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Internationaal
Binnenlands belastingplichtigen –
aandachtspunten aangifte


De inwoner van Nederland vult in zijn aangifte het wereldinkomen
in. Tot dit wereldinkomen behoren ook inkomsten uit box 1, 2 of 3
uit het buitenland. Hierna moet aan de hand van verdragen ter
voorkoming van dubbele belasting worden bepaald, of Nederland
over de buitenlandse bron een heffingsrecht heeft. Bepaal aan de
hand van een belastingverdrag in welk land de heffing moet
plaatsvinden. Ontbreekt een belastingverdrag, dan geeft het Besluit
Voorkoming Dubbele Belasting 2001 (BVDB) uitsluitsel. Als
Nederland geen heffingsrecht heeft, bestaat recht op voorkoming
van dubbele belasting. Meer informatie vindt u hier.



In de vooringevulde aangifte (VIA) kunnen buitenlandse bronnen en
aanspraken opgenomen zijn. Deze zijn via gegevensuitwisseling aan
de Belastingdienst ter beschikking gesteld. De gegevensuitwisseling
is niet uitputtend, dat betekent dat u bij het invullen van de aangifte
moet controleren of alle buitenlandse bronnen en aanspraken zijn
vermeld. Vul de aangifte zo nodig aan. Uitgangspunt is dat deze
bronnen en aanspraken tot het belastbare inkomen behoren in
Nederland. Afhankelijk van de bron kunnen hierop vrijstellingen van
toepassing zijn. Hiervoor is vaak een inhoudelijke beoordeling nodig.
Voorbeeld: Een inwoner van Nederland werkt in Duitsland, en heeft
in Duitsland een lijfrente afgesloten. Deze aanspraak behoort tot het
wereldinkomen in Nederland, tenzij het product voldoet aan de
Nederlandse voorwaarden om de aanspraak vrij te stellen. Is het
onduidelijk of een buitenlands product voldoet aan de Nederlandse
voorwaarden? Dan kunt u een standpuntbepaling vragen. Een
dergelijk verzoek moet aan voorwaarden voldoen. Meer informatie
vindt u hier.



Sociale zekerheid bij een inwoner van Nederland. Uitgangspunt is
dat een inwoner verzekerde en premieplichtig is gedurende het hele
kalenderjaar. De uitzondering hierop moet u aangeven in de
aangifte. Is een inwoner niet verzekerd geef dit dan aan in de
aangifte. Is een inwoner slechts een gedeelte van het jaar
verzekerd, vermeld dan de periode van verzekeringsplicht voor de
volksverzekeringen en Zvw. Denk daarbij ook aan vermindering
premie-inkomen en vermindering bijdrage-inkomen. De
rubriek correctie premie-inkomen en correctie bijdrage-inkomen is
alleen bij grote uitzondering van toepassing. Meer informatie vindt u
hier.
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Buitenlands belastingplichtigen –
aandachtspunten aangifte


Een belastingplichtige die buiten Nederland woont, vult in zijn
aangifte het Nederlandse inkomen uit box 1, 2 of 3 in. Hierna wordt
aan de hand van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
bepaald of Nederland over dit inkomen een heffingsrecht heeft. Als
Nederland geen heffingsrecht heeft, bestaat recht op voorkoming
van dubbele belasting. Bepaal aan de hand van een
belastingverdrag in welk land de heffing moet plaatsvinden. Meer
informatie vindt u hier.



Het is mogelijk om vooraf een inhoudelijke beoordeling aan de
Belastingdienst te vragen over het heffingsrecht van Nederland.
Voorbeeld: Een inwoner van Frankrijk ontvangt een uitkering uit
Nederland. Als Nederland geen heffingsrecht heeft, kan er een
vrijstelling worden verleend aan de inhoudingsplichtige instantie. Dit
betekent dat de belastingplichtige niet hoeft te wachten tot na
afloop van het kalenderjaar om de ten onrechte ingehouden
loonbelasting terug te ontvangen. Binnen het lopende kalenderjaar
kan een vrijstelling met terugwerkende kracht worden afgegeven.
Meer informatie over de ‘aanvraag vrijstelling van loonheffing’ vindt
u hier.



Kwalificerende buitenlandse belastingplicht, deze regeling kent 3
voorwaarden:
1. U woont in de landenkring.
2. 90% of meer van het wereldinkomen is in Nederland belast.
3. U overlegt uit het woonland een inkomensverklaring.
Deze inkomensverklaring is een vereiste om aan de kwalificerende
buitenlandse belastingplicht te voldoen. De aangifte voor
buitenlands belastingplichtigen én de inkomensverklaring moeten
jaarlijks worden ingestuurd. Meer informatie vindt u hier.



Sociale zekerheid van verzekerde die buiten Nederland woont.
Uitgangspunt is dat een verzekerde premieplichtig is gedurende het
hele kalenderjaar. Bent u niet verzekerde? Geef dit dan aan in de
aangifte. Bent u slechts een gedeelte van het jaar verzekerd,
vermeld dan de periode van verzekeringsplicht voor de
volksverzekeringen en Zvw. Denk daarbij ook aan vermindering
premie-inkomen en vermindering bijdrage-inkomen. De
rubriek correctie premie-inkomen en correctie bijdrage-inkomen is
alleen bij grote uitzondering van toepassing. Meer informatie vindt u
hier.
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