kalkulacje podatkowe wykonane przez Zleceniobiorcę przed podpisaniem niniejszej umowy mają 

charakter informacyjny i nie są w jakikolwiek sposób zobowiązaniem Zleceniobiorcy wobec Zlece-

niodawcy. 

     4. Zleceniobiorca nie odpowiada za: 

 zaginięcie dokumentacji w holenderskim urzędzie skarbowym (Belastingdienst) lub urzędzie poczto-

wym, 

 czas rozpatrywania wniosków przez holenderski Urząd (Belastingdienst)  

 treść decyzji wydanych przez holenderki Urząd Skarbowy (Belastingdienst), 

 terminy wypłat Zorgtoeslagu, 

 dokumentacje zawierające błędy i pomyłki, 

 inne niezawinione zdarzenia w tym brak możliwości złożenia wniosku z przyczyn niezależnych od 

Zleceniobiorcy. 

 za nie wykonanie dodatkowych usług nie objętych niniejszą umową, typu pisma, odwołania od decy-

zji Urzędu Skarbowego w wyniku nieobecności Zleceniodawcy podczas urlopu. 

§3 

1. W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie do 

ubezpieczenia zdrowotnego Zleceniodawcy przysługuje bezpłatne pismo ponaglające Urząd Skarbo-

wy do wydania decyzji. Zleceniodawca nie ma jednak prawa do wysuwania jakichkolwiek rosz-

czeń/odszkodowań wobec Zleceniobiorcy za przedłużający się okres oczekiwania na rozpatrzenie 

wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia przez właściwy Urząd Skarbowy. 

2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Zorgtoeslag za rok bieżący jest wypłacany w formie za-

liczkowej. W przypadku kiedy Zleceniodawca otrzymał zapłatę za cały rok z góry, lub przyjęto sza-

cunkowy dochód niższy niż faktyczny, a dane te nie zgadzają się ze stanem faktycznym Zleceniodaw-

ca jest zobowiązany do zwrotu niesłusznie wypłaconego dodatku w terminie wyznaczonym przez ho-

lenderski urząd Belastingdienst. 

§4 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy  dla siedziby Zleceniobiorcy. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

  

  

  

  

Podpis Zleceniodawcy Podpis Zleceniobiorcy 



 

  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fenixtax sp zoo prowadząca działalność gospodarczą  w 

ul. Stojałowskiego 1 43-300 Bielsko-Biała. 

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dane) należy  kierować na adres 

(biuro@fenixtax.pl). 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) Rozporzą-

dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-

nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 

str.1) (RODO) w celu realizacji i obsługi Umowy  zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Da-

nych; na podstawie art. 6 pkt 1 lit. F) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych 

jakim  jest ochrona  przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej 

wyżej Umowy; oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. C) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obo-

wiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych. 

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy a także po jej zakończeniu w celu 

jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo prze-

dłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z realizacją Umowy lub też z Pani/Pana 

osobą  lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do  celowego dochodzenia roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora 

danych 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wo-

bec przetwarzania danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochro-

ny Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana na-

rusza przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być  przekazywane następującym odbiorcom danych: zagra-

niczny urząd skarbowy właściwy dla podatnika, administratorowi oprogramowania służącego do obsługi biu-

ra, biuro rachunkowe współpracujące z Fenixtax przyjmujące Pan/Pani usługę Poza wskazanymi , Pani/Pana 

dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obo-

wiązujących przepisów prawa 

Podpis Zleceniodawcy 

 

mailto:biuro@fenixtax.pl


 
Zał. do umowy nr 1 

                       FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

ZORGTOESLAG ZA ROK: 

201_   201_      
 

(Prosimy o używanie drukowanych liter) 
Dane osobowe klienta 

Imię  Nazwisko 
 

 

Data urodzenia _ _ - _ _ - _ _ _ _ Sofinumer 
 

 

Tel. kontaktowy  E-mail 
 

 

Adres w Polsce 
 

 

Adres w Holandii 
 

 

  

Dodatkowe informacje 

1. Data rozpoczęcia/zakończenia pracy w Holandii _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

Dochód uzyskany na terenie Holandii 

 Dochód brutto Waluta 

Rok poprzedni   

Szacunkowy dochód za rok bieżący    

 

Czy kiedykolwiek przy rozliczaniu uwzględniłeś/łaś partnera fiskalnego? Jeżeli tak, podaj poniższe informacje: 

 

Dane partnera fiskalnego 

Imię  Nazwisko 
 

 

Data urodzenia _ _ - _ _ - _ _ _ _ Sofinumer 
 

 

Dodatkowe informacje partner fiskalny (współmałżonek) 

1. Data rozpoczęcia/zakończenia pracy w Holandii 
_ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

 

 

 

  



 

 

 

Belastingdienst/Centrale administratie 

Postbus 9055 

7300 GT Apeldoorn 

Holandia 

 

  

Aan de belastingdienst klantenregistratie;  

Gelieve over te brengen mijn Zorgtoeslag, voor het jaar ...................................... op de volgende bankrekening.  

 
Proszę o przekazanie mojego dofinanoswania do ubezpieczenia za rok .......................................... na następujący numer rachunku. 

 

Naam / Imię, nazwisko 
 

 

Sofinummer / BSN 
 

 

Adres, postcode, plaats / adres 
 

 

Land / kraj Polen 

Geboortedatum / data urodzenia 
 

 

Naam bank / nazwa banku 
 

 

BIC- code / swift code 
 

 

Rekeningnummer (iban) 

/ ibannumer 
PL | _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | 

 
 

Wilt u één rekeningnummer gebruiken voor al uw belastingen (betalen en ontvangen)? Ja   Nee 
Czy ten rachunek ma być zarejestrowany przez kolejne lata podatkowe w holenderskim Urzędzie Skarbowym?  

Bij voorbaat dank  

........................................................                        ........................................................ 

Datum/data                                                    Handtekening/podpis 


