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Bestem med regnehjelpen i rettledning til selvangivelsen din om du 
er kvalifiserende utenlandsk skattyter. Som kvalifiserende utenlandsk 
skattyter kan du få de samme fradrag, skattefordeler og skattefri 
kapital som beboerne i Nederland kan bruke, som for eksempel 
fradrag for renter av egen bolig med hensyn til din egen 
(utenlandske) bolig.

Oppfyller du alle vilkårene for en kvalifisert utenlandsk skattyter? 
Send inn næringsoppgaven helst sammen med selvangivelsen din. 
Hvis du ikke får det til, send likevel inn selvangivelsen. Da slipper du 
å søke om utsettelse for levering av selvangivelsen din. Send så inn 
næringsoppgaven etter å ha levert selvangivelsen.
Hvis du ikke gjør det betrakter vi deg som ikke kvalifiserende 
utenlandsk skattyter. Da får du tilsendt beregnet skatt å betale uten 
de samme fradrag, skattefordeler og skattefri kapital som beboerne 
i Nederland. Vi tar kontakt med deg om dette.

Vennligst sendt skjemaet til:
Belastingdienst/Kennis- en expertisecentrum Buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen 
the Netherlands

Har du flere spørsmål?
For flere opplysninger vennligst se belastingdienst.nl/internationaal. 
Eller ring til Skatteetatens telefon på Utlandsområdet 
(Belasting Telefoon Buitenland): +31 55 538 53 85. Skatteetaten 
på Utlandsområdet er å treffe på telefon mandag til torsdag kl. 
08.00 til kl. 20.00 og fredag fra kl. 08.00 til kl. 17.00.

Vilkårene for kvalifiserende utenlandsk skattyter
Du er i 2022 kvalifiserende utenlandsk skattyter hvis du oppfyller de 
følgende vilkårene:

 – Du betaler den samlede inntektsskatten helt eller nesten helt i 
Nederland. Dette er tilfellet hvis du betaler minimum 90% av 
verdens samlede inntektsskatten i Nederland.

 – Du bor i et EU-land, Liechtenstein, Norge, Island, Sveits, på Bonaire, 
St. Eustatius eller Saba.

 – Du kan levere en næringsoppgave fra skattemyndighetene i 
bostedslandet ditt. 

Eksempel
Du bor i Belgia og arbeider i Nederland. Du tjener 50.000 euro i 
Nederland. Du betaler full skatt på disse inntekter i Nederland. Du har 
ikke andre inntekter eller kapital. Du bor i et EU-land og du betaler all 
skatt eller nesten all skatt på inntekten din i Nederland. Du er 
kvalifiserende utenlandsk skattyter når du kan fremlegge 
næringsoppgaven.

Kapital og inntekter fra en betydelig interesse medregnes 
Ved fastsettelse av 90% grensen betraktes ikke bare dine inntekter 
av arbeid og bolig. Din kapital og dine inntekter fra en betydelig 
interesse medregnes også. Det kan være mulig at du betaler full skatt 
på arbeidsinntektene i Nederland, men at du likevel ikke oppfyller 
90% vilkårene, fordi du for eksempel har mye egen kapital.

Eksempel
Du bor i Tyskland og arbeider i Nederland. Du tjener € 50.000 i 
Nederland. Du betaler full skatt på disse inntekter i Nederland. 
I tillegg har du kapital i Tyskland i form av oppsparte midler, aksjer 
og obligasjoner.

Etter de nederlandske reglene beløper inntekten din fra sparing 
og kapital seg til € 6.400. På denne inntekten betaler du ikke skatt 
i Nederland. I tillegg har du inntekt på € 50.000 som du betaler skatt 
på i Nederland. På 88.7% av totalinntekten din på € 56.400 betaler 
du skatt i Nederland. Dette er altså mindre enn 90% av inntekten din. 
Det er derfor du ikke er kvalifiserende utenlandsk skattyter.

Det som ikke medregnes for fastsettelsen av 90% grensen
Ved fastsettelsen av 90% grensen regner vi ikke med de negative 
utgiftene forbundet med forsikring mot inntektstap, negative 
personlige fradrag, (negative) inntekter fra egen bolig, utgifter 
forbundet med forsikring mot inntektstap, personlige fradragsposter, 
fradrag på grunn av ingen eller liten boliggjeld.

