
                     

 

 

Pachet Taxe Olanda 
 

Stimate/ă Client/ă 

 
acesta este pachetul de documente și instrucțiuni pentru a ști cum să procedați la 

pregătirea declarației fiscale în Olanda, pas cu pas. 
 

P   asul 1: Vă rugăm să tipăriți documentele și să urmați pașii de mai jos 

● Volmacht/ Procură - semnați la semnul @. Nu este nevoie de certificare notarială. 

● Certificat privind atestarea impozitului - mergeți la biroul fiscal local (în funcție 

de adresa de rezidență) și cereți să vă certifice documentul. 

V   ă rugăm să rețineți că în secțiunea 2: 

●  „Cod numeric personal olandez(BSN)” este BSN / Burgerservicenummer (numărul 

de identificare olandez, care poate fi găsit în Jaaropgave); 

● „Cod numeric personal în țara în care domiciliați’’ este, codul numeric personal din țara de 
reședință. 

 
IMPORTANT: Trimiteți documentele Volmacht/ Procură și Certificat privind atestarea 

impozitului originale prin poștă la adresa de mai jos. 
 

T oate semnăturile trebuie să fie de mână, cu cerneală albastră. 
 

P   asul 2: Colectați documentele: 

● copie a documentului fiscal Jaaropgave (și a soțului/soției, dacă a lucrat în Olanda) 

● copie pașaport/carte de identitate 

● copie Certificat de Căsătorie (dacă este cazul) și carte de identitate a soțului/soției 

● copie Certificat de Naștere copil/i (dacă este cazul). 
 

P asul 3: Trimiteți-ne documentele: 

• Scanați și trimiteți documentele la adresa noastră de e-mail contact@globalexpert.ro  

Din moment ce aceste documente sunt trimise către Biroul Fiscal, este foarte 

important să trimiteți o scanare colorată, de bună calitate. 

• Puteți, de asemenea, să trimiteți documentele prin poștă la: 

 
Global TaxExpert 

Str. Hărmanului, nr. 50, birou 10, et.2 
Brașov, România 

 
 
Cu stimă! 

 
Echipa Global TaxExpert 



                       

 

 

 

Stimate/ă client/ă, vă rugăm să completați acest chestionar și să-l trimiteți înapoi la adresa 

de e-mail:  contact@globalexpert.ro. Este important pentru a putea calcula taxele. 

 

 
Aveți copii? Da:  Nu:  

 
Data nașterii copiilor: 

 
Copil 1: …………………………………… Copil 2: ……………………………………. 

 
Copil 3: ……………………………………. Copil 4: ……………………………………. 

 
Copil 5: ……………………………………. Copil 6: ……………………………………. 

 

 
Sunteți căsătorit/ă? Da:  Nu:  

 

 
● Soțul/Soția dvs. a avut venituri în anul fiscal specificat? Da:  Nu:  

 
● Dacă soțul/soția dvs. a avut venituri în țara locală, vă rugăm să scrieți suma (în 

Euro): 

 
…………………………………………. 

● Soțul/Soția dvs. a avut venituri la nivel mondial? Dacă da, vă rugăm să scrieți suma 

(în Euro): 

 
…………………………………………. 

● Soțul/Soția dvs. a avut venituri în Olanda? Dacă da, vă rugăm să scrieți suma (în 

Euro): 

 
…………………………………………. 

 
Ați avut venit MONDIAL, în afara Olandei? Da:  Nu:  

 
● Dacă da, precizați suma în Eur? 

 
………………………………………. 

 
Starea de rezidență: sunteți sau nu rezident în Olanda? 

 
………………………………………. 

 
*„La nivel mondial” înseamnă venituri din toate țările, cu excepția țării străine pentru care 

depuneți declarația fiscală. De exemplu, dacă ați lucrat în Belgia, dar ați avut venituri și în 

Bulgaria în acel an, venitul dvs. „la nivel mondial” ar fi venitul din Bulgaria. 

