Belastingdienst

Inkomensverklaring 2015
Kwalificerende
buitenlandse belastingplichtige
EU/EER-formulier
Waarom dit formulier?
Op dit overzicht vult u de inkomsten in, die niet in Nederland
belast zijn. U hebt deze inkomensverklaring nodig als u aangifte
doet als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Voor de
kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen gelden de
volgende voorwaarden:
– U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland,
Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
– Uw inkomen is minimaal voor 90% belast in Nederland.
– U kunt een inkomensverklaring overleggen van de
Belastingdienst van uw woonland.

Invullen en opsturen
Vul het formulier in en laat het ondertekenen door de Belastingdienst
van uw woonland. Stuur daarna het formulier naar:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen

Meer informatie over deze inkomensverklaring en de gevolgen van
kwalificerende buitenlandse belastingplicht leest u in de toelichting.

1

Belastingjaar waarvoor de verklaring geldt
Voor welk belastingjaar geldt
deze verklaring?					

2
2a

Let op!
Alleen als formulier is voorzien van de originele stempel van de
Belastingdienst van uw woonland nemen wij het formulier in
behandeling. U kunt dus geen kopie opsturen!

2 0 1 5

Uw gegevens
Voorletter(s) en naam
Burgerservicenummer				

		Geboortedatum

–

–

Registratienummer woonland
Woonadres (straat, huisnummer)
Postcode en plaats					

- Selecteer het land -

Woonland
3



Ondertekening
Plaats
–

IB 059 - 1Z52FOL 

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									

*010595201*
0 1 0 5 9 5 2 0 1

–

01 059 52 01

Datum								

Vul hier uw burgerservicenummer in

4

02 van 02

Inkomsten die niet in Nederland belast zijn

4a

Winst uit onderneming											 €

4b

Loon en ziektewetuitkeringen									 €

4c

Fooien en andere inkomsten									 €

4d

AOW, pensioen en andere uitkeringen							 €

4e

Afkoopsommen lijfrente										 €

4f

Vrijgestelde inkomsten als werknemer bij een
€
internationale organisatie										

4g

Vrijgesteld pensioen van de EU									 €

4h

Resultaat uit overig werk										 €

4i

Resultaat uit het beschikbaar stellen van bezittingen				

4j

Partneralimentatie en afkoopsommen daarvan					 €

4k

Periodieke uitkeringen en afkoopsommen daarvan				

4l

Overige inkomsten												 €
																
Tel op: 4a t/m 4l																		

€

+


€
€

4p

Reisaftrek openbaar vervoer

Trek af: 4m min 4n. Totaal box 1.

4q

Voordeel uit aanmerkelijk belang

€

4r

€
Uw aandeel in de bezittingen min schulden x 0,04
																										
€
Tel op: 4p plus 4q plus 4r. Totaal inkomsten die niet belast zijn in Nederland

4n

4s
5

–

€

+

Verklaring buitenlandse belastingdienst
Laat deze verklaring ondertekenen door de belastingdienst van het land waar u woont.
Naam en adres buitenlandse
belastingdienst

Hiermee wordt bevestigd dat:
1 de genoemde belastingplichtige persoon in het jaar 2015 in onze staat woonachtig was;
2 de ingevulde gegevens overeenkomen met wat bij ons bekend is over het inkomen.
Plaats
Datum								

–

–

Stempel

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									

*010595202*
0 1 0 5 9 5 2 0 2



01 059 52 02

4m

€

