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Jövedelemigazolás 2018 
Minősített külföldi adófizető
EU / EGT – kérdőív

 Mi célt szolgál ez a nyomtatvány?

Adja meg ezen a kérdőíven az összes olyan jövedelmét, amely után 
nem Hollandiában fizet adót. Erre a jövedelemigazolásra szüksége 
van ahhoz, hogy minősített külföldi adófizetőként tehessen 
jövedelemadó bevallást. Minősített külföldi adófizetőnek számít az, 
aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 – Ön az Európai Unió valamelyik országában, vagy Lichtensteinben, 
Norvégiában, Izlandon, Svájcban, Bonairén, Sint Eustasiuson, 
Sabán lakik.

 – Ön a jövedelmének legalább 90 %-a után Hollandiában adózik.
 – Ön be tud nyújtani egy jövedelemigazolást, melyet a lakóhelyéül 
szolgáló ország adóhivatala állított ki.

További információ a jövedelemigazolásról, valamint arról, 
hogy milyen következményekkel jár, ha ön minősített külföldi 
adófizetőnek számít, a Tudnivalók részben olvasható.

Kitöltés és beküldés
Töltse ki a kérdőívet, és írassa alá a lakóhelyéül szolgáló ország 
Adóhivatalával. Ezután küldje a kérdőívet a következő címre:

Belastingdienst / Kantoor buitenland 
Postbus 2577 
6401 DB Heerlen

Figyelem!
A kérdőívet csak akkor vesszük figyelembe, ha el van látva az ön 
lakóhelyéül szolgáló ország Adóhivatalának a pecsétjével. Másolat 
beküldésének nincs értelme!

1 Adóév, amelyre az igazolás vonatkozik

Mely adóévre érvényes ez az 
igazolás? 2 0 1 8

2 Az ön személyes adatai

2a Név és utónév(nevek) kezdőbetűi

BSN szám Születési idő

Nyilvántartási szám a lakóhelyéül 
szolgáló országban

Lakcím (utca, házszám)

Irányítószám és helység

Lakóhelyéül szolgáló ország

3 Aláírás

Hely

Dátum

Aláírás  
Írjon a vonalakkal behatárolt  
területre.

blanco veld



01
 0

59
 8

1 
02

02 / 02

*010598102*
0 1 0 5 9 8 1 0 2

Írja be ide a BSN számát.

Jövedelemigazolás 2018
Minősített külföldi adófizető

4 Jövedelmek, melyek nem esnek holland adókivetés alá

4a Vállalkozásból származó nyereség €

4b Bér és táppénzek €

4c Borravalók és egyéb jövedelmek €

4d Általános öregségi nyugdíj, nyugdíj, és más ellátások €

4e Életjáradék megváltása €

4f Nemzetközi szervezetnél való munkavállalásból származó 
mentesített jövedelmek €

4g Mentesített nyugdíj az Európai Uniótól €

4h Egyéb munka eredménye €

4i Tulajdon rendelkezésre bocsátásából származó haszon €

4j Élettársi eltartási járadék és ennek megváltási összegei €

4k Periodikus segélyek és ezek megváltási összegei €

4l Egyéb jövedelmek €

4m Adja össze a 4a-tól 4l-ig felsorolt összegeket €

4n Tömegközlekedési levonási tétel €

4p Vonja le 4m-ből 4n-t. Az 1-es boksz összesítése €

4q Jelentékeny érdekből származó előny €

4r Az ön nyeresége megtakarításokból és befektetésekből. Olvassa el a tájékoztatást a 4r kérdéshez. €

4s Adja össze a 4p-nél, 4q-nál és 4r-nél felsorolt összegeket. Összes jövedelem, melyre  
Hollandiában nem vetnek ki adót €

5 Külföldi adóhivatal igazolása

Írassa alá ezt az igazolást a lakóhelyéül szolgáló ország adóhivatalával.

Külföldi adóhivatal neve és címe

Ezúton igazoljuk, hogy:
1 nevezett adóköteles személy a 2018-ös évben államunkban lakott;
2 a kitöltött jövedelmi adatok nem állnak ellentmondásban a nálunk eddig ismert adatokkal.

Hely

Dátum Pecsét 
helye

Aláírás 
Írjon a vonalakkal behatárolt 
területre.

blanco veld
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