 
Va trebui să vă dovediți venitul local prin obținerea documentul de la biroul fiscal din țara de 

origine. 

mailto:expats@neotax.eu
mailto:expats@neotax.eu
mailto:expats@neotax.eu


 
Machtiging / Authorization 

VOLMACHT 
Ondergetekende 

I, the undersigned, 

Subsemnatul,  

________________________________________________________________________________ 

Sofinummer / Social Security Number / Număr identificare: 
Naam / Name / Nume: 

Woonadres / Residential Address / Adresă: 
 

 

 
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan                    NEOTAX 

hereby authorize                                                                               Jemnická 1138/1 

prin prezenta, autorizez                                                            14000 Praha 4 

                                                                                                            Tsjechië 

 

 
om op te treden namens mij in alle zaken die betrekking hebben op Nederlandse Belastingen, 

in het bijzonder, met name het: 

to act on my behalf until further notice in all matters pertaining to Dutch Taxes, and in 

particular:  

să acționez în numele meu până la o notificare suplimentară în toate problemele referitoare la 

impozitele olandeze, în special: 

 

 

X indienen en ondertekenen van periodieke aangiften 

X to submit and sign regular tax returns 

X să depună și să semneze declarații fiscale 

X in ontvangst nemen van alle correspondentie 

X receipt of all correspondence 

X recepționarea corespondenței 

X indienen van bezwaar - en beroepschriften 

X to lodge appeals to the inspector and/or the courts 

X să depună contestații la instanță 

 

Datum/ Oraș, dată: 

 

         Handtekening van de volmachtgever         Handtekening van de volmachthouder 
Semnătura Clientului:                                                         Semnătura Reprezentantului Autorizat: 

@                                                @ 
…………………………………………………...                    …………………………………………………...         
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Certificat privind 
atestarea impozitului 2015
Persoane calificate ca 

contribuabili nerezidenţi 
Formular UE/SEE

Completaţi în acest formular veniturile care nu sunt impozitate în 

Olanda. Veţi avea nevoie de acest certificat dacă vă declaraţi 

veniturile în calitate de contribuabil nerezident. Pentru a vă califica ca 

contribuabil nerezident, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

–  Locuiţi într-o ţară din UE, în Liechtenstein, Norvegia, Islanda Elveţia, 

Bonaire, Sint Eustatius sau Saba.

–  Cel puţin 90% din venitul dumneavoastră este impozitat în Olanda.

–  Puteţi prezenta un certificat privind atestarea impozitului eliberat 

de administraţia fiscală din ţara în care domiciliaţi.

Puteţi citi în instrucţiuni mai multe informaţii despre acest certificat 

privind atestarea impozitului și despre urmările obligativităţii de 

plată pentru persoanele care se califică ca contribuabilii nerezidenţi.

Completare și trimitere

Completaţi acest formular și cereţi să fie semnat de administraţia 

fiscală din ţara în care domiciliaţi. Trimiteţi după aceea formularul la:

Belastingdienst/Kantoor buitenland

Postbus 2577

6401 DB Heerlen

Atenţie!

Acest formular este luat în considerare doar dacă este prevăzut de 

ștampila originală a administraţiei fiscale din ţara în care domiciliaţi. 

Deci nu puteţi trimite o copie!

 De ce acest formular?

1 Anul fiscal pentru care este valabil acest certificat

Pentru care an fiscal este valabil  

acest certificat?

2 Datele dumneavoastră

2a Iniţialele și numele

Cod numeric personal 

olandez (BSN)                  Data nașterii

Cod numeric personal din ţara 

în care domiciliaţi

Domiciliu (strada și numărul)

Cod poștal și localitatea

Ţara 

3 Semnătura

Locul 

Data

Semnătura 

(Scrieţi în chenar.)

 

          2 0 1 5

 

                 –  – 

 
 

 

          

 

 

          –  – 

  

  

 

         

- Țara -



0
1

 0
5

9
 5

1
 0

2

*010595102*
0 1 0 5 9 5 1 0 2

02 din 02Completaţi aici codul numeric personal (BSN)

4 Venituri care nu sunt impozitate în Olanda

4a Profit din activităţi comerciale

4b Salariu și ajutoare sociale pe caz de boală

4c Bacșișuri și alte venituri 

4d Pensie pentru limită de vârstă, pensie și alte beneficii

4e Sume forfetare de răscumpărare anuităţi

4f Venituri scutite de impozit obţinute ca angajat al unei  

organizaţii internaţionale

4g Pensie scutită de impozite de la Uniunea Europeană

4h Venituri din altă muncă 

4i Venituri obţinute prin cedarea folosinţei bunurilor

4j Pensia de întreţinere pentru partener și sumele forfetare  

de răscumpărare ale acesteia

4k Beneficii periodice și sumele forfetare de răscumpărare  

ale acestora

4l Alte venituri

4m Adunaţi: de la 4a la 4l

4n Scădeţi indemnizaţia pentru folosirea transportului în comun la serviciu

4p Scădeţi: 4m minus 4n. Total cota 1.

