Språk: svenska

Upplysningar

Intyg om uppgiven inkomst 2021
Upplysningar om frågorna
Använd räknehjälpmedlet i upplysningarna till din deklaration för att
fastställa om du är en kvalificerande utländsk skattskyldig eller inte.
Som kvalificerande utländsk skattepliktig kan ni få samma
avdragsposter och skatterabatter som en invånare i Nederländerna,
såsom ränteavdrag för egen bostad angående er (utländska) egna
bostad.
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Uppfyller du alla villkor för en kvalificerande utländsk skattskyldig?
Skicka helst in intyget om uppgiven inkomst samtidigt med din
deklaration. Om det inte skulle gå, så skicka i alla fall in deklarationen.
Då behöver du inte be om uppskov med att lämna in din deklaration.
Skicka sedan in intyget om uppgiven inkomst, efter att du fått detta.
Om du inte skickar in detta intyg så betraktar vi dig som en ickekvalificerande utländsk skattskyldig. Ni får då en skattsedel utan
samma avdragsposter och skatterabatter som en invånare i
Nederländerna. Vi kontaktar dig om detta.

Förmögenhet och inkomster av omfattande
aktieinnehav räknas med
När vi fastställer gränsen på 90 % ser vi inte bara till dina inkomster
av arbete och din bostad. Din förmögenhet och dina inkomster av
omfattande aktieinnehav räknas också med. Det kan alltså hända att
du betalar skatt över hela din inkomst av arbete i Nederländerna,
men att du ändå inte uppfyller 90 %-kravet eftersom du till exempel
har en egen förmögenhet.
Exempel
Du bor i Tyskland och arbetar i Nederländerna. Din inkomst i
Nederländerna uppgår till € 50 000. Du betalar skatt på hela denna
inkomst i Nederländerna. Dessutom har ni en förmögenhet i
Tyskland i form av en sparkredit, aktier och obligationer.

Skicka blanketten till:
Belastingdienst/Kennis- en expertisecentrum Buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
the Netherlands

Enligt de nederländska reglerna består er inkomst av besparingar
och en förmögenhet på 6.400 euro. Du betalar ingen skatt på denna
inkomst i Nederländerna. Dessutom har du inkomster på € 50 000
som du betalar skatt på i Nederländerna. Du betalar alltså skatt
i Nederländerna på 88,7 % av din totala inkomst på € 56 400.
Detta är alltså mindre än 90 %. Detta innebär att du inte är någon
kvalificerande utländsk skattskyldig.

Har du några frågor?
Mer information hittar du på belastingdienst.nl/internationaal.
Eller ring till skattetelefonen för utlandsfrågor (BelastingTelefoon
Buitenland) på nummer +31 55 538 53 85. Vi svarar på det numret på
måndag till och med torsdag från kl. 8.00 till 20.00 och på fredagar
från kl. 8.00 till 17.00.

Vad räknas inte med när vi fastställer gränsen på 90 %?
När vi bestämmer 90 %-gränsen tar vi inte hänsyn till de
negativa utgifterna för inkomstförsörjning, negativt personligt
avdrag, (negativa) inkomster från egen bostad, utgifter för
inkomstförsörjning, personliga avdragsposter och avdrag på
grund av ingen eller obetydlig egen bostadsskuld.

Villkor för att få vara kvalificerande utländsk skattskyldig
Du är en kvalificerande utländsk skattskyldig för år 2021 om du
uppfyller följande villkor:
– Du betalar skatt på hela eller nästan hela din inkomst i
Nederländerna. Det innebär att du betalar skatt i Nederländerna
på minst 90 % av dina världsinkomster.
– Du bor i ett EU-land, Liechtenstein, Norge, Island eller Schweiz
eller på Bonaire, Sint Eustatius eller Saba.
– Du kan lämna in ett intyg om uppgiven inkomst från Skatteverket
i ditt hemland.

Exempel
Du bor i Tyskland och arbetar i Nederländerna och i Tyskland. Din
inkomst i Nederländerna uppgår till € 50 000. Du betalar skatt på
hela denna inkomst i Nederländerna. Din inkomst i Tyskland uppgår
till € 4 500. Du betalar skatt på hela denna inkomst i Tyskland. Du har
en bostad som du äger i Tyskland. De (negativa) inkomsterna av din
bostad uppgår till € 10 000.

