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Výkaz príjmov 2018 
Klasifikovaný zahraničný daňový poplatník
Formulár EÚ/EHP

 Prečo tento formulár?

V tomto prehľade vyplňte Vaše príjmy, ktoré nie sú zdanené 
v Holandsku. Tento výkaz ziskov a strát potrebujete, ak podávate 
daňové priznanie ako klasifikovaný zahraničný daňový poplatník. Pre 
zahraničných daňových poplatníkov platia nasledujúce podmienky:

 – Žijete v štáte EÚ, v Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande, vo 
Švajčiarsku, na ostrovoch Bonaire, Sv. Eustach alebo Saba.

 – Váš príjem je najmenej z 90% zdanený v Holandsku.
 – Môžete predložiť výkaz ziskov a strát podaný na Vašom daňovom 
úrade v domovskej krajine.

Viac informácií o tomto výkaze ziskov a strát a dôsledkoch 
klasifikovanej zahraničnej daňovej povinnosti si prečítate vo 
vysvetlivkách.

Vyplňte a pošlite
Vyplňte formulár a dajte ho podpísať na daňovom úrade 
vo Vašej domovskej krajine. Formulár potom pošlite na adresu:

Belastingdienst/Kantoor buitenland 
[Daňový úrad/pracovisko pre zahraničie] 
Postbus 2577 
6401 DB Heerlen

Viac informácií
Máte ešte otázky? Pozrite si stránku belastingdienst.nl/
internationaal. Alebo zatelefonujte na telefón daňového 
úradu pre zahraničie: +31 555385, ktoré je k dispozícii od 
pondelka od 08.00 do 20:00:00 hod a v piatok 
od 08.00 do 17.00 hod.

1 Zdaňovacie obdobie, za ktoré sa výkaz podáva

Za ktoré zdaňovacie obdobie
sa výkaz podáva? 2 0 1 8

2 Vaše údaje

2a Iniciálka(-y) prvého mena 
a priezvisko

Občianske identifikačné číslo

Registračné číslo v krajine pôvodu

Dátum narodenia

Adresa pobytu (ulica a číslo domu)

PSČ a miesto

Štát bydliska

3 Podpis

Miesto

Dátum

Podpis 
vpisujte do kolónky

blanco veld



01
 0

59
 8

1 
02

02 z 02

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

Sem vyplňte občianske identifikačné číslo

Výkaz príjmov 2018
Klasifikovaný zahraničný daňový poplatník

4 Príjmy, ktoré nie sú zdanené v Holandsku

4a Zisk z podnikania €

4b Mzdy a dávky podľa zákona o nemocenskom poistení €

4c Odmeny a iné príjmy €

4d Zákon o starobnom dôchodku (AOW), dôchodok a iné dávky €

4e Odkupná hodnota doživotnej renty €

4f Oslobodené príjmy zamestnanca v medzinárodnej organizácii €

4g Dôchodok EÚ oslobodený od dane €

4h Výsledok z ostatnej práce €

4i Výsledok z poskytovania/prenajímania vlastného majetku €

4j Výživné na partnera a príslušné odkupné hodnoty €

4k Pravidelné dávky a príslušné odkupné hodnoty €

4l Ostatné príjmy €

4m Spočítajte: 4a. až 4l. €

4n Odpočet cestovných výdavkov za hromadnú dopravu €

4p Odpočítajte: 4m. mínus 4n. Celkom box 1. €

4q Výhody z významného podielu €

4r Váš zisk z úspor a investícií. Prečítajte si vysvetlenie k otázke 4r. €

4s Spočítajte 4p. plus 4q. plus 4r. Celkom príjmy, ktoré nie sú zdanené v Holandsku €

5 Vyhlásenie zahraničného daňového úradu

Dajte toto potvrdenie podpísať daňovému úradu štátu, v ktorom žijete.

Meno a adresa zahraničného
daňového úradu

Týmto potvrdzujeme, že:
1 menovaný daňový poplatník žil v roku 2018 v našom štáte;
2 vyplnené údaje o príjme nie sú v rozpore s údajmi, ktoré nám boli doteraz známe.

Miesto

Dátum Pečiatka

Podpis 
vpisujte do kolónky

blanco veld
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