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Selgitus

Sissetuleku tõend 2015
Selgitus küsimuste kohta
Tehke oma tuludeklaratsiooni selgitusse lisatud arvutusabi teel
kindlaks , kas te kvalifitseerute välismaalasest maksukohuslaseks.
Juhul kui see on nii, on teil õigus samadeks maksude
mahaarvamisteks, maksusoodustusteks ning maksuvabaks
omandiks nagu Hollandi elanikudki, näiteks õigus eluasemeintressi
mahaarvamiseks teie (välismaiselt) eluasemelt.
Kas teie puhul on kõik tingimused välismaiseks maksukohuslaseks
kvalifitseerumisel täidetud?
Eelistatult saatke sissetulku tõend meile koos tuludeklaratsiooniga.
Juhul kui see ei peaks õnnestuma, saatke igal juhul tuludeklaratsioon.
Kui te seda ei tee, siis käsitleme teid mitte-kvalifitseerunud
välismaalasest maksukohuslasena. Sellisel juhul ei kehti teile samad
reeglid maksude mahaarvamisteks, maksusoodustusteks ning
maksuvabaks omandiks nagu need kehtivad Hollandi elanikele.
Me võtame teiega sel teemal ühendust.
Saatke vorm aadressile:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
Kas teil on veel küsimusi?
Täiendavat informatsiooni leiate www.belastingdienst.nl/
internationaal. Või helistage Välismaa Maksutelefonile:
+31555385385. Kättesaadav esmaspäevast neljapäevani 8.00-20.00
ning reedeti 8.00-17.00.
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Tingimused kvalifitseerunud välismaalasest maksukohuslasele
Teid loetakse aastal 2015 kvalifitseerunud välismaalasest
maksukohuslaseks kui:
–– Te maksate oma sissetulekute pealt maksud täielikult või peaaegu
täielikult Hollandis. St. kui te minimaalselt 90% ulatuses makse
kogu maailmas teenitud tulult maksate Hollandis.
–– Te elate EL-riigis, Liechtensteinis, Norras, Islandil, Šveitsis, Bonairel,
Sint Eustatiusel või Sabal.
–– Teil on võimalik esitada oma elukohariigi maksuameti poolt
väljastatud sissetuleku tõend.
Näide
Te elate Belgias ja töötate Hollandis. Te teenite Hollandis € 50.000.
Sellelt summalt maksate te makse täielikult Hollandis. Teil ei ole
muid sissetulekuid ega kapitali. Te elate EL-i riigis ja te maksate
täielikult või peaaegu täielikult makse Hollandis. Te olete
kvalifitseerunud välismaalasest maksukohuslane juhul kui te esitate
sissetuleku tõendi.

Teie omand ning tulu dividendidelt loetakse sissetuleku hulka
90% määramisel ei vaadata ainult teie töötasu ja tulu eluasemelt
vaid ka teie omandit ning sissetulekuid dividentidelt. Võimalik, et te
maksate oma töötasult kõik maksud Hollandis ning ikkagi ei vasta te
90% nõudele, kuna teil on näiteks palju omakapitali.
Näide
Te elate Saksamaal, aga töötate Hollandis. Teie sissetulek Hollandis
on € 50.000. Sellelt summalt maksate te makse täielikult Hollandis.
Samas on teil vara Saksamaal, seda hoiuarve, aktsiate ja
obligatsioonide näol kokku € 160.000 ulatuses.
Vastavalt Hollandi reeglitele on teie sissetulek hoiuselt ja kapitalilt
4% , € 160.000-lt = € 6.400. Sellelt summalt te Hollandis makse ei
maksa. Peale seda on teil sissetulek € 50.000, mille pealt te Hollandis
makse maksate. See tähendab, et te maksate Hollandis makse 88,7%
sissetuleku pealt, sest teie kogu sissetulek on € 56.400.
Seega on see vähem kui 90% teie sissetulekutest. Seetõttu ei loeta
teid kvalitseerunud välismaalasest maksukohuslaseks.
Mida ei arvestata 90%-piiri kindlaks- määramisel
90% kindlaksmääramisel ei arvestata negatiivsete väljaminekutega
sissetulekute tagamiseks, negatiivse isikupõhise
maksusoodustusega, (negatiivse) tuluga isiklikust eluasemest,
väljaminekutega sissetulekute tagamiseks, isikupõhise
maksusoodustusega, maksusoodustusega olematu või tühise
eluaseme laenu korral, maksuvaba kapitaliga.
Näide
Te elate Saksamaal ning töötate Hollandis ja Saksamaal. Te teenite
Hollandis € 50.000. Sellelt summalt maksate te makse täielikult
Hollandis. Teie sissetulek Saksamaal on € 4.500. Sellelt summalt
maksate te makse täielikult Saksamaal. Teil on Saksamaal oma
eluase. Teie (negatiivne) sissetulek eluasemelt on € 10.000.
90% määramisel arvestatakse teie kogu sissetulekuks € 54.500.
€ 50.000 pealt maksate te Hollandis makse. See on 91,7% teie kogu
sissetulekust. Teie (negatiivset) sissetulekut eluaseme pealt ei
arvestata 90%- piiri kindlaksmääramisel. Te olete kvalifitseerunud
välismaalasest maksukohuslane juhul kui te esitate sissetuleku
tõendi.
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Selgitus küsimuste kohta (järg)
Maksupartner
Kas teil on partner? Kas te soovite, et me käsitleksime teie partnerit
kui maksupartnerit?
See on võimalik juhul kui järgmised tingimused on täidetud:
–– Maksupartneritele esitatud nõuded on täidetud
–– Teie ja teie partner vastab 90%-piiri nõudele. Ühine maailmas
teenitud sissetulek maksustatakse 90% või enama ulatuses
Hollandis.

