Språk: norrønt

Næringsoppgave 2017

Kvalifiserende utenlandsk skattyter
EU/EØS skjema

Hvorfor dette skjema?
I denne oversikten fyller du ut inntektene, som ikke er beskattet i
Nederland. Du trenger denne næringsoppgave hvis du sender inn
selvangivelsen som kvalifiserende utenlandsk skattyter.
Du er kvalifiserende utenlandsk skattyter hvis du oppfyller de
følgende vilkårene:
– Du bor i et EU-land, i Liechtenstein, Norge, Island, Sveits, på
Bonaire, St. Eustatius eller Saba.
– Inntektene dine er minimalt 90% beskattet i Nederland.
– Du kan fremlegge en næringsoppgave fra skattemyndighetene
i bostedslandet.
Vennligst les rettledningen for flere opplysninger om denne
næringsoppgaven og konsekvensene av kvalifiserende
utenlandsk skatteplikt.
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Obs!
Skriv ut inntektserklæringen din med omsorg. Legg merke til at
alle data, inkludert strekkoden, er tydelige og fullstendig synlige på
utskriften. Et utskrift med uklare eller ufullstendige data resulterer
i en forsinkelse i behandlingen av erklæringen din. I tilfelle av refusjon
må du vente lenger på pengene dine.

Skatteåret som oppgaven gjelder
Hvilket skatteår gjelder denne
oppgaven?
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Fylle ut og sende inn
Fyll ut skjemaet og få satt en underskrift av Skatteetaten i
bostedslandet og send deretter dette skjemaet inn til
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
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Dine opplysninger
Fornavn (initialer) og etternavn
Personnummer

Fødselsdato

Personnummer i bostedsland
Adresse (gate, husnummer)
Postnummer og poststed

NOR

Bostedsland
3

Norge

Underskrift
Sted

IB 059 - 1Z72FOL NOR

Underskrift
Vennligst skriv innenfor rammen.

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

01 059 72 01

Dato

02 av 02

Fyll ut personnummeret ditt her.

4

Inntekter som ikke er beskattet i Nederland

4a

Utbytte fra foretak

€

4b

Lønn og sykepenger

€

4c

Drikkepenger og andre ytelser

€

4d

Alderdomstrygd, pensjon og andre ytelser

€

4e

Tilbakekjøpsum livrente

€

4f

Fritak med hensyn til skatt på inntekt utbetalt fra
internasjonale organisasjoner

€

4g

Fritak med hensyn til skatt på pensjon utbetalt av EU

€

4h

Inntekt fra annen næring

€

4i

Inntekt fra eiendommer stilt til disposisjon

€

4j

Partnerbidrag og frikjøp fra partnerbidrag

€

4k

Periodiske utbetalinger og frikjøp fra periodiske utbetalinger

€

4l

€
Øvrige inntekter
																
Legg sammen 4a t/m 4l																

4m

+
€
€

4p

Reisefradrag kollektiv transport

Trekk fra: am minus 4n: totalt box 1

4q

Fordeler fra en betydelig interesse

€

4r

€
Din fordel fra sparing og investeringer. Les redegjørelse ved spørsmål 4r.
																										
€
Legg sammen: 4p pluss 4q pluss 4r. Den totale inntekten som ikke er beskattet i Nederland

4s
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–

€

+

Oppgave utenlandsk skatteetat
Vennligst ha denne oppgaven skrevet under av skatteetaten i bostedslandet ditt.
Navn og adresse
utenlandsk skatteetat

Med dette bekreftes at:
1 Ovennevnte avgiftspliktige person var bosatt i staten vår i 2017;
2 De utfylte opplysninger stemmer overens med det som er kjent hos oss med hensyn til inntekt.
Sted
Dato

Stempel

Underskrift
Vennligst skriv innenfor rammen.
01 059 72 02

4n

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

