Tax and Customs Administration

Δήλωση εισοδήματος 2019

πληροίτε τις προϋποθέσεις ως
φορολογούμενος κάτοικος αλλοδαπής
EΕ/ ΕΟΧ- έν τ υπο
Για ποιο λόγο αυτό τοέντυπο
Με αυτήν την αναφορά συμπληρώνετε τα έσοδα που δεν έχουν
φορολογηθεί στην Ολλανδία. Αυτή τη δήλωση εισοδήματος τη
χρειάζεστε όταν κάνετε φορολογική δήλωση ως φορολογούμενος
κάτοικος αλλοδαπής που πληροί τις προϋποθέσεις. Για τον
φορολογούμενο κάτοικο αλλοδαπής που πληροί τις προϋποθέσεις
ισχύουν τα παρακάτω:
– Ζείτε σε μια χώρα της ΕΕ, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία, στην Ισλανδία,
στην Ελβετία, στη Μποναίρ, στον Άγιο Ευστάθιο ή στη Σάμπα.
– Τ ουλάχιστον το 90% του εισοδήματός σας φορολογείται στην Ολλανδία.
– Μπορείτε να καταθέσετε βεβαίωση εισοδήματος από την εφορία
της χώρας κατοικίαςσας.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν τη δήλωση
εισοδήματος και τις επιπτώσεις για τον φορολογούμενο κάτοικο
αλλοδαπής που πληροί τις προϋποθέσεις, στην επεξήγηση.
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Συμπληρώστε το έντυπο και δώστε να το υπογράψει η εφορία
της χώρας όπου ζείτε. Στη συνέχεια στείλτε το έντυπο στην
(εφορία της Ολλανδίας/γραφείο εξωτερικού):
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577, 6401 DB Heerlen, Ολλανδία

Προσοχή!
Εκτυπώστε τη βεβαίωση αποδοχών σας με προσοχή. Φροντίστε να
φαίνονται κατά τρόπο σαφή και καθαρά στην εκτύπωσή σας όλα τα
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του γραμμωτού κωδικού. Οποιαδήποτε
εκτύπωση με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία θα οδηγήσει σε καθυστέρηση
της διεκπεραίωσης της δήλωσής σας, και σε περίπτωση επιστροφής
αυτό σημαίνει ότι θα περιμένετε περισσότερο χρόνο την πληρωμή σας.

Φορολογικό έτος για το οποίο ισχύει η δήλωσηαυτή
Για ποιο φορολογικό έτος ισχύει
αυτή η δήλωση;
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Συμπληρώστε το έντυπο και στείλτε το

2 0 1 9

Τα στοιχείασας
Τα αρχικά σας (των μικρών
ονομάτων σας) και τοεπώνυμόσας
Αριθμός φορολογικούμητρώου												Ημερομηνία
									
							
γέννησης

–

–

Αριθμός εγγραφής στη χώρα
που ζείτε
Διεύθυνση κατοικίας (οδός,
αρ. σπιτιού)
Ταχυδρομικώς κώδικας και τόπος
									
Η χώρα όπου ζείτε
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GRC

Greece

Υπογραφή
Τόπος
–

IB 059 - 1Z91FOL GRI

Υπογραφή
Γράψτε μ έσα σ το π λαίσ ιο
									

*010599101*
0 1 0 5 9 9 1 0 1

–

01 059 91 01

Ημερομηνία
									

Συμπληρώστε εδώ τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας
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Έσοδα που δεν φορολογήθηκαν στην Ολλανδία

€
4α
																	
Κέρδος απόεπιχείρηση
€
4β
																	
Μισθός και επίδομαασθένειας
€
4γ
																	
Φιλοδωρήματα και άλλαέσοδα
€
4δ
																	
AOW, σύνταξη και άλλαεπιδόματα
€
4ε
																	
Ποσά εξαγοράς ετήσιας προσόδου
4στ
																	
Αφορολόγητο εισόδημα ως εργαζόμενος σε διεθνή οργανισμό €

€
4ζ
																	
Αφορολόγητη σύνταξη από την ΕΕ
€
4η
																	
Έσοδα από άλλη εργασία
€
4θ
																	
Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων
€
4ι
																	
Διατροφή συντρόφου και ποσά εξαγοράς της
€
4κ
																	
Περιοδικά επιδόματα και ποσά εξαγορά τους
€
4λ
																	
Άλλαέσοδα
																
4μ
							
Προσθέστε: 4α μέχρι και 4λ															

+


€
€

4ο


Αφαίρεση μετακίνησης με τη δημόσια συγκοινωνία

Αφαιρέστε: 4μ μείον 4λ. Σύνολο box1.

4π


Όφελος από αισθητό συμφέρον

€

4ρ


Το πλεονέκτημά σας από αποταμίευση και επενδύσεις. Διαβάστε την επεξηγηματική έκθεση
στην ερώτηση 4r.

Προσθέστε: 4ο συν 4π συν 4ρ. Σύνολο εισοδήματος που δεν φορολογήθηκε στην Ολλανδία

4ς
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–

€

€

+

€

Βεβαίωση της εφορίας του εξωτερικού
Αυτή τη δήλωση να τη δώσετε να την υπογράψει η εφορία της χώρας όπου ζείτε.
Όνομα και διεύθυνση της εφορίας
 εξωτερικού
του

Με το παρόν βεβαιώνω ότι:
1 Ο φορολογούμενος που αναφέρεται στο παρόν ήταν κάτοικος του κράτους μας κατά τη διάρκεια του έτους 2019,
2 Τα συμπληρωμένα στοιχεία εισοδήματος δεν είναι ανακόλουθα ως προς τα στοιχεία που είναι γνωστά σε εμάς έως σήμερα.
Τόπος

Ημερομηνία																	
									
–
–
Σφραγίδα

Υπογραφή
Γράψτε μέσα στο πλαίσιο
									

*010599102*
0 1 0 5 9 9 1 0 2



01 059 91 02

4ν


