Aangiftebiljet A 2020
Tax Return Form A 2020

Inkomstenbelasting, AOV/AWW
en Zorgverzekering
Eilandgebied Island territory
CRIB nummer CRIB number
CRIB nummer echtgeno(o)t(e) Spouse’s CRIB number
Datum van uitreiking Date of Issue
Datum van indiening Date of submission

LET OP: u dient het aangiftebiljet binnen 2 maanden na de uitreikdatum
ingevuld en ondertekend bij de Belastingdienst terug te bezorgen
NOTE: you must ensure that the completed and signed tax return form is submitted
to the Belastingdienst within 2 months of the date of issue

						> 		Ondertekening Signature
Ik (wij) verkla(a)r(en) deze aangifte
duidelijk, stellig en zonder
voorbehoud te hebben ingevuld.
I (we) declare that I (we) have completed
this return form clearly, truthfully and
without reservations.

Datum Date			

Handtekening van uzelf Your signature									Handtekening van uw echtgeno(o)t(e) Your spouse’s signature

|																		|

						1 		Persoonlijke gegevens
1a

Zijn uw naam, adres, ID- of
CRIB- nummer niet juist
vermeld? Vermeld de juiste
gegevens hiernaast
Is your name, address, ID or CRIB
number incorrect? Please provide
the correct details opposite

Personal details

Naam Name			

|
Adres Address

|
ID-nummer ID number													CRIB-nummer CRIB number

|																		|
1b

Uw telefoonnummers
Your telephone numbers

Privé Private															Werk Work:

|																		|
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2
1c

Heeft u en/of uw echtgeno(o)t(e)
zich na 1-1-2020 op de BES gevestigd dan wel de BES definitief
verlaten? Have you and/or your
spouse established or definitively left
the BES since 1-1-2020?

n nee no				n
n ja, uzelf yes, you				n
n ja, uw echtgeno(o)t(e) yes, your spouse

Vorig woonadres Previous address						

|											
Uw datum vertrek Your date of departure						

Indien u bij 1c ja heeft aangekruist
If you have ticked yes for 1c

Datum vertrek partner Date of departure spouse

|															|
Nieuw woonadres New residential address				

|												
Uw datum vestiging Your date of establishment				

Datum vestiging partner Date of establishment spouse

|															|
1d

Burgerlijke staat (duurzaam
gescheiden leven wordt gelijkgesteld
met ongehuwd)
Civil status (permanent separated
living arrangements are equated with
an unmarried status)
1 e Had uw echtgeno(o)t(e) in 2020
zelf inkomen Did your spouse have
his/her own income in 2020
1f Bent u buiten gemeenschap van
goederen gehuwd? Were you
married without Community
of Property?
1g Verzoekt u om gescheiden
heffing? Are you requesting a
separated assessment?
1h

Vermeld het beroep in 2020
State your profession in 2020

n heel 2020 gehuwd all of 2020 married				

n deel van 2020 gehuwd part of 2020 married

n heel 2020 ongehuwd > ga naar vraag 1h all of 2020 unmarried > go to question 1h
datum huwelijk date of marriage			

datum scheiding date of separation			

datum overlijden echtgeno(o)t(e) date of spouse’s death

|										|											|		
n ja > ga verder met vraag 1f yes, continue with question 1f n nee > ga verder met vraag 1h no, continue with question 1h
n ja > ga verder met vraag 1g yes, continue with question 1g n nee > ga verder met vraag 1h no, continue with question 1h
n nee no

n ja yes (1e verzoek: voeg uw akte van huwelijkse voorwaarden bij 1st request: add your marriage certificate and conditions)

n van uzelf yourself 									n
n van uw echtgeno(o)t(e) your spouse

|															|

						2

Overige vragen Other questions

2a

Is de Ex-patriateregeling op u
of op uw echtgeno(o)t(e) van
toepassing in 2020 Was the
Ex-patriateruling applicable to
you or your spouse in 2020

n nee no				n
n ja, uzelf yes, you					n
n ja, op uw echtgeno(o)t(e) yes, your spouse

2b

Heeft u of uw echtgeno(o)t(e)
een beschikking vermindering
van loonbelasting gehad in 2020
Were you or your spouse granted a
reduction in loonbelasting in 2020

n nee no				n
n ja, uzelf yes, you					n
n ja, uw echtgeno(o)t(e) yes, your spouse