Eksempel
Du bor i Tyskland og arbeider i Nederland og i Tyskland. Inntektene 
dine fra Nederland beløper seg til € 50.000. På disse inntekter betaler 
du full skatt i Nederland. Inntektene dine fra Tyskland beløper seg til 
€ 4.500. På disse inntektene betaler du full skatt i Tyskland. Du har 
egen bolig i Tyskland. De (negative) inntektene fra egen bolig beløper 
seg til € 10.000.

Dine samlede inntekter for fastsettelsen av 90% grensen beløper 
seg til € 54.500. På € 50.000 av disse inntektene betaler du skatt 
i Nederland. Det er 91.7%. Dine (negative) inntekter fra egen 
bolig medregnes ikke ved fastsettelse av 90% grensen. Du er 
kvalifiserende utenlandsk skattyter hvis du kan fremlegge 
næringsoppgaven.

Rettledning for utfylling av spørsmålene

Rettledning 
Til næringsoppgave 2022

https://belastingdienst.nl/internationaal
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Skatte partner
Har du en partner? Og ønsker du at vi kvalifiserer din partner som 
skatte partner? Det er mulig hvis dere oppfyller begge følgende krav:

 – Dere oppfyller reglene for skatte partnerskap.
 – Både du og partneren din oppfyller 90% kravet.

De samlede verdensinntekter til deg og partneren din beskattes i 
Nederland for 90% eller mer.

Obs!
Er du og partneren din begge to kvalifiserte utenlandske skattytere, 
og leverer partneren din ikke selvangivelse? Da skal partneren din 
også fylle ut og sende inn en næringsoppgave.

Rettledning for utfylling av spørsmålene (fortsettelse)

Rettledning for utfylling av spørsmålene i næringsoppgaven

Til spørsmål 2a
Vet du ikke fødselsdatoen din nøyaktig, vennligst fyll ut: 
01-01-. . . .  (dd-mm-åååå)

Registreringsnummeret er nummeret som er utstedt av skatteetaten 
i bostedslandet ditt. Dette er registreringsnummeret ditt for 
skatteetatens administrasjon i bostedslandet ditt.

Til spørsmål 4a
Fyll ut dette spørsmålet når du som næringsdrivende eller medeier 
i et foretak hadde utbytte fra foretaket som ikke var beskattet i 
Nederland. For flere opplysninger om utbytte fra foretak vennligst 
se belastingdienst.nl når du søker på ‘winst uit onderneming’. 

Til spørsmål 4b
Fyll ut din lønn og sykepenger som ikke var beskattet i Nederland.
Eksempel på lønn og sykepenger:

 – Alle inntekter som du har mottatt fra arbeidsgiveren, som lønn, 
feriepenger, privatbruk av arbeidsgiverens bil og bonusordninger

 – Trygdeytelser i forbindelse med sykdom
 – Godtgjørelse til praktikant

Disse beløpene finner du på årsoppgaven som du har mottatt fra 
arbeidsgiveren din eller trygdeinstansen. For flere opplysninger om 
lønn og trygd vennligst se belastingdienst.nl når du søker på ‘werk en 
inkomen’ (arbeid og inntekt).

Til spørsmål 4c
Fyll ut dine drikkepenger, aksjeopsjonsrettigheter og andre inntekter 
fra et arbeidsforhold som ikke var beskattet i Nederland. Obs! Fyll ut 
freelance-inntekter og ekstrafortjenester ved spørsmål 4h.

Til spørsmål 4d
Fyll ut dine trygdeytelser som ikke var beskattet i Nederland.
Trygdeytelser er for eksempel:

 – Pensjonsytelser
 – Aldersytelser som en alderstrygd fra Nederlands trygdekontor 
(Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 – Trygdeytelser ved avskjedigelse som rådighetslønn til 
tjenestemenn

 – Trygdeytelser i forbindelse med førtidspensjonering, som en 
nederlandsk førtidspensjoneringsytelse (VUT)

 – Etterlatteytelser, som ytelser etter den nederlandske loven om 
etterlatteytelser (Anw) fra Nederlands trygdekontor (SVB)

 – Økonomisk sosialhjelp – og arbeidsledighetstrygd etter den 
nederlandske loven om Sosialhjelp eller den nederlandske loven 
om arbeidsledighetstrygd (Wwb)

