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Tax and Customs Administration

Noskaidrojiet ar aprēķinu palīgu šajā deklarācijas skaidrojumā vai Jūs 
esat atbilstīgs ārzemju nodokļu maksātājs. Būdams atbilstīgs 
ārzemju nodokļu maksātājs Jums ir tiesības saņemt tādus pašus 
nodokļu atvieglojumus, atlaides, beznodokļu kapitālu tāpat kā 
Nīderlandes iedzīvotājs, kā piemēram par pašu mājas hipotēkas 
procentu samazinājumu par Jūsu pašu māju (ārzemēs). 

Vai Jūs atbildat nosacījumiem kā atbilstīgs nodokļu maksātājs? 
Ieteicams sūtīt deklarāciju kopā ar paziņojumu par ienākumiem. Ja 
tas neizdodas, tad sūtiet tikai deklarāciju. Tad Jums nebūs jāpieprasa 
atlikšanu nodokļu deklarācijas iesūtīšanai. 
Ja Jūs to neizdarīsiet, mēs uzskatīsim Jūs par neatbilstīgu ārzemju 
nodokļu maksātāju. Jūs saņemsiet nodokļu aprēķināšanu bez tādiem 
nodokļu samazinājumiem, atlaidēm un beznodokļu kapitālu kā 
Nīderlandes iedzīvotājs. Par to mēs ar Jums sazināsimies.

Sūtiet šo veidlapu uz:
Belastingdienst/Kantoor Buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen

Vai Jums vēl ir jautājumi?
Papildus informāciju Jūs atradīsiet internet lapā 
www.belastingdienst.nl/internationaal
Kā arī Jūs varat piezvanīt uz Ienākumu dienesta Ārzemju nodaļas 
telefonu [BelastingTelefoon Buitenland], +31 55 538 53 85, kurš 
darbojas no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00-20:00 un 
piektdienās no plkst. 8:00-17:00

Nosacījumi atbilstīgam ārzemju nodokļu maksātājam
Jūs esat atbilstīgs ārzemju nodokļu maksātājs ja Jūs atbilstat 
sekojošiem nosacījumiem:

 – nodokļus par ienākumiem pilnībā vai gandrīz pilnībā Jūs maksājiet 
Nīderlandē. Tas ir gadījumā, ja Jūs maksājat nodokļus par Jūsu 
pasaulē iegūtiem ienākumiem par minimāli 90% Nīderlandē. 

 – Jūs dzīvojat vienā no ES valstīm, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Islandē, 
Šveicē, Bonairē, Sintēstatiusā [Sint Eustatius] vai Sabā;

 – Jūs varat iesniegt ienākumu deklarāciju no ieņēmuma dienesta no 
valsts, kurā Jūs dzīvojat.

Piemērs
Jūs dzīvojat Beļģijā, bet strādājat Nīderlandē. Jūsu ienākums 
Nīderlandē ir € 50.000. Par šiem ienākumiem Jūs pilnībā maksājiet 
nodokli Nīderlandē. Jums nav nekādu citu ienākumu vai naudas 
uzkrājumu. Jūs dzīvojat ES dalībvalstī un maksājat pilnībā vai gandrīz 
pilnībā nodokļus Nīderlandē. Jūs esat atbilstīgs ārzemju nodokļu 
maksātājs, ja Jūs varat iesniegt ieņēmumu deklarāciju.

Naudas līdzekļi un ienākumi no būtiskās līdzdalības (ja Jums ir 
vērtspapīri akciju sabiedrībā) tiek ieskaitīti
Nosakot 90% robežu mēs izskatām ne tikai Jūsu ienākumus no darba 
un dzīvokļa. Jūsu uzkrājumi un ienākumi no būtiskās līdzdalības arī 
tiek ieskaitīti. Tādēļ var gadīties tā, ka ienākumus no nodarbinātības 
Jūs pilnībā maksājat Nīderlandē. Tomēr Jūs neatbilstat 90% robežai 
tāpēc, ka Jums ir piemēram daudz krājumi un īpašumi.

Piemērs
Jūs dzīvojat Vācijā un strādājat Nīderlandē. Jūsu ienākumi Nīderlandē 
ir € 50.000. Jūs pilnībā maksājat nodokli Nīderlandē. Līdzās Jums ir 
krājumi un īpašums Vācijā, kas izpaužas kā ietaupījumi, akcijas un 
vērtspapīri par naudas summu € 160.000.

