Keel: eesti keel

Sissetuleku tõend 2017

Kvalifitseerunud välismaalasest
maksukohuslase
EL/EMR-vorm
Milleks käesolev vorm?
Käesoleval vormil pange kirja sissetulekud, mis ei ole Hollandis
maksustatud. Teil on seda sissetuleku tõendit vaja kui te esitate
tuludeklaratsiooni kui kvalitseerunud välismaalasest
maksukohuslane. Kvalitseerunud välismaisest maksukohuslasele
kehtivad järgmised nõuded:
– Te elate EL-i riigis, Liechtensteinis, Norras, Islandil, Šveitsis,
Bonairel, Sint Eustatiusel või Sabal.
– Teie sissetulek on vähemalt 90% ulatuses Hollandis maksustatud.
– Te esitate oma elukohariigi maksuameti sissetuleku tõendi.
Täiendavat informatsioon käesoleva sissetuleku tõendi kohta
ning kvalifitseerunud välismaise maksukohuslase kohta leiate
selgitusest.
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Pange tähele!
Printige oma kasumiaruanne hoolikalt välja. Jälgige, et kõik
andmed, sealhulgas triipkood oleksid väljatrükil selgelt ja täies
mahus nähtavad. Ebaselge või mittetäielik väljatrükk tekitab
teie deklaratsiooni käsitlemisel viivitusi. Tagasimakse korral
tuleb teil sel juhul kauem oma raha oodata.

Maksuaasta, mille kohta tõend kehtib
Millise maksaasta kohta
te vormi täidate
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Täitmine ja saatmine
Täitke käesolev vorm ning laske see oma elukohariigi
maksuameti poolt allkirjastada. Saatke vorm seejärel aadressile:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
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Teie andmed
Eesnime(d) ja perekonnanimi
Isikukood

Sünnikuupäev

Elukohariigi registreerimisnr.
Aadress
(tänav, majanumbre)
Indeks ja kohanimi

EST

Elukohariik
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Eesti

Allkiri
Kohanimi

IB 059 - 1Z72FOL EST

Allkiri
Kirjutage ruudu sisse.

*010597201*
0 1 0 5 9 7 2 0 1

01 059 72 01

Kuupäev

Kirjutage siia oma isikukood
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Sissetulekud, mis ei ole Hollandis maksustatud

4a

Kasum ettevõttest

€

4b

Palk ja haigusrahad

€

4c

Jootrahad ja muud sissetulekud

€

4d

AOW, pension, muud toetused

€

4e

Ühekorded pensioni väljamaksed

€

4f

Rahvusvahelise organisatsiooni töötaja maksuvabad
sissetulekud

€

4g

EL-i maksuva pension

€

4h

Resultaat muu töö eest

€

4i

Tulu vara kasutada andmise eest

€

4j

Partneralimendid või nende ühekordne väljamakse

€

4k

Perioodilised toetused või nende ühekordsed väljamaksed

€

4l

€
Muu töö eest saadud tulu
																
Liidke 4a kuni 4l kokku																

4m

+
€
€

4p

Ühiskondliku transpordi mahaarvestus

Arvestage maha: 4m miinus 4n. Kokku

4q

Arvestatava osaluse kasum

€

4r

€
Teie kasum hoiustelt ja investeeringutelt. Lugege punkti 4r selgitust.
																										
€
Liitke kokku: 4p pluss 4q pluss 4r. Sissetulek kokku, mis ei olnud Hollandis Maksustatud

4s
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–

€

+

Välismaa maksuameti kinnitus
Laske käesolev tõend allkirjastada teie elukohariigi maksuameti poolt.
Välismaise maksuameti nimi
ja aadress

Siinkohal kinnitame, et:
1 Ülalnimetatud maksukohuslasest isik elas 2017 meie riigis;
2 Teie sissetuleku kohta esitatud andmed ei ole vastuolus siiani meile teadaolevate andmetega.
Kohanimi
Kuupäev

Tempel

Allkiri
Kirjutage ruudu sisse.
01 059 72 02

4n

*010597202*
0 1 0 5 9 7 2 0 2