4q Venituri din dividende

4r Partea dumneavoastră din posesiuni minus datorii x 0,04

4s Adunaţi: 4p plus 4q plus 4r. Totalul veniturilor care nu sunt impozitate în Olanda

5 Declaraţia administraţiei fiscale străine

Cereţi ca această declaraţie să fie semnată de administraţia fiscală din ţara în care domiciliaţi.

Numele și adresa administraţiei  

fiscale străine

Prin prezenta se confirmă că:

1 contribuabilul numit a locuit în 2015 în ţara noastră;

2 datele completate corespund cu cele cunoscute de noi privind venitul.

Locul

Data                   Ștampila

Semnătura 

(Scrieţi în chenar.)

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                

                       €

 €

 

 €

 €

 €

 

 €

 
  

 

 

 

          –  – 

  

 

 

          

+

–

+
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Certificat privind 
atestarea impozitului 2016
Persoane calificate ca 

contribuabili nerezidenţi 
Formular UE/SEE

Completaţi în acest formular veniturile care nu sunt impozitate în 

Olanda. Veţi avea nevoie de acest certificat dacă vă declaraţi 

veniturile în calitate de contribuabil nerezident. Pentru a vă califica ca 

contribuabil nerezident, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

–  Locuiţi într-o ţară din UE, în Liechtenstein, Norvegia, Islanda Elveţia, 

Bonaire, Sint Eustatius sau Saba.

–  Cel puţin 90% din venitul dumneavoastră este impozitat în Olanda.

–  Puteţi prezenta un certificat privind atestarea impozitului eliberat 

de administraţia fiscală din ţara în care domiciliaţi.

Puteţi citi în instrucţiuni mai multe informaţii despre acest certificat 

privind atestarea impozitului și despre urmările obligativităţii de 

plată pentru persoanele care se califică ca contribuabilii nerezidenţi.

Completare și trimitere

Completaţi acest formular și cereţi să fie semnat de administraţia 

fiscală din ţara în care domiciliaţi. Trimiteţi după aceea formularul la:

Belastingdienst/Kantoor buitenland

Postbus 2577

6401 DB Heerlen

Atenţie!

Acest formular este luat în considerare doar dacă este prevăzut de 

ștampila originală a administraţiei fiscale din ţara în care domiciliaţi. 

Deci nu puteţi trimite o copie!

 De ce acest formular?

1 Anul fiscal pentru care este valabil acest certificat

Pentru care an fiscal este valabil  

acest certificat?

2 Datele dumneavoastră

2a Iniţialele și numele

Cod numeric personal 

olandez (BSN)                  Data nașterii

Cod numeric personal din ţara 

în care domiciliaţi

Domiciliu (strada și numărul)

Cod poștal și localitatea

Ţara 

3 Semnătura

Locul 

Data

Semnătura 

(Scrieţi în chenar.)

 

          2 0 1 6

 

                 –  – 

 
 

 

          

 

 

          –  – 
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02 din 02Completaţi aici codul numeric personal (BSN)

4 Venituri care nu sunt impozitate în Olanda

4a Profit din activităţi comerciale

4b Salariu și ajutoare sociale pe caz de boală

4c Bacșișuri și alte venituri 

4d Pensie pentru limită de vârstă, pensie și alte beneficii

4e Sume forfetare de răscumpărare anuităţi

4f Venituri scutite de impozit obţinute ca angajat al unei  

organizaţii internaţionale

4g Pensie scutită de impozite de la Uniunea Europeană

4h Venituri din altă muncă 

4i Venituri obţinute prin cedarea folosinţei bunurilor

4j Pensia de întreţinere pentru partener și sumele forfetare  

de răscumpărare ale acesteia

4k Beneficii periodice și sumele forfetare de răscumpărare  

ale acestora

4l Alte venituri

4m Adunaţi: de la 4a la 4l

4n Scădeţi indemnizaţia pentru folosirea transportului în comun la serviciu

4p Scădeţi: 4m minus 4n. Total cota 1.