Exempel
Du bor i Belgien och arbetar i Nederländerna. Din inkomst i
Nederländerna uppgår till € 50 000. Du betalar skatt på hela denna
inkomst i Nederländerna. Du har inga andra inkomster och ingen
förmögenhet. Du bor i ett EU-land och du betalar skatt på hela eller
nästan hela din inkomst i Nederländerna. Du är en kvalificerande
utländsk skattskyldig om du även kan lämna in ett intyg om uppgiven
inkomst.

Din totala inkomst för fastställandet av 90 %-gränsen uppgår till € 54
500. Du betalar skatt på € 50 000 av denna inkomst i Nederländerna.
Det är 91,7 %. Din (negativa) inkomst av din bostad räknas inte med
när vi fastställer 90 %-gränsen. Du är en kvalificerande utländsk
skattskyldig om du även kan lämna in ett intyg om uppgiven inkomst.
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Upplysningar om frågorna (forts.)
Fiskal partner
Har du en partner? Och vill du att vi betraktar din partner som en
fiskal partner? Det kan vi göra om du uppfyller de följande två
villkoren:
– Ni uppfyller reglerna för fiskalt partnerskap.
– Både du och din partner uppfyller kravet på 90 %.
Din och din partners gemensamma världsinkomst beskattas till 90
% eller mer i Nederländerna.

Obs!
Är både du och din partner kvalificerande utländska skattskyldiga
och lämnar inte din partner in någon egen deklaration? I så fall måste
även din partner fylla i ett intyg om uppgiven inkomst och skicka
in detta.

Upplysningar om frågorna i intyget om uppgiven inkomst
Till fråga 2a
Om du inte vet ditt exakta födelsedatum ska du fylla i:
0-01-19.. (dd-mm-åååå).
Registreringsnumret är det nummer som du fått av Skatteverket i ditt
hemland. Under det numret är du registrerad i administrationen hos
Skatteverket i ditt hemland.
Till fråga 4a
Fyll i något vid denna punkt om du är företagare eller av någon annan
anledning har rätt till en del av intäkterna ur företagsverksamhet som
inte beskattas i Nederländerna.
Mer information om intäkter ur företagsverksamhet hittar du på
belastingdienst.nl.
Till fråga 4b
Fyll i den lön och den sjukersättning som inte beskattats i
Nederländerna.
Lön och sjukersättning är till exempel:
– all inkomst du får av din arbetsgivare, som lön, semesterersättning,
privatanvändning av tjänstebil och bonusar
– ersättningar med anledning av sjukdom
– ersättningar under praktikperioder
Dessa belopp hittar du på löneuppgiften som du fått av din
arbetsgivare eller av försäkringskassan. Mer information om lön
och sjukersättning hittar du på belastingdienst.nl om du söker pa
“werk en inkomen” (arbete och inkomst).
Till fråga 4c
Fyll i din dricks, optionsrättigheter till aktier och andra inkomster
av anställning som inte beskattats i Nederländerna. OBS! Frilans
inkomster och inkomster av extrajobb ska fyllas i under 4h.

