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Pojasnilo pri

Izjavi o dohodkih leta 2017
Razlaga posameznih vprašanj
S pomočjo izračuna, ki je naveden v pojasnilu za davčno prijavo,
preverite, ali sodite med upravičene davčne zavezance iz tujine. Kot
upravičen davčni zavezanec iz tujine imate pravico do istih odbitkov,
davčnih olajšav in neobdavčenega premoženja kakor prebivalci
Nizozemske, na primer do odbitka obresti za odplačevanje lastnega
stanovanja (v tujini).
Izpolnjujete vse pogoje za upravičene davčne zavezance iz tujine?
Pošljite izjavo o dohodkih, če je možno, skupaj z davčno prijavo. Če
vam to ne uspe, pošljite vsaj davčno prijavo. Tako vam vsaj ni treba
vložiti prošnje za podaljšanje roka za oddajo davčne prijave. Kasneje
naknadno pošljite še izjavo o dohodkih.
Če tega ne storite, vas ne obravnavamo kot upravičenega davčnega
zavezanca iz tujine. V tem primeru vam odmerimo davek brez
odbitkov, davčnih olajašav in neobdavčenega premoženja, do česar
ima pravico tisti, ki prebiva na Nizozemskem. O tem vas bomo
kontaktirali.
Pošljite obrazec na davčno upravo:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
Vas še kaj zanima?
Več informacij lahko dobite na spletni strani belastingdienst.nl/
internationaal. Telefon Davčne uprave za tujino je +31 555385385.
Lahko kličete od ponedeljka do vključno četrtka od 8h do 20h in ob
petkih od 8h do 17h.
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Pogoji, da vas obravnavamo kot upravičenega davčnega
zavezanca iz tujine
Leta 2017 ste upravičen davčni zavezanec iz tujine, če za vas veljajo
sledeči pogoji;
– davek na dohodek plačujete v celoti ali skoraj v celoti na
Nizozemskem. To velja že v tem primeru, ko za minimalno 90%
vašega pridobljenega dohodka plačujete davek na Nizozemskem.
– prebivate v eni izmed držav EU, v Lichtensteinu, na Norveškem, v
Islandiji, Švici, na Antilih (Bonaire, Sint Eustatius, Saba).
– lahko predložite izjavo o dohodkih, ki jo je potrdila davčna uprava v
državi, kjer bivate
Primer
Živite v Belgiji in delate na Nizozemskem. Vaš dohodek na
Nizozemskem znaša €50.000 in vi plačate davek na ta dohodek v
celoti na Nizozemskem. Drugih dohodkov ali premoženja nimate.
Vi prebivate v eni izmed držav EU in plačate davek na dohodek, ki ga
imate, povsem ali skoraj v celoti na Nizozemskem. Upravičen davčni
zavezanec iz tujine ste, če lahko predložite tudi izjavo o dohodkih.

