Izjava o dohodkih v letu 2021
Za upravičenega davčnega
zavezanca iz tujine
EU/EER obrazec
Prečo tento formulár?
Na tem obrazcu navedite dohodke, ki na Nizozemskem niso
obdavčeni. To izjavo o dohodkih potrebujete, če delate davčno
prijavo kot davčni zavezanec iz tujine. Upravičeni davčni zavezanec iz
tujine ste, če:
– Živite v eni izmed držav EU ali v Lichtensteinu, na Norveškem, v
Islandiji, Švici, na Antilih (Bonaire, Sint Eustatius ali Saba).
– Je vaš dohodek vsaj za 90% obdavčen na Nizozemskem.
– lahko predložite izjavo o dohodkih, ki jo izda davčna uprava v
državi, kjer živite.
Več o tej izjavi o dohodkih in o posledicah, ki izhajajo iz upravičene
davčne obveznosti iz tujine lahko preberete v pojasnilu.

1

2a

Pozor!
Skrbno natisnite izjavo o prihodkih. Poskrbite, da bodo vsi
podatki, predvsem črtna koda, čitljivi in v celoti vidni na
natisnjenem dokumentu. Če oddate tiskan dokument z
nečitljivimi ali nepopolnimi podatki, to lahko botruje zamudi
v obdelavi vaše prijave. V primeru vračila boste morali tako
dlje čakati na svoj denar.

Davčno leto, za katero velja izjava
Za katero davčno leto velja ta
izjava?

2

Izpolnite in pošljite
Izpolnite obrazec in ga dajte podpisati davčni upravi v državi,
kjer prebivate. Potem pošljite obrazec na naslov:
Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland
Postbus 2577, 6401 DB Heerlen, the Netherlands

2 0 2 1

Vaši podatki
Začetnice imena in priimek
BSN

Datum rojstva

V državi bivanja registriran
pod številko
Naslov (ulica, hišna številka)
Poštna številka in kraj

SVK

Država
3

Slovensko

Podpis
Kraj

IB 059 - 1Z11FOL SLV

Podpis
v notranjosti pravokotnika

*010591101*
0 1 0 5 9 1 1 0 1

01 059 11 01

Datum

Tukaj vpišite svoj BSN

02 od 02

Izjava o dohodkih v letu 2021

Za upravičenega davčnega zavezanca iz tujine

4

Dohodki, ki na Nizozemskem niso obdavčeni

4a

Poslovni dobiček

€

4b

Plača in nadomestila za bolniško

€

4c

Napitnine in drugi dohodki

€

4d

Starostna pokojnina, pokojnina in druge denarne podpore

€

4e

Odkupnine za življenjsko zavarovanje

€

4f

Neobdavčeni dohodki za zaposlene v mednarodni organizaciji

€

4g

Neobdavčena pokojnina v EU

€

4h

Prejemki iz ostalega dela

€

4i

Prejemki iz oddajanja v najem

€

4j

Preživnina od partnerja in odkupnine zanjo

€

4k

Redne podpore in odkupnine zanje

€

4l

€
Drugi dohodki
																
Vsota od 4a do 4l																		

4m

+
€
€

4p

Stroški za javni prevoz

Razlika 4m-4n. V box 1 za obdavčen dohodek

4q

Dobiček iz delnic (dividend)

€

4r

€
Vaš dobiček iz varčevanja in naložbe. Preberite pojasnilo pri vprašanju 4r.
																										
€
Vsota 4p plus 4q plus 4r. To so vsi dohodki, ki na Nizozemskem niso obdavčeni

4s
5

–

€

+

Izjava davčne uprave v tujini
To izjavo naj podpiše davčna uprava države, kjer živite.
Ime in naslov davčne uprave
v tujini

Tukaj potrjujemo, da :
1 je zgoraj imenovani davčni zavezanec leta 2021 prebival v naši državi;
2 podatki o zaključenih dohodkih niso v nasprotju s podatki, ki jih poznamo do sedaj.
Kraj
Datum

Žig

Podpis
V notranjosti pravokotnika
01 059 11 02

4n

*010591102*
0 1 0 5 9 1 1 0 2

