Kalba: Lietuvių

Paaiškinimas

2018 m. pajamų pažymai
Klausimų paaiškinimas
Šio paaiškinimo pavyzdžiai jums padės nustatyti ar esate kriterijus
atitinkantis užsienio šalies mokesčių mokėtojas. Jei jūs atitinkate
kriterijus, jūsų, kaip ir Nyderlandų gyventojų, išlaidų dalis gali
būti atskaičiuota, mokesčiai gali būti sumažinti, jūs galite turėti
neapmokestintą turtą, turėtų išlaidų (palūkanų) atskaitymą jūsų
(užsienio) būstui.

Turtas ir pajamos iš esminių interesų taip pat skaičiuojami
Nustatant 90 procentų ribą skaičiuojamos ne tik jūsų pajamos iš
darbo ar būsto. Taip pat pridedamos jūsų pajamos iš esminių
interesų. Tad gali būti, kad nors ir mokate pajamų iš darbo mokesčius
Nyderlanduose, jie nesudaro 90 procentų, kadangi jūs turite didelį
kapitalą.

Jeigu jūs atitinkate visus kriterijus, atsiųskite pajamų pažymą kartu
su pajamų deklaracija. Jeigu to nepavyks padaryti vienu metu,
atsiųskite bent jau deklaraciją. Tada jums nereikės pateikti prašymo
deklaravimo atidėjimui. Pajamų pažymą atsiųskite vėliau. Jei jūs to
nepadarysite, neatitiksite užsienio šalies mokesčių mokėtojo kriterijų
ir gausite pajamų apskaičiavimą be Nyderlandų gyventojams įprastų
turėtų išlaidų atskaitos, mokesčių nuolaidų ir be neapmokestinto
turto. Mes su jumis dėl to susisieksime.

Pavyzdys
Jūs gyvenate Vokietijoje ir dirbate Nyderlanduose. Jūsų pajamos iš
darbo Nyderlanduose yra € 50.000 dydžio. Už visas šias pajamas
Nyderlanduose jūs mokate mokesčius Nyderlanduose. Be tų pajamų
jūs dar turite kapitalo Vokietijoje: santaupų, akcijų ir obligacijų.

Šią formą siųskite adresu:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
(Nyderlandai)
Jei turite daugiau klausimų
Daugiau informacijos galite rasti tinklalapyje belastingdienst.nl/
internationaal. Arba skambinkite Valstybinės mokesčių inspekcijos
telefonu užsieniui +31 55 538 53 85. Darbo valandos nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio nuo 8.00 val. iki 20.00 val. ir penktadienį nuo 8.00
val. Iki 17.00 val.
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Sąlygos, pagal kurias asmuo yra kriterijus atitinkantis užsienio
šalies mokesčių mokėtojas
Kriterijus atitinkantis užsienio šalies mokesčių mokėtojas esate jeigu:
– Už pajamas beveik visus mokesčius mokate Nyderlanduose. Jūsų
visų gautų pajamų mažiausiai 90 procentų yra apmokestintos
Nyderlanduose.
– Jūs gyvenate vienoje iš ES narių valstybių, Lichtenšteine,
Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, Bonere, Sint Estacijuje ar
Saboje.
– Jūs galite pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą iš
šalies, kurioje gyvenate.
Pavyzdys
Jūs gyvenate Belgijoje ir dirbate Nyderlanduose. Jūsų pajamos
Nyderlanduose yra € 50.000. Už visas šias pajamas jūs mokate
pajamų mokestį Nyderlanduose. Jūs neturite kitų pajamų ar turto.
Jūs gyvenate vienoje ES šalių ir nuo jūsų pajamų visiškai ar dalinai
mokesčius mokate Nyderlanduose. Jūs esate kriterijus atitinkantis
užsienio šalies mokesčių mokėtojas jei galite pateikti pajamų
pažymą.