2c

Verzoekt u of uw echtgeno(o)t(e)
om aftrek ter voorkoming van
dubbele belasting Are you or your
spouse requesting a deduction to
avoid double taxation

n nee no				
				

Geniet u, uw echtgeno(o)t(e)
of uw minderjarige kinderen
inkomsten uit een onverdeelde
boedel. Do you or your spouse or
your underage children benefit from
income from undivided state

n nee no				n
n ja, uzelf yes, you					n
n ja, uw echtgeno(o)t(e) yes, your spouse		

2d

n ja, uzelf (vul model A in) yes, you (complete model A)		
		

n ja, uw echtgeno(o)t(e) (vul model A in) yes, your spouse (complete model A)

n ja, uw minderjarige kinderen yes, your underage children
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						3		Inkomsten uit arbeid, pensioenen en uitkeringen die onder de loonbelasting vallen
								Income from work, pensions and allowances that fall under loonbelasting
>
Man Male
Tegenwoordige dienstbetrekking
Current employment

werkgever/uitkeerder
employer/remunerator

Loonheffing

Loon Wage

+

+

Totaal A Total A
>
Man Male
Vroegere dienstbetrekking,
inclusief AOV en AWW uitkering
Previous employment, including AOV
and AWW payment

werkgever/uitkeerder
employer/remunerator

Loonheffing

Loon Wage

+

+

Totaal B Total B
Totaal A+B Total A+B
> invullen bij vraag 3a
> to 3a

>
Vrouw Female
Tegenwoordige dienstbetrekking
Current employment

werkgever/uitkeerder
employer/remunerator

Loonheffing

Loon Wage

+

+

Totaal C Total C
>
Vrouw Female
Vroegere dienstbetrekking,
inclusief AOV en AWW uitkering
Previous employment, including AOV
and AWW payment

werkgever/uitkeerder
employer/remunerator

Loonheffing

Loon Wage

+

+

Totaal D Total D
Totaal C+D Total C+D
> invullen bij vraag 3a
> to 3a
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3a
3b
3c

3d

3e
3f
3g
3h

3i
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Man Male

Vrouw Female

Totale inkomsten waarover loonbelasting is ingehouden
Total income on which loonbelasting is withheld
Auto van de zaak die niet in de loonbelasting is begrepen
Company car that is not included in loonbelasting
Andere inkomsten uit arbeid (bijverdiensten)
Gebruik model B op blz 12
Other income from work (additional income)
Use model B on page 12
Optellen: 3a + 3b+ 3c
Add up: 3a + 3b+ 3c

3a

3a

3b

3b

3d

3d

Pensioenpremies (werknemersdeel)
Pension premies (employee’s contribution)
Spaar- en voorzieningenfonds (max. 5%, met max. van USD 470)
Savings and provision funds (max. 5%, with max. of USD 470)
Vaste aftrek (USD 280) of werkelijke kosten
Fixed deduction (USD 280) or actual costs
Optellen 3e +3f +3g
Add up 3e +3f +3g

3e

3e

3f

3f

3h

3h

Aftrekken 3d -/- 3h 		
Deduct 3d -/- 3h 		

3i

3i

Vul bij een negatief bedrag USD 0,- in
If amount is negative, enter USD 0,-

3c

3g

+

+

3c

3g

+

+

Invullen bij 6a Complete 6a

						4		Opbrengst van bedrijf of beroep Income from profession or company
												Stuur de balans en verlies- en winstrekening mee Send balance sheet and profit and loss report

4a
4b
4c
4d
4e

4f
4g
4h
4i

Man Male

Vrouw Female

Opbrengst van bedrijf of beroep
Income from profession or company
Investeringsaftrek
Investment tax credit
Aftrekken: 4a -/- 4b
Deduct: 4a -/- 4b
Investeringsbijtelling
Investment additional income
Optellen 4c + 4d
Add up 4c + 4d

4a

4a

4b

− 4b

4c

4c

4d

+ 4d

4e

4e

Inkomsten uit onverdeelde boedel
Income from undivided state
Kosten i.v.m. inkomsten onverdeelde boedel
Costs in relation to income from undivided state
Aftrekken 4f -/- 4g
Deduct 4f -/- 4g
Optellen 4e + 4h
Add up 4e + 4h