Till fråga 4d
Fyll i de utbetalningar som inte beskattats i Nederländerna.
Här gäller det till exempel:
– pensionsutbetalningar
– ålderspension, som till exempel allmän folkpension, motsvarande
nederländsk AOW
– ersättning vid uppsägning, som t.ex. offentliga tjänstemän
kan få i Nederländerna (s.k. wachtgeld)
– förtidspension, motsvarande nederländsk VUT
– efterlevandepension, motsvarande nederländsk ANW
– ekonomiskt bistånd och arbetslöshetsersättning, motsvarande
nederländsk WW eller WWB
– utbetalningar via arbetsoförmågeförsäkringar, motsvarande
nederländsk WAZ, IOAZ, IOAW, Wajong, WIA eller WAO
– livränteutbetalningar som ska beskattas som inkomst
– engångsbelopp för livränta eller engångsbelopp i
pensionsersättning, som man har dragit av inkomstskatt ifrån.
Dessa belopp hittar du på löneuppgiften som du fått av den instans
som betalat ut ersättningen.
Mer information hittar du på belastingdienst.nl om du söker pa
“werk en inkomen” (arbete och inkomst).
Till fråga 4e
Fyll i något vid denna punkt om du fått engångsbelopp för livränta
eller engångsbelopp i pensionsersättning, som inte beskattats i
Nederländerna.
Till fråga 4f
Fyll i alla dina skattefria inkomster du fått som arbetstagare inom
en internationell organisation.
Skattefria inkomster är inkomster du fått om du till exempel
arbetade för:
– Europeiska unionen
– Förenta nationerna
– NATO
– Internationella domstolen
– Europeiska patentverket
– ESA/ESTEC
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Till fråga 4g
Fyll i något vid denna punkt om du fick pension av den Europeiska
unionen.
Till fråga 4h
Fyll i något vid denna punkt om du hade inkomster av arbete som
inte beskattats i Nederländerna och som du inte redan fyllt i under
punkt 4a till och med 4g.
Till fråga 4i
Fyll i de inkomster du haft av att till exempel ha upplåtit en fastighet,
fordringar, livförsäkringar, vissa köpoptioner och nyttjanderätt.
Intäkterna minus de avdragsgilla kostnaderna och det skattebefriade
beloppet utgör resultatet av upplåtelse av egendom.
Mer information hittar du på belastingdienst.nl om du söker pa
“werk en inkomen” (arbete och inkomst).
Till fråga 4j
Fyll i det partnerunderhåll och de engångsbelopp för sådant som du
har fått.
Du måste uppge följande utbetalningar för partnerunderhåll:
– partnerunderhåll som du fått för dig själv av din f.d. partner
– ålderspension som din f.d. partner betalat vidare till dig
– engångsbelopp för partnerunderhåll som du fått av din f.d. partner
– hyra som din f.d. partner betalat för din hyresrätt
– ränta som din f.d. partner betalat för din del av ett huslån
– belopp som du fått för fördelning av pensionsrättigheter eller
livräntor som man dragit av premie för
– schablonbeloppet för värdet av egen bostad
Detta gäller endast om du under år 2021 på grundval av
(preliminära) avtal om partnerunderhåll bodde i en bostad som
din f.d. partner var (med)ägare till. Var din f.d. partner (med)ägare
till en del av denna bostad? Fyll i så fall i en proportionell del av
schablonbeloppet för värdet av egen bostad.
Mer information hittar du på belastingdienst.nl om du söker pa
“werk en inkomen” (arbete och inkomst).
Till fråga 4k
Här ska du uppge regelbundna bidragsutbetalningar och
engångsbelopp för sådana, som ingen inkomstskatt har dragits
av ifrån. Kostnaderna som du lagt ut för att få eller behålla dessa
utbetalningar är avdragsgilla.
Uppge till exempel följande regelbundna bidragsutbetalningar:
– regelbundna bidrag av myndigheterna för din egen bostad, till
exempel ett bidrag som låginkomsttagare kan få för att kunna
köpa en premiebostad
– övriga regelbundna bidragsutbetalningar och andra tilldelningar
eller engångsbelopp för sådana, till exempel studiebidrag
och livränteutbetalningar.
Med tilldelningar avses bidrag i andra former än i pengar,
alltså utbetalningar i natura.

