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Καθορίστε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις ως φορολογούμενος 
κάτοικος αλλοδαπής, με τη βοήθεια των υπολογισμών στην 
επεξήγηση σχετικά με τη φορολογική σας δήλωση.
Ως φορολογούμενος κάτοικος αλλοδαπής που πληροί τις 
προϋποθέσεις, μπορείτε να έχετε την ίδια έκπτωση από το 
φορολογητέο εισόδημα, έκπτωση φόρου και αφορολόγητο ποσό 
όπως και ένας κάτοικος της Ολλανδίας, όπως αφαίρεση των τόκων 
για την δικιά σας κατοικία (στο εξωτερικό).

Πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθείτε ως 
φορολογούμενος κάτοικος αλλοδαπής; Τότε στείλτε την δήλωση 
εισοδήματος, κατά προτίμηση ταυτόχρονα με τη φορολογική σας 
δήλωση. Εάν δεν είναι αυτό εφικτό, τότε στείλτε τη φορολογική σας 
δήλωση. Δεν χρειάζεται τότε να ζητήσετε αναβολή για την υποβολή 
της φορολογικής σας δήλωσης. Να στείλετε ακόμη τη 
δήλωσηεισοδήματος αφού υποβάλετε τη φορολογική σαςδήλωση.
Εάν δεν το κάνετε αυτό, τότε δεν σας θεωρούμε ως φορολογούμενο 
κάτοικο αλλοδαπής που πληροί τις προϋποθέσεις. Τότε θα λάβετε το 
εκκαθαριστικό χωρίς την ίδια έκπτωση από το φορολογητέο 
εισόδημα, την έκπτωση φόρου και το αφορολόγητο ποσό που 
λαμβάνει ένας κάτοικος της Ολλανδίας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας 
για αυτό.

Στείλτε το έντυπο στην Ταχυδρομική θυρίδα της Εφορίας/Γραφείο 
εξωτερικού:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
(της Ολλανδίας)

Έχετε ακόμη ερωτήσεις;
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
www.belastingdienst.nl/internationaal.Ή τηλεφωνείστε με τοΤηλέφωνο 
της Εφορίας για το εξωτερικό: +31 55 538 53 85. Μπορείτε να επικοινω
νήσετεμαζίμαςαπότηΔευτέραμέχρικαιτηνΠέμπτηαπότις 8.00 μέχρι 
τις 20.00 η ώρα και την Παρασκευή από τις 8.00 μέχρι τις 17.00 η ώρα.

Χαρακτηρίζεστε ως φορολογούμενος κάτοικος αλλοδαπής
Το 2017 χαρακτηρίζεστε ως φορολογούμενος κάτοικος αλλοδαπής 
εάν πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
–  Πληρώνετε στην Ολλανδία φόρο για ολόκληρο ή σχεδόνολόκληρο 

το εισόδημάσας.
–  Ζείτε σε μια χώρα της ΕΕ, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία, στην 

Ισλανδία, στην Ελβετία, στη Μποναίρ, στον Άγιο Ευστάθιο καιστη 
Σάμπα.

–  Μπορείτενακαταθέσετεβεβαίωσηεισοδήματοςαπότηνεφορίατης 
χώρας κατοικίαςσας.

Παράδειγμα
Ζείτε στο Βέλγιο και εργάζεστε στην Ολλανδία. Το εισόδημά σας από 
την Ολλανδία είναι € 50.000. Για αυτό το εισόδημα πληρώνετε 
εξολοκλήρου φόρο στην Ολλανδία. Δεν έχετε κανένα άλλο εισόδημα ή
περιουσιακά στοιχεία. Ζείτε σε μια χώρα της ΕΕ και πληρώνετε για το 
εισόδημά σας εξολοκλήρου ή σχεδόν εξολοκλήρου φόρο στην 
Ολλανδία. Τότε χαρακτηρίζεστε ως φορολογούμενος κάτοικος 
αλλοδαπής, εάν μπορείτε να καταθέσετε τη δήλωση εισοδήματος.

Περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα που απορρέουν από 
ουσιαστικό οικονομικό συμφέρον (μετοχές ενός ατόμου σε μια 
επιχείρηση) συνυπολογίζονται
Για τον καθορισμό του ορίου του 90%, δεν λαμβάνουμε υπόψη 
μόνοτο εισόδημά σας από την εργασία σας και την κατοικία σας. Τα 
περιουσιακά στοιχεία σας και τα εισοδήματά σας από ουσιαστικό 
οικονομικό συμφέρον (μετοχές ενός ατόμου σε μια επιχείρηση) 
συνυπολογίζονται. Μπορεί επομένως να πληρώνετε εξολοκλήρου 
φόρο στην Ολλανδία για το εισόδημα από την εργασία σας αλλά να 
μην πληροίτε την προϋπόθεση για το 90 % απαίτησης, επειδή 
παραδείγματος χάριν έχετε μεγάληπεριουσία.

Παράδειγμα
Ζείτε στη Γερμανία και εργάζεστε στην Ολλανδία. Το εισόδημά σας 
από την Ολλανδία ανέρχεται σε €50.000. Το ποσό αυτό φορολογείται 
εξ ολοκλήρου στην Ολλανδία. Έχετε επιπλέον περιουσία στη Γερμανία 
σε μορφή υπολοίπου ταμιεύσεων, μετοχών και ομολόγων.

Σύμφωνα με τους ολλανδικούς κανόνες, το εισόδημά σας από 
ταμιεύσεις και περιουσία ανέρχεται σε € 6.400. Το ποσό αυτό δεν 
φορολογείται στην Ολλανδία. Παίρνετε επιπλέον ένα εισόδημα 
ανερχόμενο σε € 50.000, το οποίο φορολογείται στην Ολλανδία. Το 
88,7% των συνολικών εισοδημάτων σας, ανερχομένων σε € 56.400, 
φορολογείται στην Ολλανδία. Αυτό το ποσό είναι επομένως λιγότερο 
από 90% του εισοδήματός σας. Ως εκ τούτου δεν πληροίτε τις 
προϋποθέσεις να αναγνωριστείτε ως φορολογούμενος κάτοικος 
αλλοδαπής.

Τι δεν μετράει για τον καθορισμό του ορίου του 90%
Για τον καθορισμό του ορίου του 90% δεν λαμβάνουμε υπόψη τις 
αρνητικές δαπάνες για μέτρα εισοδήματος, την αρνητική προσωπική 
αφαίρεση, (αρνητικά) εισοδήματα από την δικιά σας κατοικία, 
δαπάνες για μέτρα διευκόλυνσης εισοδήματος, εκπτώσεις από 
προσωπικά δικαιώματα, έκπτωση λόγω ανύπαρκτου ή ελάχιστου 
χρέους πάνω στη δική σας κατοικία, αφορολόγητο ποσό, δαπάνες 
για μέτρα εισοδήματος, (αρνητικά) εισοδήματα από την δικιά σας 
κατοικία και εκπτώσεις από προσωπικά δικαιώματα.

Επεξήγηση των ερωτήσεων

Επεξήγηση
Δήλωση εισοδήματος 2017
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Παράδειγμα
Ζείτε στη Γερμανία και εργάζεστε και στην Ολλανδία και στη 
Γερμανία. Το εισόδημά σας από την Ολλανδία είναι € 50.000. Για αυτό 
το εισόδημα πληρώνετε εξολοκλήρου φόρο στην Ολλανδία. Το 
εισόδημά σας από τη Γερμανία είναι € 4.500. Για αυτό το εισόδημα 
πληρώνετε εξολοκλήρου φόρο στη Γερμανία. Έχετε δική σας κατοικία 
στη Γερμανία. Τα (αρνητικά) εισοδήματα από τη δική σας κατοικία 
υπολογίζονται στα € 10.000.

Το συνολικό εισόδημά σας για τον καθορισμό του ορίου του 90% 
υπολογίζονται στα € 54.500. Για το ποσό των € 50.000 του εισοδήματ
όςσαςπληρώνετεφόροστηνΟλλανδία.Αυτόείναι91,7%.
Τα (αρνητικά) εισοδήματά σας από τη δική σας κατοικία δεν μετράνε 
στον καθορισμό του ορίου του 90%.
Πληροίτε τις προϋποθέσεις ως φορολογούμενος κάτοικος αλλοδαπής 
εάν επίσης καταθέσετε τη δήλωση εισοδήματος.

