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Dodatek zdrowotny: dofinansowanie kosztów ubezpieczenia
zdrowotnego
Pracuje Pan(i) w Holandii dla holenderskiego pracodawcy? Jeśli tak, może Pan(i) na określonych warunkach
otrzymać dodatek zdrowotny. Dodatek zdrowotny to dofinansowanie kosztów Pana (Pani) ubezpieczenia
zdrowotnego.
Osoby uprawnione do dodatku zdrowotnego muszą:
• mieć ukończone co najmniej 18 lat;
• posiadać holenderskie ubezpieczenie zdrowotne;
• nie osiągać zbyt wysokiego dochodu i nie dysponować zbyt dużym majątkiem.

Dochody i majątek
Wysokość dodatku zdrowotnego zależy od Pana (Pani) rocznych dochodów. W odniesieniu do dodatków
nazywamy je kryterium dochodowym. Składają się na nie dochody roczne, jakie uzyskał(a) Pan(i) w Holandii
plus dochody, jakie uzyskał(a) Pan(i) poza Holandią przez cały rok. Zazwyczaj takie kryterium dochodowe
trzeba oszacować.
Jeśli Pana (Pani) kryterium dochodowe nie przekracza 19.758 EUR rocznie, dodatek zdrowotny wynosi
998 EUR na rok. Im wyższe dochody, tym niższy dodatek. Jeśli Pana (Pani) kryterium dochodowe przekracza
27.012 EUR rocznie, wówczas nie otrzyma Pan(i) dodatku zdrowotnego.
Ma Pan(i) majątek, np. oszczędności lub inwestycje? Jeśli majątek ten na dzień 1 stycznia 2016 przekracza
106.941 EUR, nie otrzyma Pan(i) dodatku zdrowotnego.

Pomoc w składaniu wniosku o dodatek zdrowotny
Z kilkoma agencjami pracy tymczasowej, ubezpieczycielami oraz holenderską Organizacją Rolno-Ogrodniczą
(LTO) zawarliśmy porozumienia, w ramach których może Pan(i) otrzymać pomoc w składaniu wniosku o
dodatek zdrowotny. Instytucje te występują w takim wypadku jako Pana (Pani) pośrednik. Należy zgłaszać się w
tej sprawie bezpośrednio do swojej agencji pracy tymczasowej, swojego ubezpieczyciela lub LTO.

Jednoosobowe gospodarstwo domowe
Pośrednik może pomóc tylko, jeśli składa Pan(i) wniosek o dodatek zdrowotny dla siebie. Jeśli chce Pan(i)
złożyć wniosek o zasiłek zdrowotny także dla swojego partnera (swojej partnerki), wówczas nie będzie Pan(i)
mógł (mogła) skorzystać z pomocy pośrednika.

Dane
Aby skalkulować Pana (Pani) dodatek zdrowotny, a następnie wypłacić go, potrzebujemy Pana (Pani) danych
osobowych. Pana (Pani) pośrednik zwróci się do Pana (Pani) o podanie tych danych. Ustaliliśmy, że
pośrednicy będą traktować Pana (Pani) dane w sposób poufny.

Upoważnienie
Jeśli akceptuje Pan(i), aby pośrednik pomógł Panu (Pani) w złożeniu wniosku o dodatek zdrowotny i zgadza
się Pan(i) na przekazanie nam swoich danych, Pan(i) i Pana (Pani) pośrednik musicie podpisać
upoważnienie.
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Jakie dane są niezbędne?
Holenderskie ubezpieczenie zdrowotne
Pana/Pani pośrednik skontroluje, czy zawarł/zawarła Pan/Pani holenderską umowę ubezpieczenia
zdrowotnego. Jeśli nie ma Pan/Pani holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas nie przysługuje
Panu/Pani dodatek pielęgnacyjny.

Numer BSN (ewidencyjno-fiskalny)
W celu identyfikacji i na przykład ustalenia Pana (Pani) adresu do korespondencji korzystamy z numeru
ewidencyjno-fiskalnego (BSN). Nie posiada Pan(i) ważnego numeru ewidencyjno-fiskalnego (BSN)?
Nie otrzyma Pan(i) dodatku zdrowotnego.

Szacowane roczne dochody
Kalkulację dodatku zdrowotnego przeprowadzamy na podstawie wcześniej oszacowanego rocznego dochodu
za rok 2016. Liczą się również Pana (Pani) dochody spoza Holandii. Osobiście ponosi odpowiada Pan(i) za
oszacowanie swoich dochodów. Prosimy zrobić to skrupulatnie.

Pana/Pani numer rachunku
Wypłacimy Pana/Pani dodatek na rachunek (w formacie IBAN) otwarty na Pana/Pani nazwisko. Najlepiej
byłoby, gdyby rachunek ten został otwarty w banku w Holandii. Jeśli posiada Pan/Pani rachunek bankowy
wyłącznie poza Holandią, wówczas oprócz numer rachunku w formacie IBAN potrzebuje Pan/Pani również
kodu BIC.

Zaliczka i końcowa kalkulacja
Jeśli przysługuje Pan(i) prawo do zasiłku zdrowotnego, otrzyma Pan(i) kalkulację prognozowaną, informującą
o miesięcznej wysokości dodatku.
Otrzyma Pan/Pani zaliczkę. Obliczamy ją w oparciu o szacunkowe roczne dochody. Po zakończeniu roku
kalendarzowego ustalimy Pana/Pani rzeczywiste roczne dochody. Otrzyma Pan/Pani wtedy końcową kalkulację
swojego dodatku pielęgnacyjnego.
Jeśli Pana (Pani) rzeczywiste roczne dochody są wyższe niż szacunkowa wartość, którą podał(a) Pan(i) we
wniosku, wówczas prawdopodobnie otrzymał(a) Pan(i) zbyt wysoką kwotę dodatku zdrowotnego i musi Pan(i)
ją zwrócić. Jeśli Pana/Pani rzeczywiste roczne dochody są niższe niż szacunkowa kalkulacja, którą dołączyliśmy
do Pana/Pani wniosku, zaniżona kwota dodatku pielęgnacyjnego zostanie Panu/Pani wypłacona.
Jeśli nie zgadza się Pan(i) z ostateczną kalkulacją, może Pan(i) wnieść zażalenie do Urzędu Skarbowego/Działu
dodatków

Wstrzymanie wypłaty dodatku pielęgnacyjnego
Pana/Pani pośrednik będzie co miesiąc wysyłać nam zestawienie danych (czasowych) pracowników
zagranicznych, którzy otrzymują ten dodatek pielęgnacyjny.
Jeśli przestanie Pan(i) pracować w Holandii, Pana (Pani) pośrednik w pierwszym kolejnym miesiącu nie poda
Pana (Pani) nazwiska w zestawieniu. Pana dodatek zdrowotny zostanie wstrzymany.
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