
BELASTINGPLAN 2022 
 

1. Samochody firmowe w roku 2022 
W roku 2022 obowiazuja nastepujace taryfy na obliczanie prywatnego uzycia samochodu 

(bijtelling) 
Samochody podzielone sa w nastepujacych kategoriach : 

• 0% samochody na wodor i energie sloneczna. 

• 16% (bijtelling) dla samochodow calkowicie elektrycznych, pod warunkiem, ze cena 

katalogowa samochodu nie przekracza EUR 35.000  

• Cena katalogowa przekracza EUR 35.000 (np. EUR 70.000) od pierwszej czesc wartosci 
samochodu do EUR 35.000 liczy sie bijtelling 16% a od pozostalej kwoty EUR 35.000 liczy 

sie bijtelling 22%.  

• 22% (bijtelling) dla pozostalych samochodow 

• Dla samochodow zakupionych wczesniej, obowiazuja zasady z roku zakupu i pozostaja 

przez 5 lat. Po uplywie 5 lat od pierwszej rejestracji samochod zostaje od nowa 
przekwalifikowany wedlug nowych zasad. 

 

2. Rower na firme. 
W roku 2022 nadal mozna kupic rower na firme, kazdy rower: elektryczny i z przyczepa. 
Rowniez mozna odzyskac BTW za zakupiony rower. Koszty naprawy roweru, reperacji, 

ubezpieczen sa kosztami firmowymi. Rocznie oblicza sie 7% bijtelling (prywatne uzycie) od 
wartosci netto roweru i BTW. 

 

3. VOF man-vrouw (zasady podzialu zysku) 
• Kazdy wpolnik musi przpracowac 1225 godzin rocznie dla swojej firmy oraz prowadzic 

rejestracje przepracowanych godzin. Rejestracje godzin nalezy dostarczyc do Biura FAB 

przed bilansem rocznym. 

• Nalezy podpisac kontrakt na wspolprace. Przykladowy kontrakt mozna otrzymac w Biurze 
FAB. 

• Z podzialu czynnosci oraz rejestracji godzin musi wynikac, ze kazdy wspolnik w minimum 

30% uczestniczy czynnie w zarzadzaniu firma i posiadac dowody na wykonywanie tych 
czynnosci (np. podpisane kontrakty, e-maile z podjetymi decyzjami). 

 

4. UBO-Register  Rejestracja 
Do 27 marca 2022 kazda Spolka musi zarejestrowac swoich (UBO) wspolnikow z 

upawnieniami do transakcji finansowych. Kto tego jeszcze nie zrobil moze zglosic sie o pomoc 
do Biura FAB. Przygotujemy odpowiednie formularze do podpisu. 

 

5. Zaliczka na podatek dochodowy za rok 2022.  
Wiekszosc klientow w roku 2022 dostala zaliczke na podatek dochodowy. Jezeli nalozona 
zaliczka na podatek jest za wysoka to mozna ja zmniejszyc. Nalezy jednak pamietac, ze przy 

definitywnym rozliczeniu (jezeli zalczka byla za niska) czesto placi sie odsetki 4%. 

 

6. Bijzondere uitstel van betaling (Specjalne odroczenie platnosci podatku 
na okres Koronakryzys) 
Wielu klientow korzystalo ze specjalnego odrczenia na okres kryzysu. Do 1 pazdziernika 2022 

nie ma obowiazku splacania odroczonych platnosci (podatkow za lata 2018-2020).  
Po 1 pazdziernika caly pozostaly dlug nalezy splacic w 60 rownych terminach.  

Od 1 stycznia 2022 wzrasta stopa procentowa placonych odsetek od podatkow z 0,01% na 

1%, potem od 1 lipca 2022 na 2%, od 1 stycznia 2023 na 3% i od 1 stycznia 2024 na 4%. 
 



7. Budzet na szkolenia w UWV do EUR 1.000 na osobe rocznie. 
Od 1 stycznia 2022 mozna zapytac w UWV o pokrycie kosztow szkolen zwiazanych z 
wykonywanym obecnie zawodem lub w przyszlosci. Ta nowa forma budzetu jest w miejsce 

dawnej ulgi podatkowej na szkolenia. 

 
 

BELASTINGTARIEVEN 2022 
 

8. Skale podatkowe w 2022 roku i ulgi podatkowe  
 

Box 1 

Dla osob przed wiekiem emerytalnym (AOW) 
Pierwsza skala 37,07%   (dochod ponizej EUR 69.398) 

Druga skala 49,50%   (dochod powyzej EUR 69.398) 

Dla osob w wieku emerytalnym (AOW) 
Pierwsza skala 19,17 %  (dochod ponizej EUR 36.409) 

Druga skala 37,07 %  (dochod pomiedzy EUR 36.409 do EUR 69.398) 
Trzecia skala 49,50%   (dochod powyzej EUR 69.398) 

 

• Ulga ogolna (algemene heffingskotring) zalezy od dochodu i liczby dni przepracowanych w 
Holandii maksymalna kwota EUR 2.888 (dla osob w wieku emerytalnym 1.494) 

• Ulga dla pracujacych (arbeidskorting) maksymalna kwota   EUR 4.260 (dla AOW EUR 

2.204) 

• Ulga kombinacyjna (inkomensafhankelijke combinatiekorting) zalezny od dochodu. 

