
 

> Retouradres Postbus 20201  2500 EE  Den Haag   

 

- Geadresseerde - 

 

Datum 22 januari 2016 

Betreft Nederlandse inkomensverklaring 

 

 

 

 

Directoraat-Generaal 

Belastingdienst 

Korte Voorhout 7 

2511 CW  Den Haag   

Postbus 20201 

2500 EE  Den Haag   

www.rijksoverheid.nl 

Inlichtingen 

dhr. J.C.L.M. Fijen 

T 070-342 7664 

j.c.l.m.fijen@minfin.nl 

Ons kenmerk 

DGB/2016/265 M 

Uw brief (kenmerk) 

 

 Pagina 1 van 2 

  

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

 

Met deze brief informeer ik u over een wijziging van de Nederlandse 

belastingwetgeving die voor inwoners van uw land en uw fiscale autoriteiten 

praktische gevolgen kan hebben. Ik ga eerst in op de wijziging en daarna licht ik 

de praktische gevolgen toe.  

 

Nederland heeft met ingang van 1 januari 2015 de belastingheffing van personen 

die niet in Nederland wonen, maar wel inkomsten uit Nederland genieten 

(“buitenlandse belastingplichtigen”), gewijzigd. Deze belastingplichtigen hebben 

onder bepaalde voorwaarden recht op dezelfde fiscale voordelen als inwoners van 

Nederland. Degenen die recht hebben op fiscale voordelen zijn inwoners van een 

andere lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de 

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Als 

voorwaarde geldt dat 90% of meer van het inkomen van de belastingplichtige aan 

de Nederlandse belastingheffing moet zijn onderworpen.  

Als zij aan de voorwaarden voldoen, zijn zij voor de Nederlandse belastingheffing 

een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.  

 

Als bewijs dat 90% of meer van het wereldinkomen in Nederland aan de 

belastingheffing is onderworpen, moet de belastingplichtige een 

inkomensverklaring verstrekken. De belastingplichtige moet op deze 

inkomensverklaring, een door de Nederlandse Belastingdienst voorgeschreven 

modelverklaring, de inkomsten vermelden die niet aan de Nederlandse 

belastingheffing zijn onderworpen. De inkomensverklaring is alleen als bewijs 

geldig als de belastingautoriteiten van het woonland bevestigen dat de 

belastingplichtige fiscaal inwoner is van het woonland en de door hem of haar 

ingevulde gegevens overeenkomen met de bij de belastingautoriteit van het 

woonland beschikbare gegevens. De bevestiging hiervan en de ondertekening met 

stempel moet op de achterzijde van de inkomensverklaring worden gedaan.  
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Meer informatie over de wetswijziging is te vinden op www.belastingdienst.nl. U 

kunt zoeken op qualifying non-resident taxpayer (Engels) of qualifizierte 

beschränkten Steuerpflicht (Duits). 

 

De in Nederland nieuw ingevoerde regeling voor niet-inwoners, lijkt veel op de 

Duitse regeling inzake de “unbeschränkte Steuerpflicht”. De inkomensverklaring 

heeft hetzelfde doel als de Duitse “EU/EWR-bescheinigung”. Dit formulier zal bij u 

of bij uw belastingautoriteiten bekend zijn. De inkomensverklaring kan door uw 

belastingautoriteiten worden bevestigd zodra bij hen de relevante 

belastinggegevens van de belastingplichtige bekend zijn, bijvoorbeeld na het 

indienen van de persoonlijke belastingaangifte. Het formulier ‘inkomensverklaring’ 

wordt door Nederland ter beschikking gesteld in het Nederlands, Engels, Duits en 

Pools. Een voorbeeld van het formulier is als bijlage bijgevoegd. 

 

Ik stel het zeer op prijs als u uw medewerking verleent aan verzoeken van uw 

inwoners om de Nederlandse inkomensverklaring te bevestigen en te 

ondertekenen.  

Hoogachtend, 

 

Hans Leijtens 

 

Directeur-Generaal Belastingdienst 

 

http://www.belastingdienst.nl/