 – Uføretrygd, som etter den nederlandske loven om 
arbeidsuføreforsikring selvstendige (Waz), etter den nederlandske 
loven om trygdeytelser til eldre og delvis uføre forhenværende 
selvstendige (IOAZ), etter den nederlandske loven om trygdeytelser 
til eldre og delvis arbeidsuføre arbeidstakere (IOAW), etter den 
nederlandske loven om uføretrygd til unge handicappede 
(Wajong), etter den nederlandske loven om arbeid og inntekter 
etter arbeidsevne (WIA) eller etter den nederlandske loven om 
arbeidsuføretrygd (WAO)

 – Livrenteutbetalinger som ble beskattet som lønn
 – Summer frikjøp livrenter og summer frikjøp pensjon som ble 
beskattet som lønn 
Beløpene finner du på årsoppgaven som du har mottatt fra 
trygdeinstansen din. For flere opplysninger vennligst se 
belastingdienst.nl når du søker på ‘werk en inkomen’ (arbeid og 
inntekt).

Til spørsmål 4e
Fyll ut dette spørsmålet hvis du hadde enten summer frikjøp livrente 
eller summer frikjøp pensjon som ikke var beskattet i Nederland.

Til spørsmål 4f
Fyll ut hvis det er fritak med hensyn til skatt på inntekt utbetalt fra 
internasjonale organisasjoner som du hadde som funksjonær.

Fritak med hensyn til skatt på inntekt er inntekt som du hadde da 
du arbeidet for eksempel hos:

 – Den Europeiske Union
 – De Forente Nasjoner
 – NATO
 – Den Internasjonale Domstolen
 – Den Europeiske Patentmyndighet
 – ESA/Estec

Til spørsmål 4g
Fyll ut dette spørsmålet bare dersom du har mottatt pensjon fra 
Den Europeiske Union.

Til spørsmål 4h
Fyll ut dette spørsmålet dersom du hadde inntekter fra arbeid som 
ikke var beskattet i Nederland og som du ikke har fylt ut ved spørsmål 
4a til og med 4g.

https://belastingdienst.nl
https://belastingdienst.nl
https://belastingdienst.nl
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Til spørsmål 4i
Oppfør dine inntekter fra eiendommer stilt til disposisjon, 
gjeldsfordringer, livsforsikringer, visse kjøpsopsjoner og rett til utbytte.

Avkastning minus fradragsberettigede kostnader og fritak er 
inntekten fra eiendommer stilt til disposisjon.
For flere opplysninger vennligst se belastingdienst.nl når du søker på 
‘werk en inkomen’ (arbeid og inntekt).

Til spørsmål 4j
Fyll ut underholdsbidrag til ex-partneren og summer frikjøp fra 
underholdsbidrag.

Følgende trygdeytelser skal oppføres:
 – Underholdsbidraget som du har mottatt til deg selv fra 
ex-partneren din.

 – Alderspensjon som ex-partneren din fortsatte å betale til deg
 – Summer frikjøp fra underholdsbidrag til ex-partneren som du har 
mottatt fra ex-partneren din

 – Leie som ex-partneren din fortsatte å betale for leieboligen 
 – Renten som ex-partneren betalte for din andel i egen bolig gjeld
 – Beløp som du har mottatt for motregning av pensjonsrettigheter 
eller livrenter det er premier er trukket fra

 – Fiktive inntekter fra den private boligen 
Dette gjelder kun hvis du i 2022 i henhold til en (foreløpig) ordning 
for underholdsbidrag til partneren bodde i en bolig som 
ex-partneren din likeså var (med)eier av. Var eks-partneren din 
(med)eier av en del av denne boligen? Gi opp den proporsjonele 
delen av de fiktive inntekter fra den private bolig.

For flere opplysninger vennligst se belastingdienst.nl når du søker på 
‘werk en inkomen’ (arbeid og inntekt).

Til spørsmål 4k
Periodiske betalinger og summer frikjøp som ikke beskattes som 
lønn, skal oppføres her. Omkostninger som du har pådratt deg for å 
motta eller beholde disse betalinger er fradragsberettiget.

Oppfør for eksempel følgende periodiske betalinger:
 – Periodiske statlige bidrag for din egen bolig, for eksempel et bidrag 
til boligbygging (premiekoopwoning)

 – Øvrige periodiske betalinger eller fremskaffelser eller summer 
frikjøp fra disse, for eksempel studielån og livrentebetalinger. 
Fremskaffelser er betalinger som ikke er penger, det vil si 
naturalytelser.

