Odcinek wynagrodzenia
w Holandii
Pełne objaśnienie Twojego odcinka wynagrodzenia

Salarisspecificatie
Loon week 07 - 2019
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abflexkracht uitzenden
14
Konnetlaantje 10
1435 HW RIJSENHOUT
A. Nowak
Lakowa 1
03-254 Warszawa
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Omschrijving

Aantal

Bedrag

Personeelsnummer11022
Datum in dienst
15 januari 2018
Datum uit dienst
Geboortedatum
5 februari 1984
Burgerservicenr.123456789
TabelkleurWit
TabelsoortWeek
Minimumloon9,33
LH korting
Ja
Jaarloon23.803,88
Bijzonder tarief (%)
41,98
Fase (code)
FASE A
Grondslag

16 Welyflor BV | Dienstverlening
17 Schaal GROEP 1, Trede 023 + | Groothandel bloemen
en planten
18
18 Normale uren
36,50
10,00		
20
19 Overuren 126%
6,00
12,60		
Overuren 200%
8,75
19,99		
20
16 Dingeman Hoek | Dienstverlening
Schaal GROEP 1, Trede 023 + | Groothandel bloemen
en planten
47 Ziekte uren
18
18 Normale uren
6,50
9,47		
22
21 Toeslaguren 126%
2,00
11,93		
48 Plus uren
23 ET uitruil normaal loon				
23 ET uitruil vakantiedagen bovenwettelijk				
23 ET uitruil toeslag loon				
23 ET uitruil overwerkloon				
24 Reservering vakantiedagen opname - bovenwettelijk
0,92
9,90		
25 StiPP plus premie - werknemer				
26 Loon voor de werknemersverzekeringen			
27 Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen			

Totaal

Cumulatief

45

46

365,00
75,60
174,91

61,56
23,86
-25,65
-9,11
-4,92
-42,52
9,11
-4,32

623,52		
623,52		

4.011,74
4.011,74

28 Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen				
-139,46
29 Verrekende arbeidskorting					

-826,68
457,59

30 Nettoloon				 484,06
49 Verrekeningen/vergoedingen
16 Dingeman Hoek | Dienstverlening
Schaal GROEP 1, Trede 023 + | Groothandel bloemen
en planten
7 31 Kilometervergoeding
66,60
0,19		
12,65
32
33
34
35
36
37
38

Premie WGA inhouding				
ET netto vergoeding normaal loon				
ET netto vergoeding vakantiedagen bovenwettelijk				
ET netto vergoeding toeslagloon				
ET netto vergoeding overwerkloon				
Inhouding huisvestingskosten - vrije deel				
Inhouding zorgverzekering				

-1,06
31,66
11,25
4,92
42,52
-90,35
-23,60

39 Uitbetaald bedrag				

472,05

40 ET netto vergoeding huisvesting				

90,35

41
42

		Percentage
Vakantiegeld
Bedrag
8,00
Vakantieuren bovenwettelijk
Aantal
2,17

43

Vakantieuren wettelijk

44

Ten name van
A. Nowak

Aantal

8,70

IBAN
PL00000000000000000000000
785

Opbouw
Opname
Saldo
36,51		1.149,50
0,92
0,92
3,69		50,11
Saldo oud
0,83

Bedrag
0,00

Saldo nieuw
0,83

1

Okres, za który wypłacane jest wynagrodzenie.
Abflexkracht wypłaca wynagrodzenie tygodniowe.

16 Przedsiębiorstwo (pracodawca-użytkownik), dla którego
pracowałeś w ciągu ostatniego tygodnia.

2

Twój unikalny numer pracownika, dzięki któremu nasz
dział administracji (płac) może Cię zidentyfikować.

3

Data rozpoczęcia stosunku pracy.

4

17 Skala wynagrodzenia i układ zbiorowy pracy (CAO) danego
pracodawcy-użytkownika. Wynagrodzenie godzinowe
brutto ustalane jest na podstawie tego CAO. Może się ono
różnić w zależności od pracodawcy-użytkownika. Więcej
informacji na ten temat dalej w tej broszurze.

Data rozwiązania stosunku pracy.

5

Twoja data urodzenia.