4q Venituri din dividende

4r Partea dumneavoastră din posesiuni minus datorii x 0,04

4s Adunaţi: 4p plus 4q plus 4r. Totalul veniturilor care nu sunt impozitate în Olanda

5 Declaraţia administraţiei fiscale străine

Cereţi ca această declaraţie să fie semnată de administraţia fiscală din ţara în care domiciliaţi.

Numele și adresa administraţiei  

fiscale străine

Prin prezenta se confirmă că:

1 contribuabilul numit a locuit în 2016 în ţara noastră;

2 datele completate privind veniturile nu sunt în contradic�ie cu datele cunoscute de noi până acum.

Locul

Data                   Ștampila

Semnătura 

(Scrieţi în chenar.)

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                

                       €

 €

 

 €

 €

 €

 

 €

 
  

 

 

 

          –  – 

  

 

 

          

+

–

+
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Certificat privind 
atestarea impozitului 2017
Persoane calificate ca 

contribuabili nerezidenţi 
Formular UE/SEE

Completaţi în acest formular veniturile care nu sunt impozitate în 

Olanda. Veţi avea nevoie de acest certificat dacă vă declaraţi 

veniturile în calitate de contribuabil nerezident. Pentru a vă califica ca 

contribuabil nerezident, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

–  Locuiţi într-o ţară din UE, în Liechtenstein, Norvegia, Islanda Elveţia, 

Bonaire, Sint Eustatius sau Saba.

–  Cel puţin 90% din venitul dumneavoastră este impozitat în Olanda.

–  Puteţi prezenta un certificat privind atestarea impozitului eliberat 

de administraţia fiscală din ţara în care domiciliaţi.

Puteţi citi în instrucţiuni mai multe informaţii despre acest certificat 

privind atestarea impozitului și despre urmările obligativităţii de 

plată pentru persoanele care se califică ca contribuabilii nerezidenţi.

Completare și trimitere

Completaţi acest formular și cereţi să fie semnat de administraţia 

fiscală din ţara în care domiciliaţi. Trimiteţi după aceea formularul la:

Belastingdienst/Kantoor buitenland

Postbus 2577

6401 DB Heerlen

Atenţie!

Acest formular este luat în considerare doar dacă este prevăzut de 

ștampila originală a administraţiei fiscale din ţara în care domiciliaţi. 

Deci nu puteţi trimite o copie!

 De ce acest formular?

1 Anul fiscal pentru care este valabil acest certificat

Pentru care an fiscal este valabil  

acest certificat?

2 Datele dumneavoastră

2a Iniţialele și numele

Cod numeric personal 

olandez (BSN)                  Data nașterii

Cod numeric personal din ţara 

în care domiciliaţi

Domiciliu (strada și numărul)

Cod poștal și localitatea

Ţara 

3 Semnătura

Locul 

Data

Semnătura 

(Scrieţi în chenar.)

 

          2 0 1 7

 

                 –  – 
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02 din 02Completaţi aici codul numeric personal (BSN)

4 Venituri care nu sunt impozitate în Olanda

4a Profit din activităţi comerciale

4b Salariu și ajutoare sociale pe caz de boală

4c Bacșișuri și alte venituri 

4d Pensie pentru limită de vârstă, pensie și alte beneficii

4e Sume forfetare de răscumpărare anuităţi

4f Venituri scutite de impozit obţinute ca angajat al unei  

organizaţii internaţionale

4g Pensie scutită de impozite de la Uniunea Europeană

4h Venituri din altă muncă 

4i Venituri obţinute prin cedarea folosinţei bunurilor

4j Pensia de întreţinere pentru partener și sumele forfetare  

de răscumpărare ale acesteia

4k Beneficii periodice și sumele forfetare de răscumpărare  

ale acestora

4l Alte venituri

4m Adunaţi: de la 4a la 4l

4n Scădeţi indemnizaţia pentru folosirea transportului în comun la serviciu

4p Scădeţi: 4m minus 4n. Total cota 1.

4q Venituri din dividende

4r Profitul dumneavoastră din economii și depuneri. Citi�i explica�iile cu privire la întrebarea 4r.

4s Adunaţi: 4p plus 4q plus 4r. Totalul veniturilor care nu sunt impozitate în Olanda

5 Declaraţia administraţiei fiscale străine

Cereţi ca această declaraţie să fie semnată de administraţia fiscală din ţara în care domiciliaţi.

