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Belastingplicht



Binnenlands belastingplichtige
 Ingezetene

Wereldinkomen



Buitenlands belastingplichtige
Niet ingezetene

én

Nederlands inkomen



Woonplaats

Meestal duidelijk

Naar de omstandigheden te bepalen

Tiebreakerbepaling



Ben ik belastingplichtig?
U woont niet in Nederland

U heeft Nederlands inkomen

U bent een buitenlands belastingplichtige 



Heb ik recht op fiscale voordelen?
U woont in EU/EER, Zwitserland of op de BES-eilanden?

Uw wereldinkomen voor 90% of meer onderworpen aan de Nederlandse belastingheffing.

U overlegt een inkomensverklaring uit uw woonland.

U bent een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige    



Belastingverdragen-Welk land mag heffen?

Arbeidsartikel

Pensioenartikel

Overheidsartikel

Restartikel

Wijze van voorkoming

-Hulpmiddel: www.belastingdienst.nl
zoekterm: verdragsstaten niet ingezetene
www.rijksoverheid.nl

http://www.belastingdienst.nl/


Belastingverdragen -Pensioen

Privaatrechtelijk pensioen

Overheidspensioen



Belastingverdragen-Voorkoming dubbele belasting

Wijze van voorkoming

-Vrijstellingsmethode

-Verrekeningsmethode

-Nationale wetgeving woonland



Vrijstelling inhouding van Loonheffing

Vrijstelling inhouding van loonheffing

Verklaring woonland

www.belastingdienst.nl

Zoekterm: Aanvraag vrijstelling van Loonheffing

http://www.belastingdienst.nl/


Aangifteplicht



Wanneer aangifte doen?

Als wij u een uitnodiging tot het 
doen van aangifte sturen

Als  u belasting moet betalen Als u in aanmerking komt voor 
een teruggaaf

Vóór de aangegeven uiterste 
inlevertermijn

Vóór 14 juli van het jaar 
volgend op het belastingjaar

Tot 5 jaar na afloop 
belastingjaar



Welke aangifte? Hoe?

Heel jaar in NL gewoond Heel jaar buiten NL gewoond Jaar van migratie

Aangifte inkomstenbelasting Aangifte inkomstenbelasting
voor buitenlands 
belastingplichtigen

Aangifte voor 
belastingplichtigen die een deel 
van het jaar buiten Nederland 
wonen

www.belastingdienst.nl > Inloggen met DigiD of eIDAS

http://www.belastingdienst.nl/


Jaar van migratie – Conserverende aanslag

Aangifte jaar  migratie

Te conserveren inkomen

Conserverende aanslag

Uitstel van betaling



Sociale Zekerheid



Sociale Zekerheid
Aanwijsregels EU-verordening

Bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid

Nationale wetgeving



Sociale Zekerheid - Premieplicht

Sociaal verzekerd in Nederland?

Premieplicht Volksverzekeringen en Zvw

-Premie-inkomen premies volksverzekeringen= Wereldinkomen in box1 (2021 max. €35.129)

-Bijdrage-inkomen Zvw (2021 max. €58.311)

Tarieven premies volksverzekeringen:

-AOW:    17,90 %                                 

-Wlz:         9,65 %

-Anw:       0,10 %

Totaal: 27,65 %



Sociale Zekerheid – Gedeelte van het jaar premieplicht

 Gedeelte van het jaar premieplicht

 Tijdvak

- Vermindering premie-inkomen

- Correctie premie-inkomen

 Herleidingsregels:

1: Aftrekmethode: Jaarinkomen -/- inkomen niet verzekerde periode

2: Tijdsevenredig herleiden van premie-maximum



Sociale Zekerheid – Gedeelte van het jaar premieplicht

•Inwoner België werkt in loondienst in NL. Loon €15.000

•Op 1 augustus gestopt met werken in NL en ging in België werken: Loon €25.000

•Aftrekmethode: 40.000-25.000=15.000

•Tijdsevenredige herleiding premie-inkomen:210/360x35.129=20.491



Sociale Zekerheid – Gedeelte van het jaar premieplicht
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Sociale Zekerheid – Gedeelte van het jaar premieplicht

•Inwoner België werkt in loondienst in NL. Loon €25.000

•Op 1 augustus gestopt met werken in NL en ging in België werken: Loon €25.000

•Aftrekmethode: 50.000-25.000=25.000

•Tijdsevenredige herleiding premie-inkomen:210/360x35.129=20.491



Sociale Zekerheid – Gedeelte van het jaar premieplicht

•Inwoner België werkt in loondienst in NL. Loon €25.000

•Op 1 augustus gestopt met werken in NL en ging in België werken: Loon €25.000

•Aftrekmethode: 50.000-25.000=25.000

•Tijdsevenredige herleiding premie-inkomen:210/360x35.129=20.491



Sociale Zekerheid- Heffingskortingen

-Belastinggedeelte 
-Premiegedeelte

Het premiedeel van de heffingskorting in 2021 is:
voor de AOW: 17,90/37,10 deel van de heffingskorting
voor de Anw: 0,1/37,10 deel van de heffingskorting
voor de Wlz: 9,65/37,10 deel van de heffingskorting

De algemene heffingskorting bedraagt in 2021 maximaal € 2.837. 
Premiedeel AOW :  € 1.369
Premiedeel Anw :    € 8
Premiedeel Wlz:      € 738



Sociale Zekerheid- Verdragsgerechtigde

Verdragsgerechtigde 

-Bijdrage CAK: 1. nominale premie

2. Wlz-premie

3. inkomensafhankelijke 
bijdrage voor Zvw

-Woonlandfactor

-Zorgtoeslag

-Opgaaf wereldinkomen (Ninbi)



Meer info

www.belastingdienst.nl/internationaal

www.grensinfo.nl

www.nederlandwereldwijd.nl

www.hetcak.nl

www.svb.nl

www.digid.nl

http://www.belastingdienst.nl/internationaal
http://www.grensinfo.nl/
http://www.nederlandwereldwijd.nl/
http://www.hetcak.nl/
http://www.svb.nl/
http://www.digid.nl/


Contact



Contact

BelastingTelefoon Buitenland:

+31 555 385 385

Team Gwo:

-Vanuit Nederland: 0800- 024 12 12

-Vanuit Duitsland: 0800- 101 13 52

-Vanuit België: 0800- 90 220



Dinsdag 26 oktober 2021 

Bedankt voor uw aanwezigheid bij dit Webinar. Hopelijk heeft u een goede indruk gekregen wat de 
regelgeving is bij belastingzaken als je in het buitenland woont. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u uw 
vraag stellen via: 

* Belastingtelefoon buitenland +31 555 385 385
* Team GWO vanuit Nederland: 0800 – 024 12 12
* Team GWO vanuit Duitsland: 0800 – 101 13 52
* Team GWO vanuit België: 0800 – 90 220

Webinar Belastingdienst


