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Lisätiedot

Tulotodistus 2019
Lisätietoja
Lisätietoja
Tarkasta veroilmoituksen selityksissä olevien laskentaohjeiden
avulla, oletko kvalifioitu ulkomaalainen verovelvollinen.
Kvalifioituna ulkomaalaisena verovelvollisena sinulla on oikeus
samoihin vähennyksiin, veronalennuksiin ja verovapaaseen
varallisuuteen kuin Alankomaiden asukkailla, esimerkiksi
(Alankomaiden ulkopuolella olevan) oman asunnon asuntolainan
korkovähennykseen.
Täytätkö kaikki kvalifioidulle ulkomaalaiselle verovelvolliselle
asetetut edellytykset? Siinä tapauksessa sinun on paras lähettää
tulotodistus yhdessä veroilmoituksen kanssa. Jos et voi tehdä näin,
lähetä ainakin veroilmoitus. Silloin sinun ei tarvitse pyytää lykkäystä
veroilmoituksen jättämiseen. Lähetä tulotodistus siinä tapauksessa
veroilmoituksen jättämisen jälkeen.
Jos et lähetä tulotodistusta, sinua ei pidetä kvalifioituna
ulkomaalaisena verovelvollisena. Sinulta kannettavaan veroon ei
siinä tapauksessa sovelleta samoja vähennyksiä, veronalennuksia ja
verovapaata varallisuutta kuin Alankomaiden asukkaisiin. Otamme
sinuun tämän vuoksi yhteyttä.
Lähetä lomake osoitteeseen:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
Alankomaat
Onko sinulla vielä kysyttävää?
Lisätietoja on sivustolla belastingdienst.nl/internationaal. Voit myös
soittaa ulkomaiden veropalveluun: +31 55 538 5385. Palvelu on
avoinna maanantaista torstaihin kello 8.00–20.00 ja perjantaisin
kello 8.00–17.00.
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Kvalifioidun ulkomaalaisen verovelvollisen edellytykset
Olet vuoden 2019 osalta kvalifioitu ulkomaalainen verovelvollinen,
jos täytät seuraavat edellytykset:
– Maksat kaikista tai lähes kaikista tuloistasi verot Alankomaihin.
Näin katsotaan olevan, jos vähintään 90:tä prosenttia
maailmanlaajuisista tuloistasi verotetaan Alankomaissa.
– Asut EU-maassa, Liechtensteinissa, Norjassa, Islannissa,
Sveitsissä, Bonairella, Sint Eustatiuksella tai Sabassa.
– Voit esittää asuinmaasi veroviranomaisen antaman
tulotodistuksen.

Esimerkki
Asut Belgiassa ja työskentelet Alankomaissa. Tulosi Alankomaissa
ovat 50 000 euroa. Nämä tulot verotetaan kokonaisuudessaan
Alankomaissa. Sinulla ei ole muita tuloja tai varallisuutta. Asut
EU-maassa ja maksat kaikista tai lähes kaikista tuloistasi veron
Alankomaissa. Olet kvalifioitu ulkomaalainen verovelvollinen,
jos voit toimittaa myös tulotodistuksen.
Varallisuus ja tulot merkittävästä omistusosuudesta
otetaan huomioon
Määrittäessämme 90 prosentin kynnystä emme huomioi pelkästään
tuloja työstä ja asunnosta. Huomioon otetaan myös varallisuutesi ja
merkittävästä omistusosuudesta saamasi tulot. On siis mahdollista,
että ansiotulosi verotetaan kokonaisuudessaan Alankomaissa, mutta
et kuitenkaan täytä 90 prosentin ehtoa, koska sinulle on esimerkiksi
paljon varallisuutta.
Esimerkki
Asut Saksassa ja työskentelet Alankomaissa. Tulosi Alankomaissa
ovat 50 000 euroa. Nämä tulot verotetaan kokonaisuudessaan
Alankomaissa. Lisäksi sinulla on Saksassa varallisuutta, joka koostuu
säästöistä, osakkeista ja obligaatioista.
Alankomaiden järjestelmässä säästöistä ja varallisuudesta
saaduksi tuloksi lasketaan 6 400 euroa. Tätä tuloa ei veroteta
Alankomaissa. Lisäksi sinulla on 50 000 euroa tuloja, joista maksat
veroja Alankomaihin. Maksat siten veroja 88,7 prosentista
kokonaistuloistasi, joiden määrä on 56 400 euroa. Tämä on
vähemmän kuin 90 prosenttia tuloistasi. Näin ollen sinua ei pidetä
kvalifioituna ulkomaalaisena verovelvollisena.
Mitä ei oteta huomioon määritettäessä 90 prosentin kynnystä?
Määrittäessämme 90 prosentin kynnystä emme ota huomioon
tulonhankintaan liittyviä negatiivisia kuluja, negatiivisia
henkilökohtaisia vähennyksiä, omasta asunnosta saatuja
(negatiivisia) tuloja, tulonhankintaan liittyviä kustannuksia,
henkilökohtaisia vähennyksiä, vähennyksiä sen vuoksi, ettei
omaan asuntoon liittyviä velkoja ole lainkaan tai lähes lainkaan,
emmekä verovapaata varallisuutta.