Pagal Nyderlanduose galiojančius įstatymus jūsų pajamos iš
santaupų ir kapitalo yra € 6400. Už šias pajamas jūs Nyderlanduose
nemokate mokesčių. Šalia šių pajamų jūs turite € 50.000 dydžio
pajamas iš darbo Nyderlanduose už kurias jūs mokate mokesčius.
Jūsų bendrų € 56.400 dydžio pajamų 88,7 procentai yra apmokestinti
Nyderlanduose. Tai mažiau nei 90 procentų jūsų bendrų pajamų ir
todėl jūs neatitinkate kriterijų užsienio mokesčių mokėtojui.
Kas neskaičiuojama nustatant 90 procentų ribą
Nustatant 90 procentų ribą mes neįskaitėme neigiamų išlaidų,
skirtų pajamų gavimui, neigiamos su asmeniu susijusios atskaitos,
(neigiamų) pajamų iš nuosavo būsto, išskaitymų dėl mažos
gyvenamojo būsto skolos, neapmokestinamo kapitalo, išlaidų
pajamų gavimui, (neigiamų) pajamų iš savo būsto ar su asmeniu
susijusių patirtų išlaidų atskaita.
Pavyzdys
Jūs gyvenate Vokietijoje ir dirbate Nyderlanduose ir Vokietijoje.
Jūsų pajamos Nyderlanduose yra € 50.000. Už visas šias pajamas jūs
mokate mokesčius Nyderlanduose. Jūsų pajamos Vokietijoje yra
€ 4.500. Už visas šias pajamas jūs mokate mokesčius Vokietijoje.
Vokietijoje jūs turite nuosavą būstą. (Neigiamos) pajamos už nuosavą
būstą yra € 10.000.
Jūsų bendros pajamos 90 procentų ribai nustatyti yra € 54.500.
Už € 50.000 šių pajamų jūs mokate mokesčius Nyderlanduose.
Tai yra 91,7 procentai. Jūsų (neigiamos) pajamos iš nuosavo būsto
neskaičiuojamos nustatant 90 procentų ribą. Jūs esate kriterijus
atitinkantis užsienio šalies mokesčių mokėtojas jei galite pateikti
pajamų pažymą.
Mokesčių partneris
Ar turite partnerį? Ir norite, kad jis būtų pripažįstamas jūsų mokesčių
partneriu? Tai yra galima, jei jis atitinka žemiau išvardintas sąlygas:
– Jūs atitinkate sąlygas mokesčių partnerystei.
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– Jūs ir jūsų partneris patenkina 90 procentų reikalavimą. Mažiausiai
90 procentų jūsų bendrų pasaulyje uždirbtų pajamų apmokestinta
Nyderlanduose.

Dėmesio!
Jei jūs ir jūsų partneris atitinkate užsienio šalies mokesčių mokėtojo
kriterijus, jis taip pati turi užpildyti ir atsiųsti pajamų pažymą.

Klausimų apie pajamų pažymą paaiškinimas
Klausimas 2a
Jei nežinote tikslios savo gimimo datos, užpildykite: 01-01-19..
(diena‑mėnuo-metai).
Registracijos numeris yra jums mokesčių inspekcijos duotas numeris
šalyje, kurioje gyvenate. Šiuo numeriu jūs žinomas mokesčių
inspekcijos administracijai šalyje, kurioje gyvenate.
Klausimas 4a
Šį punktą pildykite jei esate verslininkas arba verslo partneris ir
turėjote pajamų iš verslo, kurios nebuvo apmokestintos
Nyderlanduose.
Daugiau informacijos rasite belastingdienst.nl (ieškokite ‘winst uit
onderneming’).
Klausimas 4b
Užpildykite atlyginimą ir nedarbingumo pašalpas, kurios nebuvo
apmokestintos Nyderlanduose. Pajamos ir nedarbingumo pašalpos
yra:
– Visos pajamos, gautos iš jūsų darbdavio, pavyzdžiui uždarbis,
atostogų išmokos, darbdavio automobilio naudojimas
asmeniniams poreikiams ir premijos
– ligos pašalpos
– praktikos atlyginimas
Šiuos duomenis galite rasti jūsų darbdavio pateiktoje metinėje
ataskaitoje arba metinėje pašalpą teikiančios instancijos ataskaitoje.
Daugiau informacijos rasite belastingdienst.nl (ieškokite ‘werk en
inkomen’).
Klausimas 4c
Čia užpildykite pinigines dovanas, teisių į akcijų pasirinkimą
sandorius ir kitas pajamas iš darbo kurios nebuvo apmokestintos
Nyderlanduose. Dėmesio! Pajamas iš laisvai samdomo darbo ir
kitas papildomas pajamas pildykite 4h.

