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Обяснения към въпросите

Обяснение
Отчет за доходите 2017

Определете с помощта на изчисляване в поясненията 
във вашата данъчна декларация дали сте сте чужд 
данъкоплатец. Като квалифициран чужд 
данъчнозадължено лице (данъкоплатец) можете да 
получите същите удръжки, данъчни кредити и 
надбавката безмитни като жител на - Холандия, както 
спадане намаляване лихвата на собствено жилище 
върху вашето (намиращо се в чужбина) собствено 
жилище.

Отговаряте ли на всички условия за квалифициран 
чужд данъкоплатец? Изпратете отчета за дохода за 
предпочитане е заедно с вашето донесение. Ако това 
не стане, изпрати тогава веднага вашето донесение. 
Тогава няма нужда да изискате отсрочване за 
предадаването на - ваши данни. Изпратете след това 
отчета за доходите сед като сте подали вече 
донесението Ако не го направите, тогава ние ви 
смятаме за не квалифициран чуждестранен данъко-
платец . Тогава ще получите налагане с данък
без приспадане на същите разходи, данъчни кредити 
и за безмитна надбавката като жител на Холандия. 
За това ние ще се свържем с вас.

Изпратете формуляра на:
вие не Belastingdienst /Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen

Имате ли други въпроси?
Обширна информация ще намерите на 
www.belastingdienst.nl/internationaal. Или се обадете 
на линията за данъчна инфор мация: +3155 538 53 85. 
Можете да се свържете от понеделник до и 
включително четвъртък от 8 часа сутринта до 
20:00 чааса и петък от 08:00 до 17:00 часа.

Условия за квалифициран чужд данъкоплатец
Вие сте през 2017 година квалифициран чужд 
данъкоплатец ако отговаряте на следните условия:
–  Вие плащате върху доходите си изцяло или почти 

изцяло в Холандия данък. Това е при положение 
че вие върху минимално 90 % от световните ви 
приходи в Холандия плащате данък.

–  Вие живеете в една страна членка на ЕС, 
в Лихтенщайн, Норвегия, Исландия, Швейцария, 
в Бонайре, Сант Еустатиус или Саба.

–  Вие можете да представите отчет на доходите от 
данъчната служба на страната от коятоидвате. 

Например
Вие живеете в Белгия и работите в Холандия. Вашите 
доходи придобити в Холандия са 50.000 евро. Върху 
тези доходи вие плащате изцяло в Холандия данък. 
Вие нямате други приходи или имущества. Вие 
живеете в една страна-членка на ЕС и вие плащате 
изцяло или почти изцяло данък в Холандия. Вие сте
квалифициран чужд данъкоплатец също и ако 
представите отчет на доходите.

Имущество и доходи по същество са 
от значение
При определяне на 90%-граница ние гледаме не 
само на приходи от работа и от жилището. Ваше то 
имущество и вашите други приходи също се се вземат 
под внимание. Може значи да е така че вие сте 
платили изцяло данък върху вашите приходи от 
работата. Но вие не отговарята не 90%-то искане , 
защото вие например имате много собствен капитал.

Например
Вие живеете в Германия и работите в Холандия. 
Вашите доходи в Холандия са в евро 50.000. Върху 
тези доходи вие плащате изцяло данък в Холандия. 
Наред с това вие имате капитал в Германия във 
формата на спестявания, акции и облигации.

Според Холандските правила вашите приходи от 
спестявания и капитал са 6.400 евро. Върху тези 
приходи вие не плащате данък в Холандия. Освен 
това вие имате доход от 50.000 евро върху които вие 
плащате данък в Холандия Върху 88,7% от вашите 
общи приходи от 56.400 евро вие плащате данък в 
Холандия.Това е значи по-малко от 90% от вашите 
доходи. Поради това вие не сте квалифициран чужд 
данъкоплатец.

Какво не се брои за определянето 
на 90%‑та граница
При определянето на 90%-та граница не се взе мат 
предвид негатива за разходи за снабдяване, минус 
лични квоти (отрицателен) доход от соб ствен дом, 
разходи за доходи, лични квоти прис падане, 
приспадане поради или малко жилищно задължение, 
безмитни надбавки, разходи за до ходите, (негативни) 
доходи от лично жилище и лични квоти.