02 / 04

Lisätietoja (jatkoa)
Esimerkki
Asut Saksassa ja työskentelet sekä Alankomaissa että Saksassa.
Tulosi Alankomaissa ovat 50 000 euroa. Nämä tulot verotetaan
kokonaisuudessaan Alankomaissa. Tulosi Saksassa ovat 4 500 euroa.
Nämä tulot verotetaan kokonaisuudessaan Saksassa. Omistat
asunnon Saksassa. (Negatiiviset) tulot omasta asunnosta ovat
10 000 euroa.
Määritettäessä 90 prosentin kynnystä kokonaistulosi ovat
54 500 euroa. Näistä tuloista 50 000 euron osuus verotetaan
Alankomaissa. Se on 91,7 prosenttia. (Negatiivisia) tuloja omasta
asunnosta ei oteta huomioon laskettaessa 90 prosentin kynnystä.
Olet kvalifioitu ulkomaalainen verovelvollinen, jos voit toimittaa
myös tulotodistuksen.

Verotuksellinen puoliso
Onko sinulla puoliso? Haluatko, että häntä pidetään verotuksellisena
puolisonasi? Tämä on mahdollista seuraavin edellytyksin:
– Täytät verotuksellista kumppanuutta koskevat säännöt.
– Sekä sinä että puolisosi täytätte 90 prosentin ehdon.
Sinun ja puolisosi yhteenlasketut maailmanlaajuiset tulot
verotetaan vähintään 90 prosentin osalta Alankomaissa.
Huom!
Oletteko sinä ja puolisosi kumpikin kvalifioituja ulkomaalaisia
verovelvollisia eikä puolisosi tee veroilmoitusta? Siinä tapauksessa
myös puolisosi on täytettävä tulotodistus ja toimitettava se
verohallinnolle.

Ohjeita tulotodistuksen täyttämiseen
Kohta 2a
Jos et tiedä tarkkaa syntymäaikaasi, merkitse 01-01-19.. (pp-kk-vvvv).
Rekisteröintinumerolla tarkoitetaan asuinmaasi veroviranomaisen
antamaa numeroa. Tämä on tunnusnumerosi asuinmaasi
verohallinnossa.
Kohta 4a
Vastaa tähän kysymykseen, jos sait yrittäjänä tai muuna voittoon
oikeutettuna yrityksestä voittoa, jota ei verotettu Alankomaissa.
Sivustolla belastingdienst.nl on lisätietoja yrityksestä saatavasta
voitosta haulla “winst uit onderneming”.
Kohta 4b
Ilmoita palkkasi ja sairauspäivärahat, joita ei verotettu Alankomaissa.
Palkkaan ja sairauspäivärahoihin luetaan esimerkiksi:
– kaikki työnantajaltasi saamasi tulot, kuten palkka, lomaraha,
autoetu sekä lisäpalkkiot
– sairauspäivärahat
– harjoittelupalkkiot
Summat on ilmoitettu vuosiyhteenvedosta, jonka olet saanut
työnantajalta tai etuuden maksajalta. Lisätietoja palkasta ja
sairauspäivärahasta on sivuston belastingdienst.nl haulla
”werk en inkomen”.
Kohta 4c
Ilmoita saamasi juomarahat, osakeoptiot ja muut palkkatyöstä
saamasi tulot, joita ei verotettu Alankomaissa. Huom! Ilmoita
freelancerina saamasi tulot ja sivutulosi kohdassa 4h.