Maksymalna kwote EUR 2.534, uzyskuje sie przy dochodzie EUR 27.350 
Warunki otrzymania ulgi: oboje rodzicow pracuja, dochod kazdego rodzica jest minimalnie 

EUR 5.219 dziecko w wieku ponizej 12 lat. 
  

Box 2  Taryfa  26,90% 

 
Box3   Taryfa 31% 

Skale podatkowe od oszczednosci i inwestycji wlasnosc prywatna (akcje, obligacje, drugie 
mieszkania) 

Oszczednosci do wysokosci EUR 50.650 sa zwolnione w roku 2022 od podatku (dla partnerow 

do EUR 101.300) 
Od EUR  50.650 do EUR  962.350  taryfa 4,50 % 

Powyzej EUR 962.350   taryfa 5,69%  
 

9. Zelfstandigenaftrek 
Ulga dla samodzielnych przedsiebiorcow wynosi w roku 2022 EUR 6.310 (2021 EUR 

6.670) (2020 EUR 7.030), (2019 EUR 7.280). 
Rowniez w nastepnych latach ulga ma tendencje malejaca  i w roku 2023 ma juz wynosic 

tylko EUR 5.000. 

Nalezy pamietac, ze warunkiem otrzymania ulgi (zelfstandig aftrek) jest przepracowanie 1.225 
godzin rocznie dla swojej firmy. 

 
 

10. Rezerwa na przyszly fundusz emerytalny (FOR) 
Na fundusz FOR mozna w roku 2022 zarezerwowac 9,44% zysku i nie wiecej jak EUR 9.632 

 

 

TOESLAGEN 2022 – Dofinansowania 
 



11. Zorgtoeslag (dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego) 
Prawo do dofinansowania maja osoby, ktore: skonczyly 18 lat i sa ubezpieczone w 
Holandii  

Pierwsze kryterium dochodu 

Dochod nie wyzszy jak EUR 31.988 (2021 EUR 31.138)  (2020 EUR 30.481) (2019 
EUR 29.562) (2018 EUR 28.720) (2017 EUR 27.875).  

Partnerzy EUR 40.944 (2021 EUR 39.979)  (2020 EUR 38.495) (2019 EUR 37.885) 
(2018 EUR 35.996) (2017 EUR 35.116).  

Drugie kryterium oszczednosci  
oszczednosci, nie wieksze jak EUR 120.020, partnerzy EUR 151.767 

 

12. Huurtoeslag (dofinansowanie do mieszkania). 
Kryterium dochodu 

Od 1 stycznia 2020 nie ma scislych granic dochodu. Dofinansowanie jest zalezne od 
nastepujacych czynnikow: dochodu, czynszu, wieku i ilosci osob nalezacych do 

gospodarstwa domowego. 
Kryterium czynszu: czynsz placony miesiecznie nie jest wyzszy jak, EUR 763,47, dla 

osob mlodszych jak 23 lata EUR 442,46 

Kryterium samodzielnego mieszkania 
Samodzielne mieszkanie posiada (drzwi wejsciowe zamykane na klucz, kuchnie oraz 

WC.  
Kryterium oszczednosci: 

Mieszkanie jednoosobowe: oszczednosci nie wyzsze jak EUR 31.747 
Partnerzy: EUR 63.494 

 

13. Kinderopvangtoeslag (dofinansowanie do przedszkola). 
` Maksymalna ilosc godzin to 140% przepracowanych godzin. Maksymalna ilosc godzin 

zwracanych w dofinansowaniu 230. 
 Taryfa zalezy od rodzaju przedszkola, zlobka: 

  Kindercentrum (przedszkole dzienne) dagopvang, EUR 8,50 maksymalna taryfa 
  Kindercentrum (opieka poszkolna) BSO, EUR 7,31 maksymalna taryfa 

  Gastouderopvang (rodzina goscinna)  EUR 6,52 

 Kryteria: oboje rodzicow pracuja lub studiuja, rodzice otrzymuja kinderbijslag 
(zasilek), dziecko jest zameldowane z rodzicami, dziecko przebywa w zarejestrowanym 

osrodku lub u rodziny goscinnej, z ktorymi jest podpisany pisemny kontrakt. 
   

 Dofinansowanie nalezy zapytac do 3 miesiecy po umieszczeniu dziecka w przedszkolu. 

. 

14. Kindgebondenbudget 
Do dofinansowania maja prawo osoby, ktore: maja jedno lub wiecej dzieci ponizej 18 
lat, otrzymuja Kinderbijslag (zasilek na dziecko), posiadaja holenderskie obywatelstwo 

lub unijne, lub pozwolenie na pobyt w Holandii. Wysokosc dofinansowania zalezy od 
ilosci dzieci i dochodu.  

Rodzice (partnerzy) musza rowniez spelniac kryterium oszczednosci. Oszczednosci 
rodzicow razem nie wyzsze jak EUR 149.819, samotny rodzic nie wiecej jak EUR 

120.020 

 
Rodzic samotnie wychowujacy dziecko otrzymuje wyzsze dofinansowanie. wieksza 

iloscia (max. EUR 3.285) 
 