6

Twój numer identyfikacyjny BSN. BSN to Twój
indywidualny numer służący do kontaktu z holenderskimi
organami państwowymi. Na przykład w sprawach
dotyczących opieki zdrowotnej lub podatków. Musimy
znać Twój numer BSN z wyprzedzeniem, bez niego nie
możemy pozwolić Ci rozpocząć pracy. Abflexkracht z
chęcią pomoże Ci ubiegać się o ten numer. Umówimy
się na wizytę w Urzędzie Skarbowym i wspólnie złożymy
wniosek o nadanie numeru.

7

Stosowana tabela podatkowa. W Holandii używa się
białych i zielonych tabel. W białej tabeli podany jest
dochód z aktualnego zatrudnienia.

8

Okres, do którego odnosi się tabela, za który obliczane jest
wynagrodzenie. W Holandii stosuje się tabelę miesięczną,
czterotygodniową lub tygodniową. Na tej podstawie
obliczana jest należna kwota podatku i wysokość składek
oraz odpowiednia ulga podatkowa. Abflexkracht wypłaca
wynagrodzenie co tydzień. Kiedy składasz deklarację
podatkową za dany rok, kwota należnego podatku jest
ostatecznie obliczana na podstawie łącznego rocznego
wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu.
Kwota ta zostanie odliczona od kwoty podatku, który
został już zapłacony. Twoje łączne wynagrodzenie
podlegające opodatkowaniu składa się z sumy wszystkich
wynagrodzeń otrzymanych za pracę, czyli nie tylko z
wynagrodzenia wypłacanego przez abflexkracht.

9

Ustawowe wynagrodzenie minimalne brutto.

10 W tym miejscu wybrana jest opcja „Tak” lub „Nie”,
wskazująca, czy korzystasz z ulgi podatkowej. Ulga
podatkowa to zniżka od należnego podatku. Ulga ta może
być stosowana tylko u jednego pracodawcy lub płatnika
świadczeń.
11 Roczne wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu.
Jeśli rozpoczniesz pracę w trakcie roku, Twoje pierwsze
wynagrodzenie zostanie przeliczone na wynagrodzenie
roczne. W innym przypadku za punkt wyjścia do obliczeń
przyjmiemy Twoje wynagrodzenie z poprzedniego roku.
Na podstawie tego wynagrodzenia rocznego ustalana jest
specjalna stawka procentowa. Więcej informacji na ten
temat dalej w tej broszurze.
12 Specjalna stawka procentowa (bijzonder tarief, BT %). Jest
to specjalna stawka podatkowa stosowana w przypadku
jednorazowych wypłat, takich jak dodatek urlopowy,
premie, nadgodziny i dodatki. Więcej informacji na ten
temat dalej w tej broszurze.
13 Faza zatrudnienia, w której znajdujesz się jako pracownik.
(Faza A, B lub C)
14 Dane adresowe abflexkracht.
15 Twoje imię i nazwisko oraz dane adresowe.

18 Liczba standardowych godzin przepracowanych w danym
okresie według stawki 100% i 100% wynagrodzenia
godzinowego brutto.
19 Liczba przepracowanych godzin nadliczbowych z
odpowiednią stawką procentową za godziny nadliczbowe
(jeżeli dotyczy).
20 Wynagrodzenie godzinowe brutto wraz z dodatkiem za
godziny nadliczbowe. Więcej informacji na ten temat dalej
w tej broszurze.
21 Liczba przepracowanych godzin nienormowanych z
odpowiednią stawką procentową dodatku (jeżeli dotyczy).
22 Wynagrodzenie godzinowe brutto wraz z dodatkiem za
godziny nienormowane.
23 Pracownicy tymczasowi mogą korzystać ze zwrotu
kosztów eksterytorialnych (ET-regeling), czyli regulacji
podatkowej, która umożliwia pracownikom mieszkającym
za granicą i pracującym tymczasowo w Holandii
otrzymanie nieopodatkowanego zwrotu dodatkowych
kosztów poniesionych w związku z tymczasową pracą
poza krajem pochodzenia. CAO dla Pracowników
Tymczasowych umożliwia agencji pracy tymczasowej i
pracownikowi tymczasowemu ustalenie zamiany części
wynagrodzenia na zwrot kosztów eksterytorialnych.
Pracownik tymczasowy rezygnuje wtedy z części
opodatkowanego wynagrodzenia, otrzymując w zamian
nieopodatkowany zwrot. W ten sposób płaci się mniej
podatku i powstaje korzyść netto. Wynagrodzenie brutto
podlegające opodatkowaniu będzie jednak niższe.
Obniżenie opodatkowanego wynagrodzenia w związku ze
zwrotem kosztów eksterytorialnych niesie ze sobą dalsze
skutki. Na przykład zmniejsza się podstawa dla wszystkich
rodzajów rezerw. Obniżenie wynagrodzenia będzie miało
wpływ na świadczenie na wypadek bezrobocia i zasiłek
chorobowy, obniżona zostanie również podstawa wymiaru
składek emerytalnych. Pracodawca i pracownik muszą być
świadomi tych konsekwencji, jednak mogą dostosować
regulacje w taki sposób, aby uniknąć powyższych
skutków. Nie ma możliwości wymiany składników, jeśli
wynagrodzenie brutto jest niższe od wynagrodzenia
minimalnego. Wymieniana kwota nie może przekroczyć
30% faktycznego wynagrodzenia.
Wymianie podlegają:
- Pozaustawowe dni urlopu
- Dodatek za godziny nienormowane i pracę w godzinach
nadliczbowych
- Godziny rekompensowane
- Część wynagrodzenia przekraczająca ustawowe
wynagrodzenie minimalne brutto
- Koszty zakwaterowania
Uzgodnienia w sprawie zwrotu kosztów eksterytorialnych
muszą być zawarte w umowie o pracę z abflexkracht.
24 Liczba godzin i kwota brutto wypłacona na poczet
pozaustawowych dni urlopu.

