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Acestea sunt site-urile relevante care vă ajută să solicitați de la 

Administrația fiscală indemnizația pentru asistența medicală 

Am trecut în revistă informațiile relevante ale site-urilor guvernamentale. 
 

  

 

 

 

 

Întrebări legate de indemnizația pentru asistența medicală 
Pentru întrebări legate de indemnizația pentru asistența medicală, puteți apela la Administrația Fiscală 

pentru beneficiarii din Străinătate (Belastingtelefoon Buitenland). Se răspunde la întrebări în neerlandeză, 

engleză sau germană. Număr de telefon: +31 (0) 55 5385385. 

 

Lucrătorii internaționali cu asigurare de sănătate neerlandeză pot solicita o indemnizație 

pentru asistența medicală. 
Site-ul administrației publice conține informații cu privire la indemnizația pentru asistența medicală și 

condițiile acesteia. Site-ul este disponibil numai în limba neerlandeză.  

 

Pentru solicitarea unei indemnizații pentru asistență medicală, este necesar un DigiD 
Un DigiD este de departe instrumentul cel mai practic dacă doriți să solicitați o indemnizație pentru 

asistența medicală. Cu DigiD, puteți confirma cine sunteți. Îl folosiți pentru a vă înregistra pe site-urile 

autorităților publice neerlandeze, chiar și din străinătate. 

Puteți solicita o indemnizație pentru asistența medicală și fără DigiD. Însă în acest caz, trebuie să aveți 

înregistrată o „adresă de trimitere” (alături de adresa de domiciliu) în RNI (Registrul nerezidenților). Puteți 

solicita apoi, la Telefonul Administrației Fiscale pentru Străinătate, un formular de cerere pentru 

indemnizația pentru asistența medicală (numărul de telefon: +31 (0) 55 5385385). Ei vor trimite acest 

formular la „adresa de trimitere”. Acest formular este disponibil numai în limba neerlandeză. 

 

Site util pentru solicitarea unui DigiD 
Pe Site-ul Nederland Wereldwijd vi se explică cum puteți solicita un DigiD. Aceste informații sunt 

disponibile în engleză, germană, spaniolă și franceză. 

Ulterior, puteți solicita un cod de activare pentru DigiD. Puteți face acest lucru cu ajutorul unui apel video. 

De asemenea, puteți primi codul de activare la 1 din cele 13 municipalități din Țările de Jos. Atât pentru 

apelul video, cât și pentru primirea codului de activare, aveți nevoie de o programare. 

Cu codul de activare, puteți activa DigiD pe DigiD.nl sau în aplicație. 

 

  

Indemnizația pentru asistența medicală vă ajută să plătiți contribuția pentru asigurarea de sănătate. 

Dreptul la indemnizație medicală depinde, printre altele, de venitul dumneavoastră anual și de 

proprietățile dumneavoastră. Veți solicita indemnizația de pentru asistența medicală la Administrația 

fiscală. Pentru aceasta, aveți nevoie de un DigiD. Găsiți mai jos câteva site-uri și autorități. Dacă dați „Ctrl” 

click pe textul subliniat puteți accesa site-ul în cauză. 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zorgtoeslag/content/zorgtoeslag-andere-nationaliteit
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-netherlands
https://www.digid.nl/en
https://digid.nl/en/inloggen
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Solicitarea indemnizației pentru asistența medicală se poate face numai printr-un site 

neerlandez.  
Veți găsi explicații cu privire la indemnizația pentru asistența medicală pe site-ul Administrației fiscale. 

Aceste informații sunt disponibile (și) în engleză. 

Solicitarea indemnizației pentru asistența medicală se poate face numai printr-un site al Administrației 

fiscale în limba neerlandeză. Doriți să rugați pe cineva să vă ajute cu solicitarea indemnizației pentru 

asistența medicală? În acest caz, puteți împuternici pe cineva. Pe DigiD.nl se explică cum se poate face 

acest lucru.  

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.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
https://www.digid.nl/en/apply-or-activate-digid/authorisation

