
Vrácení daní z Nizozemska 

V Nizozemsku jsou príjmy zdanovány progresivne. Danová trída a výška odvodu se 
odvíjí od príjmu. Výška danových a pojistných odvodu je v roce 2021 následující: 

Danová trída % 

 <= €21.042 9,45% 

€21.043 - €35.129 9,45% 

€35.129 - €68.507 37,10% 

€68.508 => 49,50% 

Z príjmu jsou odvádeny zálohy. Výše záloh se vypocítává z prumerného rocního príjmu. 
Pokud ale nejste v Nizozemsku zamestnaný behem celého danového roku, s velkou 
pravdepodobností máte nárok na vrácení daní z Nizozemska. 

Nárok na vrácení daní z Nizozemska Vám mohl 
vzniknout pokud: 

• jste v Nizozemsku neodpracovali celý danový rok (od 1. 1. do 31 .12.)
• jste byli zamestnáni na polovicní pracovní úvazek
• jste behem danového roku zmenili zamestnání
• jste pracovali najednou ve dvou zamestnáních

Jak požádat o vrácení daní z Nizozemska: 

Pošlete nám Email. (Obratem vám pošleme danové formuláre). Soucástí žádosti o vrácení 
daní z Nizozemska je Jaaropgaaf. Jaaropgaaf je formulár, který by vám mel vystavit 
zamestnavatel na konci danového roku. Pokud formulár Jaaropgaaf nemáte, Vaši žádost o 
vrácení dane z Nizozemska zpracujeme i na základe Vaší poslední výplatní pásky. 
Když chtete, Vaši žádost o vrácení daní z Nizozemska postoupíme na Nizozemský danový 
úrad (Belastingdienst) elektronicky. Výsledkem danového priznání je mimo jiné i predbežná 
výška danového preplatku. O výši Vašeho danového preplatku Vás budeme informovat 
hned po obdržení vašich dokumentu. 
Behem 1-4 mesícu po podání vaší žádosti o vrácení daní z Nizozemska vystaví 
Nizozemský danový úrad predbežnou kalkulaci. Danovou kalkulaci vám zamestnanci 
danového úradu pošlou poštou na vaši korespondencní adresu. Následne vystaví 
Holandský danový úrad váš preplatek daní. 

https://www.hartmanova.eu/cz/doma.html
mailto:accountancy@hartmanova.eu


Kdy požádat o vrácení daní z Nizozemska 

Vrácení daní z Nizozemska mužete získat pet let zpetne. O vrácení dane z Nizozemska mužete 
požádat po skoncení danového roku. Pokud jste v Nizozemsku pracovali v roce 2021 o vrácení daní 
mužete zažádat až po 31.12.2021 (atd.). 
Vrácení daní z Nizozemska můžete získat zpětně a to až 5 let zpátky. 

Dan z príjmu hrazená v Holandsku za námorníka/lodníka, kormidelníka, kapitána. 

Jsme oficiálne uznávaným a registrovaným komunikacním prostredníkem 
Financního úradu pro danové záležitosti v Nizozemí.  

Hartmanova.eu 
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accountancy@hartmanova.eu 
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