Φορολογούμενος σύντροφος
Έχετε έναν σύντροφο; Και θέλετε να θεωρήσουμε τον σύντροφόσας 
ως φορολογούμενο σύντροφο. Τότε αυτό γίνεται εάν πληροίτε καιτις 
δύο προϋποθέσειςπαρακάτω:
–  Πληροίτε τις προϋποθέσεις για φορολογικήσυντροφικότητα.
–  Και εσείς και ο σύντροφός σας πληροίτε την προϋπόθεση του ορίου 

του90%. 
Τουλάχιστον το 90% (ή και πάνω του 90%) του συνολικού 
συνδυασμένου παγκόσμιου εισοδήματός σας και του εισοδήματος 
του συντρόφου σας φορολογείται στην Ολλανδία.

Προσοχή!
Πληροίτε και εσείς και ο σύντροφός τις προϋποθέσεις ως 
φορολογούμενοι κάτοικοι εξωτερικού και ο σύντροφός σας δεν 
υποβάλλει φορολογική δήλωση; Τότε πρέπει και ο σύντροφός σας 
επίσης να συμπληρώσει μια δήλωση εισοδήματος και να τη στείλει.

Επεξήγηση των ερωτήσεων (συνέχεια)

Επεξήγηση των ερωτήσεων της δήλωσης εισοδήματος

Ερώτηση 2α
Εάν δεν γνωρίζετε ακριβώς την ημερομηνία γεννήσεώς σας, τότε 
συμπληρώστε: 01-01-19 (ημέρα-μήνας-έτος).

Ο αριθμός εγγραφής είναι ο αριθμός που έχει εκδώσει η εφορία της 
χώρας όπου ζείτε. Υπό τον αριθμό αυτόν έχετε καταγραφεί στη 
γραμματεία της εφορίας της χώρας όπου ζείτε.

Ερώτηση 4α
Απαντήστε αυτήν την ερώτηση εάν είστε επιχειρηματίας ή ως 
συνδικαιούχος σε μια επιχείρηση είχατε κέρδη από την επιχείρηση 
που δεν φορολογήθηκαν στην Ολλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη από επιχείρηση 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα : belastingdienst.nl/zakelijk.

Ερώτηση 4β
Συμπληρώστε τον μισθό σας και τα επιδόματα ασθένειας που δεν 
φορολογήθηκαν στην Ολλανδία.
Μισθός και επιδόματα ασθένειας είναι παραδείγματος χάριν:

–  κάθε εισόδημα που λάβατε από τον εργοδότη σας, όπως: μισθόςκαι 
επίδομααδείας,ιδιωτικόαυτοκίνητοαπότονεργοδότηκαιπριμ

–  επίδομα λόγωασθένειας
–  χρηματικό βοήθημα για την άσκηση πρακτικήςεκπαίδευσης

Αυτά τα ποσά μπορείτε να τα βρείτε στην ετήσια δήλωση που λαμβάν
ετεαπότονεργοδότησαςήαπότηνυπηρεσίαπουπληρώνειτα 
επιδόματα. Περισσότερες πληροφορίες για τον μισθό και τα 
επιδόματα σύμφωνα με τον νόμο περί ασθένειας θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα belastingdienst.nl υπό«werk en inkomen» (εργασία και 
εισόδημα).

Ερώτηση 4γ
Συμπληρώστε τα φιλοδωρήματά σας, τα δικαιώματα σας 
προαίρεσης αγοράς μετοχών και άλλα εισοδήματα από μισθωτή 
εργασία που δεν φορολογήθηκαν στην Ολλανδία. Προσοχή! 
Συμπληρώστε τα εισοδήματά σας ως ελεύθερος επαγγελματίας και το 
συμπληρωματικό εισόδημα που είχατε στην ερώτηση 4η.

