Språk: svenska

Intyg om uppgiven
inkomst 2018

Kvalificerande utländska skattskyldiga
EU/ESS-blankett
Varför denna blankett?
I denna översikt ska du fylla i de inkomster som inte beskattas i
Nederländerna. Detta intyg om uppgiven inkomst behöver du när du
ska deklarera som kvalificerande utländsk skattskyldig. För
kvalificerande utländska skattskyldiga gäller följande villkor:
– Du bor i ett EU-land, Liechtenstein, Norge, Island eller Schweiz eller
på Bonaire, Sint Eustatius eller Saba.
– Din inkomst beskattas till minst 90 % i Nederländerna.
– Du kan lämna in ett intyg om uppgiven inkomst från Skatteverket i
ditt hemland.
Mer information om detta intyg om uppgiven inkomst och
konsekvenserna för kvalificerande utländsk skattskyldighet hittar
du i upplysningarna.
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Dina uppgifter
Initialer och efternamn
Nederländskt
socialförsäkringsnummer
Registreringsnummer i landet där
du bor
Bostadsadress (gatunamn,
husnummer)
Postnummer och ort

Födelsedatum

SWE

Hemland
3

OBS!
Skriv ut ditt inkomstintyg med omsorg. Se till att alla uppgifter,
bland annat streckkoden, syns tydligt och har skrivits ut helt och
hållet. En utskrift med otydliga eller ofullständiga uppgifter leder
till en fördröjning av handläggningen av din deklaration. Om du har
rätt till återbetalning måste du i så fall vänta längre på dina pengar.

Skatteår som intyget gäller för
För vilket skatteår gäller
detta intyg?
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Fyll i och skicka in
Fyll i blanketten och be Skatteverket i ditt hemland att underteckna
den. Skicka sedan blanketten till:
Belastingdienst/Kantoor buitenland (Skatteverket/Utlandskontoret)
Postbus 2577
6401 db Heerlen

Sverige

Underskrift
Ort
Datum

01 059 81 01

IB 059 - 1Z81FOL ZWE

Underskrift
Skriv i rutan.

*010598101*
0 1 0 5 9 8 1 0 1

Fyll i ditt nederländska socialförsäkringsnummer här
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4

Inkomster som inte beskattas i Nederländerna

4a

Intäkter ur företagsverksamhet

€

4b

Lön och sjukersättning

€

4c

Dricks och andra inkomster

€

4d

(Ålders)pension och andra bidrag

€

4e

Engångsbelopp ur livränta

€

4f

€

4g

Skattefri inkomst för arbetstagare inom internationella
organisationer
Skattefri pension från EU

4h

Resultat av övrigt arbete

€

4i

Resultat av upplåtelse av egendom

€

4j

Partnerunderhåll och engångsbelopp för sådant

€

4k

€
Regelbundna bidragsutbetalningar och engångsbelopp
för sådana
€
Övriga inkomster
																
Addera: 4a t.o.m. 4l																

4l
4m

€

+
€
€

4p

Resekostnader kollektivtrafik

Subtrahera 4m minus 4n. Totalbelopp för Box 1.

4q

Förmåner av väsentligt aktieinnehav

€

4r

€
Din fördel från sparande och investering. Läs förklaringen vid fråga 4r.
																										
€
Addera 4p plus 4q plus 4r. Totala inkomster som inte beskattas i Nederländerna

4s
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–

€

+

Intyg av det utländska Skatteverket
Be Skatteverket i det land där du bor att underteckna detta intyg.
Namn och adress till det
utländska Skatteverket

Härmed intygas att:
1 den nämnda skattskyldiga personen under år 2018 bodde i denna stat
2 de ifyllda inkomstuppgifterna är inte motstridiga med de uppgifter som hittills är kända hos oss.
Ort
Datum

Stämpel

Underskrift
Skriv i rutan.
01 059 81 02

4n

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

