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Ienākumu deklarācija 
par 2018. gadu 
Atbilstīgie ārzemju nodokļu maksātāji
ES/EEZ veidlapa

 Kādēļ šī veidlapa?

Šajā apkopojumā aizpildiet ienākumus, kuri Nīderlandē nav apliekami 
ar nodokli. Šī ienākumu deklarācija Jums ir vajadzīga lai deklarētu 
ienākumus kā atbilstīgam ārzemju nodokļu maksātājam. Atbilstīgiem 
ārzemju nodokļu maksātājiem ir piemērojami sekojoši nosacījumu:

 – Jūs dzīvojat ES dalībvalstī, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Islandē, Šveicē, 
Bonairē, Sintēstatiusā [Sint Eustatius] vai Sabā.

 – Jūsu ienākumi tiek minimāli par 90% apliekami Nīderlandē.
 – Jūs varat iesniegt ienākumu deklarāciju no tās valsts Ienākumu 
dienesta, kurā Jūs dzīvojat.

Papildus informāciju par šo ienākumu deklarāciju un nodokļu 
maksāšanas sekām atbilstīgiem ārzemju nodokļu maksātājiem Jūs 
varat izlasīt paskaidrojumā.

Aizpildīšana un nosūtīšana
Aizpildiet šo veidlapu un saņemiet Ienākumu dienesta parakstu tajā 
valstī, kurā Jūs dzīvojat. Pēc tam sūtiet veidlapu uz sekojošu adresi:

Belastingdienst/Kantoor buitenland 
Postbus 2577 
6401 DB Heerlen

Uzmanību!
Mēs izskatīsim tikai tās veidlapas, uz kurām būs tās valsts Ieņēmumu 
dienesta oriģināls zīmogs, kurā Jūs dzīvojat. Tādējādi Jūs nevarat sūtīt 
kopiju!

1 Taksācijas gads, uz kuru attiecas šī deklarācija

Uz kuru gadu atteicas šī  
deklarācija? 2 0 1 8

2 Jūsu dati

2a Iniciāls (iniciāli) un uzvārds

Personas kods (BSN) Dzimšanas datums

Reģistrācijas numurs valstī  
kurā Jūs dzīvojat
Dzīvesvietas adrese 
(iela, mājas numurs)

Pasta indekss un vieta

Dzīvesvietas valsts

3 Paraksts

Vieta

Datums

Paraksts  
Parakstieties iekš izraudzītā  
laukuma

blanco veld
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Ierakstiet šeit savu personas kodu (BSN)

Ienākumu deklarācija par 2018. gadu
Atbilstīgie ārzemju nodokļu maksātāji

4 Nīderlandē neapliekamie ienākumi

4a Ienākumi no uzņēmuma darbības €

4b  Alga un slimības pabalsts €

4c Dzeramnauda un citi ienākumi €

4d Valsts pensija (pēc AOW likuma), pensija un citi pabalsti €

4e Mūža rentes izpirkuma summa €

4f Neapliekami ienākumi no darba starptautiskajā organizācijā €

4g Neapliekama pensija no ES €

4h Pārēja darba rezultāti €

4i Rezultāts no īpašumu sniegšanas €

4j Alimenti dzīvesbiedram un to vienreizējais maksājums €

4k Periodiski pabalsti un to vienreizējie maksājumi €

4l Pārējie ienākumi €

4m Saskaitiet: 4a līdz 4l €

4n Atskaitījums par sabiedriskā transporta lietošanu €

4p Atskaitiet: 4m mīnuss 4n. Kopā box 1 €

4q Atvieglojums par būtisko līdzdalību akciju sabiedrībā €

4r Peļņa no uzkrājumiem un ieguldījumiem. Skatīt jautājuma 4r skaidrojumu. €

4s Saskaitiet: 4p pluss 4q pluss 4r. Nīderlandē neapliekama ienākumu kopsumma €

5 Paziņojums no ārzemju ienākumu dienesta

Iesniedziet šo deklarāciju parakstam ienākumu dienestā valstī, kurā dzīvojat.

Ārzemju ienākumu dienesta 
nosaukums un adrese

Ar šo apliecinu, ka
1 minētais nodokļu maksātais dzīvoja mūsu valstī 2018. gadā;
2 Iesniegtie informācijas dati par ienākumiem neatšķiras no datiem kuri jau līdz šim brīdim mums bija zināmi.

Vieta

Datums Zīmogs

Paraksts  
Parakstieties iekš izraudzītā 
laukuma

blanco veld


		Kādēļ šī veidlapa?
	Aizpildīšana un nosūtīšana

	1	Taksācijas gads, uz kuru attiecas šī deklarācija
	2	Jūsu dati
	3	Paraksts
	4	Nīderlandē neapliekamie ienākumi
	5	Paziņojums no ārzemju ienākumu dienesta

	2: 
	0: 
	1: 
	date01: 
	d: 
	m: 
	y: 

	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: [LVA	Latvija]
	BSN: 

	3: 
	0: 
	date02: 
	d_F: 
	m_F: 
	y_F: 


	blanco: 
	1: 
	2: 

	4: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 