Pēc Nīderlandes noteikumiem Jūsu ienākumi no ietaupījumiem, 
krājumiem un īpašumiem sasniedz 4% no € 160.000 = € 6.400. 
Par šo ienākumu Jūs nemaksājat nodokli Nīderlandē. Līdzās Jums ir 
ienākumi € 50.000, par kuriem Jūs maksājat nodokli Nīderlandē. Par 
88,7% no Jūsu ienākumu kopsummas € 56.400 Jūs maksājiet nodokli 
Nīderlandē. Un tas ir mazāk nekā 90% no Jūsu ienākumiem. 
Tādējādi Jūs neesat atbilstīgs ārzemju nodokļu maksātājs. 

Kas netiek ieskaitīts 90% robežas noteikšanai
90% robežas noteikšanā mēs nerēķinamies ar negatīviem 
izdevumiem ienākumu nodrošinājumam, negatīvu personas saistītu 
nodokļa atvieglojumu, (negatīviem) ienākumiem no īpašumā esošā 
dzīvokļa, izdevumiem ienākumu nodrošināšanai, personu saistītu 
nodokļu atvieglojumu punktiem, nodokļu atvieglojumiem sakarā ar 
neesošu vai ļoti mazu parādu par dzīvokli, neapliekamiem krājumiem 
un īpašumiem, izdevumiem par ienākumu nodrošinājumiem, 
(negatīviem)ienākumiem no īpašumā esošā dzīvokļa un ar personu 
saistītiem nodokļu atvieglojumiem. 

Piemērs
Jūs dzīvojat Vācijā un strādājat Nīderlandē un Vācijā. Jūsu ienākumi 
Nīderlandē ir € 50.000 Par šiem ienākumiem Jūs maksājat pilnībā 
nodokli Nīderlandē. Jūsu ienākumi Vācijā ir € 4.500. Par šiem 
ienākumiem Jūs maksājat pilnībā nodokli Vācijā. (Negatīvie) 
ienākumi no īpašumā esošā dzīvokļa sastāv € 10.000.

90% robežas noteikšanai Jūsu ienākumu kopsumma ir € 54.500. 
Par € 50.000 no šiem ienākumiem Jūs maksājat nodokli Nīderlandē. 
Tas ir 91,7%. Jūsu (negatīvie) ienākumi no īpašumā esošā dzīvokļa 
netiek ieskaitīti 90% robežas noteikšanai. Jūs esat atbilstīgs ārzemju 
nodokļu maksātājs ja Jūs varat iesniegt ienākumu deklarāciju. 

Jautājumu skaidrojums

Skaidrojums
Ienākumu deklarācija par 2015. gadu
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Nodokļu partneris 
Vai Jums ir dzīvesbiedrs? Vai Jūs gribētu lai mēs reģistrētu Jūsu 
dzīvesbiedru arī kā nodokļu partneri? Tas ir iespējams, ja jūs atbilstat 
sekojošiem abiem nosacījumiem:

 – Jūs atbilstat noteikumiem par nodokļu partneriem.
 – Jūs, kā arī Jūsu dzīvesbiedrs atbilstat ‘90%’ nosacījumam.  

Kopējie Jūsu un Jūsu dzīvesbiedra pasaulē gūtie ienākumi ir 
apliekami Nīderlandē par 90 vai vairāk procentiem.

Uzmanību!
Jūs un Jūsu dzīvesbiedrs ir atbilstīgie ārzemju nodokļu maksātāji, 
bet Jūsu dzīvesbiedrs neiesniedz peļņas un zaudējumu deklarāciju? 
Tādā gadījumā Jūsu dzīvesbiedram ir jāaizpilda un jānosūta 
ienākumu deklarācija.

Jautājumu skaidrojums (turpinājums)

Jautājumu skaidrojums ienākumu deklarācijā 

Jautājums 2a
Ja nezināt Jūsu precīzo dzimšanas datumu, rakstiet sekojoši:
01-01-19.. (dd-mm-gggg)

Registrācijas numurs ir numurs, kurš Jums tika piešķirts Jūsu valsts 
ienākumu dienestā. Ar šo numuru Jūs esat reģistrēts ienākumu 
dienestā valstī, kurā Jūs dzīvojat.