25 Kwota składki emerytalnej potrącona z Twojego
wynagrodzenia. Dotyczy to wyłącznie pracowników
tymczasowych, którzy są objęci rozszerzonym planem
emerytalnym.
- 2/3 pokrywa pracodawca.
- 1/3 pokrywa pracownik tymczasowy.
26 Kwota, na podstawie której abflexkracht oblicza
i odprowadza składki pracownicze, dzięki czemu
posiadasz ubezpieczenie między innymi na wypadek
niezamierzonego bezrobocia i niezdolności do pracy.
27 Kwota, z której potrącany jest podatek od wynagrodzenia.
Podatek od wynagrodzenia składa się z części podatku i
składek na ubezpieczenia społeczne.
28 Kwota potrąconego podatku od wynagrodzenia. Jest ona
zgodna z białą tabelą tygodniową Urzędu Skarbowego.
29 Każdy pracownik w Holandii ma prawo do ulgi z tytułu
kosztów pracy. Jest to kwota ulgi z tytułu kosztów pracy,
do której masz prawo w oparciu o Twoje wynagrodzenie.
30 Pozostałe wynagrodzenie netto po odliczeniu wszystkich
powyższych kosztów wynagrodzenia.
31 Kwota zwrotu za przebyte kilometry, do której masz
prawo zgodnie z CAO. Niektóre CAO przewidują regulacje
dotyczące zwrotu za przebyte kilometry. W Holandii
możesz otrzymać nieopodatkowany zwrot w wysokości
0,19 EUR za kilometr. Więcej informacji na ten temat dalej
w tej broszurze.
32 Abflexkracht opłaca zmienną składkę na wypadek
przyszłego zasiłku dla pracownika (Whk). Pokrywasz koszt
połowy tej składki. Oznacza to, że potrącimy część tej
kwoty z Twojego wynagrodzenia netto.

39 Kwota, która pozostaje po potrąceniu wszystkich wyżej
wymienionych kosztów z wynagrodzenia netto, czyli
kwota, która jest przelewana na Twoje konto.
40 Zwrot kosztów eksterytorialnych netto z tytułu
zakwaterowania. Jest to suma części wolnej i
nienaruszalnej. Innymi słowy, kwota za zakwaterowanie
należna abflexkracht od pracowników.
41 Kwota nagromadzonego świadczenia urlopowego i
całkowite bieżące saldo. Świadczenie urlopowe wypłacane
jest zazwyczaj w 22. tygodniu lub 4 tygodnie po
zakończeniu stosunku pracy.
42 Liczba godzin pozaustawowych dni urlopu. Jako
pracownik tymczasowy masz prawo do 25 dni urlopu
przy pracy w pełnym wymiarze, z czego 20 dni to dni
ustawowe, a 5 dni to dni pozaustawowe.
- „Naliczono”: to, co gromadzisz z danym odcinkiem
wynagrodzenia. Kalkulacja ta jest wyrażona w liczbie dni.
- „Pobrano”: to, co wykorzystałeś.
- „Saldo”: całkowite bieżące saldo pozaustawowych dni
urlopu.
Jeśli korzystasz ze zwrotu kosztów eksterytorialnych,
pozaustawowe dni urlopu są bezpośrednio
wykorzystywane na poczet wymiany wynagrodzenia. Z
tego powodu Twoje saldo przez cały czas wynosi zero.
43 Ustawowe dni urlopu (20), do których masz prawo.
Liczba dni jest obliczana na podstawie podanej w tym
miejscu stawki procentowej. Obok widnieje liczba
nagromadzonych i wykorzystanych dni. W polu saldo
znajduje się łączna liczba dni urlopu, które zostały
zgromadzone do tej pory.

