Tax and Customs Administration

Отчет за доходите 2017
Квалифицирани чужди
граждани данъкоплатци
ЕС / ЕИП Формa

Защо този формуляр?
На този списък попълватед оходие, които нe са
Повече информация за този отчет за доходите,
обложени в Холандия. Вие имате нужда от този отчет на както и последиците от квалифициранo чуждо данъчно
доходите ако направите донесение (заявите) като
облагане може да се прочетете в обясненията.
квалифициран чужд гражданин задължен да бъде
Попълни и изпрати
обложен.
Попълни формуляра и го дай за подпис на Данълната
За квалифицираните чужденци задължени да бъдат
служба в страната от която си. Изпрати след това
обложени са валидни следните условия:
формуляра на: Belastingdienst/Kantoor buitenland
–	Вие живеете в една страна членка на ЕС, в
Postbus 2577, 6401 DB Heerlen
Лихтенстаин, Норвегия, Исландия, Швейцария в
Бонейра, Синт Еустатиус или Саба.
Внимание!
–	Вашите доходи са минимално до 90% обложени в
Само ако формуляра има оригиналния печат от
Холандия.
Данъчната служба на страната от която идвате се взема
–	Вие можете да предоставите отчет на доходите от
формуляра за разглеждане. Значи Вие не можете да
данъчната администрация на държаватаот която
изпратите копие!
идвате.
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Данъчната година, за която се отнася декларацията
За коя данъчна година се
отнася тази декларация
								

2
2а


2 0 1 7

Вашите данни
Първите букви на личното
име и фамилно име
Единен граждански номер
									
дата на раждане
Данъчен номер																						
Регистрациионен номер в
стряната от която идвате

–

–

Адрес (улица, номер)
									
Пощенски код и място



Държава от която идвате

3

Подпис
Място

Подпис
Подпишете се в Рамките
на квадрата
									

–

X

*010597201*
0 1 0 5 9 7 2 0 1

–

01 059 72 01

IB 059 - 1Z72FOL BUL

Дата
									

02 от 02

Попълни тук гражданския си номер

4

Прходи, които не са обложени в Холандия

4а
Доходи от бизнес
																	

€

Заплата и обезщетения по болес
4б
																	

€

4в
Бакшиш и други доходи
																	

€

АОW , пенсии и други обезщетения
4г
																	

€

4д
Eднократна сума рента
																	

€

Освободения доход като служител на
4е
																	
международна организация

€

																	
Освободена пенсия от ЕС
4ж

€

																	
4з
Доходи от друга работа

€

																	
Приходи от предоставяне на активи (имущество)
4и

€

Партньор за издръжки и обратно изкупуване на
4й
																	
плащания за тяx
Периодични плащания и плащания за обратно
4к
																	
изкупуване от него

€
€

€
																	
4л
Други доходи
																
				
			
Събери от:4а
до 4л 															
4м

+


€
€


4п

Приспадане на пътни при обществен транспорт

Извади: 4м минус 4н. Общо бокс 1.


4р

Възползване от съществен интерес

€

4с


Полученото от Вас от спестявания и инвестиции. Прочетете разяснението
към въпрос 4с.

Събери 4п плюс 4р плюс 4с. Общо доходи, които не са обложени в Холандия


4т

5

–

€

€

+

€

Декларация на чуждестранните данъчни служби
Дайте тази декларация да се подпише от данъчните служби на страната от която идвате
Име и адрес на Данъчната

служба
в чужбина

С това се потвърждава, че:
1 Споменатото данъчнозъдлжено лице в 2017 година в нашата държава бе резидент (живя в нашата държава).
2 Попълнените данни за доход не са в противоречие с данните които до този момент са известни при нас.
Място
									
–
–
Дата																			
Подпис
Подпишете се в Рамките
на квадрата
									

*010597202*
0 1 0 5 9 7 2 0 2



Печат

01 059 72 02


4н

