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Verklaring 
belastingaangifte 
Duits pensioen

Ontvangt u uit Duitsland één of meer pensioenen? En moet u 
hierover belastingaangifte in Duitsland doen? Dan hebt u de 
mogelijkheid af te zien van het doen van aangifte. De in Duitsland 
verschuldigde belasting wordt dan vastgesteld op basis van de 
gegevens die uw Duitse pensioenmaatschappij aan het Finanzamt 
Neubrandenburg heeft verstrekt. Er wordt in dat geval echter geen 
rekening gehouden met aftrekposten waar u misschien recht op hebt.
 
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Vul dan de bijgevoegde 
verklaring (‘Einkommensteuererklärung’) in. In deze verklaring geeft 
u aan dat u afziet van het doen van aangifte én geeft u aan of u voor 
de belastingheffing als beperkt of onbeperkt belastingplichtige 
aangemerkt wilt worden. Om als onbeperkt belastingplichtige te 
worden aangemerkt, moet u wel aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Welke voorwaarden dit zijn, leest u in het informatieblad 
‘Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland’. U kunt dit 
informatieblad downloaden via www.belastingdienst.nl. 

Invullen en ondertekenen

Vul het formulier in en onderteken het. Stuur het formulier en de 
eventuele bijlagen naar het Finanzambt Neubrandenburg. Het adres 
vindt u op de verklaring.

U wilt afzien van aangifte doen én u wilt als beperkt  
belastingplichtige worden aangemerkt

Vul de verklaring als volgt in:

1. Vul bij ‘Absender‘ uw volledige naam, adres en woonplaats in.
2. Vul uw ‘Steuernummer’ in. 
 U vindt dit nummer op de uitnodiging tot het doen van 

belastingaangifte.
3. Zet een kruis bij de optie: ‘Die Besteuerung meiner Rente/n soll als 

beschränkt Steuerpflichtiger nach § 1 Abs. 4 EStG erfolgen.’
4. Vul bij ‘Letzter Wohnsitz in Deutschland (Anschrift / Bundesland)’ uw 

laatste voormalige woonadres in Duitsland in. Hebt u nooit in 
Duitsland gewoond? Vermeld dan uw laatste werkadres in 
Duitsland.

5. Hebt u in Duitsland gewoond? Vermeld dan bij ‘Jahr des Wegzugs aus 
Deutschland’ het jaar waarin u Duitsland hebt verlaten.

6. Vul bij ‘Staatsangehörigkeit/en’ uw nationaliteit(en) in.
7. Onderteken de verklaring.
8. Stuur de verklaring op naar het Finanzamt Neubrandenburg.
 U vindt het adres op de verklaring.
 Houdt uw pensioen geheel of gedeeltelijk verband met  

dwangarbeid? Vul dan ook het onderdeel ‘Pensioen dat  
verband houdt met dwangarbeid’ in.

Let op! 
Maak een kopie van de verklaring voor uw eigen administratie.
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U wilt afzien van aangifte doen én u wilt als onbeperkt 
belastingplichtige worden aangemerkt

Vul de verklaring als volgt in:

1. Vul bij ‘Absender’ uw volledige naam, adres en woonplaats in.
2. Vul uw ‘Steuernummer’ in. 
 U vindt dit nummer op de uitnodiging tot het doen van 

belastingaangifte.
3. Zet een kruis bij de optie: ‘Die Besteuerung meiner Rente/n soll als 

unbeschränkt Steuerpflichtiger nach § 1 Abs. 3 EStG erfolgen. Die 
Bescheinigung meines Wohnsitzfinanzamtes über die Höhe der nicht in 
Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte ist beigefügt’.

4. Vul bij ‘Letzter Wohnsitz in Deutschland (Anschrift / Bundesland)’ uw 
laatste voormalige woonadres in Duitsland in. Hebt u nooit in 
Duitsland gewoond? Vermeld dan uw laatste werkadres in 
Duitsland.

5. Hebt u in Duitsland gewoond? Vermeld dan bij ‘Jahr des Wegzugs  
aus Deutschland’ het jaar waarin u Duitsland hebt verlaten.

6. Vul bij ‘Staatsangehörigkeit/en’ uw nationaliteit(en) in.
7. Vul voor ieder jaar dat u als onbeperkt belastingplichtige aan-

gemerkt wilt worden een Bescheinigung EU/EWR in. Informatie 
hierover leest u in het informatieblad ‘Belasting betalen over een 
pensioen uit Duitsland’. U kunt dit informatieblad downloaden via 
www.belastingdienst.nl. 