44 Nazwisko i numer rachunku bankowego, na który
33-36 Są to kwoty netto wymiany w ramach kosztów
przelewana jest należna kwota.
eksterytorialnych. Zostały one najpierw (w punkcie 23)
odjęte z Twojego opodatkowanego wynagrodzenia
45 Łączne kwoty według rodzaju wynagrodzenia.
brutto, a w tym miejscu widnieją w kwocie netto. Innymi
słowy: od tej części wynagrodzenia nie płacisz podatku od 46 Zbiór (suma) wszystkich rodzajów wynagrodzenia za
wynagrodzenia ani składek na ubezpieczenie pracownicze.
wszystkie przepracowane dotychczas tygodnie.
Oznacza to, że ta część nie gwarantuje ubezpieczenia.
47 Na Twoim odcinku wynagrodzenia mogą być
33 Kwota brutto wymieniona na standardowe godziny
wyszczególnione godziny zwolnień chorobowych (tylko,
pracy. Wymianie może podlegać jedynie nadwyżka
jeśli ma to zastosowanie). Godziny te są rozliczane z
wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia po dokonaniu
wynagrodzeniem brutto według ABU CAO.
wymiany nie może być niższa od ustawowego
wynagrodzenia minimalnego.
48 Na Twoim odcinku wynagrodzenia mogą być
wyszczególnione godziny dodatkowe (tylko jeśli ma to
34 Kwota wymieniona na pozaustawowe dni urlopu.
zastosowanie). Niektóre CAO umożliwiają przyznawanie
Pozaustawowe dni urlopu to dni urlopu, które przekraczają
wynagrodzenia na podstawie tzw. rocznego wymiaru
ustawowe minimum. Minimum przy pracy w pełnym
czasu pracy (np. CAO dla ogrodnictwa szklarniowego).
wymiarze to 20 dni lub 160 godzin.
Godziny wykraczające poza umownie uzgodniony
czas pracy. Godziny te wynoszą początkowo 100%
wynagrodzenia godzinowego. Jeśli po zakończeniu roku
35 Kwota wymienianego dodatku. Wymianie podlega jedynie
(lub zakończeniu stosunku pracy) okaże się, że godziny te
dodatek.
nie zostały zrekompensowane, otrzymasz za nie dodatek.
Więcej informacji na temat rocznego wymiaru czasu pracy
36 Kwota wymienianych godzin nadliczbowych. Wymianie
można znaleźć w CAO dla ogrodnictwa szklarniowego.
podlega jedynie dodatek za pracę w godzinach
nadliczbowych.
49 Twój odcinek wynagrodzenia może zawierać w
tym miejscu szereg pozycji, które nie pojawiają się
37 Kwota czynszu, którą możemy potrącić z Twojego
standardowo w cyklu tygodniowym. Dotyczy to
wynagrodzenia. Więcej informacji na ten temat dalej w tej
wszelkiego rodzaju nieopodatkowanych rozliczeń,
broszurze.
ulg i potrąceń, takich jak mandaty drogowe, grzywny
w związku z zakwaterowaniem, zwroty w związku z
38 Kwota składki zdrowotnej, którą możemy potrącić z
działaniami abflexkracht itp.
Twojego wynagrodzenia.