Til spørsmål 4l
Med øvrige inntekter mener vi:

 – Den skattepliktige delen av en kapitalforsikring
 – Restituert egen bolig rente

Til spørsmål 4n
Fyll ut dette spørsmålet hvis du bruker kollektivtransport til og fra 
arbeidet ditt og enveisavstanden mellom din bolig og arbeid var mer 
enn 10 kilometer.

For flere opplysninger vennligst se belastingdienst.nl når du søker 
på ‘reisaftrek openbaar vervoer’ (reisefradrag kollektiv transport).

Til spørsmål 4q
Fyll ut dette spørsmålet hvis du sammen med din partner eide minst 
5% av aksjene i et selskap som ikke var beskattet i Nederland.

For flere opplysninger vennligst se belastingdienst.nl når du søker 
på ‘aanmerkelijk belang’ (betydelig interesse).

Til spørsmål 4r
Den 24. desember 2021 har den nederlandske høyesteretten 
(Hoge Raad) avgjort at reglene om skatt på avkastning av kapital 
som gjelder siden 2017 (skive 3) er i strid met Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon (EMK). Dermed må vi erstatte den 
gamle beregningsmetoden med en ny en. For året 2022 kan du velge 
den metoden som er mest fordelaktig for deg. Metoden som gir det 
laveste resultat er den mest fordelaktige for deg. Fra 2023 og 
fremover gjelder bare den nye metoden.

Hadde du eiendeler og gjeld i 2022 som ikke er skattlagt i Nederland? 
Og var verdien av disse eiendelene minus gjeld større enn € 50.650 på 
1. januar 2022? Da oppgir du fordelen din fra sparing og investeringer 
ved spørsmål 4r.

Fordelen fra sparing og investeringer beregnes ved hjelp av 
‘Regnemodellen fordel sparing og investeringer’. Beregningen av 
grunnlaget for sparing og investeringer forklares nedenfor.

Beregning grunnlag for sparing og investeringer 
Med formuen din mener vi eiendelene og gjelden din som ikke 
er skattlagt i Nederland med utgangspunkt i referansedatoen 
1. januar 2022. 

Som eiendeler regnes for eksempel:
 – bank-, giro- og spareinnskudd samt premiedepoter
 – aksjer
 – sekundærbolig eller øvrige eiendommer som ikke ligger i 
Nederland

Som gjeld regnes for eksempel:
 – et personlig forbrukslån til for eksempel en bil eller ferie
 – en negativ saldo på bankkontoen
 – gjeld på en sekundærbolig som ikke ligger i Nederland

For eksempel
Sparesaldoen din per 1. januar 2022 var € 100.000. Dessuten hadde 
du per 1. januar 2022 et lån på € 40.000 i forbindelse med et bilkjøp. 
Grunnlaget for sparing og investeringer per 1. januar 2022 er derfor 
€ 100.000 – € 40.000 – € 50.650 = € 9.350. 

Eiendeler som ikke er skattelagt i Nederland € 100.000
Gjeld som ikke er skattelagt i Nederland € 40.000
Fribeløp € 50.650 –
Grunnlag for sparing og investeringer € 9.350

I regnehjelpen oppgir du € 9.350 som grunnlag for sparing og 
investeringer.

Rettledning for utfylling av spørsmålene i næringsoppgaven (fortsettelse)

https://belastingdienst.nl
https://belastingdienst.nl
https://belastingdienst.nl
https://belastingdienst.nl
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Rettledning for utfylling av spørsmålene i næringsoppgaven (fortsettelse)

Regnemodell grunnlag for sparing og investeringer

Eiendeler som ikke er skattelagt i  
Nederland 

 A 

Gjeld som ikke er skattelagt i Nederland  B  –

Grunnlag for avkastning  C 

Fribeløp   € 50.650  –

Grunnlag for sparing og investeringer  D 

NB!
Er grunnlaget for sparing og investeringer € 0 eller negativt? 
Da fyller du ut € 0 ved spørsmål 4r.