Till fråga 4l
Med övriga inkomster menar vi:
– den skattepliktiga delen av en utbetalning ur en kapitalförsäkring
– återbetald ränta för den egna bostaden
Till fråga 4n
Fyll i något vid denna punkt om du reste kollektivt till ditt arbete och
om avståndet (enkel resa) mellan din bostad och ditt arbete var mer
än 10 kilometer. Mer information finns på belastingdienst.nl om du
söker på “reisaftrek openbaar vervoer” (avdrag för resor med
kollektivtrafiken).
Till fråga 4q
Fyll i något vid denna punkt om du, tillsammans med din partner,
innehade minst 5 % av aktierna i ett aktiebolag som inte beskattats
i Nederländerna.
Mer information finns på belastingdienst.nl om du söker på
“aanmerkelijk belang” (väsentligt aktieinnehav).
Till fråga 4r
Vid denna punkt ska du fylla i din andel av de totala egendomarna,
minus skulderna x 0,04, som inte beskattats i Nederländerna.
Det värde som gällde den 1 januari 2021 ska fyllas i.
Vid fråga 4r
Bei der Erstellung des Formulars und der Erläuterungen konnten wir
das Urteil des Obersten Gerichtshofs zu Box 3 noch nicht berücksichtigen.
Sind Sie alleinstehend und ist Ihr Kapital höher als 50.000 €? Oder
haben Sie einen Steuerpartner und ist Ihr gemeinsames Kapital höher als
100.000 €? Dann ist Ihr Einkommen in Box 3 möglicherweise zu hoch
angesetzt. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes war die Methode der
Wiedereinziehung noch in Arbeit. Besuchen Sie belastingdienst.nl/box3
(auf Niederländisch), um die aktuellsten Informationen zu erhalten.
In preparing the form and the explanatory notes, we have not yet been able
to take into account the ruling of the Supreme Court of the Netherlands on
Box 3. Are you alone and are your assets higher than € 50,000? Or do you
have a tax partner and are your joint assets higher than € 100,000? In that
case, your income in box 3 may have been set too high. At the time of writing
this text, we were still working on a solution. Go to belastingdienst.nl/box3
for the most up-to-date information.
Hade du under 2021 ägodelar och skulder som inte var beskattbara i
Nederländerna? Och var värdet på dessa ägodelar minus dina skulder
högre än € 50 000 den 1 januari 2021? Fyll då i din fördel från
sparande och investering vid fråga 4r.
Du beräknar din fordel från sparande och investering med hjälp
av ‘Räknehjälpen fördel från sparande och investering’. Hur du ska
beräkna grunden till sparande och investering följer här nedan.
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Beräkning grunden till sparande och investering
Med din förmögenhet menar vi dina ägodelar och skulder som inte
var beskattbara i Nederländerna på pejldatumet den 1 januari 2021.
Ägodelar är till exempel:
– tillgodon på bank-, giro- och sparkonton och premiedepots
– aktier
– ett lantställe eller övriga fastigheter
Skulder är till exempel:
– ett personligt lån med konsumtion som ändamål, till exempel
en bil eller en semester
– ett negativt saldo på ett bankkonto

Exempel
Den 1 januari 2021 var ditt sparsaldo € 100.000. Dessutom hade du
den 1 januari 2021 en skuld på € 40.000. Grunden till sparande och
investering den 1 januari 2021 är € 100.000 – € 40.000 – € 50.000 =
€ 10.000.
Ej beskattbara ägodelar i Nederländerna
Ej beskattbara skulder i Nederländerna
Skattefri förmögenhet
Grunden till sparande och investering

€
€
€
€

100.000
40.000
50.000 10.000

I räknehjälpen fyller du i € 10.000 vid Grunden till sparande
och investering.
Obs!
Är grunden till sparande och investering € 0 eller negativ?
Fyll då i € 0 vid fråga 4r.

Räknehjälp fördel från sparande och investering (fråga 4r)
A: Grunden till sparande och investering. Läs förklaringen vid fråga 4r
B:Grunden
Grunden klass
1. Ta över från
men fyll i högst
50.000.
till sparande
och A,
investering.
Läs €förklaringen
A
fråga 4r
C:vid
Beräkna
0,03% av 67% av B.
D: Beräkna 5,69% av 33% av B.
B
Grunden klass 1. Ta över från A, men fyll i högst € 50.000.
E: Grunden klass 2. Dra av: A minus B, men fyll i högst € 900.000.
F:Beräkna
Beräkna67%
0,03%
av av
B. 21% av E.
G: Beräkna 5,69% av 79% av E.
H: Grunden klass 3. Dra av: A minus B minus E.
I: Beräkna 5,69% av av H.
J: Fördel från sparande och investering. Lägg ihop: C + D +F + G + I. Fyll i resultatet vid fråga 4r.
Beräkna 33% av B.

0,03%

x
C

5,69%

x
D

Grunden klass 2. Dra av: A minus B, men fyll i högst € 900.000.

E

Beräkna 21% av E.
0,03%

x
F

Beräkna 79% av E.
5,69%

x
G

Grunden klass 3. Dra av: A minus B minus E.

H

Ta över från H.
5,69%

x
I

Fördel från sparande och investering. Lägg ihop: C + D +F + G + I. Fyll i resultatet vid fråga 4r.

J
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