Tax and Customs Administration

2019 m. Pajamų pažyma

Užsienio šalies mokesčių mokėtojo
ES/EEE forma
Apie šią formą
Šioje formoje užpildomos ne Nyderlanduose apmokestintos
pajamos. Ši pajamų pažyma jums reikalinga, jei esate kriterijus
atitinkantis užsienio šalies mokesčių mokėtojas. Kriterijus
atitinkate, jei:
–	Jūs gyvenate vienoje iš ES narių valstybių, Lichtenšteine,
Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, Bonere, Sint Estacijuje
ar Saboje.
–	Jūsų pajamos mažiausiai 90 procentų apmokestintos
Nyderlanduose.
–	Jūs galite pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą
iš šalies, kurioje gyvenate.

Užpildyti ir siųsti
Užpildykite šią formą ir duokite pasirašyti Valstybinės mokesčių
inspekcijos administratoriui šalyje, kur nuolat gyvenate.
Po to siųskite formą šiuo adresu:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577, 6401 DB Heerlen
(Nyderlandai)
Dėmesio!
Atspausdinkite rūpestingai savo pajamų deklaraciją. Pasirūpinkite,
kad visi duomenys, tame tarpe ir brūkšninis kodas, būtų matomi
atspausdintoje deklaracijoje. Atspausdinta deklaracija su neaiškiais
ar nepilnais duomenimis sulėtins jūsų deklaracijos nagrinėjimą.
Tuomet permokėtų mokesčių grąžinimo atveju jūs turėsite ilgiau
laukti, kol jums bus išmokėti pinigai..

Daugiau informacijos apie šią pajamų pažymą ir apie kriterijus
atitinkančio mokesčių mokėjimo užsienyje pasekmes
skaitykite paaiškinime.
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Kuriems mokesčių metamas galioja pažyma
Ataskaitos
metai
								

2
2a

2 0 1 9

Jūsų duomenys
Vardo pirmosios raidės ir pavardė
																			Gimimo data
Nyderlandų asmens kodas (BSN)											
									
							
(diena/mėnuo/metai)

–

–

Asmens kodas gyvenamojoje šalyje
Adresas (gatvė ir namo numeris)
Pašto indeksas ir vieta
									

- Priedas: šalių kodai -

Šalis
3



Parašas
Vieta
–

IB 059 - 1Z91FOL LIT

Parašas
Rašykite laukelyje.
									

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

–

01 059 91 01

Data
									

Nyderlandų asmens kodas (BSN).

02 iš 02

2019 m. Pajamų pažyma

Užsienio šalies mokesčių mokėtojo

4

Nyderlanduose neapmokestintos pajamos

€
4a
																	
Pelnas iš verslo
€
4b
																	
Atlyginimas ir nedarbingumo išmokos
€
4c
																	
Piniginės dovanos ir kitos pajamos
€
4d
																	
Valstybinė pensija, pensija ir kitos pašalpos
€
4e
																	
Vienkartinės anuitetų sumos
4f
																	
Neapmokestinti tarptautinių organizacijų darbuotojų atlyginimai €

€
4g
																	
Neapmokestinta ES pensija
€
4
																	
h
Pelnas iš įvairių darbų
€
4i
																	
Pelnas iš išnuomojamo (ne)kilnojamo turto
€
4j
																	
Alimentai ir vienkartinės sumos
€
4k
																	
Reguliarios pašalpos ar vienkartinės sumos
€
4l
																	
Įvairios pajamos
																
4m
																						
Sudėti 4a iki 4l

+


€
€

4p


Atimti : naudojimosi visuomeniniu transportu sumą

Atimti: 4m minus 4n. Bendra suma

4q


Esminio intereso nauda

€

4r


Jūsų pelnas iš taupymo ir investavimo. Skaitykite 4r klausimo paaiškinimus.

Sudėkite: 4p plius 4q plius 4r. Bendra suma: pajamos, neapmokestintos Nyderlanduose

€

4s

5

–

€

+

€

Užsienio šalies mokesčių inspekcijos pareiškimas
Duokite pasirašyti šalies, kurioje gyvenate, mokesčių inspekcijai.
Užsienio šalies mokesčių

inspekcijos
pavadinimas ir adresas

Mes patvirtiname, kad
1 Aukščiau minėtas mokesčių mokėtojas 2019 m. gyveno mūsų šalyje;
2 Užpildyti duomenys apie pajamas neprieštarauja duomenims, kurie šiuo metu yra žinomi mums.
Vieta

Data																			
									
–
–
Antspaudas
Parašas
Rašykite laukelyje.
									

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



01 059 91 02

4n