02 от 03

Обяснения към въпросите (продължение)

Обяснения към въпросите за отчетите на доходите

Пример
Вие живеете в Германия и работите в Холандия и в 
Германия. Вашите доходи от Холандия са на стойност 
50.000 евро. Върху тези доходи вие изцяло плащате в 
Холандия данък. Вашите доходи от Германия са 4.500 
евро. Върху тези доходи вие плащате пълен данък в 
Гепрмания. Вие имате собствено жилище в Германия. 
(Негативните) доходи от собствено жилище са 10.000 
евро.

Вашите общи доходи за определяне на 90%-та 
граница са 54.500 евро. Върху 50.000 евро доходи 
плащате вие в Холандия данък. Това е 91,7%. Вашите 
(негативни) приходи от собствен дом не се вземат под 
внимание при определяне на 90%-та граница.
Вие сте квалифициран чужд данъкоплатец ако вие 
също представите отчет на доходите.

Данъчен партньор
Вие имате ли партньор? И вие искате ли да да смятаме 
вашия партньор като данъчен партньор? Това може 
ако вие отговаряте на следните две условия:
–  Вие отговаряте на правилата за данъчно 

партньорство.
–  Както вие така и вашия партньор отговаряте на 

90%-то изискване.
Съвместните световни доходи от вас и от вашия 
партньор се облагат за 90% или повече в Холандия.

Внимание!
Ако вие и вашия партньор и двамата сте ктвали-
фицирани чужди данъкоплатци, и ако вашия партньор 
не донася за доходите? Тогава трябва вашия партньор 
да попълни декларация за дохо дите и я изпрати.

При въпроса 2а
Не знаете ли вашата точна рождена 
дата, попълнете тогава в:
01-01-19… (ден-месец-година).

Регистрационният номер е номера, издадени от 
данъчните органи на дър жавата от която идвате. Под 
този номер сте вписана в администрацията на 
да нъчната служба в страната от която сте.

При въпрос 4а
Попълнете този въпрос ако вие като предприемател 
или съдружник в дружест во имахте печалби от 
експлоатацията и те не са обложени с данък в 
Холандия.
По-подробна информация свързана с mечалби от 
бизнес ще намерите на belastingdienst.nl/zakelijk 
(данъчна служба.нл. бизнес)

При въпрос 4б
Попълнете си заплатата и обезщетения по болест, 
които не са обложени с данък в Холандия. 
Заплати и обезщетения по болест са на пример:
–  всички доходи, които вие получавате от вашия 

работодател, като заплата, ваканционни пари, кола 
за лично ползване от работодателя и бонуси

–  издръжки по болест
–  заплащания по време на стаж /такси 

Сумите ще намерите в годишния отчет, който вие 
получихте от вашия работодател или организацията 
за издръжки. Повече информация за заплата и 
обезщетения по болест ще намерите на 
www.belastingdienst.nl при работа и доходи (werk en 
inkomen).

При въпрос 4 в
Попълнете вашия бакшиш, опции върху акции и 
други допълнителни доходи от трудова дей ност, 
които не са били облагани в Холандия. 
Внимание! Попълнете доходи те от свободна 
практика и допълнителните приходи при въпрос 4з.

При въпрос 4г
Попълнете вашите издръжки, които не бяха 
обложени с данък в Холандия.
Издръжки са например:
–  пенсионни доходи
–  обезщетения за старост, като държавна пенсия от 

Социална застрахователна банка ((SVB)
–  обезщетения при съкращения, като при държавните 

служители
–  издръжка свързани с ранното пенсионираране, като 

например обезщетения за ранно пенсиониране
–  наследствена пенсия, като например ANW от 

Социална застрахователна банка SVB
–  наставничество- и издръжка за безработица, като 

например ww- или Wwb издръжка
–  издръжки (обезщетения) за инвалидност, като Waz-, 

IOAZ-,IOAW-, Wajong-, WIА- или WAO- обезщетение
–  анюитетни плащания, които са били предмет на 

осигурителни вноски
–  изкупления плащания рента и изкупления на 

пенсия, върху които е направена удръжка данък 
Сумите ще намерите в годишния отнчет, който Вие 
получихте от вашата организация за из дръжка. 
Повече информация ще намерите на belastingdienst.
nl /werk en inkomen под работа и доходи.

