Sprog: dansk

Ledsagende skrivelse
Indtægtsopgørelse 2017
Forklarende note til rubrikkerne
Beregn om du er kvalificerende skattepligtig i udlandet ved hjælp af
regneprogrammerne i den ledsagende skrivelse til skatteangivelsen.
Som kvalificerende skattepligtig i udlandet er du berettiget til de
samme fradrag, afgiftslempelser, skattefri kapitalformue som en
person, der har bopæl i Nederlandene, som fx rentefradrag af din
ejerbolig (i udlandet).
Hvis du opfylder alle betingelser vedrørende kvalificerende
skattepligtige i udlandet, sender du indkomstopgørelsen helst op
sammen med selvangivelsen. Hvis det ikke er muligt, sender du
selvangivelsen først. I det tilfælde behøver du ikke at søge om
udsættelse for indlevering af selvangivelsen. Indtægtsopgørelsen
kan indsendes til os på et senere tidspunkt.
Hvis du ikke gør det, så anses du som ikke- kvalificerende
skattepligtig i udlandet. Du vil modtage en årsopgørelse uden de
samme fradrag, afgiftslempelser, skattefri kapital som en person, der
er bosat i Nederlandene. Du vil blive underrettet herom.
Herefter sendes opgørelsen til:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
NL-6401 DB Heerlen
Har du spørgsmål?
Yderligere oplysninger finder du på belastingdienst.nl/internationaal.
Du kan også ringe til Skat-telefon Udlandet: +31 55 538 53 85.
Telefontid fra mandag - torsdag kl. 8 - 20 og fredag kl. 8 - 17.

IB 059 - 1T72PL DEN

Vilkår for kvalificerende skattepligtige i udlandet
Du er kvalificerende skattepligtig i udlandet, hvis du opfylder
følgende vilkår:
– Dine indtægter bliver fuldt eller næsten fuldt beskattet i
Nederlandene. Det er tilfældet, hvis over 90 pct. af din globale
samlede indkomst bliver beskattet i Nederlandene.
– Du bor i et EU-land, i Liechtenstein, Norge, Island, Schweiz, på
Bonaire, Saint Eusttius eller Saba.
– Du kan fremlægge en indtægtsopgørelse af skattevæsenet i dit
bopælsland.

Eksempel
Du bor i Belgien og arbejder i Nederlandene. Din indkomst fra
Nederlandene er € 50.000. Denne indkomst er fuldt beskattet i
Nederlandene. Du har ingen anden indkomst eller kapitalformue. Du
bor i et EU-land og din indkomst er fuldt eller næsten fuldt beskattet i
Nederlandene. Du er kvalificerende skattepligtig i udlandet, hvis du
også kan fremlægge indtægtsopgørelsen.
Kapitalformue og indkomst fra betydelig kapitalinteresse bliver
også beskattet
Ved fastsættelsen af 90 pct.-grænsen vurderes ikke kun din løn- og
ejendomsindkomst. Din kapitalformue og din indkomst fra betydelig
kapitalinteresse bliver også taget i betragtning. Det kan ske, at du
betaler fuld skat af din lønindkomst i Nederlandene, men at du ikke
lever op til 90 pct.-kravet, idet din kapitalformue fx er for høj.
Eksempel
Du bor i Tyskland og arbejder i Nederlandene. Din indkomst fra
Nederlandene er € 50.000. Denne indkomst er fuldt beskattet i
Nederlandene. Herudover har du kapitalformue i Tyskland i form for
opsparinger, anparter og obligationer.
I henhold til den nederlandske lovgivning beløber din indkomst fra
indeståender og kapitalformue € 6.400. Denne indkomst beskattes
ikke i Nederlandene. Herudover har du en indkomst på € 50.000, som
beskattes i Nederlandene. Det vil sige at 88,7 % af din totalindkomst
på € 56.400 beskattes i Nederlandene. Det er mindre end 90 % af din
indkomst. På grund heraf er du ikke en kvalificerende skattepligtig i
udlandet.
Hvad tæller ikke med ved fastsættelsen af 90 pct.-grænsen
Ved fastsættelsen af 90 pct.-grænsen ses bort fra de negative
udgifter til indkomst, negative fradrag i personlig indkomst, (negativ)
indkomst fra ejerbolig, udgifter til indkomst, fradrag i personlig
indkomst, fradrag for mangel eller ringe gæld i forbindelse med
ejerbolig, skattefri kapitalformue, udgifter til indkomst, (negativ)
indkomst fra ejerbolig og fradrag i personlig indkomst.
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Forklarende note til rubrikkerne (fortsat)
Eksempel
Du bor i Tyskland og arbejder i Nederlandene og i Tyskland. Din
indkomst fra Nederlandene er € 50.000. Denne indkomst er fuldt
beskattet i Nederlandene. Din indkomst fra Tyskland er € 4.500.
Denne indkomst er fuldt beskattet i Tyskland. Du ejer en ejerbolig i
Tyskland. Den (negative) indkomst fra ejerboligen beløber sig til
€ 10.000.
Din totalindkomst for fastsættelsen af 90 %-grænsen er € 54.500.
€ 50.000 af denne indkomst beskattes i Nederlandene. Det er 91,7 %.
Din (negative) indkomst fra din ejerboligen tæller ikke med ved
fastsættelsen af 90 %-grænsen. Du er kvalificerende skattepligtig i
udlandet hvis du kan fremlægge indtægtsopgørelsen.

