


Pažyma ES / EEE

Eilutė Anketiniai duomenys
Mokesčių mokėtojas (ats. asmuo), jei sutuoktiniai: vyras;

gyvenimas partnerystéje (nesusituokus): gyvenimo partneris (partnerė) A žmona / gyvenimo partneris (partnerė) B
Pavardė

Vardas

Gimimo data Pilietybė

Valstybė, kurioje nuolat gyvenama

Pašto kodas, gyvenamoji vieta

Gatvė, namo numeris

Vedęs / ištekėjusi / gyvenimas partnery-
stėnje (nesusituokus) pradėtas nuo

Našlys / -ė nuo Išsiskyręs / -usi / gyvenimas partnery-
stėnje (nesusituokus) nutrauktas nuo

Nuolat gyvena atskirai nuo

Pajamos, kurios apmokestinamos valstybėje, kurioje nuolat gyvenama
ats. asmuo / Vyras / gyvenimo partneris (partnerė) A

Suma / Valiuta Suma / Valiuta

Žmona / gyvenimo partneris (partnerė) B

Suma / Valiuta Suma / Valiuta

Bruto darbo
užmokestis

Patirtos
išlaidos

Patirtos
išlaidos

Kitos pajamos, pvz. iš verslo įmonės

kapitalo, nuomos, rentos
Pajamų rūsis

Parašas

Patvirtiname,

1. kad nurodyto / -tų
mokesčių mokėtojo / -jų gyvenamoji vieta metais buvo mūsų valstybėje;

2. kad neturime duomenų, kurie prieštarautų aukščiau nurodytiems duomenims apie asmenines aplinkybes bei pajamas.

Vieta Data Tarnybinis antspaudas ir parašas

prie metinės pajamų mokesčio deklaracijos iš užsienio šalies mokesčių inspekcijos

Užsienio šalies mokesčių inspekcijos patvirtinimas

Data Data

Žmonos parašas / gyvenimo partnerio (partnerė) B

Užsienio šalies mokesčių inspekcijos pavadinimas ir adresas

Europos Sąjungos (ES) šalių narių ir šalys Europos ekonomonės erdvės (EEE) šalių narių piliečiams
Belgijosijos valstybės tarnautojams, kurie tarnybiniu pavedimu dirba ne ES / EEE
(1a str. 2 d. Pajamų mokesčio įstatymas)

Vardas

Gimimo data Pilietybė

Valstybė, kurioje nuolat gyvenama

Pašto kodas, gyvenamoji vieta

Gatvė, namo numeris

Bruto darbo
užmokestis

Pavardė

Pajamų rūsis

ats. asmuo / Vyro parašas / gyvenimo partnerio (partnerė) A

2. Ausfertigung für die belgische Steuerbehorde
2. Egzempliorius Belgijos mokesčių inspekcijai

- -
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Kitos pajamos, pvz. iš verslo įmonės

kapitalo, nuomos, rentos
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3. Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde
3. Egzempliorius užsienio valstybės mokesčių inspekcijai
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