Jautājums 4a 
Aizpildiet šo lauku, ja būdams uzņēmējs vai uzņēmuma līdzīpašnieks 
Jums šajā uzņēmumā bija Nīderlandē neapliekama peļņa. Vairāk 
informācijas par peļņu no uzņēmuma Jūs atradīsiet internet lapā 
www.belastingdienst.nl/zakelijk. 

Jautājums 4b
Aizpildiet savu algu un slimības pabalstu, kuri bija neapliekami 
Nīderlandē. 
Alga un slimības pabalsti ir piemēram:

 – visi ienākumi dabūti no darba devēja, kā piemēram alga, 
atvaļinājuma nauda, mašīna no darba devēja personīgai lietošanai 
un prēmijas 

 – pabalsti sakarā ar slimošanu
 – atalgojumi praktikanta darbam

Naudas apjomu Jūs atradīsiet gada pārskatā, kuru Jūs saņēmāt no 
darba devēja vai maksājumu aģentūras. Vairāk informācijas par algu 
un slimības pabalstiem lasiet internet lapā www.belastingdienst.nl 
zem ‘werk en inkomen’ . 

Jautājums 4c
Aizpildiet dzeramnaudu, akciju iespēju tiesības un citus ienākumus 
no nodarbinātības, kuri nebija apliekami Nīderlandē. Uzmanību! 
Ienākumus no līgumdarbības un papildus ienākumus aizpildiet 
laukā 4h. 

Jautājums 4d
Aizpildiet izmaksas un pabalstus, kuri nebija apliekami Nīderlandē.
Pabalsti var būt piemēram:

 – pensijas pabalsts; 
 – vecuma pabalsts, kā piemēram pabalsts pamatojoties uz AOW 

likuma no Sociālās apdrošināšanas Bankas (SVB); 
 – atlaišanas pabalsts, kā piemēram civildienesta ierēdņa pieejamības 

alga;
 – pabalsti sakarā ar priekšlaicīgu pensionēšanos, kā piemēram VUT 

pabalsts;
 – apgādnieka zaudējuma pabalsts, kā piemēram Anw pabalsts no 

Sociālās apdrošināšanas Bankas SVB;
 – sociālā nodrošinājuma un bezdarbnieku pabalsti, kā piemēram 

pabalsti pamatojoties uz WW un Wwb likumiem;
 – darba nespējas pabalsts, kā piemēram pabalsti pamatojoties uz 

Waz, IOAZ, IOAW, Wajong, WIA vai WAO likumiem;
 – mūža rentes pabalsti, kuri attiecas uz sociālajām izmaksām; 
 – mūža rentes un pensijas vienreizēji maksājumi, no kuriem tika 

ieturētas sociālās izmaksas. 
Jūs atradīsiet naudas apjomus bankas gada pārskatā, kuru Jūs 
saņēmāt no maksājumu aģentūras. Papildus informāciju Jūs 
atradīsiet internet lapā www.belastingdienst.nl zem ‘werk en 
inkomen’.

Jautājums 4e
Aizpildiet šo lauku, ja Jums bija mūža rentes vai pensijas vienreizējas 
izmaksas un tās nebija apliekamas Nīderlandē.

Jautājums 4f
Aizpildiet atbrīvotus no nodokļiem ienākumus, kurus Jūs pelnījāt 
būdams starptautiskās organizācijas ierēdnis. 

No nodokļiem atbrīvojami ienākumi, kurus Jūs pelnījāt, kā ierēdnis 
piemēram:

 – Eiropas Savienības dienestā
 – Apvienoto Nāciju Organizācijā
 – NATO
 – Starptautiskā Tiesā
 – Eiropas Patentu iestādē
 – ESA/Estec

Jautājums 4g
Aizpildiet šo lauku tikai tādā gadījumā, ja Jūs saņēmāt pensiju no 
Eiropas Savienības dienesta. 
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Jautājumu skaidrojums ienākumu deklarācijā (turpinājums)

Jautājums 4h
Aizpildiet šo lauku, ja Jums bija peļņa no darba, kura nebija apliekama 
Nīderlandē un Jūs to neaizpildījāt laukos 4a līdz 4g.

Jautājums 4i
Uzrādiet peļņu no piemēram telpu īres(pieejamības); parādu 
prasības, dzīvības apdrošināšanu, dažas izpirkuma tiesības un 
lietošanas tiesības.