Kohta 4d
Ilmoita saamasi etuudet, joita ei verotettu Alankomaissa.
Etuuksia ovat esimerkiksi:
– työeläkkeet
– kansaneläkkeet, kuten Sociale Verzekeringsbankin (SVB) Aoweläke
– irtisanomiskorvaukset, kuten virkamiesten erorahat
– varhaiseläkkeet, kuten VUT
– perhe-eläkkeet, kuten SVB:n Anw-eläke
– toimeentulotuki ja työttömyyskorvaukset, kuten WW- ja Wwbkorvaus
– työkyvyttömyyseläkkeet, kuten Waz-, IOAZ-, IOAW-, Wajong-,
WIA- ja WAO-etuudet
– toistuvasti maksetut elinkorot, joista on toimitettu ennakonpidätys
– kertasuorituksena maksetut elinkorot ja eläkkeet, joista on
toimitettu ennakonpidätys
Summat on ilmoitettu vuosiyhteenvedosta, jonka olet saanut
etuuden maksajalta. Lisätietoja on sivuston belastingdienst.nl
haulla ”werk en inkomen”.
Kohta 4e
Täytä tämä kohta, jos sait kertasuorituksena maksettuja elinkorkoja
tai kertasuorituksena maksettuja eläkkeitä, joita ei verotettu
Alankomaissa.
Kohta 4f
Ilmoita tässä verosta vapautetut tulot, jotka olet saanut
kansainvälisen järjestön työntekijänä.
Vapautettuja tuloja ovat esimerkiksi tulot, joita olet saanut
seuraavilta elimiltä:
– Euroopan unioni
– Yhdistyneet Kansakunnat
– NATO
– Kansainvälinen tuomioistuin
– Euroopan patenttivirasto
– ESA/Estec
Kohta 4g
Ilmoita tässä kohdassa Euroopan unionilta saamasi eläke.
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Ohjeita tulotodistuksen täyttämiseen (jatkoa)
Kohta 4h
Täytä tämä kohta, jos sinulla oli ansiotuloja, joita ei verotettu
Alankomaissa ja joita et ole ilmoittanut kohdissa 4a–4g.
Kohta 4i
Ilmoita tulos esimerkiksi kiinteistön, velkasaatavien,
henkivakuutusten, tiettyjen osto-optioiden ja nautintaoikeuksien
käytettäväksi asettamisesta.
Omaisuuden käytettäväksi asettamisesta saatu tulos on tuotto,
josta on vähennetty vähennyskelpoiset kulut ja vapautettu osuus.
Lisätietoja on sivuston belastingdienst.nl haulla ”werk en inkomen”.
Kohta 4j
Ilmoita puolisona saamasi toistuvasti tai kertamaksuna suoritettu
elatusapu.
Sinun on ilmoitettava seuraavat elatusapusuoritukset:
– elatusapu, jonka sait itsellesi entiseltä puolisoltasi
– vanhuuseläke, jonka maksamista sinulle entinen puolisosi jatkoi
– puolisolle maksettavaa elatusapua korvaavat kertasummat, joita
sait entiseltä puolisoltasi
– asunnon vuokra, jonka maksamista entinen puolisosi jatkoi
– korot, jotka entinen puolisosi maksoi asuntolainan sinulle
kuuluvasta osuudesta
– summat, jotka sinulle hyvitettiin eläkeoikeuksista tai elinkoroista,
joista on vähennetty maksut
– asunnon laskennallinen vuokratuotto
Tämä vain siinä tapauksessa, että asuit vuonna 2019 (väliaikaisen)
elatusapusopimuksen perusteella asunnossa, jonka omistaja tai
yhteisomistaja entinen puolisosi oli. Omistiko entinen puolisosi
omistajana tai yhteisomistajana osan tästä asunnosta? Ilmoita
siinä tapauksessa vastaavan suuruinen osuus laskennallisesta
vuokratuotosta.

Kohta 4l
Muita tuloja ovat:
– pääomavakuutuksesta maksettavan etuuden verotettava osuus
– maanvuokra tai vuokra, joka koskee aikaa ennen 1.1.2001 ja jonka
sinä tai alaikäiset lapsesi saitte vasta vuonna 2019
– palautetut asuntolainan korot
Kohta 4n
Täytä tämä kohta, jos käytit työmatkoihisi julkisia kulkuneuvoja ja
asuntosi ja työpaikkasi välinen yhdensuuntainen etäisyys oli yli
10 kilometriä. Lisätietoja saat sivustolta belastingdienst.nl haulla
”reisaftrek openbaar vervoer”.
Kohta 4q
Täytä tämä kohta, jos sinulla ja puolisollasi oli yhdessä vähintään
5 prosenttia sellaisen yhtiön osakkeista, joita ei verotettu
Alankomaissa.
Lisätietoja saat sivustolta belastingdienst.nl haulla
”aanmerkelijk belang”.
Kohta 4r
Oliko sinulla vuonna 2019 Alankomaissa verottamattomia varoja ja
velkoja? Oliko varojen arvo, josta on vähennetty velat, 1. tammikuuta
2019 korkeampi kuin 30 360 euroa? Täytä silloin kohtaan 4r
säästöistä ja sijoituksista saamasi hyöty.
Laske säästöistä ja sijoituksista saamasi hyöty laskentaohjeen
“Säästöistä ja sijoituksista saatu hyöty” avulla. Jäljempänä on
selostettu, miten säästöjä ja sijoituksia koskevan veron peruste
lasketaan.