8. Onderteken de verklaring.
9. Stuur de verklaring samen met de Bescheinigung EU/EWR op  

naar het Finanzamt Neubrandenburg. U vindt het adres op de 
verklaring.

Houdt uw pensioen geheel of gedeeltelijk verband met dwangarbeid? 
Vul dan ook het onderdeel ‘Pensioen dat verband houdt met 
dwangarbeid’ in.

Let op! 
Maak een kopie van de verklaring voor uw eigen administratie.

Pensioen dat verband houdt met dwangarbeid

Ontvangt u een pensioen uit Duitsland dat verband houdt met het 
verrichten van dwangarbeid in de Tweede Wereldoorlog? Mogelijk 
hoeft u over dat pensioen (of een gedeelte daarvan) in Duitsland 
geen belasting te betalen. Met de bijgevoegde verklaring 
(‘Einkommensteuererklärung’) kunt u het Finanzamt 
Neubrandenburg verzoeken geen belasting te heffen over (een deel 
van) dit pensioen. Het Finanzamt Neubrandenburg beoordeelt of u 
recht hebt op vrijstelling.

Vul de verklaring als volgt in:

1. Vul bij ‘Absender’ uw volledige naam, adres en woonplaats in.
2. Vul uw ‘Steuernummer’ in. 
 U vindt dit nummer op de uitnodiging tot het doen van 

belastingaangifte.
3. Vul bij het onderdeel ‘Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung i.S.d.  

§ 1 Bundesentschädigungsgesetz (BEG)’ het volgende in:
 a.  Zet een kruis bij ‘Meiner Rente liegen Anrechnungszeiten zugrunde,  

die mir aufgrund der Anerkennung als Verfolgter i.S.d. §1 BEG gewährt 
werden’.

 b.  Hebt u bewijs dat sprake is van een pensioen dat verband houdt 
met het verrichten van dwangarbeid in de Tweede 
Wereldoorlog? Zet dan een kruis bij ‘Nachweise sind beigefügt’. 
Voeg het bewijs toe als u de verklaring opstuurt. Hebt u geen 
bewijs meer? Zet dan een kruis bij ‘Ich habe keine Nachweise mehr’.

 c.  Vul bij ‘Meine Rentenversicherungsnummer lautet:’ uw verzekerings-
nummer bij uw pensioenmaatschappij in.

4. Onderteken de verklaring.
5. Stuur de verklaring op naar het Finanzamt Neubrandenburg.  

U vindt het adres op de verklaring. 
 Stuur de bewijsstukken die u hebt mee.

Let op! 
Maak een kopie van de verklaring voor uw eigen administratie.



Absender:  
 
 
 
 

Finanzamt Neubrandenburg (RiA)                                                              

Postfach 11 01 40  
17041 Neubrandenburg 
 
 
 
Steuernummer:  
 
 
Einkommensteuererklärung 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich eine Steuererklärung nicht einreiche. Die Festsetzung meiner 
Einkommensteuer soll anhand der vom Rententräger mitgeteilten Daten erfolgen.  
 

 Die Besteuerung meiner Rente/n soll als beschränkt Steuerpflichtiger nach  
       § 1 Abs. 4 EStG erfolgen.  
 
 Die Besteuerung meiner Rente/n soll als unbeschränkt Steuerpflichtiger nach 

       § 1 Abs. 3 EStG erfolgen. Die Bescheinigung meines Wohnsitzfinanzamtes über    
       die Höhe der nicht in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte ist beigefügt.  

 
 
Letzter Wohnsitz in Deutschland (Anschrift / Bundesland):  
(Wenn kein Wohnsitz in Deutschland bestand: geben Sie bitte Ihre letzte Tätigkeitsstätte in 
Deutschland an):  
 
_______________________________________________________________________  
 
 
Jahr des Wegzugs aus Deutschland:_________________________________________  
 
Staatsangehörigkeit/en:___________________________________________________ 
 
 
Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung i.S.d. § 1 
Bundesentschädigungsgesetz (BEG)   
 

 Meiner Rente liegen Anrechnungszeiten zugrunde, die mir aufgrund der  
       Anerkennung als Verfolgter i.S.d. §1 BEG gewährt werden  
 Nachweise sind beigefügt 
 Ich habe keine Nachweise mehr 
 Meine Rentenversicherungsnummer lautet:  ___________________________ 

 
 
 
_____________________________ ___________________________________________                                 
                                      Datum                                                                                     Unterschrift                                                 