Twój odcinek wynagrodzenia
Odcinek wynagrodzenia jest dokumentem potwierdzającym Twoje zarobki. Twój odcinek wynagrodzenia musi
być zgodny z holenderskimi wymogami prawnymi, jednak chcemy również, aby był on zrozumiały i przejrzysty.
Jako pracownik abflexkracht (tymczasowy lub najemny) otrzymujesz wynagrodzenie co tydzień.
Oznacza to, że Twoje wynagrodzenie wypłacane jest co tydzień, a także, że raz w tygodniu sporządzany jest
odcinek wynagrodzenia. Wynagrodzenie wypłacane jest co czwartek.
W większości przypadków otrzymasz wynagrodzenie na Twoje konto bankowe tego samego dnia, w którym
dokonamy płatności. Jednak to od Twojego banku zależy szybkość przetwarzania przelewu i moment, w którym
Twoje wynagrodzenie faktycznie pojawi się na koncie. W wyjątkowych przypadkach, na przykład, gdy w danym
tygodniu przypada święto państwowe, wypłata może opóźnić się o jeden dzień roboczy. Kiedy wystąpi taka
sytuacja, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem Twojego konta w zakładce „Wiadomości”.
Na odcinku wynagrodzenia widnieje oczywiście wysokość Twojego wynagrodzenia, ale znajdziesz tam o wiele
więcej informacji. Dla wielu pracowników odcinek wynagrodzenia jest niezrozumiałym arkuszem, zawierającym
różne nieznane liczby i pojęcia. W niniejszej broszurze znajdziesz znaczenie każdej pozycji na odcinku
wynagrodzenia wraz z krótkim wyjaśnieniem. Omówimy również bardziej szczegółowo kilka pojęć związanych z
Twoim odcinkiem wynagrodzenia:
• Czym jest CAO?
• Objaśnienie dotyczące wynagrodzenia godzinowego brutto
• Potrącenie z tytułu kosztów zakwaterowania
• Zwrot za przebyte kilometry oraz godziny nadliczbowe
• Specjalna stawka procentowa i potrącenia
• Porównanie odcinków wynagrodzenia?
• Znak jakości Stowarzyszenia Regulacji Rynku Pracy (SNA)
Ważne jest, by przechowywać swoje odcinki wynagrodzenia. Możesz ich potrzebować na przykład przy składaniu
deklaracji podatkowej lub przy ubieganiu się o zasiłek i niektóre dodatki (np. dodatek do wynajmu). Masz dostęp
do swoich odcinków wynagrodzenia na koncie w portalu przez cały czas zatrudnienia w abflexkracht. Twoje konto
zostanie zamknięte dwa lata po rozwiązaniu stosunku pracy. Radzimy pobrać odcinki wynagrodzenia i roczne
sprawozdania podatkowe przed upływem tego czasu.

Zalecamy złożenie rocznej deklaracji podatkowej w holenderskim Urzędzie
Skarbowym. Możliwe, że odzyskasz pieniądze, które Ci się należą!

Twój odcinek wynagrodzenia jest co tydzień zamieszczany na Twoim osobistym koncie w portalu internetowym
abflexkracht. Znajdziesz go tam w piątek po południu, najpóźniej do godziny 17:00. Możesz zalogować się na
swoje osobiste konto na stronie: https://login.abflexkracht.nl/account/login. Znajdziesz tu również swoje roczne
sprawozdania podatkowe.

Czym jest CAO?
Czasami pracownicy pytają nas, jak to możliwe, że jedna osoba zarabia więcej lub mniej niż druga przy takiej
samej liczbie przepracowanych godzin. Bardzo często ma to związek z układem zbiorowym pracy (CAO), zgodnie
z którym dana osoba pracuje.
W Holandii mamy ponad 1000 różnych CAO, którymi objętych jest ponad 85% pracowników w Holandii. CAO
składa się z różnych uzgodnień, które mają zastosowanie do wszystkich pracowników w obrębie danego
przedsiębiorstwa lub branży. Jeżeli postanowienia CAO i umowy o pracę są ze sobą sprzeczne, nadrzędne
znaczenie ma zawsze CAO.
W Holandii obowiązują różne przepisy ogólne dotyczące warunków zatrudnienia. Jednak w przypadku, gdy
sporządzone zostało CAO, ma ono zastosowanie zamiast przepisów. CAO zawiera „więcej” uzgodnień, które
działają „lepiej” niż prawo.
• Lepiej oznacza na przykład, że zarabiasz więcej, niż wynosi płaca minimalna i masz więcej dni wolnych, niż
nakazuje prawo.
• Więcej oznacza, że CAO przewiduje dodatkowe warunki zatrudnienia, jak na przykład możliwość kształcenia.
CAO zawiera uzgodnienia dotyczące warunków zatrudnienia. Mowa tu na przykład o: godzinach pracy,
wynagrodzeniu (skali wynagrodzeń), urlopach, programach emerytalnych, zasadach dotyczących nadgodzin,
regulacjach dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych i wypadków, bezpieczeństwie pracowników, zasadach
dotyczących zwolnień (okresach wypowiedzenia itp.), urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, szkoleniach i
zwrotach za przebyte kilometry.
Uzgodnienia zawarte w CAO mają charakter minimalny. Oznacza to, że pracodawca nie może nigdy płacić kwoty
niższej, niż określa CAO.