Lisätietoja on sivuston belastingdienst.nl haulla “werk en inkomen”.

Säästöjen ja sijoitusten veron perusteen laskeminen
Säästöjen ja sijoitusten veron perusteena on verovapaalla
varallisuudella vähennetty varallisuutesi 1. tammikuuta 2019.
Varallisuudellasi tarkoitamme Alankomaissa viitepäivänä 1.
tammikuuta 2019 verottamattomia varoja ja velkoja.

Kohta 4k
Ilmoita tässä toistuvat etuudet ja niitä korvaavat kertasuoritukset,
joista ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Voit vähentää kulut, joita
sinulle aiheutui näiden etuuksien saamisesta tai säilyttämisestä.

Varoja ovat esimerkiksi:
– pankki- ja postisiirtotalletukset sekä vakuutussäästöt
– osakkeet
– vapaa-ajan asunto tai muu kiinteä omaisuus

Ilmoita tässä esimerkiksi seuraavat toistuvat etuudet:
– toistuva julkinen tuki omaa asuntoa varten, esimerkiksi tuetun
omistusasunnon valtionapu
– muut toistuvat etuudet ja luontoisetuudet tai niitä korvaavat
kertasuoritukset, esimerkiksi opintotuet ja elinkorkosuoritukset
Luontoisetuudet ovat etuuksia, jotka annetaan muussa muodossa
kuin rahana.

Velkoja ovat esimerkiksi:
– henkilökohtainen laina yksityiseen kulutukseen, kuten autoa tai
lomaa varten
– negatiivinen pankkitilin saldo
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Ohjeita tulotodistuksen täyttämiseen (jatkoa)
Esimerkki
Säästösi olivat 1. tammikuuta 2019 yhteensä 100 000 euroa. Sinulla
oli sen lisäksi 1. tammikuuta 2019 auton ostoon liittyen 40 000 euroa
velkaa. Säästöjen ja sijoitusten veron perusteesi on 1. tammikuuta
2019 siten 100 000 euroa - 40 000 euroa = 60 000 euroa. Saat
vähentää siitä verovapaan varallisuuden 30 360 euroa.

Huom.!
Onko säästöjen ja sijoitusten veron perusteesi 0 euroa tai
negatiivinen? Täytä silloin 0 euroa kohtaan 4r.

Alankomaissa verottamattomat varat € 100.000
Alankomaissa verottamattomat velat € 40.000 –
€ 60.000
Verovapaa varallisuus
€ 30.360 –
Säästöjen ja sijoitusten veron peruste € 29.640		
Täytä laskentaohjeeseen Säästöjen ja sijoitusten veron perusteeksi
29 640 euroa.

Laskentaohje säästöistä ja sijoituksista saatu hyöty (kohta 4r)
A: Säästöjen ja sijoitusten veron peruste. Lue kohdan 4r ohjeet.
A
B:Säästöjen
Veron peruste
osuus 1. Ilmoita
kentän
A määrä,
enintään 71 650 euroa.
ja sijoitusten
veron
peruste.
Lue mutta
kohdantäytä
4r ohjeet.
C: Laske 67 % B:stä x 0,13 %.
peruste
B
D:Veron
Laske 33
% B:stäosuus
x 5,601.%.Ilmoita kentän A määrä, mutta täytä
enintään 71 650 euroa.
E: Veron peruste osuus 2. Vähennä: A - B, mutta täytä enintään 918 086 euroa.
F:Laske
Laske67
21 %
% B:stä.
E:stä x 0,13 %.
G: Laske 79 % E:stä x 5,60 %.
H: Veron peruste osuus 3. Vähennä: A - B - E.
I: Laske 5,60 % E:stä.
J: Säästöistä ja sijoituksista saatu hyöty. Laske yhteen: C + D + F + G + I. Täytä summa kohtaan 4r.
Laske 33 % B:stä.
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