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Poniżej znajdują się stosowne strony internetowe, które pomogą 

Państwu ubiegać się w holenderskim Urzędzie Skarbowym o 

przyznanie świadczenia na pokrycie części kosztów ubezpieczenia 

zdrowotnego 

Przygotowaliśmy zestawienie istotnych informacji ze stron rządowych. 
 

  

 

 

 

 

 

Pytania dotyczące świadczenia na pokrycie części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego 
Pytania dotyczące świadczenia na pokrycie części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego można kierować, 

dzwoniąc na numer telefonu holenderskiego Urzędu Skarbowego, który jest dedykowany osobom 

dzwoniącym z zagranicy. Odpowiedzi na pytania udzielane są w języku holenderskim, angielskim lub 

niemieckim. Numer telefonu: +31 (0) 55 5385385. 

 

Pracownicy z zagranicy posiadający holenderskie ubezpieczenie zdrowotne mogą ubiegać się o 

przyznanie świadczenia na pokrycie części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. 
Na rządowej stronie internetowej znajdują się informacje i warunki na jakich przyznawane jest świadczenie 

na pokrycie części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Strona jest dostępna tylko w języku holenderskim.  

 

Do ubiegania się o świadczenie na pokrycie części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego potrzebny 

jest DigiD 
Składanie wniosku za pośrednictwem DigiD jest zdecydowanie najwygodniejsze, jeżeli chcą Państwo ubiegać 

się o świadczenie na pokrycie części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Z DigiD mogą Państwo potwierdzić 

swoją tożsamość. Za jego pomocą mogą Państwo bezpiecznie zalogować się na holenderskich stronach 

rządowych, nawet z zagranicy. 

Nie mając DigiD, mogą Państwo również ubiegać się o świadczenie na pokrycie części kosztów ubezpieczenia 

zdrowotnego. Jednak wówczas muszą Państwo posiadać „adres do odbioru korespondencji” (oprócz adresu 

zamieszkania), który jest zarejestrowany w RNI (Rejestracja Nierezydentów). Wówczas mogą Państwo 

wystąpić o formularz zgłoszeniowy wniosku o przyznanie świadczenia na pokrycie części kosztów 

ubezpieczenia zdrowotnego, dzwoniąc na numer telefonu Urzędu Skarbowego dla osób przebywających za 

granicą (nr telefonu: +31 (0) 55 5385385). Formularz zostanie wysłany na podany przez Państwo adres do 

„odbioru korespondencji”. Formularz jest dostępny tylko w języku holenderskim. 

 

Przyznane świadczenie na pokrycie części kosztów pomaga w opłaceniu składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. To między innymi od Państwa rocznego dochodu i od stanu majątkowego zależy, czy 

przysługuje Państwu świadczenie na pokrycie części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Ubiegają się 

Państwo o świadczenie na pokrycie części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z holenderskiego Urzędu 

Skarbowego. Do tego celu niezbędny jest DigiD. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych stron 

internetowych i organizacji. Po kliknięciu na podkreślony tekst, z użyciem klawisza Ctrl, zostaną Państwo 

przeniesieni bezpośrednio na właściwą stronę internetową. 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zorgtoeslag/content/zorgtoeslag-andere-nationaliteit
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Pomocna strona internetowa przy ubieganiu się o DigiD 
Na stronie internetowej Nederland Wereldwijd można znaleźć informacje o tym, jak złożyć wniosek o 

wydanie DigiD. Informacje te są dostępne w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim. 

Wówczas będą musieli Państwo poprosić o kod aktywacyjny DigiD. Można to uczynić za pomocą połączenia 

wideo. Kod aktywacyjny można również odebrać w 1 z 13 gmin w Holandii. Zarówno w przypadku 

wideorozmowy, jak i odbioru kodu aktywacyjnego wymagane jest umówienie się na spotkanie. 

Z kodem aktywacyjnym, mogą Państwo aktywować DigiD na stronie DigiD.nl lub w aplikacji. 

 

Wniosek o o przyznanie świadczenia na pokrycie części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego 

można złożyć tylko za pośrednictwem holenderskiej strony internetowej. 
Objaśnienia dotyczące świadczenia na pokrycie części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć na 

stronie Urzędu Skarbowego. Informacje te są (również) dostępne w języku angielskim. 

Wniosek o świadczenie na pokrycie części kosztów ubezpieczenia zdrowotnego można złożyć jedynie za 

pośrednictwem holenderskojęzycznej strony internetowej Urzędu Skarbowego. Czy chcieliby Państwo 

poprosić kogoś o pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie na pokrycie części kosztów ubezpieczenia 

zdrowotnego? Wówczas mogą Państwo kogoś w tym celu upoważnić. Na portalu DigiD.nl znajduje się 

szczegółowe wyjaśnienie, jak można to zrobić.  

https://www.netherlandsworldwide.nl/digid-abroad/how-to-apply
https://www.netherlandsworldwide.nl/digid-abroad/collect-code-video-call
https://www.netherlandsworldwide.nl/digid-abroad/collect-code-video-call
https://www.netherlandsworldwide.nl/digid-abroad/collect-code-netherlands
https://www.digid.nl/en
https://digid.nl/en/inloggen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/benefits/how_do_benefits_work/i_want_to_apply_for_a_benefit/i_want_to_apply_for_a_benefit
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
https://www.digid.nl/en/apply-or-activate-digid/authorisation

