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Tulotodistus 2018 
Kvalifioitu ulkomaalainen 
verovelvollinen
EU/ETY-lomake

 Tämän lomakkeen tarkoitus

Tällä lomakkeella ilmoitetaan tulot, joita ei veroteta Alankomaissa. 
Tarvitset tämän tulotodistuksen, jos teet veroilmoituksen 
kvalifioituna ulkomaalaisena verovelvollisena. Kvalifioidun 
ulkomaalaisen verovelvollisen on täytettävä seuraavat edellytykset:

 – Asut EU-maassa, Liechtensteinissa, Norjassa, Islannissa, Sveitsissä, 
Bonairella, Sint Eustatiuksella tai Sabassa.

 – Vähintään 90:tä prosenttia tuloistasi verotetaan Alankomaissa.
 – Voit esittää asuinmaasi veroviranomaisen antaman 
tulotodistuksen.

Lomaketta koskevissa lisätiedoissa kerrotaan tarkemmin tästä 
tulotodistuksesta ja kvalifioidun ulkomaalaisen verovelvollisuuden 
seurauksista.

Lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen
Täytä lomake ja pyydä siihen asuinmaasi veroviranomaisen 
allekirjoitus. Lähetä lomake sitten osoitteeseen:

Belastingdienst/Kantoor buitenland 
Postbus 2577 
6401 DB Heerlen

Huom!
Lomake otetaan käsiteltäväksi vain, jos siinä on asuinmaasi 
veroviranomaisen alkuperäinen leima. Älä siis lähetä kopiota!

1 Verovuosi, jota todistus koskee

Mitä verovuotta tämä todistus 
koskee? 2 0 1 8

2 Henkilötiedot

2a Etunimien alkukirjaimet 
ja sukunimi 

Henkilötunnus (BSN) Syntymäaika

Rekisteröintinumero asuinmaassa

Lähiosoite (katu ja numero)

Postinumero ja -toimipaikka 

Asuinmaa

3 Allekirjoitus

Paikka

Päiväys

Allekirjoitus  
Merkitse allekirjoitus 
kehysten sisään.
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Merkitse tähän BSN-numerosi.

Tulotodistus 2018
Kvalifioitu ulkomaalainen verovelvollinen

4 Tulot, joita ei veroteta Alankomaissa

4a Yritystoiminnasta saatu voitto €

4b Palkka ja sairauspäivärahat €

4c Juomarahat ja muut tulot €

4d Kansaneläke, työeläke ja muut sosiaalietuudet €

4e Kertasuorituksena maksettu elinkorko €

4f Kansainvälisen järjestön työntekijän verosta vapautetut tulot €

4g Verosta vapautettu EU:n eläke €

4h Muut ansiotulot €

4i Tulot omaisuuden käyttöönasettamisesta €

4j Puolison elatusapu tai sen maksu kertasuorituksena €

4k Toistuvat etuudet tai niiden maksu kertasuorituksina €

4l Muut tulot €

4m Laske yhteen kohdat 4a–4l. €

4n Julkisen liikenteen matkavähennys €

4p Laske erotus 4a – 4n. Osio 1 yhteensä €

4q Merkittävästä omistusosuudesta saatu tulo €

4r Säästöistä ja sijoituksista saatu hyöty. Lue kohdan 4r ohjeet. €

4s Laske summa 4p + 4q + 4r. Tulot, joita ei veroteta Alankomaissa, yhteensä €

5 Ulkomaiden veroviranomaisen vakuutus

Pyydä tähän todistukseen asuinmaasi veroviranomaisen allekirjoitus.

Ulkomaiden veroviranomaisen
nimi ja osoite

Vakuutamme, että:
1 edellä mainittu verovelvollinen asui vuonna 2018 valtiossamme
2 ilmoitetut tulotiedot eivät ole ristiriidassa tähän mennessä saamiemme tietojen kanssa.

Paikka

Päiväys Leima

Allekirjoitus  
Merkitse allekirjoitus 
kehysten sisään.
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