Ægtefælle/registreret partner
Har du en samlevende partner? Og ønsker du, at din partner anses for
at være din partner i skattemæssigt henseende? Det er muligt, hvis
du opfylder begge nedenstående krav:
– Du opfylder kravene for skattemæssigt partnerskab.
– Du og din partner opfylder begge to kravene for 90 %-grænsen.
90 % eller mere af din og din partners globale samlede indkomst
bliver beskattet i Nederlandene.
Bemærk
Er du og din partner begge kvalificerende skattepligtige i udlandet, og
indsender din partner ingen selvangivelse? Så må din partner også
udfylde og indsende en indkomstopgørelse.

Forklarende note til rubrikkerne i indkomstopgørelsen
Pkt. 2a
Hvis du ikke ved din fødselsdato, udfylder du 01-01-19.. (dd-mmeeåå).
Registreringsnummeret er det nummer, som skattevæsenet i dit
bopælsland har afgivet. Du er registreret under det nummer i
administrationen hos skattevæsenet i dit bopælsland.
Pkt. 4a
Udfyld denne rubrik, hvis du som erhvervsdrivende eller medejer i et
foretagende har overskud fra virksomhed, som ikke var beskattet i
Nederlandene. Yderligere information om overskud fra virksomhed
ligger på belastingdienst.nl hvis du søger under winst uit onderneming.
Pkt. 4b
Den lønindkomst og de sygedagpenge, som ikke er beskattet i
Nederlandene udfyldes her.
Lønindkomst og sygedagpenge omfatter:
– Alle de indkomster, som du modtog fra din arbejdsgiver, som fx løn,
feriepenge, privatbrug af arbejdsgiverens bil, samt gratialer
– Ydelser i forbindelse med sygdom
– Praktikgodtgørelser.
Beløber står angivet på årsopgørelsen, som du har modtaget fra din
arbejdsgiver eller udbetalende myndighed. Yderligere information
om lønindkomst og sygedagpenge ligger på belastingdienst.nl hvis
du søger under werk en inkomen.
Pkt. 4c
Drikkepenge, aktieoptionsrettigheder og andre indkomster fra
lønnet beskæftigelse, som ikke er beskattet i Nederlandene udfyldes
her. Bemærk: freelance indkomster og ekstraindtægter udfyldes
under punkt 4h.