Forskjell på den gamle og den nye regnemetoden
Med den gamle regnemetoden tok vi utgangspunkt i at du sparte en 
del av formuen din og investerte en del. Hadde du for eksempel kun 
sparesaldo, tok vi likevel utgangspunkt i at du investerte en del av 
denne. Vi beregnet en fiktiv avkastning på disse pengene.
Med den nye regnemetoden tar vi utgangspunkt i de formuesgodene 
som du faktisk eier. Dertil bruker vi fiktive avkastninger som er i 
nærheten av avkastningens faktiske prosentdel for sparing eller 
investering. For sparing er dette lavere enn for eksempel for 
investeringer.

Fyll først ut Regnemodell oppsparte midler og Regnemodell investeringer 
og andre eiendeler. Deretter er det lettere å beregne fordelen fra 
sparing og investeringer.

Regnemodell oppsparte midler

Banksaldo og oppsparte midler 
Ikke skattelagt i Nederland 

 A 

Regnemodell investeringer og andre eiendeler

Aksjer, obligasjoner o.l.  A 

Kontanter  B 

Øvrige fordringer  C 

Fast eiendom utenfor Nederland  D 

Den skattepliktige delen av en  
kapitalforsikring 

 E 

Krav på periodiske betalinger  F 

Øvrige eiendommer  G 

Sanksjon netto livsforsikring eller  
netto pensjon 

 H 
 +

Sum investeringer og andre  
eiendeler. Legg sammen A til og med H. 

 I 

Regnemodell fordel fra sparing og investeringer etter den nye metoden (spørsmål 4r) 

Grunnlag sparing og investeringer  
Overføres fra D i Regnemodell grunnlag sparing og investeringer.      

 A 

Oppsparte midler. Overføres fra A i Regnemodell oppsparte midler.       B 

Beregn 0,00 % av B.           C 

Investeringer og andre eiendeler
Overføres fra I i Regnemodell investeringer og andre eiendeler.      

 D 

Beregn 5,53 % av D.           E  +

Gjeld. Overføres fra B i Regnemodell grunnlag sparing og investeringer.       F 

Beregn 2,28 % av F.           G 
 –

Skattepliktig avkastning. Legg sammen C + E og trekk fra G.          H 

Overføres fra A.        A 

Overføres fra C i Regnemodell grunnlag sparing og investeringer.       I 

Forhold din andel og avkastningsgrunnlag 
Del A på I og multipliser med 100. Runde av til 2 desimaler bak komma.         

 J 
 %

Overføres fra H.           H 
 ×

Din fordel fra sparing og investeringer. Multipliser H med J. Overføres fra K ved spørsmål 4r.     K 



Regnemodell fordel fra sparing og investeringer etter den gamle metoden (spørsmål 4r)
A: Grunnlag sparing og investeringer. Overføres fra D i Regnemodell grunnlag sparing og investeringer.
B: Grunnlag skive 1. Overføres fra A, men fyll ut maks. € 50.650
C: Beregn -0,01% av 67% av B.
D: Beregn 5,53% av 33% av B.
E: Grunnlag skive 2. Trekk fra: A minus B, men fyll ut maks. € 911.700.
F: Beregn -0,01% av 21 % av E.
G: Beregn 5,53% av 79 % av E.
H: Grunnlag skive 3. Trekk fra: A minus B minus E.
I: Beregn 5,53% av H.
J: Din fordel fra sparing og investeringer. Legg sammen: C+D+F+G+I. Overføres fra J ved spørsmål 4r.

05 av 04

Rettledning for utfylling av spørsmålene i næringsoppgaven (fortsettelse)

Regnemodell fordel fra sparing og investeringer etter den gamle metoden (spørsmål 4r)

Grunnlag sparing og investeringer. Overføres fra D i 
Regnemodell grunnlag sparing og investeringer.

A

Grunnlag skive 1. Overføres fra A, men fyll ut maks. € 50.650 B

Beregn 67% av B.

 -0,01% x
C

Beregn 33% av B.

 5,53% x
D

Grunnlag skive 2. Trekk fra: A minus B, men fyll ut maks. 
€ 911.700.

E

Beregn 21 % av E.

 -0,01% x
F

Beregn 79 % av E.

 5,53% x
G

Grunnlag skive 3. Trekk fra: A minus B minus E. H

Overfør fra H.

 5,53% x
I

 +

Din fordel fra sparing og investeringer. Legg sammen: C+D+F+G+I. Overføres fra J ved spørsmål 4r. J
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