Klausimas 4d
Užpildykite visas išmokas, kurios nebuvo apmokestintos
Nyderlanduose.
Šios išmokos yra pavyzdžiui:
– pensijos
– valstybinė senatvės pensija, pavyzdžiui Socialinio Draudimo Fondo
mokama senatvės pensija
– išeitinės išmokos valstybės pareigūnams
– ankstyvos senatvės pensijos, mokamos iš darbo išėjus anksčiau,
nei sulaukus pensinio amžiaus
– išmokos našlėms, pavyzdžiui našlių pensijos
– bedarbio pašalpos ir valstybinė finansinė parama
– nedarbingumo ar invalidumo pašalpos
– anuiteto išmokos, už kurias mokėta privaloma socialinio draudimo
įmoka
– vienkartinės anuiteto ar pensijos sumos, už kurias buvo mokama
privaloma socialinio draudimo įmoka.
Šias sumas rasite jums pašalpas teikiančios instancijos išduotoje
metinėje ataskaitoje. Daugiau informacijos rasite belastingdienst.nl
(ieškokite ‘werk en inkomen’).
Klausimas 4e
Šį punktą pildykite jei jūs turėjote Nyderlanduose neapmokestintų
anuitetų ar vienkartinės sumos pensijų.
Klausimas 4f
Čia pildykite neapmokestinamas pajamas, kurias jūs gavote
dirbdamas vienoje tarptautinių organizacijų.
Neapmokestinamos pajamos yra pajamos kurias gavote jei dirbote
pavyzdžiui:
– Europos Sąjungai
– Jungtinių Tautų Organizacijai
– NATO
– Tarptautiniam Teisingumo Teismui
– Europos Patentų Agentūrai
– EKA/Estec
Klausimas 4g
Šį punktą pildykite, jei gavote Europos Sąjungos pensiją.
Klausimas 4h
Pildykite šiuos duomenis jei jūs turėjote pajamų iš darbo, kurios
nebuvo apmokestintos Nyderlanduose ir kurios nebuvo užpildytos
punktuose 4a iki 4g.
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Klausimas 4i
Čia pildykite pajamas, gautas iš nekilnojamo turto nuomos, gautinas
skolas, gyvybės draudimo ar akcijų su teise gauti pelno dalį.
Pajamos iš išnuomoto turto (pajamos minus išskaitymai ir
neapmokestinama suma). Daugiau informacijos rasite
belastingdienst.nl (ieškokite ‘werk en inkomen’).
Klausimas 4j
Čia pildykite alimentus ir vienkartinio išmokėjimo sumas.
Registruokite šias alimentų išmokas:
– alimentus, kuriuos gavote iš buvusio partnerio (ar sutuoktinio)
– senatvės pensiją, kurią gavote iš buvusio partnerio
– vienkartinio išmokėjimo sumas, kurias gavote iš buvusio partnerio
– nuomą, kurią už jus mokėjo jūsų buvęs partneris
– palūkanas, kurias jūsų buvęs partneris mokėjo už jūsų nuosavo
būsto dalį
– sumas, kurias gavote pensijos teisėms ar anuitetams kompensuoti
ir už kuriuos buvo išskaitytos įmokos
– nuosavo namo fiksuota suma
Tai galioja tik tada, jei jūs 2018 m. (laikino) partnerių išlaikymo
susitarimo pagrindu gyvenote būste kurio (bendra)savininkas buvo
jūsų buvęs partneris. Jeigu jūsų partneris buvo tik būsto dalies
savininku, užpildykite proporcingą nuosavo namo fiksuotos sumos
dalį.
Daugiau informacijos rasite belastingdienst.nl (ieškokite ‘werk en
inkomen’).
Klausimas 4k
Reguliarios pašalpos ir vienkartinės sumos, kurios nebuvo
apmokestintos pajamų mokesčiu pildomos čia. Išlaidas, turėtos
šioms išmokoms gauti, turi būti atskaičiuotos pirmiausiai.
Čia pildykite šias reguliarias pašalpas:
– reguliariai iš valstybės gautas pašalpas savam būstui įsigyti
– kitas reguliariai gautas pašalpas ar vienkartines sumas, pavyzdžiui
stipendijas, išmokas natūra ar anuitetų išmokas.
Klausimas 4l
Įvairios pajamos reiškia:
– apmokestina išmokų dalis iš kapitalo draudimo
– būsto ar žemės nuoma prieš 2001 m. sausio 1 d., kurią jūs ar jūsų
nepilnamečiai vaikai gavo 2018 m.
– atgautos savo būsto palūkanos.
Klausimas 4n
Pildykite šiuos duomenis, jeigu į darbą važiavote visuomeniniu
transportu ir atstumas tarp jūsų darbo ir namų į vieną pusę buvo
daugiau nei 10 kilometrų. Daugiau informacijos rasite
belastingdienst.nl (ieškokite ‘reisaftrek openbaar vervoer’).