Ερώτηση 4δ
Συμπληρώστε τα επιδόματά σας που δεν φορολογήθηκαν στην 
Ολλανδία. Επιδόματα είναι παραδείγματος χάριν:
–  επιδόματασυντάξεως
–  επιδόματα γήρατος όπως ένα AOW-επίδομα της τράπεζας 

κοινωνικών ασφαλίσεων (Sociale Verzekeringsbank,SVB)
–  αποζημιώσεις απόλυσης όπως επίδομα ανεργίας γιαδημόσιους 

υπαλλήλους
–  το σχετικό επίδομα για την πρόωρη συνταξιοδότηση όπωςένα 

VUT- επίδομα
–  επίδομα επιζώντων όπως ένα Anw-επίδομα της τράπεζας 

κοινωνικών ασφαλίσεων(SVB)
–  επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και ανεργίας όπως ένα ww- ή ένα 

Wwb-επίδομα
–  επιδόματα ανικανότητας για εργασία όπως Waz-, IOAZ-, IOAW-, 

Wajong-, WIA-ή WAO-επίδομα
–  επιδόματαετησίαςπροσόδουπουτακάλυπτεοφόροςμισθωτών
–  εξαγορά ετήσιας προσόδου και εξαγορά συντάξεως για τηνοποία 

παρακρατήθηκε φόροςμισθωτών 
Αυτά τα ποσά μπορείτε να τα βρείτε στην ετήσια δήλωση που 
λαμβάνετε από την υπηρεσία που πληρώνει τα επιδόματα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
belastingdienst.nl υπό «werk en inkomen» (εργασία και εισόδημα).

Ερώτηση 4ε
Απαντήστε αυτήν την ερώτηση εάν είχατε εξαγορά ετήσιας προσόδου 
ή εξαγορά συντάξεως που δεν φορολογήθηκε στην Ολλανδία.
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Ερώτηση 4στ
Συμπληρώστε το αφορολόγητο εισόδημά σας που είχατε ως στέλεχος 
ενός διεθνούς οργανισμού.

Αφορολόγητο εισόδημα είναι το εισόδημα που είχατε όταν 
εργαζόσασταν για παράδειγμα για:
–  την ΕυρωπαϊκήΈνωση
–  τα ΗνωμέναΈθνη
–  τοΝΑΤΟ
–  το ΔιεθνέςΔικαστήριο
–  το Ευρωπαϊκό Γραφείο ΔιπλωμάτωνΕυρεσιτεχνίας
–  τηνESA/Estec

Ερώτηση 4ζ
Απαντήστε αυτήν την ερώτηση μόνο όταν παίρνατε σύνταξη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερώτηση 4η
Απαντήστε αυτήν την ερώτηση όταν είχατε έσοδα από εργασία που 
δεν φορολογήθηκε στην Ολλανδία και που δεν συμπληρώσατε στην 
ερώτηση 4α μέχρι και την ερώτηση 4ζ.

Ερώτηση 4θ
Δηλώστε τα έσοδά σας από το να διαθέτετε παραδείγματος χάριν 
ένα κτίριο, από τις αξιώσεις χρεών, από τις ασφάλειες ζωής, από 
ορισμένες προαιρέσεις αγοράς και το δικαίωμα της απόλαυσης της 
ιδιοκτησίας.

Τα έσοδα μείον τα αφορολόγητα έξοδα και την απαλλαγή 
προκύπτουν από την παροχή διαθεσιμότητας (ενοίκιο) περιουσίας. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
belastingdienst.nl υπό «werk en inkomen» (εργασία και εισόδημα).

Ερώτηση 4ι
Συμπληρώστε το επίδομα διατροφής συντρόφου που πήρατε και τα 
ποσά εξαγοράς αυτής.