4f

4f

4g

− 4g

−

4h

+ 4h

+

4i

4i

−

+

Invullen bij 6b Complete 6b
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						5		Opbrengst van periodieke uitkeringen (waaronder de AOW-uitkering),

								behorend tot het persoonlijk inkomen
								 Income from regular payments (including ‘AOW-uitkering’) relating to personal income

5a

Periodieke uitkering , behorend tot persoonlijke inkomen
Regular payments relating to personal income
5b Aftrekbare kosten i.v.m. deze inkomsten
Deductible expenses in relation to these costs
5c Aftrekken 5a -/- 5b
Deduct 5a -/- 5b
5d Inkomsten uit onverdeelde boedel
Income from undivided state
5e Kosten i.v.m. inkomsten onverdeelde boedel
Costs in relation to income from undivided state
5f Aftrekken 5d -/- 5e
Deduct 5d -/- 5e
5g Optellen 5c +5f (vul bij negatief bedrag USD 0,- in)
Add up 5c + 5f (if amount is negative, enter USD 0,-)
		 Let op: Vul het negatieve bedrag in op blz. 15
Note: Enter negative amount in page 15
5h Buiten aanmerking gebleven verlies voorgaande jaren
Ineligible loss from previous years
5i Aftrekken 5g -/- 5h
Deduct 5g -/- 5h

Man Male

Vrouw Female

5a

5a

5b

− 5b

5c

5c

5d

5d

5e

− 5e

5f

5f

5g

5g

5h

− 5h

5i

5i

−

−

−

Invullen bij 6c Complete 6c

						6		Berekening persoonlijk inkomen Calculation of personal income
6a
6b
6c
6d

Inkomsten uit arbeid, pensioen en uitkeringen		
> zie vraag 3i See question 3i
Income from work, pension and allowances
Opbrengst uit bedrijf en beroep 				
> zie vraag 4i See question 4i
Income from profession and company
Opbrengst periodieke uitkeringen behorend 		
> zie vraag 5i See question 5i
tot persoonlijk inkomen						
Income from regular payments relating to personal income
Optellen 6a + 6b + 6c						
> naar verzamelstaat
Add up 6a + 6b + 6c							
to summary

Man Male

Vrouw Female

6a

6a

6b

6b

6c

+ 6c

6d

6d

+

						7		Persoonlijke verminderingen Personal reductions
7a

Premies voor levensverzekeringen,			
lijfrenten of pensioenverzekeringen,			
5% van het inkomen ten hoogste USD 559,Premiums for life insurances, annuities or
pension insurances, 5% of the income,
with a maximum of USD 559,-

> naar verzamelstaat
to summary

Man Male

Vrouw Female

7a

7a
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						8		Verliescompensatie Compensation of losses
>

Man Male
Jaar
Year

Verlies
Loss

Reeds gecompenseerd in
voorgaande jaren Already
compensated in previous years

Te compenseren verlies in
kalenderjaar Losses to be
compensated in calendar year

Nog te compenseren verliezen
Losses still to be compensated

2015
2016
2017
2018
2019
2020

+
> naar verzamelstaat
to summary

>

Vrouw Female
Jaar
Year

Verlies
Loss

Reeds gecompenseerd in voorgaande jaren Already
compensated in previous years

Te compenseren verlies in
kalenderjaar Losses to be
compensated in calendar year

Nog te compenseren verliezen
Losses still to be compensated

2015
2016
2017
2018
2019
2020

+
> naar verzamelstaat
to summary

						9		Belastingvrije som Tax-free sum and allowance
Belastingvrije som
Tax-free sum
Ouderentoeslag
Elderly benefit
Totale belastingvrije som en toeslag
Total tax-free sum and benefit

USD

1.410

Man Male

Vrouw Female

USD 			12.475

USD 			12.475
+

+

> naar verzamelstaat
to summary

De volgende vragen alleen te beantwoorden door de echtgenoot met het hoogste persoonlijke inkomen, zie vraag 6d.
De echtgenoot met het laagste persoonlijke inkomen kan verzamelstaat A invullen. Indien u buiten gemeenschap
van goederen bent gehuwd en om gescheiden heffing hebt gevraagd, moet u ook verzamelstaat C invullen.
The following questions only need to be answered by the spouse with the highest personal income, see question 6d. the spouse with
the lowest personal income can complete summary a. If you are married without community of property and have requested separate
assessment, you must also complete summary c.
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Opbrengst van periodieke uitkeringen, niet behorend tot het persoonlijke inkomen