Pkt. 4d
De ydelser, som ikke er beskattet i Nederlandene udfyldes her.
Ydelser omfatter fx:
– Pensioner
– Alderdomspensioner, som fx folkepension fra Sociale
Verzekeringsbank (SVB)
– Afskedigelsesunderstøttelser, som fx ventepenge for
embedsmænd
– Ydelser i forbindelse med førtidspensionering, som fx efterløn
– Efterladteydelser, som fx en Anw-ydelse fra SVB
– Socialhjælp- og arbejdsløshedsdagpenge, som fx dagpenge eller
Wwb-ydelse
– Sygedagpenge, som fx en Waz-, IOAZ, IOAW, Wajong, WIA eller
WAO-ydelse
– Livrente-ydelser hvoraf der skal betales socialsikringsbidrag
– Engangsbeløb for tilbagekøb af livrente og engangsbeløb for
tilbagekøb af pension, hvoraf der er indeholdt socialsikringsbidrag.
Beløbene er angivet på årsopgørelsen, som du har modtaget fra
den udbetalende myndighed. Yderligere information ligger på
belastingdienst.nl hvis du søger under werk en inkomen.
Pkt. 4e
Denne rubrik udfyldes hvis du betalte et engangsbeløb for tilbagekøb
af livrente eller et engangsbeløb for tilbagekøb af pension, som ikke
beskattes i Nederlandene.
Pkt. 4f
Udfyld her din skattefri indkomst som værende en embedsmand i en
international organisation.
Skattefri indkomst er indkomster, du fik for dit arbejde for fx:
– EU
– FN
– NATO
– Den Internationale Domstol
– Europæisk Patentbureau
– ESA/Estec
Pkt. 4g
Denne rubrik udfyldes kun, hvis du modtog pension fra EU.
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Forklarende note til rubrikkerne i indkomstopgørelsen (fortsat)
Pkt. 4h
Denne rubrik udfyldes, hvis du havde lønindkomst, som ikke
beskattes i Nederlandene og som ikke skulle udfyldes under punkt
4a til 4g.
Pkt. 4i
Udfyld dine indtægter i forbindelse med at stille fx. en ejendom,
fordringer, livsforsikringer, bestemte forkøbsrettigheder og
brugsrettigheder til rådighed. Indtægterne minus fradrag og
fritagelsen er indtægterne fra at stille ejendele til rådighed.
Yderligere information ligger på belastingdienst.nl hvis du søger
under werk en inkomen.
Pkt. 4j
Udfyld det årligt modtagede underholdsbidrag og det betalte
engangsbeløb herfor her.
Angiv følgende ydelser for ægtefællebidrag:
– Ægtefællebidrag, som du modtog til dig selv fra din forhenværende
partner
– Alderdomspension, som din forhenværende partner betalte til dig
– Engangsbeløb for ægtefællebidrag, som du modtog fra din
forhenværende partner
– Leje, som din forhenværende partner betalte for lejeboligen
– Rente, som din forhenværende partner betalte for din del af
boliggælden
– Beløb, som du modtog i forbindelse med udligning af
pensionrettigheder eller livrente hvoraf der er betalt bidrag
– Procentdel af ejendommens værdi
Det gælder kun, hvis du boede i en bolig i 2017, som din
forhenværende partner var (med)ejer af, i henhold til en (foreløbig)
aftale om ægtefællebidrag. Var din forhenværende partner (med)
ejer af en del af denne bolig? Så angiver du en pro rata del af
ejendomsværdiskatten.
Yderligere information ligger på belastingdienst.nl hvis du søger
under werk en inkomen.
Pkt. 4k
Ydelser med løbende udbetalinger og engangsbeløb for tilbagekøb
heraf, hvoraf der ikke indeholdes socialsikringsbidrag, udfyldes her.
Udgifterne for at modtage eller beholde ydelserne kan fratrækkes.
Udfyld fx følgende ydelser med løbende udbetalinger:
– Periodiske bidrag fra myndighederne i forbindelse med egen bolig,
som fx bidrag til subventioneret bolig.
– Andre periodiske ydelser og naturalydelser eller engangsbeløb for
tilbagekøb heraf, som fx studiestøtte og livrenteydelser.
Naturalydelser er ydelser i en anden form end penge, d.v.s. ydelser
i naturalier.