Ienākumi mīnuss atskaitāmi izdevumi un nodokļu atbrīvojums ir 
rezultāts no īpašumu īres(pieejamības).
Papildus informāciju Jūs varat atrast internet lapā 
www.belastingdienst.nl zem ‘werk en inkomen’ .

Jautājums 4j
Aizpildiet saņemtus alimentus no dzīvesbiedra un to vienreizēju 
maksājumu. 
Jums ir jānorāda sekojošas izmaksas sakarā ar alimentiem no 
dzīvesbiedra:

 – alimenti no dzīvesbiedra, kurus Jūs paši saņēmāt no bijušā 
dzīvesbiedra;

 – vecuma pensija, kuru Jums maksāja Jūsu bijušais dzīvesbiedrs;
 – dzīvesbiedru alimentu vienreizējais maksājums, kuru Jūs saņēmāt 

no bijušā dzīvesbiedra; 
 – īres maksa, kuru Jūsu bijušais dzīvesbiedrs maksāja Jums par 

iznomātu dzīvokli;
 – procenti, kurus Jūsu bijušais dzīvesbiedrs maksāja par Jūsu daļu 

no hipotēkas;
 – summas, kurus Jūs saņēmāt kā kompensāciju par tiesībām uz 

pensiju vai mūža rentēm un no kuriem tika atskaitītas izmaksas;
 – nosacītās īres maksas sistēma par Jūsu dzīvokli. 

Tas attiecas tikai uz to gadījumu, ja Jūs 2015. gadā sakarā ar 
(pagaidu) dzīvesbiedru alimentu regulējumu dzīvojāt dzīvoklī, kura 
(līdz)īpašnieks bija Jūsu bijušais dzīvesbiedrs. Vai Jūsu bijušais 
dzīvesbiedrs bija šī dzīvokļa daļas (līdz)īpašnieks? Sniedziet datus 
par proporcionālu daļu no nosacītās īres maksas sistēmas. 

Papildus informāciju Jūs varat atrast internet lapā 
www.belastingdienst.nl zem ‘werk en inkomen’ .

Jautājums 4k
Sniedziet šeit ziņas par periodiskām izmaksām un to vienreizējām 
izmaksām kas saistītas ar algu. Izdevumus, kuri Jums radījās šo 
izmaksu dabūšanai vai noturēšanai Jūs varat atskaitīt.

Sniedziet, piemēram šādas ziņas par periodiskām izmaksām:
 – periodiskās valsts subsīdijas Jūsu dzīvoklim, piemēram valsts 

subsīdija dzīvokļa pirkšanai; 
 – pārējas periodiskās izmaksas un nodrošinājumi vai to vienreizējas 

izmaksas, piemēram studiju dotācijas un mūža rentes izmaksas. 
Nodrošinājumi ir izmaksas citā veidā, nekā naudā, tādējādi 
izmaksas natūrā. 

Jautājums 4l
 Pārējie ienākumi nozīmē: 

 – ar nodokli apliekama daļa no izmaksām no kapitāla izpirkšanas 
apdrošinājuma; 

 – noma vai īre par laika posmu līdz 2001.g.1. janvārim, kuru Jūs vai 
Jūsu mazgadīgie bērni ir saņēmuši tikai 2015.gadā;

 – saņemti procenti par Jūsu dzīvokļa hipotēku.

Jautājums 4n
Aizpildiet šo lauku, ja Jūs braucāt ar sabiedrisko transportu uz darbu 
un brauciena attālums uz vienu pusi starp Jūsu dzīvokli un darbu ir 
vairāk nekā 10 km. 
Papildus informāciju Jūs varat atrast internet lapā 
www.belastingdienst.nl zem ‘reisaftrek openbaar vervoer’.

Jautājums 4q
Aizpildiet šo lauku, ja kopā ar Jūsu dzīvesbiedru jums bija akcijas uz 
minimāli 5% kompānijā un kuras nebija apliekamas Nīderlandē.
Papildus informāciju Jūs varat atrast internet lapā 
www.belastingdienst.nl zem ‘aanmerkelijk belang’ .

Jautājums 4r
Aizpildiet šajā laukā Jūsu daļu no kopējas summas no Jūsu īpašuma 
mīnuss parādi x 0,04, kura nebija apliekama Nīderlandē. Atsauces 
datums ir 2015.g.1.janvāris.