Pange tähele!
Teie ja teie partner on mõlemad kvalitseerunud välismaalasest
maksukohuslased ning teie partner ei esita tuludeklaratsiooni.
Sellisel juhul tuleb ka teie partneril esitada sissetuleku tõend.

Selgitus sissetuleku tõendi küsimuste kohta
Küsimuse 2a selgitus
Juhul kui te oma sünnikuupäeva täpselt ei tea täitke: 01-01-19..
(pp-mm-ssaa)
Registreerimisnumber on number, mis teie elukohariigi maksuameti
poolt on välja antud. Selle numbri all olete te oma elukohariigi
maksuametis registreeritud.
Küsimuse 4a selgitus
Vastake sellele küsimusele kui olete ettevõtja või ettevõtte
kaasomanik ning te teenisite kasumit, mis ei ole Hollandis
maksustatud.
Täiendavat informatsiooni ettevõtte kasumi kohta leiate veebilehelt
belastingdienst.nl/zakelijk.
Küsimuse 4b selgitus
Deklareerige oma palgatulud ja haigushüvitised, mis ei olnud
Hollandis maksustatud.
Palgatulude ja haigushüvitiste alla loetakse:
–– kõik tulud, mida teie tööandja teile maksis, näit. palk, puhkuseraha,
tööandja auto isiklik kasutamine, preemiad
–– haigushüvitised
–– praktikatasud
Tööandjalt või hüvitisemaksjalt saadud aastaülevaatelt leiate
vastavad summad. Täiendavat informatsiooni palgatulude ja
haigushüvitiste kohta leiate veebilehelt belastingdienst.nl werk en
inkomen alt.
Küsimuse 4c selgitus
Pange siinkohal kirja jootrahad, aktsiaoptsiooni õigused ning teised
sissetulekud, mis ei olnud Hollandis maksustatud. Pange tähele!
Vabakutselisena teenitu deklareerige 4h all.