Numele și adresa administraţiei  

fiscale străine

Prin prezenta se confirmă că:

1 contribuabilul numit a locuit în 2017 în ţara noastră;

2 datele completate privind veniturile nu sunt în contradic�ie cu datele cunoscute de noi până acum.

Locul

Data                   Ștampila

Semnătura 

(Scrieţi în chenar.)

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                

                       €

 €

 

 €

 €

 €

 

 €

 
  

 

 

 

          –  – 

  

 

 

          

+

–

+
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Certificat privind 
atestarea impozitului 2018
Persoane calificate ca 

contribuabili nerezidenţi 
Formular UE/SEE

Completaţi în acest formular veniturile care nu sunt impozitate în 

Olanda. Veţi avea nevoie de acest certificat dacă vă declaraţi 

veniturile în calitate de contribuabil nerezident. Pentru a vă califica ca 

contribuabil nerezident, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

–  Locuiţi într-o ţară din UE, în Liechtenstein, Norvegia, Islanda Elveţia, 

Bonaire, Sint Eustatius sau Saba.

–  Cel puţin 90% din venitul dumneavoastră este impozitat în Olanda.

–  Puteţi prezenta un certificat privind atestarea impozitului eliberat 

de administraţia fiscală din ţara în care domiciliaţi.

Puteţi citi în instrucţiuni mai multe informaţii despre acest certificat 

privind atestarea impozitului și despre urmările obligativităţii de 

plată pentru persoanele care se califică ca contribuabilii nerezidenţi.

Completare și trimitere

Completaţi acest formular și cereţi să fie semnat de administraţia 

fiscală din ţara în care domiciliaţi. Trimiteţi după aceea formularul la:

Belastingdienst/Kantoor buitenland

Postbus 2577

6401 DB Heerlen

Atenţie!

Acest formular este luat în considerare doar dacă este prevăzut de 

ștampila originală a administraţiei fiscale din ţara în care domiciliaţi. 

Deci nu puteţi trimite o copie!

 De ce acest formular?

1 Anul fiscal pentru care este valabil acest certificat

Pentru care an fiscal este valabil  

acest certificat?

2 Datele dumneavoastră

2a Iniţialele și numele

Cod numeric personal 

olandez (BSN)                  Data nașterii

Cod numeric personal din ţara 

în care domiciliaţi

Domiciliu (strada și numărul)

Cod poștal și localitatea

Ţara 

3 Semnătura

Locul 

Data

Semnătura 

(Scrieţi în chenar.)

 

          2 0 1 8

 

                 –  – 
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02 din 02Completaţi aici codul numeric personal (BSN)

4 Venituri care nu sunt impozitate în Olanda

4a Profit din activităţi comerciale

4b Salariu și ajutoare sociale pe caz de boală

4c Bacșișuri și alte venituri 

4d Pensie pentru limită de vârstă, pensie și alte beneficii

4e Sume forfetare de răscumpărare anuităţi

4f Venituri scutite de impozit obţinute ca angajat al unei  

organizaţii internaţionale

4g Pensie scutită de impozite de la Uniunea Europeană

4h Venituri din altă muncă 

4i Venituri obţinute prin cedarea folosinţei bunurilor

4j Pensia de întreţinere pentru partener și sumele forfetare  

de răscumpărare ale acesteia

4k Beneficii periodice și sumele forfetare de răscumpărare  

ale acestora

4l Alte venituri

4m Adunaţi: de la 4a la 4l

4n Scădeţi indemnizaţia pentru folosirea transportului în comun la serviciu

4p Scădeţi: 4m minus 4n. Total cota 1.

4q Venituri din dividende

4r Profitul dumneavoastră din economii și depuneri. Citi�i explica�iile cu privire la întrebarea 4r.

4s Adunaţi: 4p plus 4q plus 4r. Totalul veniturilor care nu sunt impozitate în Olanda

5 Declaraţia administraţiei fiscale străine

Cereţi ca această declaraţie să fie semnată de administraţia fiscală din ţara în care domiciliaţi.

Numele și adresa administraţiei  

fiscale străine

Prin prezenta se confirmă că:

1 contribuabilul numit a locuit în 2018 în ţara noastră;

2 datele completate privind veniturile nu sunt în contradic�ie cu datele cunoscute de noi până acum.

Locul

Data                   Ștampila

Semnătura 

(Scrieţi în chenar.)