Pkt. 4l
Andre indkomster omfatter:
– Den skattepligtige del af en ydelse fra en kapitaliseringsforsikring
– Forpagtningsafgift eller leje fra en periode fra før den 1. januar 2001,
som du eller dine mindreårige børn først modtog i 2017
– Modtaget rente i forbindelse med ejendom.
Pkt. 4n
Denne rubrik udfyldes, hvis du rejste til arbejde med offentlig
transport og rejseafstanden mellem bopælsadressen og arbejde
var mere end 10 kilometer. Yderligere information ligger på
belastingdienst.nl hvis du søger under reisaftrek openbaar vervoer.
Pkt. 4q
Denne rubrik udfyldes, hvis du og din partner ejede mindst 5 % af
aktierne i et selskab, der ikke beskattes i Nederlandene. Yderligere
information ligger på belastingdienst.nl hvis du søger under
aanmerkelijk belang.
Pkt. 4r
Havde du ejendele eller gæld i 2017, som ikke beskattes i
Nederlandene? Oversteg ejendelenes værdi minus gælden € 25.000
den 1. januar 2017? Hvis ja, udfyld venligst spørgsmål 4r vedrørende
din indkomst, der hidrører fra opsparing og investering.
Din indkomst fra opsparing og investering kan beregnes ved hjælp af
tilhørende ’Regnehjælp’. Nedenfor kan du læse, hvordan du beregner
grundlaget for opsparing og investering.
Sådan beregner du grundlaget for opsparing og investering
Grundlaget for opsparing og investering er din egenkapital den 1.
januar 2017 efter fradrag af bundfradraget. Egenkapitalen omfatter
dine ejendele og din gæld, som ikke beskattes i Nederlandene på
referencedagen den 1. januar 2017.
Ejendele omfatter f.eks.:
– bankindeståender og opsparinger til realkreditlånet
– aktier
– en sommerbolig eller andre faste ejendomme
Gæld omfatter f.eks.:
– et personligt lån til forbrugsformål, som en bil eller ferie
– et underskud på en bankkonto
Bundfradraget udgør € 25.000.
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Forklarende note til rubrikkerne i indkomstopgørelsen (fortsat)
Eksempel
Du havde en opsparing på € 100.000 den 1. januar 2017. Herudover
havde du en gæld på € 40.000 den 1. januar 2017 i forbindelse med et
bilkøb. Grundlaget for opsparing og investering den 1. januar 2017 var
€ 100.000 – € 40.000 = € 60.000.
Fra det beløb må du fratrække bundfradraget på € 25.000.

Bemærk!
Er dit grundlag for opsparing og investering € 0 eller negativt?
Så udfylder du €0 ved spørgsmål 4r.

Ejendele, som ikke er beskattet i Nederlandene € 100.000
Gæld, som ikke er beskattet i Nederlandene
€ 40.000 € 60.000
Bundfradrag
€ 25.000 Grundlag for opsparing og investering
€ 35.000
I regnehjælpen udfylder du € 35.000 under Grundlag for opsparing
og investering.

Regnehjælp for indkomst hidrørende fra opsparing og investering (spørgsmål 4r)
Regnehjælp for indkomst hidrørende fra opsparing og investering (spørgsmål 4r)
A:Grundlag
Grundlag for
Læs
vejledningen
for opsparing
opsparingog
oginvestering.
investering.
Læs
vejledningentil spørgsmål 4r.
A
spørgsmål
B:tilGrundlag
for4r.beskatningstrin 1. Overfør fra A, men udfyld ikke mere end € 75.000.
C: Beregn 1,63 % af 67 % af B.
Grundlag for beskatningstrin 1. Overfør fra A,
B
D:men
Beregn
5,39
%mere
af 33end
% af€ B.
udfyld
ikke
75.000.
E: Grundlag for beskatningstrin 2. Træk fra: A minus B, men udfyld ikke mere end € 975.000.
% af
F:Beregn
Beregn671,63
% B.
af 21 % af E.
G: Beregn 5,39 % af 79 % af E.
H: Grundlag for beskatningstrin 3. Træk fra: A minus B minus E.
I: Beregn 5,39 % af H.
J: Indkomst hidrørende fra opsparing og investering. Læg sammen: C + D + F + G + I.
Beregn 33 % af B.
Udfyld beløbet ved spørgsmål 4r.
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