CAO to skrót od „collectieve arbeidsovereenkomst”, co oznacza układ zbiorowy pracy.
CAO to uzgodnienia między pracodawcą a pracownikiem dotyczące warunków
zatrudnienia.

Objaśnienie dotyczące wynagrodzenia godzinowego brutto
Otrzymujemy wiele pytań na temat wynagrodzenia godzinowego brutto. Szczególnie często powtarza się
pytanie, dlaczego wynagrodzenie godzinowe może różnić się w zależności od zleceniodawcy.
Wynagrodzenie godzinowe brutto zależy od tego, dla którego zleceniodawcy pracujesz i zgodnie z którym CAO
wykonujesz dla niego pracę. Może się ono różnić w zależności od zleceniodawcy! Wynagrodzenie godzinowe
brutto jest częścią ustawowego mającego zastosowanie wynagrodzenia dla stałych pracowników pracodawcyużytkownika. Jako agencja pracy tymczasowej zawsze stosujemy wynagrodzenie brutto zgodne z CAO
zleceniodawcy (pracodawcy-użytkownika). W przypadku braku CAO po stronie zleceniodawcy przyjmujemy
postanowienia ABU CAO wraz z odnośnym wynagrodzeniem godzinowym.
Ponadto w zależności od CAO różnią się także grupy wiekowe. Stawki procentowe są czasami również różne dla
różnych grup wiekowych.

Przykład:
- CAO dla ogrodnictwa szklarniowego: wynagrodzenie godzinowe brutto dla
pracownika w wieku 21 lat lub starszego = 9,82 EUR za godzinę.
- CAO dla upraw otwartych: wynagrodzenie godzinowe brutto dla pracownika w
wieku 21 lat to 9,36 EUR za godzinę, od wieku 22 lat to 10,71 EUR za godzinę.

Specjalna stawka procentowa
W prawym górnym rogu odcinka wynagrodzenia widnieje specjalna stawka procentowa. Pracownicy mają wiele
pytań na temat tej stawki. Rozumiemy to. Niełatwo to wyjaśnić, ponieważ holenderski system opodatkowania
wynagrodzeń jest dość skomplikowany... Jednak z chęcią spróbujemy Ci wszystko wytłumaczyć!

Stawka podatkowa
W Holandii obowiązują cztery progi podatkowe. Te progi są zawsze powiązane z
dochodem. Każdy próg ma własną stawkę standardową (procentową) dla podatku od
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Twoje roczne wynagrodzenie
podlegające opodatkowaniu określa, do którego progu podatkowego należysz i jaką
kwotę podatku musisz zapłacić. Uwzględniana jest przy tym ulga podatkowa.

