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Za!wiadczenie o 
dochodach za rok 2020
Podatnik zagraniczny kwalifikuj&cy si! do ulg
Formularz UE/WE

 Przeznaczenie formularza

W poni'szym formularzu nale'y poda( dochody, które nie podlegaj& 
opodatkowaniu w Holandii. Za)wiadczenie o dochodach b!dzie ci 
potrzebne, kiedy rozliczasz si! z podatku na zasadach dla podatników 
zagranicznych kwalifikuj&cych si! do ulg w Holandii. Podatnikiem 
zagranicznym kwalifikuj&cym si! do ulg jeste) wówczas, gdy spe*niasz 
nast!puj&ce warunki:

 – twoje miejsce zamieszkania znajduje si! na terytorium Unii 
Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, 
Bonaire, Sint Eustatius lub Saby;

 – co najmniej twoich 90% dochodów podlega opodatkowaniu 
w Holandii;

 – mo'esz okaza( za)wiadczenie o dochodach wystawione przez 
w*a)ciwy urz&d skarbowy w kraju twego zamieszkania.

Dalsze informacje na temat niniejszego za)wiadczenia o dochodach 
oraz skutkach bycia podatnikiem zagranicznym kwalifikuj&cym si! 
do ulg zawarte s& w obja)nieniu.

Wype"nienie i wysy"ka formularza
Po wype*nieniu formularza, nale'y go przed*o'y( do podpisu we 
w*a)ciwym urz!dzie skarbowym kraju twego zamieszkania. 
Wy)lij podpisany formularz na poni'szy adres: Belastingdienst/
Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401 +, Heerlen, the Netherlands
 
Uwaga!
Nale'y starannie wydrukowa( o)wiadczenie o dochodach. Nale'y 
upewni( si!, 'e wszystkie dane na wydruku, w tym kod paskowy, s& 
wyra-nie i czytelne. Wydruk zawieraj&cy niewyra-ne albo niepe*ne dane 
powoduje opó-nienie w rozpatrzeniu Pana/Pani deklaracji. W takiej 
sytuacji w przypadku zwrotu b!dzie trzeba d*u'ej poczeka( na pieni&dze!

# Rok podatkowy, którego za!wiadczenie dotyczy

Podaj rok, którego dotyczy
za)wiadczenie . " . "

$ Dane podatnika

.a Inicja*y imion i nazwisko

Numer identyfikacji 
socjalno-fiskalnej BSN
Numer identyfikacyjny w kraju 
zamieszkania

Data urodzenia

Adres zamieszkania 
(ulica, numer domu)

Kod pocztowy i miejscowo)(

Kraj zamieszkania

% Podpis

Miejscowo)(

Data

Podpis 
Z!ó" podpis w ramce.
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Wpisz swój numer BSN

Za!wiadczenie o dochodach za rok 2020
Podatnik zagraniczny kwalifikuj#cy si$ do ulg

& Dochody niepodlegaj'ce opodatkowaniu w Holandii

/a Zysk z dzia*alno)ci gospodarczej

/b Dochód ze stosunku pracy i )wiadczenia chorobowe

/c Napiwki i inne przychody

/d 0wiadczenie z tytu*u AOW, emerytalne i inne

/e Wyp*ata warto)ci renty kapita*owej na 'ycie

/f Zwolnione z podatku dochody z pracy w organizacji 
mi!dzynarodowej

/g Zwolnione z podatku )wiadczenie emerytalne EU

/h Wynik z pozosta*ej dzia*alno)ci

/i Wynik z udost!pniania warto)ci maj&tkowych

/j Alimenty na partnera i zrycza*towana warto)( ich wykupu

/k 0wiadczenia okresowe i zrycza*towana warto)( ich wykupu

/l Pozosta*e dochody

/m Zsumuj pozycje od %a do %l               

/n Odliczenie z tytu*u przejazdów komunikacj& publiczn&

/p Odejmij: %m - %n. Kwota razem z box #

/q Zysk z istotnego udzia*u

/r Pa1stwa korzy)ci z oszcz!dno)ci i inwestycji. Prosz$ przeczyta& obja'nienia do pytania %r.

/s Zsumuj pozycje: %p + %q + %r. 2&czne dochody niepodlegaj&ce opodatkowaniu w Holandii

( O!wiadczenie zagranicznego urz)du skarbowego

Przed!ó" za'wiadczenie do podpisu we w!a'ciwym urz$dzie skarbowym kraju twego zamieszkania.

Nazwa i adres zagranicznego
urz!du skarbowego

Niniejszym za)wiadcza si!, 'e:
1 podatnik, którego dotyczy to za)wiadczenie, mieszka* w 2020r. na terytorium naszego pa1stwa.
2 wype*nione dane dotycz&ce dochodów nie s& sprzeczne z danymi, które s& nam znane do tej pory.

Miejscowo)(

Data Piecz!( 
urz!du

Podpis 
Z!ó" podpis w ramce.
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