Klausimas 4q
Pildykite šiuos duomenis jei jūs ir jūsų partneris turėjo mažiausiai
5 procentus bendrovės akcijų, kurios nebuvo apmokestintos
Nyderlanduose.
Daugiau informacijos rasite belastingdienst.nl (ieškokite
‘aanmerkelijk belang’).
Klausimas 4r
Ar 2018 m. jūs turėjote turto ir skolų, kurios nebuvo apmokestintos
Nyderlanduose? Ar šio turto ir atskaitytų nuo jo jūsų skolų vertė 2018
m. sausio 1 d. buvo didesnė nei € 30.000? Tuomet pildydami 4r
klausimą, įrašykite jūsų pelną iš taupymo ir investavimo.
Apskaičiuokite savo pelną iš taupymo ir investavimo ‘Pelno iš
taupymo ir investavimo skaičiuoklės’ pagalba. Toliau jūs
perskaitysite, kaip apskaičiuoti taupymo ir investavimo bazę.
Taupymo ir investavimo bazės apskaičiavimas
Taupymo ir investavimo bazė yra jūsų kapitalo vertė 2018 m. sausio 1
d., atskaičius jūsų neapmokestinamo kapitalo vertę. Jūsų kapitalas
yra jūsų turtas ir skolos, kurios nebuvo apmokestintos
Nyderlanduose atskaitos datą 2018 m. sausio 1 d.
Turto pavyzdžiai yra:
– banko, žiro ir taupomųjų sąskaitų likučiai ir indėliai;
– akcijos;
– antras gyvenamasis būstas ar kitas nekilnojamas turtas.
Skolų pavyzdžiai yra:
– asmeninė paskola vartojimo tikslams, tokiems kaip automobilis
ar atostogos;
– neigiamas banko sąskaitos likutis.
Jūsų neapmokestinamo kapitalo suma yra € 30.000.
Pavyzdys
2018 m. sausio 1 d. jūsų taupomosios sąskaitos likutis buvo
€ 100.000. Be to, 2018 m. sausio 1 d. jūs turėjote € 40.000 skolą
ryšium su automobilio pirkimu. Jūsų taupymo ir investavimo bazė
2018 m. sausio 1 d. yra: € 100.000 – € 40.000 = € 60.000.
Nuo šios sumos jūs galite atskaičiuoti € 30.000 neapmokestinamo
kapitalo sumą.
Nyderlanduose neapmokestintas turtas
Nyderlanduose neapmokestintos skolos
Neapmokestintas kapitalas
Taupymo ir investavimo bazė

€ 100.000
€ 40.000 –
€ 60.000
€ 30.000 –
€ 30.000

Skaičiuoklėje pildydami taupymo ir investavimo bazę, įrašykite
€ 30.000.
		Dėmesio!
		Ar jūsų taupymo ir investavimo bazė yra € 0 arba neigiama?
Tuomet pildydami 4r klausimą, įrašykite € 0.
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Pelno iš taupymo ir investavimo skaičiuoklė (4r klausimas)
Taupymo ir investavimo bazė. Skaitykite klausimo 4r
paaiškinimą.

A

Bazės klasė 1. Įrašykite tokią pačią sumą kaip ir A laukelyje,
bet ne daugiau kaip € 70.800.

B

Apskaičiuokite 67% nuo sumos B
0,36%

x
C

Apskaičiuokite 33% nuo sumos B
5,38%

x
D

Bazės klasė 2. Atimkite: A minus B, tačiau įrašykite ne
daugiau kaip € 907.200.

E

Apskaičiuokite 21% nuo sumos E
0,36%

x
F

Apskaičiuokite 79% nuo sumos B
5,38%

x
G

Bazės klasė 3. Atimkite: A minus B minus E.

H

Įrašykite tokią pačią sumą kaip ir H laukelyje
5,38%

x
I

Pelnas iš taupymo ir investavimo. Susumuokite: C+D+F+G+I. Sumą įrašykite, pildydami 4r klausimą.

Pelno iš taupymo ir investavimo skaičiuoklė (4r klausimas)
A: Taupymo ir investavimo bazė. Skaitykite klausimo 4r paaiškinimą.
B: Bazės klasė 1. Įrašykite tokią pačią sumą kaip ir A laukelyje, bet ne daugiau kaip € 70.800.
C: Apskaičiuokite 67% nuo sumos B x 0,36%.
D: Apskaičiuokite 33% nuo sumos B x 5,38%.
E: Bazės klasė 2. Atimkite: A minus B, tačiau įrašykite ne daugiau kaip € 907.200.
F: Apskaičiuokite 21% nuo sumos E x 0,36%.
G: Apskaičiuokite 79% nuo sumos B x 5,38%.
H: Bazės klasė 3. Atimkite: A minus B minus E.
I: Apskaičiuokite 5,38% nuo sumos B.
J: Pelnas iš taupymo ir investavimo. Susumuokite: C+D+F+G+I. Sumą įrašykite, pildydami 4r klausimą.

J

+