Specjalna stawka procentowa to obciążenie podatkowe określające stawkę podatkową, która jest stosowana do
jednorazowo wypłacanych form wynagrodzenia. Należą do nich na przykład dodatek urlopowy, nadgodziny,
trzynastka, świadczenia jednorazowe i wypłata z tytułu dni urlopu. W Holandii takie formy wynagrodzenia
podlegają wyższemu opodatkowaniu niż wynagrodzenie zasadnicze. W rezultacie zmniejsza się kwota netto tych
jednorazowych form wynagrodzenia.
Specjalna stawka procentowa jest ustalana raz w roku na podstawie Twojego rocznego wynagrodzenia. Możemy
obliczyć Twoje roczne wynagrodzenie na trzy sposoby:
• Wypłacano Ci wynagrodzenie przez cały poprzedni rok. W takim przypadku przyjmiemy Twoje roczne
wynagrodzenie za punkt wyjścia do obliczeń.
• Zatrudniono Cię w trakcie zeszłego roku. W takim przypadku przeliczmy roczne wynagrodzenie w zależności
od liczby przepracowanych tygodni.
• Zatrudniono Cię w tym roku. W takim przypadku Twoje roczne wynagrodzenie zostanie przeliczone w oparciu
o bieżący rok, tak jakby wypłacano Ci wynagrodzenie za cały bieżący rok.
Po ustaleniu Twojego rocznego wynagrodzenia zapytamy Cię, czy chcesz zastosować ulgę podatkową. Większość
pracowników korzysta z ulgi podatkowej (z wyjątkiem sytuacji, gdy masz więcej niż jedną pracę – ulgę podatkową
może zastosować tylko jeden pracodawca).
Jeśli nie zastosujemy ulgi podatkowej, w 2019 r. będą obowiązywały 3 stawki:
• 36,65% przy dochodach nieprzekraczających 20 384 EUR,
• 38,10% przy dochodach od 20 385 do 68 507 EUR,
• 51,75% przy dochodach powyżej 68 508 EUR.
Jest to proste i jasne... jednak jeśli w 2019 r. zostanie zastosowana ulga podatkowa (co często ma miejsce),
będziemy musieli zastosować odliczenie ulgi podatkowej od wynagrodzenia. Do standardowej stawki dodawana
lub odejmowana jest stawka procentowa. Prowadzi to do wielu nieporozumień, jednak niestety właśnie tak działa
holenderski podatek od wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2019 roku na potrzeby przyznawania ulgi podatkowej
od obecnego podatku od wynagrodzenia wprowadzono również rozróżnienie pomiędzy krajem zamieszkania
pracownika jako podatnika.
Jeśli mieszkasz lub przebywasz zarówno w Holandii, jak i za granicą, zostaniesz uznany za mieszkańca Holandii,
tylko jeśli Twoje życie społeczne i gospodarcze toczy się tutaj. Czy Twoja rodzina mieszka za granicą? Czy Twoje
dzieci chodzą tam do szkoły? Czy nadal posiadasz rachunki bankowe w kraju pochodzenia? W takim przypadku
nie jesteś mieszkańcem Holandii.

Inne różnice, które mają wpływ na wynagrodzenie godzinowe brutto to stawki procentowe dodatków za godziny
nadliczbowe i dodatkowe. W jednym CAO (np. dla ogrodnictwa szklarniowego) obowiązuje na przykład dodatek
w wysokości 35% za godziny nadliczbowe, a w innym układzie zbiorowym (np. dla cebulek kwiatowych) –
dodatek w wysokości 40% za godziny nadliczbowe. Dotyczy to niekiedy również dodatków za pracę wykonywaną
w godzinach nienormowanych. Na wysokość Twojego wynagrodzenia godzinowego brutto może mieć wpływ
Twoje udokumentowane doświadczenie zawodowe w danej branży lub u danego zleceniodawcy w zależności
od stopnia, w którym sklasyfikowano Cię w ramach obowiązującej skali płac. Zasady dotyczące konieczności lub
braku konieczności przyznania stopnia różnią się w zależności od CAO.

Zwrot za przebyte kilometry oraz godziny nadliczbowe
Informacje na temat zwrotu za przebyte kilometry (oraz na temat liczby kilometrów i kwoty zwrotu za dzień)
są czasami niejasne. Warto wiedzieć, że zwrot za przebyte kilometry również zależy od CAO, zgodnie z którym
pracujesz. Zasady mogą się zatem różnić w zależności od zlecenia. W niektórych CAO określona jest maksymalna
kwota zwrotu na dzień, a w innych określono zwrot za każdy przejechany kilometr. Odległość jest zawsze
określana na podstawie najkrótszej odległości dojazdu. W przypadku zwrotu kosztów za kilometr abflexkracht
stosuje maksymalną stawkę 0,19 EUR/km.
To samo dotyczy przyznawania godzin nadliczbowych. Decydujące znaczenie w tej kwestii ma obowiązujące CAO.

Potrącenie z tytułu kosztów zakwaterowania
Kwota, którą płacisz, gdy korzystasz z naszego zakwaterowania, jest co tydzień naliczana i potrącana z Twojego
wynagrodzenia.

Według holenderskiej ustawy o przeciwdziałaniu fikcyjnym konstrukcjom na rynku
pracy (Wet Aanpak Schijnconstructies), od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy nie mogą
potrącić z tytułu zakwaterowania więcej niż 25% minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego pracownika. To jest część wolna. Część, której nie możemy potrącić,
to część nienaruszalna.