Τα παρακάτω επιδόματα για διατροφή πρέπει να τα δηλώσετε:
–  τη διατροφή που παίρνετε η ίδια/ο ίδιος από τον/την πρώην 

σύντροφόσας
–  τη σύνταξη γήρατος που σας πλήρωνε ο/η πρώην σύντροφόσας
–  τα ποσά εξαγοράς της διατροφής συντρόφου που πήρατε από 

τον/την πρώην σύντροφόσας
–  το ενοίκιο που συνέχισε να πληρώνει ο/η πρώην σύντροφό σας για 

την ενοικιαζόμενηκατοικία
–  τους τόκους που ο/η πρώην σύντροφό σας πλήρωνε για το δικό σας 

μερίδιο του χρέους ενυπόθηκωνδανείων
–  τα ποσά που λάβατε με τον συμψηφισμό των δικαιωμάτων 

σύνταξης ή τις ετήσιες προσόδους από τις οποίες αφαιρέθηκαν τα 
ασφάλιστρα

–  την πλασματική αξία μίσθωσης τηςκατοικίας 
Αυτό ισχύει μόνον όταν εσείς το 2017 με βάση ενός (προσωρινού) 
διακανονισμού διατροφής συντρόφου, ζούσατε μέσα σε μια 
κατοικία για την οποία ήταν και ο/η πρώην σύντροφό σας (συν) 
ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτρια. Εάν ήταν ο/η πρώην σύντροφό σας (συν) 
ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτρια ενός μέρους αυτής της κατοικίας, δηλώστε 
τότε το ανάλογο μέρος της πλασματικής αξίας μίσθωσης της 
κατοικίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
belastingdienst.nl υπό «werk en inkomen» (εργασία και εισόδημα).

Ερώτηση 4κ
Περιοδικά επιδόματα και ποσά εξαγοράς αυτών από τα οποία δεν 
παρακρατήθηκε φόρος μισθωτών, τα δηλώνετε εδώ. Τα έξοδα που 
κάνατε για να πάρετε ή για να διατηρήσετε αυτά τα επιδόματα, 
μπορείτε να τα αφαιρέσετε.

Δηλώστε παραδείγματος χάριν τα παρακάτω περιοδικά επιδόματα:
–  τις περιοδικές κρατικές επιχορηγήσεις για τη δική σας κατοικία, 

παραδείγματος χάριν την παροχή επιδότησης για την αγορά της 
κατοικίας σας

–  άλλα περιοδικά επιδόματα και άλλες παροχές ή ποσά εξαγοράς 
αυτών, παραδείγματος χάριν επιχορήγηση για σπουδές και 
επιδόματα ετήσιαςπροσόδου 
Οι παροχές είναι επιδόματα με άλλη μορφή εκτός από τα χρήματα, 
επομένως είναι παροχές σε είδος.

Ερώτηση 4λ
Με άλλα έσοδα εννοούμε:
–  το φορολογητέο μέρος του επιδόματος από μια 

ασφάλειακεφαλαίου
–  την αγρομίσθωση ή το ενοίκιο για την περίοδο πριν τη 1 Ιανουαρίου 

2001 που εσείς ή τα ανήλικα παιδιά σας λάβατε το2017
–  την επιστροφή φόρου λόγωιδιοκατοίκησης

Ερώτηση 4ν
Απαντήστε αυτήν την ερώτηση εάν ταξιδεύατε με τη δημόσια 
συγκοινωνία από την κατοικία σας στη δουλειά σας και εάν η 
απόσταση μεταξύ της κατοικίας σας και της δουλειά σας ήταν 
10 χιλιόμετρα.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
belastingdienst.nl εάν ψάξετε για «reisaftrek openbaar vervoer» 
(αφαίρεση μετακίνησης με τη δημόσια συγκοινωνία).

Ερώτηση 4ο
Απαντήστε αυτήν την ερώτηση εάν εσείς μαζί με τον/την σύντροφό 
σας είχατε τουλάχιστον 5% των μετοχών μιας εταιρείας που δεν 
φορολογούταν (οι μετοχές) στην Ολλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
belastingdienst.nl εάν ψάξετε για «aanmerkelijk belang» (αισθητό 
συμφέρον).

Ερώτηση 4ρ
Συμπληρώστε σε αυτήν την ερώτηση το μερίδιό σας για τις κατοχές 
σας μείον τα χρέη X 0,04 που δεν φορολογήθηκε στην Ολλανδία. 
Ημερομηνία αναφοράς είναι η 1 Ιανουαρίου 2017.

Επεξήγηση των ερωτήσεων της δήλωσης εισοδήματος (συνέχεια)


