
Ogólne informacje

- Volgnummer / Numer seryjny = numer wersji. Przy skorygowanym rozliczeniu numer seryjny będzie 
dopasowany.
- Dane pracownika
- Dni SV – Dni płacowe w tym okresie (tydzień)
- Stawka godzinowa brutto
- Kolor tabeli / rodzaj = podstawa okresowa do obliczenia podatku od wynagrodzenia- Kolor tabeli / rodzaj = podstawa okresowa do obliczenia podatku od wynagrodzenia
- Zniżka podatkowa = Pracownik może sam zdecydować o załączeniu tej zniżki bądź o jej wyłączeniu.
- Specjalna taryfa = Stawka podatku od wynagrodzeń za świadczenia specjalne, takie jak nadgodziny i 
wynagrodzenie urlopowe.
- Czas nieokreślony = Tak, jeżeli masz kontrakt na czas nieokreślony. Nie, jeżeli masz kontrakt na czas 
określony.
- Umowa na żądanie = Tak - widnieje przy wszystkich osobach na faze 1 i 2 oraz Nie - przy fazie 3.
- - Wymiar czasu pracy – ilość godzin na twoim kontrakcie.



Potrącenie składki WGA
Jest to obowiązkowa składka, gdzie zarówno pracownik jak i pracodawca 
płaci część składek. WGA oznacza We Gedeeltelijke Arbeidshervatting - 
Ustawa o częściowym wznowieniu pracy.

Potrącenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Jest to potrącenie z twojej wyplaty netto na poczet ubezpieczenia Jest to potrącenie z twojej wyplaty netto na poczet ubezpieczenia 
zdrowotnego w Holland Zorg.

Są to odliczenia od wynagrodzenia brutto, takie jak podatek od 
wynagrodzenia, składka ubezpieczeniowa i ewentualnie ulga podatkowa 
dla osoby zatrudnionej. Z teg składa się wynagrodzenie netto.

Skala, stopień i cao

Kolumna Podstawa: ta kwota jest wynagrodzeniem, od którego 
płacisz podatek.
Kolumna Razem: jest to kwota, którą otrzymasz wypłaconą.

Wynagrodzenie brutto będzie powiększane / pomniejszane o składki do 
wysokości wynagrodzenia, od którego należy zapłacić podatek od 
wynagrodzenia. Następnie potrącane będą podatki oraz składki, i w ten 
sposób otrzymujesz wynagrodzenie netto.

EET-regeling czyli zwrot kosztów eksterytorialnych dotyczy dodatkowych 
kosztów dla pracowników zagranicznych, kiedy przyjeżdzają do Holandii 
do pracy. Chodzi tu dokładnie o podwójne koszty zakwaterowania oraz 
wyższe koszty utrzymania. Koszty utrzymania są w Holandii o wiele 
wyższe niż na przyklad w Polsce. Te dodatkowe koszty mogą byc 
częściowo zrekomensowane przy przetwarzaniu twojego rozliczenia, tą 
korzyść Groene Hart Service tobie dopasuje.



Saldo wynagrodzenie za czas urlopu:
Jest to wypłacane raz w roku w maju.

Poprzednie saldo:
Saldo z poprzedniej wypłaty.

Saldo godziny wakacyjne:
- Jeżeli dotyczy kontraktu fazy 1 bądź 2, jest to saldo - Jeżeli dotyczy kontraktu fazy 1 bądź 2, jest to saldo 
podane w euro.
-Jeżeli dotyczy kontraktu fazy 3 bądź 4, jest to saldo podane 
w godzinach.

Wynagrodzenie netto:
Kwota, którą tygodniowo otrzymujesz, to skumulowane 
wynagrodzenie netto. Nie zawsze jest to ta sama kwota, 
która widnieje w kolumnie ,,Kwota’’, ponieważ czasami mają 
miejsce rozliczenia z wcześniej otrzymanyhm 
wynagrodzeniem.