Może się zdarzyć, że nie będziemy mogli potrącić pełnych kosztów zakwaterowania z Twojego wynagrodzenia.
Na przykład, jeśli przepracujesz w danym okresie mniej godzin lub weźmiesz urlop bezpłatny. Istnieje więc
możliwość, że będziemy musieli przenieść pozostałą kwotę na następny tydzień pracy i potrącić ją, jeśli będzie to
możliwe. Jeśli jednak w drugim tygodniu również przepracujesz za mało godzin, wówczas rosnąca należna kwota
zostanie przeniesiona na następny tydzień itd.
Załóżmy, że pracownik zarabia 294,60 EUR w tygodniu, a stawka godzinowa brutto jest równa ustawowemu
wynagrodzeniu minimalnemu. Koszt zakwaterowania wynosi 90,35 EUR, więc wolna część wynosi 25% z 294,60
EUR = 73,65 EUR. Pozostała kwota to część nienaruszalna, której nie możemy potrącić. Część nienaruszalna
wynosi 90,35 EUR – 73,65 EUR = 16,70 EUR. Kwota ta zostanie przeniesiona na następny tydzień rozliczeniowy
i potrącona, jak tylko będzie taka możliwość. W niektórych przypadkach kwota ta, lub jej część, może być
potrącona i rozliczona np. z kwotą zwrotu kosztów eksterytorialnych netto na pozaustawowe dni urlopu.
Pozostała część, której nie możemy potrącić, jest opisana jako „Inh huisvesting – nieuw openstaand saldo”, czyli
„Potrącenie kosztów z tytułu zakwaterowania – nowe saldo należności”.

Jeśli jesteś mieszkańcem Holandii, stosuje się

Jeśli nie jesteś mieszkańcem Holandii, stosuje się
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51,75

Porównanie odcinków wynagrodzenia?
Niektórzy pracownicy porównują ze sobą swoje odcinki wynagrodzenia i widzą, że jeden z nich zarabia więcej
lub mniej niż drugi. Wiąże się to z tym, że na wysokość wynagrodzenia mają wpływ różne czynniki, takie jak:
obowiązujące CAO, zwrot lub brak zwrotu kosztów eksterytorialnych, wiek, emerytura podstawowa lub jej brak,
wysokość specjalnej stawki procentowej (BT%), czas pracy, godziny (nadliczbowe), godziny dodatkowe, zwroty,
potrącenia, kraj, w którym jesteś zarejestrowany itp.

Prawie każda sytuacja jest inna. Czy mimo wszystko chcesz porównać swój odcinek
wynagrodzenia z odcinkiem współpracownika? W takim razie przyjrzyjcie się dobrze
wszystkim składnikom wynagrodzenia!

Abflexkracht posiada znak jakości Stowarzyszenia Regulacji Rynku
Pracy (SNA)
Aby zapobiec oszustwom i nielegalnym działaniom w branży pracy tymczasowej, w Holandii powstał znak
jakości SNA. Agencje pracy tymczasowej posiadające znak jakości SNA są oceniane pod kątem zobowiązań
wynikających z ich pracy, w tym, między innymi, składania deklaracji i płatności należnego (w Holandii) podatku
od wynagrodzenia i podatku obrotowego oraz zgodności wysokości wynagrodzeń z postanowieniami ustawy o
minimalnych stawkach wynagrodzenia i dodatku urlopowego (Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag).
Abflexkracht od wielu lat posiada znak jakości SNA (NEN 4400-1) i dwa razy w roku przechodzi kontrolę
akredytowanej instytucji kontrolnej.

Pytania dotyczące Twojego odcinka wynagrodzenia
Czy po przeczytaniu tej broszury masz jakieś dodatkowe pytania dotyczące Twojego odcinka wynagrodzenia?
Zadaj je nam w wiadomości e-mail: pytanie@abflexkracht.nl. W swoim pytaniu wyraźnie określ, o który odcinek
wynagrodzenia chodzi (Twoje imię i nazwisko, numer pracownika, numer tygodnia itp.). Jak najbardziej
doprecyzuj swoje pytanie. Możesz ewentualnie dołączyć zdjęcie. Im lepiej wyjaśnisz nam sytuację, tym szybciej
będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie! Staramy się odpowiadać w ciągu 2 dni roboczych. W zależności
od tematu udzielimy Ci odpowiedzi natychmiast albo damy Ci znać, kiedy możesz spodziewać się ostatecznej
odpowiedzi. Czasami konsultujemy się z działem administracji płac, aby uzyskać szczegółowe informacje i znaleźć
właściwą odpowiedź.
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