Certificat privind atestarea impozitului 2018
Persoane calificate ca contribuabili nerezidenţi

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €
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                 €

                 €

                 €

                 €

                

                       €

 €
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 €
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Certificat privind 
atestarea impozitului 2019
Persoane calificate ca 

contribuabili nerezidenţi 
Formular UE/SEE

Completaţi în acest formular veniturile care nu sunt impozitate în 

Olanda. Veţi avea nevoie de acest certificat dacă vă declaraţi 

veniturile în calitate de contribuabil nerezident. Pentru a vă califica ca 

contribuabil nerezident, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

–  Locuiţi într-o ţară din UE, în Liechtenstein, Norvegia, Islanda Elveţia, 

Bonaire, Sint Eustatius sau Saba.

–  Cel puţin 90% din venitul dumneavoastră este impozitat în Olanda.

–  Puteţi prezenta un certificat privind atestarea impozitului eliberat 

de administraţia fiscală din ţara în care domiciliaţi.

Puteţi citi în instrucţiuni mai multe informaţii despre acest certificat 

privind atestarea impozitului și despre urmările obligativităţii de 

plată pentru persoanele care se califică ca contribuabilii nerezidenţi.

Completare și trimitere

Completaţi acest formular și cereţi să fie semnat de administraţia 

fiscală din ţara în care domiciliaţi. Trimiteţi după aceea formularul la:

Belastingdienst/Kantoor buitenland

Postbus 2577

6401 DB Heerlen

Atenţie!

Tipăriţi cu atenţie declaraţia dvs. de venit. Asiguraţi-vă că toate 

datele, inclusiv codul de bare, sunt clare și complet vizibile pe 

declaraţia tipărită. O imprimare cu date neclare sau incomplete duce 

la o întârziere în prelucrarea declaraţiei dvs. In cazul unei rambursări 

trebuie să așteptaţi mai mult timp pentru banii dumneavoastră.

 De ce acest formular?

1 Anul fiscal pentru care este valabil acest certificat

Pentru care an fiscal este valabil  

acest certificat?

2 Datele dumneavoastră

2a Iniţialele și numele

Cod numeric personal 

olandez (BSN)                  Data nașterii

Cod numeric personal din ţara 

în care domiciliaţi

Domiciliu (strada și numărul)

Cod poștal și localitatea

Ţara 

3 Semnătura

Locul 

Data

Semnătura 

(Scrieţi în chenar.)
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02 din 02Completaţi aici codul numeric personal (BSN)

4 Venituri care nu sunt impozitate în Olanda

4a Profit din activităţi comerciale

4b Salariu și ajutoare sociale pe caz de boală

4c Bacșișuri și alte venituri 

4d Pensie pentru limită de vârstă, pensie și alte beneficii

4e Sume forfetare de răscumpărare anuităţi

4f Venituri scutite de impozit obţinute ca angajat al unei  

organizaţii internaţionale

4g Pensie scutită de impozite de la Uniunea Europeană

4h Venituri din altă muncă 

4i Venituri obţinute prin cedarea folosinţei bunurilor

4j Pensia de întreţinere pentru partener și sumele forfetare  

de răscumpărare ale acesteia

4k Beneficii periodice și sumele forfetare de răscumpărare  

ale acestora

4l Alte venituri

4m Adunaţi: de la 4a la 4l

4n Scădeţi indemnizaţia pentru folosirea transportului în comun la serviciu

4p Scădeţi: 4m minus 4n. Total cota 1.

4q Venituri din dividende

4r Profitul dumneavoastră din economii și depuneri. Citi�i explica�iile cu privire la întrebarea 4r.

4s Adunaţi: 4p plus 4q plus 4r. Totalul veniturilor care nu sunt impozitate în Olanda

5 Declaraţia administraţiei fiscale străine

Cereţi ca această declaraţie să fie semnată de administraţia fiscală din ţara în care domiciliaţi.

Numele și adresa administraţiei  

fiscale străine

Prin prezenta se confirmă că:

1 contribuabilul numit a locuit în 2019 în ţara noastră;

2 datele completate privind veniturile nu sunt în contradic�ie cu datele cunoscute de noi până acum.

Locul

Data                   Ștampila

Semnătura 

(Scrieţi în chenar.)

Certificat privind atestarea impozitului 2019
Persoane calificate ca contribuabili nerezidenţi
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