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Tekjuyfirlýsing 2020
Framteljandi með stöðu skattgreiðanda 
með erlenda heimilisfestu
EU/EES-eyðublað

 Af hverju þetta eyðublað?

Á þessu yfirliti gerirðu grein fyrir þeim tekjum þínum sem ekki eru 
skattlagðar í Hollandi. Þessi tekjuyfirlýsing er nauðsynleg ef þú telur 
fram sem „skattgreiðandi með erlenda heimilisfestu“. Til að teljast 
„skattgreiðandi með erlenda heimilisfestu“ þarftu að uppfylla 
eftirfarandi kröfur:

 – Þú hefur heimilisfestu í ESB-ríki, Liechtenstein, Noregi, Íslandi, 
Sviss, á Bonaire, St. Eustatius eða Saba.

 – A.m.k. 90% tekna þinna eru skattlagðar í Hollandi.
 – Þú getur lagt fram tekjuyfirlýsingu frá skattayfirvöldum í 
búsetulandi þínu.

Nánari upplýsingar um þessa tekjuyfirlýsingu og áhrif reglna um 
„skattgreiðendur með erlenda heimilisfestu“ er að finna í 
leiðbeiningunum.

Útfylling og skil
Fylltu út eyðublaðið og fáðu það staðfest af skattayfirvöldum í 
búsetulandi þínu. Sendu eyðublaðið síðan til:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen 
the Netherlands

Vinsamlegast athugið!
Vanda skal útprentun á tekjuyfirlýsingunni. Gæta skal þess að öll 
gögn á útprentuninni, þar á meðal strikamerki, séu greinileg og að 
fullu sýnileg. Útprentun sem er ógreinileg eða þar sem gögnum er 
ábótavant veldur töfum á afgreiðslu framtals. Ef um endurgreiðslu 
er að ræða mun hún því dragast á langinn.  

1 Viðkomandi skattár

Fyrir hvaða skattár gildir 
þessi yfirlýsing? 2 0 2 0

2  Persónuupplýsingar

2a Upphafsstafir skírnarnafns/-a  
og eftirnafn
Hollensk kennitala 
(burgerservicenummer) Fæðingardagur

Skráningarnúmer búsetulands

Heimilisfang (gata, húsnúmer)

Póstnúmer og bæjarfélag

Búsetuland

3  Undirritun

Staður

Dagsetning

Undirskrift 
Skrifaðu innan reitsins.
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Færðu hér inn hollenska kennitölu þína

Tekjuyfirlýsing 2020
Framteljandi með stöðu skattgreiðanda með erlenda heimilisfestu

4 Tekjur sem eru ekki skattlagðar í Hollandi

4a Arðgreiðslur úr félagi

4b Launatekjur og sjúkrabætur

4c Þjórfé og aðrar tekjur

4d Ellilífeyrir, eftirlaun og aðrar bætur

4e Eingreiðslur lífrentu

4f Skattfrjálsar tekjur vegna starfa hjá alþjóðastofnun

4g Skattfrjáls eftirlaun frá ESB

4h Tekjur af öðrum störfum

4i Tekjur af eignum afhentum til nýtingar

4j Framfærslueyrir og þar að lútandi eingreiðslur

4k Reglubundnar bætur og þar að lútandi eingreiðslur

4l Aðrar tekjur

4m Reiknaðu saman: 4a til og með 4l              

4n Frádráttur vegna notkunar almenningsfarartækja

4p Dragðu frá: 4m að frádregnum lið 4n. Alls „box 1“

4q Hagnaður af verulegum eignarhlutum

4r Hagnaður af sparnaði og fjárfestingum. Lesið skýringarnar við spurningu 4r.

4s Reiknaðu saman: 4p plús 4q plús 4r. Heildarsumma þeirra tekna sem ekki eru skattlagðar í Hollandi

5  Yfirlýsing erlendra skattayfirvalda

Biddu skattayfirvöld í búsetulandi þínu um að staðfesta þessa tekjuyfirlýsingu.

Nafn og heimilisfang erlendu 
skattayfirvaldanna

Hér með er staðfest:
1 að ofangreindur skattgreiðandi hafði heimilisfestu hérlendis árið 2020;
2 útfyllt tekjugögn stangast ekki á við þau gögn sem okkur hefur verið kunnugt um til þessa.

Staður

Dagsetning Stimpill

Undirskrift 
Skrifaðu innan reitsins.
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