								
								Income from regular payments, not related to personal income
10 a Lijfrente en onderstanden
Annuity and benefits
10 b Aftrekbare kosten in verband met deze kosten
Deductible expenses relating to these costs
10 c Aftrekken 10a -/- 10b
Deduct 10a -/- 10b
10 d Inkomsten uit onverdeelde boedel
Income from undivided state
10 e Aftrekbare kosten onverdeelde boedel
Deductible expenses undivided state
10 f Aftrekken 10d -/- 10e
Deduct 10d -/- 10e
10 g Optellen 10c + 10f		
Vul bij een negatief bedrag USD 0,- in
Add up 10c + 10f 		
If amount is negative enter USD 0,Let op: vul het negatieve bedrag in op blz. 15
NOTE: Enter negative amount on page 15

10a
10b
10c
10d
10e

−

>
10f

+

10g

10h

10 h Buiten aanmerking gebleven aftrekbare kosten voorgaande jaren
Ineligible deductible costs from previous years
10 i Aftrekken 10g -/- 10h											> naar verzamelstaat
Deduct 10g -/- 10h 												 to summary

						11

−

−

10i

Inkomen minderjarige kinderen Income of underage children

												niet zijnde persoonlijk inkomen not being personal income
11a Inkomen van uw minderjarige kinderen
Income from underage children
11b Aftrekbare kosten i.v.m. deze inkomsten
Deductible expenses in relation to these costs
11c Aftrekken 11a -/- 11b
Deduct 11a -/- 11b

11a
11b

11d Inkomsten uit onverdeelde boedel
Income from undivided state
11e Aftrekbare kosten i.v.m. de inkomsten uit onverdeelde boedel
Deductible costs in relation to income from undivided state
Vul bij een negatief bedrag USD 0,- in. Let op: vul het negatieve bedrag
in op blz. 15. If amount is negative enter USD 0,- NOTE: Enter negative
amount on page 15.
11f Aftrekken 11d -/- 11e
Deduct 11d -/- 11e
11g Optellen 11c + 11f												> naar verzamelstaat
Add up 11c + 11f 												 to summary

−
>

11c
11d
11e

−

11f
11g

IB1-2Z-20-EDNEDENG
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Renten en Dividenden Interest and Dividends

12a Spaarrente
Savings interest
12b Rentevrijstelling (bedrag is gelijk aan 12a met een maximum
van USD 5.000, USD 10.000 voor gehuwden)
Tax free interest (amount is equal to 12a, with a maximum of USD 5.000,
USD 10.000 if married)
12c Aftrekken 12a -/- 12b
Deduct 12a -/- 12b
12d Overige rente
Other interest
12e Optellen 12c + 12d
Add up 12c + 12d
12f Aftrekbare kosten i.v.m. de inkomsten
Deductible expenses in relation to this income
12g Aftrekken 12e -/- 12f
Deduct 12e -/- 12f
12h Dividenden
Dividends
12i Dividendvrijstelling (bedrag is gelijk aan 12h met een maximum
van USD 5.000, USD 10.000 voor gehuwden)
Tax free dividend (amount is equal to 12h, with a maximum of USD 5.000,
USD 10.000 if married)
12j Aftrekken 12h -/- 12i
Deduct 12h -/- 12i
12k Aftrekbare kosten i.v.m de inkomsten
Deductible expenses in relation to this income
12l Aftrekken 12j -/- 12k
Deduct 12j -/- 12k
12m Inkomsten uit onverdeelde boedel
Income from undivided state
12n Dividend/rente vrijstelling (bedrag van niet gebruikte vrijstelling bij
vraag 12b en 12i)
Tax-free dividend/interest (the not used part of tax-free amount in 12b and 12i)
12o Aftrekken 12m -/- 12n
Deduct 12m -/- 12n
12p Aftrekken kosten i.v.m inkomsten uit onverdeelde boedel
Deductible costs in relation to income from undivided state
12q Aftrekken 12o -/- 12p
Deduct 12o -/- 12p
12r Optellen 12g + 12l + 12q		
Vul bij een negatief bedrag USD 0,- in
Add up 12g + 12l + 12q
If amount is negative, enter USD 0,Let op: vul het negatieve bedrag in op blz. 16
Enter negative amount on page 16
12s Buiten aanmerking gebleven aftrekbare kosten voorgaande jaren			
Ineligible deductable costs from previous years
12t Aftrekken 12r -/- 12s
Deduct 12r -/- 12s
12u Totale binnenlandse banksaldi en andere vorderingen			
Total domestic bank balances and other receivables
12v Totale buitenlandse banksaldi en andere vorderingen			
Total foreign bank balances and other receivables
12w Contant geld op 31 december 2020 meer dan USD 2.794			
Cash on 31st December 2020 over USD 2.794
12x Ingehouden bronrente op spaargelden verdragslanden			
withheld tax on savings in treaty countries

