CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT REGULACJI ET?
Masz jeszcze jakieś pytania lub nie jesteś pewien, czy w Twojej sytuacji kwalifikujesz się do
skorzystania z regulacji ET?
Oczywiście chętnie Ci pomożemy. Zapytaj swojego specjalistę ds. klientów.

WYŻSZE WYNAGRODZENIE NETTO?
ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULACJĄ DOTYCZĄCĄ
KOSZTÓW EKSTERYTORIALNYCH
[REGULACJA ET].

WIJ GELOVEN
STERK IN
VERANDERING

Mieszkasz za granicą i czasowo pracujesz w Holandii? W takim
przypadku możesz skorzystać z regulacji dotyczącej kosztów
eksterytorialnych.
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PRZYKŁAD OBLICZENIA
Korzyści, wynikające z korzystania z regulacji ET mogą być różne w zależności od
sytuacji osobistej pracownika. Poniżej podajemy 2 przykłady, które pokazują ile wynosi
wynagrodzenie netto dzięki korzystaniu z regulacji ET:
Pracownik tymczasowy pracujący przez 40 godzin tygodniowo ze stawką godzinową € 10,11
korzystając z regulacji ET otrzymuje tygodniowo € 410,46 netto a nie korzystając z tej regulacji
€ 393,74 netto, pierwsze rozwiązanie jest więc korzystniejsze o € 16,72 netto tygodniowo.
Rocznie otrzymuje on więc € 869,44 netto więcej.
Pracownik tymczasowy pracujący przez 40 godzin tygodniowo ze stawką godzinową € 10,22

CO TO JEST REGULACJA ET:

z dodatkiem za pracę w soboty korzystając z regulacji ET otrzymuje € 423,15 netto a nie
korzystając z tej regulacji € 405,16 netto. Korzystanie z regulacji ET jest więc korzystniejsze o
€ 17,99 netto tygodniowo. Rocznie otrzymuje on więc € 935,48 netto więcej.

ET to skrót od słowa „eksterytorialny”. Dosłownie oznacza to: poza obszarem państwa.
Regulacja ET to przepisy przeznaczone dla pracowników mieszkających poza granicami
Holandii i czasowo pracujących w tym kraju. Zgodnie z tymi przepisami mogą oni skorzystać
z nieopodatkowanej rekompensaty dodatkowych kosztów poniesionych z tytułu pobytu w
Holandii. Dzięki temu wynagrodzenie netto jest wyższe.

CZY MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z REGULACJI ET?

CHCĘ SKORZYSTAĆ Z REGULACJI ET
Skorzystanie z regulacji ET jest bardzo proste. Musisz jedynie zawnioskować u Twojego
specjalisty ds. klientów o zaświadczenie o własnym miejscu zamieszkania, resztę załatwia dla
Ciebie firma Flexspecialisten. Istnieje jednak kilka warunków skorzystania z tej regulacji:

Jeśli mieszkasz za granicą i czasowo pracujesz w Holandii to możesz skorzystać z

- Należy ją uprzednio ująć w formie pisemnej

regulacji ET. Dzięki tej regulacji poniesione przez Ciebie dodatkowe koszty zostają zwrócone w

- Wysokość nieopodatkowanej rekompensaty jest ograniczona do wysokości rzeczywiście

formie nieopodatkowanej. Przykładem są koszty dojazdu z i do kraju zamieszkania, podwójne
koszty zakwaterowania czy wyższe koszty utrzymania.

poniesionych kosztów
- Wynagrodzenie po wymianie nie może być niższa niż ustawowe
wynagrodzenie minimalne

Wymianie podlegają następujące składniki warunków zatrudnienia:
- Część wynagrodzenia ustalonego na dany okres
- Ponadustawowe dni urlopowe
- Dodatki za pracę w nieregularnych godzinach i za nadgodziny
- Godziny kompensacyjne

- Wymieniana kwota nie może być wyższa niż 30% rzeczywistego wynagrodzenia
- Wymieniana część wynagrodzenia nie ma wpływu na wysokość podstawy do dodatku za
nadgodziny i dodatku za pracę w nieregularnych godzinach
- Maksymalna wysokość wynagrodzenia przeznaczonego do wymiany oraz
ponadustawowych dni urlopowych wynosi 81% kosztów ET (stopa wymiany 0,81).
Stopa wymiany nie obowiązuje dla dodatków i godzin kompensacyjnych

Wymianie podlegają następujące koszty eksterytorialne:
- Podwójne koszty zakwaterowania

- Kwota nieopodatkowanej rekompensaty lub wartość przydziałów musi być wymieniona
na specyfikacji wynagrodzenia

- Przewóz z i do Holandii

- Za wymienianą część wynagrodzenia nie gromadzi się rezerw

- Dodatkowe koszty utrzymania

- Wymieniana część wynagrodzenia nie jest wliczana do nabywanego prawa do emerytury