Premoženje in dohodki iz delnic se pri tem upoštevajo
Pri določanju meje 90% ne gledamo samo na vaš dohodek, ki ga
prejmete na podlagi dela in stanovanja. Vaše premoženje in dohodki
iz delnic se tudi upoštevajo. Zaradi tega se lahko zgodi, da kljub temu,
da na Nizozemskem plačate v celoti davek na dohodek iz delovnega
razmerja, ne izpolnjujete zahteve o 90% pridobljenega dohodka, ker
imate na primer lastno premoženje.
Primer
Živite v Nemčiji in delate na Nizozemskem. Vaš dohodek na
Nizozemskem znaša €50.000 in davek na ta dohodek plačate v celoti
na Nizozemskem. Poleg tega imate premoženje v Nemčiji in sicer v
obliki prihrankov, delnic in obligacij.
V skladu z nizozemskimi pravili znaša vaš dohodek iz prihrankov
in premoženja € 6.400. Na ta dohodek na Nizozemskem ne plačate
davka. Poleg tega imate dohodek iz delovnega razmerja, €50.000, na
katerega na Nizozemskem plačate davek. Na Nizozemskem plačate
davek na 88,7% vašega celotnega dohodka v višini €56.400. To je
manj kot 90%. Zato niste upravičen kot davčni zavezanec iz tujine.
Kaj se ne upošteva pri določitvi meje 90%
Pri določanju meje 90% ne upoštevamo negativnih izdatkov za
socialno podporo, negativnega odbitka za pokojnino, (negativnih)
dohodkov iz lastnega stanovanja, izdatkov za socialno podporo,
osebnih odbitkov, odbitka zaradi majhne ali nikakršne zadolženosti
zaradi nakupa stanovanja, neobdavčenega premoženja, izdatkov za
socialno podporo, (negativnih) dohodkov iz lastnega stanovanja in
osebnih odbitkov.
Primer
Živite v Nemčiji in delate na Nizozemskem in v Nemčiji. Vaš dohodek
na Nizozemskem znaša €50.000 in na ta dohodek v celoti plačate
davek na Nizozemskem. Vaš dohodek v Nemčiji znaša €4.500 in na
ta dohodek plačate davek v celoti v Nemčiji. V Nemčiji imate lastno
stanovanje in (negativrn) dohodek iz lastnega stanovanja znaša
€10.000.
Vaš celoten dohodek za določitev meje 90% znaša €54.500. Na
Nizozemskem plačate davek na €50.000 od tega dohodka in to je
91,7%. Vaš (negativen) dobiček iz lastnega stanovanja se ne
upošteva pri določanju meje 90%.
Vi ste upravičen davčni zavezanec iz tujine, če lahko predložite
tudi izjavo o dohodkih.
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Razlaga pri vpisu podatkov
Davčni partner
Ali imate partnerja? Ali želite, da ga obravnavamo kot vašega
davčnega partnerja? To je možno, če izpolnjujete oba sledeča pogoja:
– vi izpolnjujete pogoje za davčno partnerstvo
– tako vi kot tudi vaš partner izpolnjujete zahtevo za 90% mejo pri
plačevanju davkov na dohodek
Skupni doseženi dohodek, ki ga imata vi in vaš partner je 90% no
ali povsem obdavčen na Nizozemskem.

Pozor!
Ali sta tako vi kot tudi vaš partner upravičena davčna zavezanca iz
tujine in vaš partner ne vloži davčne napovedi? V tem primeru mora
vaš partner tudi izpolniti izjavo o dohodkih in jo poslati na zgoraj
imenovani naslov.

Pojasnilo pri vpisu podatkov v izjavi o dohodku
Pri podatku 2a
Če svojega dneva rojstva ne poznate do potankosti, izpolnite:
01-01-19.. (dd-mm-llll).
Registracijska številka je tista številka, ki ste jo dobili od davčne
uprave v državi bivanja. Pod to številko ste vpisani v administraciji
davčne uprave države, kjer prebivate.
Pri podatku 4a
Če ste kot podjetnik ali solastnik imeli poslovni dobiček,
ki ni bil obdavčen na Nizozemskem, navedite ta podatek.
Več o poslovnem dobičku lahko poiščete na spletni strani
belastingdienst.nl.
Pri podatku 4b
Navedite svojo plačo in nadomestilo za bolniško, ki nista bila
obdavčena na Nizozemskem.
Plača in nadomestilo za bolniško so na primer;
– vsi dohodki, ki ste jih prejeli od delodajalca, kakor na primer
plača, regres za dopust, uporaba službenega avtomobila v
osebne namene in bonusi
– denarna nadomestila v zvezi z bolniško’
– plačano pripravništvo
Zneske lahko poiščete v letnem poročilu, ki ste ga dobili od vašega
delodajalca ali od zavoda, ki vam izplačuje denarno nadomestilo.
Več o plači in o nadomestilu za bolniško si lahko preberete na spletni
strani belastingdienst.nl pod rubriko ‘werk en inkomen’.
Pri podatku 4c
Navedite vse napitnine, delniške opcije in ostale dohodke iz
delovnega razmerja, ki na Nizozemskem niso bili obdavčeni.
Pozor! Honorarne dohodke in dodatni zaslužek navedite v
podatku 4h.

