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Udział w sesji jest bezpłatny 

świadczenia rodzinne dla dzieci, które mieszkają poza Belgią  

- warunki, gdzie należy składać wnioski, do kogo po pomoc.  

- co w przypadku gdy każdy z rodziców pracuje w dwóch różnych krajach UE, a dzieci   

mieszkają w trzecim kraju UE? Jakie świadczenia rodzinne przysługują?  

- członkowie mojej rodziny mieszkają w różnych krajach UE. Gdzie mogę ubiegać się o 

świadczenia rodzinne?  

- przysługują mi świadczenia rodzinne w dwóch różnych krajach dla tego samego członka 

rodziny i za ten sam okres. Czy mogę otrzymać świadczenia z obu krajów? 

 

belgijskie świadczenia chorobowe i inwalidzkie w świetle przepisów unijnych  

- prawo do świadczeń,  

- ochrona praw nabytych w innym kraju UE,  

- prawo do przenoszenia (transferu) świadczeń z Belgii do Polski lub z Polski do Belgii,  

- gdzie można ubiegać się o rentę inwalidzką, jeśli przed nabyciem do niej prawa mieszkało się 

w kilku krajach UE?  

- Co stanie się z rentą, w przypadku wyjazdu za granicę (do innego kraju UE)?  

 

emerytury w świetle przepisów europejskich 

- prawo do emerytury a zatrudnienie w kilku krajach członkowskich (Polska, Belgia,...) 

- co dzieje się ze składkami emerytalnymi odprowadzanymi w różnych krajach?  

- prawo do emerytur z różnych krajów członkowskich a wiek emerytalny  

- gdzie należy złożyć wniosek o emeryturę, jeśli pracowało się w więcej niż jednym kraju UE?  

- czy prawo do emerytury można przenosić z kraju do kraju? 

 

Podatek dochodowy 

- pracuję w Belgii a moja rodzina (dzieci, współmałżonek) przebywa w Polsce – w którym kraju 

mam obowiązek składania zeznań podatkowych? 

- w Polsce posiadam nieruchomość na własność. Czy mam obowiązek wykazania tej 

nieruchomiości w zeznaniu podatkowym?  

- czy kredyt hipoteczny zaciągnięty w Polsce można odliczyć od podatku w Belgii? 

- rezydencja podatkowa 

- pracuję w Belgii i otrzymuję emeryturę z Polski – który kraj ma prawo do opodatkowania 

mojej emerytury? 


