Sprog: dansk

Indkomstopgørelse 2020
Kvalificerende
skattepligtig i udlandet
EU/EøS-blanket
Hvorfor skal du udfylde denne opgørelse?
I denne oversigt udfylder du de indtægter, der ikke beskattes i
Nederlandene. Du skal udfylde denne indkomstopgørelse, hvis du
indsender selvangivelsen som kvalificerende skattepligtig i udlandet.
For kvalificerende skattepligtige i udlandet gælder følgende vilkår:
– Du bor i et EU-land, i Liechtenstein, Norge, Island, Schweiz, på
Bonaire, Saint Eusttius eller Saba.
– Mindst 90 % af dine indtægter bliver beskattet i Nederlandene.
– Du kan fremlægge en indkomstopgørelse af skattevæsenet i dit
bopælsland.
Du kan læse mere om indkomstopgørelsen og konsekvenserne af
den kvalificerende skattepligt i udlandet i den ledsagende skrivelse.

1

Procedure
Udfyld opgørelsen og anmod skattevæsenet i dit bopælsland
om at få den underskrevet. Herefter sendes den til:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
NL-6401 DB Heerlen
the Netherlands
OBS!
Print din indkomstopgørelse ud. Kontroller, at alle oplysninger,
herunder stregkoden, er tydeligt printet og kan læses fuldstændigt.
Et udskrift med uklare og ufuldstændige oplysninger kan medføre
forsinkelse i behandlingen af din skatteangivelse. I det tilfælde vil
det vare længere, før du får pengene tilbage ved en refusion.

Det skatteår, som opgørelsen er gældende for
For hvilket skatteår gælder
opgørelsen?

2

Personoplysninger

2a

Forbogstav(er) og navn

2 0 2 0

Nederlandsk personnummer

Fødselsdato

Bopælslandets registrerings
nummer
Bopælsadresse (gade, nummer)
Postnummer og by

DNK

Bopælsland
3

Danmark

Underskrift
By

IB 059 - 1Z01FOL DEN

Underskrift
Skriv inden for linjerne.

*010590101*
0 1 0 5 9 0 1 0 1

01 059 01 01

Dato

Udfyld dit nederlandske personnummer her

02 af 02

Indkomstopgørelse 2020

Kvalificerende skattepligtig i udlandet

4

Indtægter, der ikke beskattes i Nederlandene

4a

Overskud af virksomhed

€

4b

Lønindkomst og sygedagpenge

€

4c

Drikkepenge og andre indtægter

€

4d

Folkepension, pension og andre ydelser

€

4e

Tilbagekøbsbeløb for indbetalt livrente

€

4f

Skattefri indkomst som arbejdstager i en international
organisation

€

4g

Skattefri pension fra EU

€

4h

Lønindkomst fra andet arbejde

€

4i

Indkomst fra at stille ejendele til rådighed

€

4j

Ægtefællebidrag og modtagne engangsbeløb herfor

€

4k

€
Ydelser med løbende udbetalinger og modtagne
engangsbeløb herforn
€
Andre indkomster
																
Læg sammen: 4a t.o.m. 4l																

4l
4m

+
€
€

4p

Rejsegodtgørelse for offentlig transport

Træk fra: 4m minus 4n. Samlet boks 1

4q

Udbytte af betydelig kapitalinteresse

€

4r

€
Indkomst hidrørende fra opsparing og investering. Læs vejledningen til spørgsmål 4r.
																										
€
Læg sammen: 4p plus 4q plus 4r. Samlet indkomst, der ikke er beskattet i Nederlandene

4s
5

–

€

+

Erklæring udenlandsk skattevæsen
Anmod om at få erklæringen underskrevet af skattevæsenet i dit bopælsland.
Navn og adresse udenlandsk
skattevæsen

Hermed bekræftes det, at:
1 den herovernævnte skattepligtige person havde bopæl i vort land i 2020;
2 de udfyldte oplysninger vedr. indkomst stemmer overens med det, der er registreret i vort system.
By
Dato

Stempel

Underskrift
Skriv inden for linjerne
01 059 01 02

4n

*010590102*
0 1 0 5 9 0 1 0 2