Pri podatku 4d
Navedite denarna nadomestila, ki na Nizozemskem niso bila
obdavčena.če
Denarna nadomestila so na primer:
– pokojnina
– denarna nadomestila, povezana s starostjo, kot na primer AOW na
Nizozemskem, ki ga izplačuje SVB (Urad za socialno varnost)
– odpravnine, kot na primer odpravnina za javne uslužbence
– denarna nadomestila v zvezi s predčasnim odhodom v pokoj, kakor
na primet VUT na Nizozemskem
– pokojnine po umrlem zavarovancu, kot na primer denarno
nadomestilo Anw, ki ga na Nizozemskem zanj upravičeni prejemajo
od SVB
– preživnina in nadomestilo za brezposelnost, kot ww ali Wwb
nadomestilo na Nizozemskem
– nadomestilo za invalidnost, kot Waz, IOAZ, IOAW, Wajong, Wia ali
WAO nadomestilo na Nizozemskem
– življenjsko zavarovanje, ki je obdavčeno tako kot plača
– odkupnine za življenjsko zavarovanje in odkupnine za pokojnino, ki
so obdavčene tako kot plača
Zneske lahko poiščete v letnem poročilu, ki ste ga dobili od
ustanove, ki je zadolžena za izplačilo nadomestil. Več o tem si lahko
preberete na spletni strani belastingdienst.nl pod rubriko ‘werk en
inkomen’.
Pri podatku 4e
Ta podatek izpolnite, če ste imeli odkupnine za življensko zavarovanje
ali za pokojnino, ki na Nizozemskem niso bile obdavčene.
Pri podatku 4f
Navedite dohodke, ki so oproščeni davka in ki ste jih imeli kot
funkcionar pri eni izmed mednarodnih organizacij.
Dohodki, ki so oproščeni davka, so dohodki, ki ste jih imeli,če ste na
primer delali za:
– Evropsko Unijo
– Združene narode
– NATO
– mednarodno sodišče
– evropski patentni urad
– ESA/Estec
Pri podatku 4g
Izpolnite samo, če ste prejeli pokojnino od Evropske Unije
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Pojasnilo pri vpisu podatkov v izjavi o dohodku
Pri podatku 4h
Izpolnite, če ste imeli prihodke iz delovnega razmerja, ki ni bil
obdavčen na Nizozemskem in jih niste navedli v podatkih pod4a
do vključno 4g.

Pri podatku 4n
Če ste se na delo vozili z javnim prometom in če je razdalja več kot 10
kilometrov, navedite ceno, ki ste je plačali. Več o tem na spletni strani
belastingdienst.nl pod rubriko ‘reisaftrek openbaar vervoer’.

Pri podatku 4i
Navedite svoje prihodke, ki ste jih prejeli na podlagi dejstva, da ste
dali na razpolago stanovanje, terjatve dolgov, življenjska zavarovanja,
določene nakupne opcije in pravice do užitka.

Pri podatku 4q
Če ste skupaj s svojim partnerjem imeli vsaj 5% delnic v podjetju,
ki niso bile obdavčene na Nizozemskem.
Več o tem na spletni strani belastindienst.nl pod rubriko
‘aanmerkelijk belang’.

Prihodki minus stroški, ki jih lahko odtegnete, in delež, ki ni obdavčen,
vse to je rezultat dejstva, da ste lastnino dali na razpolago.
Več o tem na spletni strani belastingdienst.nl pod rubriko ‘werk en
inkomen’.
Pri podatku 4j
Navedite prejeto preživnino od partnerja in odkupnino zanjo.
Predložiti morate sledeča nakazila za preživnino od partnerja;
– preživnino od partnerja, ki jo prejemate zase od bivšega partnerja
– starostno pokojnino, ki jo je vaš bivši partner vam plačeval
– odkupnino za preživnino od partnerja, ki ste jo dobili od bivšega
partnerja
– najemnino, ki jo je vaš partner plačeval za najem najemniškega
stanovanja
– obresti, ki jih je vaš bivši partner plačeval za vaš delež pri dolgu
zaradi nakupa lastnega stanovanja
– zneske, ki ste jih prejeli pri razdelitvi pokojnine ali življenskega
zavarovanja, kjer ste odtegnili zneske za premijo
– pavšal za lastno stanovanje
To velja samo, če ste leta 2017 na podlagi (trenutnega) pravila za
preživnino za partnerja stanovali v stanovanju, kjer je bil vaš bivši
partner solastnik. Ali je bil vaš bivši partner solastnik dela tega
stanovanja? V tem primeru navedite sorazmeren del pavšala za
lastno stanovanje.
Več o tem na spletni strani belastingdienst.nl pod rubriko ‘werk en
inkomen’.
Pri podatku 4k
Tukaj navedite redna izplačila in odkupnine, pri katerih ni davka kot
pri izplačilu plače. Stroške, ki ste jih imeli, da ste dobili in obdržali ta
izplačila, lahko odtegnete.
Navedite na primer sledeča redna izplačila;
– redne državne prispevke za vaše lastno stanovanje, na primer
prispevek za neprofitno lastno stanovanje
– ostale redne prejemke in užitke ali njihove odkupnine, kot na
primer štipendije in izplačila iz življenjskega zavarovanja.
Užitki niso prejemki v obliki denarja temveč v naravi.
Pri podatku 4l
Pri ostalih dohodkih mislimo na:
– obdavčen del izplačila iz dotacije
– zakup ali najemnina, ki ste jo vi ali vaši mladoletni otroci prejeli
šele leta 2017
– vrnjene obresti za nakup lastnega stanovanja