Küsimuse 4d selgitus
deklareerige oma Hollandis mitte maksustatud toetused.
Toetused on näiteks:
–– pensionitoetus
–– eakatetoetus, nagu näiteks AOW-toetus, mida maksab
Sotsiaalkindlustusamet (SVB)
–– koondamistoetus, nagu näiteks ametnikele makstav ooteraha
–– eelpensionile minekuga seonduv toetus, nagu näiteks VUT-toetus.
–– toitjakaotuspension, nagu näiteks Anw-toetus, mida maksab SVB.
–– toimetulekutoetus ja töötutoetus, nagu näiteks ww-toetus või
Wwb-toetus
–– töövõimetustoetused, nagu näiteks Waz-, IOAZ-, IOAW-, Wajong-,
WIA või WAO-toetus
–– pensionikindlustuse väljamakse, millelt sotsiaalkindlustusmaksed
on kohustuslikud
Vastavalt toetusemaksjalt saadud aastaülevaatelt leiate teie poolt
saadud toetuse summad. Täiendavat informatsiooni leiate
maksuameti veebilehelt belastingdienst.nl werk en inkomen alt.
Küsimuse 4e selgitus
Vastake sellele küsimusele kui te olete saanud ühekordse
pensionikindlustuse väljamakse, mis ei ole Hollandis maksustatud.
Küsimuse 4f selgitus
Deklareerige siin oma maksuvaba sissetulek, mida te teenisite kui
rahvusvahelise organisatsiooni funktsionär järgmiste
organisatsioonide juures:
–– Euroopa Liit
–– Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
–– NATO
–– Rahvusvaheline kohus
–– Eroopa patendiamet
–– ESA/Estec
Küsimuse 4g selgitus
Vastake sellele küsimusele ainult juhul kui te saite Euroopa Liidu
pensioni.
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Küsimuse 4h selgitus
Pange siinkohal kirja kõik töö eest saadud sissetulekud, mis ei olnud
Hollandis maksustatud ning mis ei ole kirja pandud küsimuste 4a
kuni 4g all.
Küsimuse 4i selgitus
Deklareerige siinkohal tulu, mis on saadud näiteks hoone kasutada
andmise eest, võlanõuete, teatud ostuoptsioonide või kasutusõiguse
eest.
Eelpoolnimetatu summa arvestage välja nii, tulud miinus
mahaarvatavad kulud ning maksuvabastus.
Täiendavat informatsiooni leiate veebilehelt belastingdienst.nl
‘werk en inkomen/töö ja sissetulek’ alt.
Küsimuse 4j selgitus
Pange siinkohal kirja partneralimendid ja ühekordsed
alimendimaksed.
Allpoolloetletud partneralimendi toetused tuleb deklareerida
–– ex-partnerilt saadud partneralimendid
–– ex-partneri poolt edasi makstud vanaduspension
–– ex-partneri poolt makstud ühekordne summa partneralimentide
eest
–– üür, mille eest tasus ex-partner
–– intress, mille tasus teie ex-partner teie osa eluasemelaenu eest
–– summad, mis te saite pensioniõiguse või elukindlustuse
tasaarvestuseks
–– valla poolt kindlaksmääratud eluaseme väärtus
Seda juhul kui te 2015 elasite eluasemes, mille (kaas)omanik oli
teie ex-partner. Teie ex-partner oli teie eluaseme (kaas)omanik.
Pange kirja eluaseme võrdeline väärtus.
Täiendavat informatsiooni leiate veebilehelt belastingdienst.nl ‘werk
en inkomen/töö ja sissetulek’ alt.
Küsimuse 4k selgitus
Pange siin kirja perioodilised ja ühekordsed toetused, millelt pole
sotsiaalkindlustusmakse kinni petud. Kulud, mis on tehtud nende
toetuste saamiseks või säilitamisek võib maha arvata.
Deklareerige näit. perioodilised toetused
–– perioodiline riiklik toetus sotsiaal eluaseme ostuks
–– muud perioodilised toetused ja abimeetmed või nende asemel
tehtud ühekordne toetus või abimeede, näit. õppetoetused ja
pensioniväljamaksed. Abimeetmed on mitterahalised toetused,
toetused natuuras.

Küsimuse 4l selgitus
Muude sissetulekute all mõistetakse:
–– Elukindlustuse väljamakse maksustatav osa
–– rendi- või üüriraha, perioodi eest enne 1. jaanuari 2015, mille teie
või teie alaealine laps sai alles aastal 2015.
–– tagastatud eluaseme intress
Küsimuse 4n selgitus
Vastake sellele küsimusele, kui te käisite tööl ühiskondliku
transpordiga ning vahemaa teie elu-ja töökoha vahel oli rohkem
kui 10 kilomeetrit. Täiendavat informatsiooni leiate veebilehelt
belastingdienst.nl ‘reisaftrek openbaar vervoer/mahaarvestus
reisides ühiskondliku transpordiga’ alt.
Küsimuse 4q selgitus
Vastake sellele küsimusele kui te koos partneriga omasite
minimaalselt 5% äriühingu aktsiaid, mis ei olnud Hollandis
maksustatud.
Täiendavat informatsiooni leiate veebilehelt belastingdienst.nl
‘aanmerkelijk belang/arvestatav osalus’ alt.
Küsimuse 4r selgitus
Pange siinkohal kirja teie osa kogu omandist miinus võlad x 0,04,
mis ei olnud Hollandis maksustatud. Arvestamise kuupäev
1. jaanuar 2015.