При въпрос 4д
Попълнете този въпрос ако вие изкупителната сума от 
лихва или изкупителната пенсионна сума имахте 
които не бяха обложени с данък в Холандия.
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При въпрос 4е
Попълнете вашите свободни доходи, които сте имали 
като чиновник при международна Организация.

Освободени доходи са доходите които вие имахте 
ако вие работехте при:
–  Европейския съюз
–  Обединените нации (ООН)
–  НАТО
–  Международния съд
–  Европейското патентно бюро 
–  ЕSA/Estec

При въпрос 4ж
Попълнете този въпрос само ако сте получили пенсия 
от Европейския съюз.

При въпрос 4з
Попълнете този въпрос ако вие имахте доходи от 
работа, които не са обложени с данък в Холандия и 
ако не сте попълнили при въпросите от 4а до и с 
въпрос 4ж .

При въпрос 4и
Обявете си вашите добиви от даване на сграда на 
разположение, вземания, жи вотозастрахователни 
полици, определе ни опции за купуване и права на 
ползване.

Приходите минус приспадащите разходи и 
освобождаването са резултат от предоста вянето на 
имуществата (активи). Повече информация ще 
намерите на www.belastingdienst.nl (werk en inkomen)
сайта на данъчните под работа и приходи.

При въпрос 4й
Попълнете получените от партньора из дръжки и 
еднократните плащания от него.

Трябва да обявите дадете следните плаща ния за 
издръжка:
–  издръжка, която сте получили за себе си от бившия 

си партньор
–  пенсията, която вашя бивш партньор ви плати 
–  изкупвателни суми за издръжката, която вие сте 

получили от вашия бивш партньор
–  наем, който вашия бивш партньор про дължи да 

плаща
–  лихвата, която вашия бивш партньор плати за ваши 

задължения към жилището
–  получени суми за уреждане на пенсионни права или 

обезщетения, за които са били приспаднати премии
–  условната стойност на наема на имота 

Това важи само ако вие през 2017 въз основа на 
(временна) договореност живеехте в едно жилище, в 
което вашия бивш партньор бе(съ-)собственик. Беше 
ли вашия бивш партньор (съ-)собственик на една 
част от това жилище? Дайте тогава една 
пропорционална част от условната наемна стойност.

Повече информация ще намерите на 
www.belastingdienst.nl (werk en inkomen) сайта 
на данъчните под работа и приходи.

При въпрос 4к
Периодични плащания и плащания за обратно 
изкупуване от тях, върху които не се удържа 
осигурителен данък ги давате тук. Разходите, които 
сте направили, за да получите тези обезщетения 
издръжки или за да ги задържите, можете ди ги 
приспаднете тук.

Например, въведете следните редовни 
Издръжки:
–  периодичен публичен принос за собствения си дом 

например, принос за премия за закупуване на дом
–  други периодични издръжки и подкрепления или 

обратно изкупуване на плащания от тях, например 
такси за обучение и анюитетни плащания 
Подкрепления са издръжки в друга форма, Не в 
парична, значи издръжка в натура.

При въпрос 4л
Под други доходи имаме предвид:
–  облагаемата част на обезщетение от капитала
–  лизинг или под наем от периода преди 01 януари 

2001, които вие или вашите непълнолетни деца чак 
през 2017 година получиха

–  получи обратно свойта лихва от имота

При въпрос 4н
Попълнете този въпрос ако вие ползвахте обществен 
превоз когато отивахте на работа и разстоянието в 
една посока между вашиь дом и вашата работа беше 
повече от 10 километра.
Повече 
информация ще намерите на сайта на 
www.belastingdienst.nl като търсите при ‘reisaftrek 
openbaar vervoer’. (приспадане на пътните с 
обществен превоз).

При въпрос 4р
Попълнете този въпрос само ако вие заедно с вашия 
партньор минимално 5 % от акции в дружество и те не 
бяха обложени в Холандия.
Повече информация ще намерите на сайта на 
данъчните служби като търсите под значителен 
интерес (www.belastingdienst.nl / виж ‘aanmerkelijk 
belang’.

При въпрос 4с
Попълнете при този въпрос вашия дял от общите 
имущества (активи) минус задължения (пасими) х 0,04 
които не са обложени с данък в Холандия. Датата е 
1 януари 2017.


