
Tax and Customs Administration

01
 0

59
 8

1 
01

*010598101*
0 1 0 5 9 8 1 0 1

IB
 0

59
 - 

1Z
81

FO
L 

RO
E

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.)
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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. Citiți explicațiile 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 contradicție 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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