Pri podatku 4r
Ali ste v letu 2017 imeli imetje in dolgove, ki na Nizozemskem niso bili
obdavčeni? In ali je vrednost tega imetja, zmanjšana za višino vaših
dolgov, dne 01.01.2017 znašala več kot € 25.000? V tem primeru pri
vprašanju 4r izpolnite svoj dobiček iz varčevanja in naložbe.
Svoj dobiček iz varčevanja in naložbe izračunate s spomočjo
“Kalkulatorja za dobiček iz varčevanja in naložbe” (Rekenhulp
voordeel uit sparen en beleggen). Kako morate izračunati Osnovo
varčevanja in naložbe, si preberete v nadaljevanju.
Izračun osnove varčevanja in naložbe
Osnovo varčevanja in naložbe je vaše premoženje na dan 01.01.2017,
in sicer zmanjšano za vaše dajatev prosto premoženje. Z vašim
premoženjem imamo v mislih vaše imetje in dolgove, ki na referenčni
datum 01.01.2017 na Nizozemskem niso bili obdavčeni.
Imetje je na primer:
– bančne, transakcijske ter hranilne vloge in premijski depoziti
– delnice
– drugo stanovanje ter druge nepremičnine
Dolgovi so na primer:
– osebno posojilo za osebno potrošnjo, kot avtomobil ali dopust
– negativno stanje na bančnem računu
Dajatev prosto premoženje znaša € 25.000.
Primer
Vaši prihranki so dne 01.01.2017 znašali € 100.000. Nato ste dne
01.01.2017 v povezavi z nakupom avtomobila imeli dolg v višini
€ 40.000. Vaša osnova varčevanja in naložbe je dne 01.01.2017
znašala € 100.000 - € 40.000 = € 60.000.
Od tega smete odšteti dajatev prosto premoženje v višini € 25.000.
Na Nizozemskem neobdavčeno imetje
Na Nizozemskem neobdavčeni dolgovi
Dajatev prosto premoženje
Osnova varčevanja in naložbe

€
€
€
€
€

100.000
40.000 –
60.000
25.000 –
35.000

V kalkulatorju v Osnovo varčevanja in naložbe vnesete € 35.000.
		Pozor!
		Ali vaša osnova varčevanja in naložbe znaša € 0 oziroma je
negativna? V tem primeru pri vprašanju 4r vnesite € 0.
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Pojasnilo pri vpisu podatkov v izjavi o dohodku
Kalkulator za dobiček iz varčevanja in naložbe (vprašanje 4r)
Osnova varčevanja in naložbe. Preberite pojasnilo pri vprašanju 4r.

A

Osnova disk 1. Prevzemite iz A, vendar vnesite največ € 75.000.

B

Izračunajte 67 % ob B.
1,63%

x
C

Izračunajte 33% od B.
5,39%

x
D

Osnova disk 2. Odštejte: A minus B, vendar vnesite največ € 975.000.

E

Izračunajte 21 % ob E.
1,63%

x
F

Izračunajte 79% od E.
5,39%

x
G

Osnova disk 3. Odštejte: A minus B minus E.

H

Prevzemite iz H.
5,39%

x
I

Dobiček iz varčevanja in naložbe. Seštejte: C + D + F + G + I. Izpolnite rezultat pri vprašanju 4r.

Kalkulator za dobiček iz varčevanja in naložbe (vprašanje 4r)
A: Osnova varčevanja in naložbe. Preberite pojasnilo pri vprašanju 4r.
B: Osnova disk 1. Prevzemite iz A, vendar vnesite največ € 75.000.
C: Izračunajte 1,63 % ob 67 % ob B.
D: Izračunajte 5,39 % ob 33% od B.
E: Osnova disk 2. Odštejte: A minus B, vendar vnesite največ € 975.000.
F: Izračunajte 1,63 % ob 21 % ob E.
G: Izračunajte 5,39 % ob 79% od E.
H: Osnova disk 3. Odštejte: A minus B minus E.
G: Izračunajte 5,39 % ob H.
J: Dobiček iz varčevanja in naložbe. Seštejte: C + D + F + G + I. Izpolnite rezultat pri vprašanju 4r.

J

+