12a
12b

−

>

12c
12d

+

12e
12f

−
>

12g
12h

12i

−

>
12k

12j

−
12l
>

12n

−

12p

−

12m

12o

>

12q
12r

12s
> naar verzamelstaat
to summary

−
>

12t

12u
12v
12w
12x
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						13

Ander inkomen Other income

												Aanmerkelijk belang Substantial participation

13a

13a Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang
Regular returns from substantial participation
13b Dividendvrijstelling, restant van het bij vraag 12 niet gebruikte deel van
de max dividendvrijstelling van USD 5.000, USD 10.000 voor gehuwden en
maximaal het bedrag van 13a Tax-free dividend, remainder of the unused part
in question 12 of the max tax-free dividend of USD 5.000, USD 10.000 if married.
But the maximum amount of 13a.
13c Aftrekken 13a -/- 13b
Deduct 13a -/- 13b
13d Aftrekbare kosten i.v.m. deze inkomsten
Deductible expenses in relation to these costs
13e Aftrekken 13c -/- 13d
Deduct 13c -/- 13d

13b

13c
13d

13f
13g

−
13h

+

13i

13j
13k

13l

13m Vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang
Disposal of returns from substantial participation
13n Aftrekbare kosten i.v.m. deze voordelen
Deductible expenses in relation to these benefits
13o Aftrekken 13m -/- 13n							> naar verzamelstaat
Deduct 13m -/- 13n								
to summary
13p Aan wie zijn de aandelen vervreemd:
To whom have the shares been transferred:
13q Wat was de verkrijgingsprijs van de aandelen
What was the receipt price of the shares
13r Wat was de vervreemdingsprijs van de aandelen
What was the disposal price of the shares

−
13e

13f Inkomsten uit onverdeelde boedel
Income from undivided state
13g Aftrekbare kosten i.v.m. de inkomsten uit onverdeelde boedel
Deductible costs in relation to income from undivided state
13h Aftrekken 13f -/- 13g
Deduct 13f -/- 13g
13i Bereken 13e + 13h		
Vul bij een negatief bedrag USD 0,- in
Calculate 13e + 13h 		
If amount is negative, enter USD 0,Let op: vul het negatieve bedrag in op blz.16
Enter negative amount on page 16
13j Buiten aanmerking gebleven aftrekbare kosten voorgaande jaren
Ineligible deductible costs from previous years
13k Aftrekken 13i -/- 13j							> naar verzamelstaat
Deduct 13i -/-13j								
to summary
13l Ingehouden opbrengstbelasting
Withheld opbrengstbelasting

−

13m
13n

−
13o

13p
13q
13r

												Overige inkomsten Other income
13s Overige inkomsten (afkoopsommen, verhuur roerende zaken e.d.)
Other income (buy-out sums, rental of movable goods, etc)
13t Aftrekbare kosten i.v.m. deze inkomsten
Deductible expenses in relation to these costs
13u Aftrekken 13s -/- 13t
Vul bij een negatief bedrag USD 0,- in
Deduct 13s -/- 13t		
If amount is negative, enter USD 0,Let op: vul het negatieve bedrag in op blz.16
Enter negative amount on page 16
13v Buiten aanmerking gebleven aftrekbare kosten voorgaande jaren
Ineligible deductible costs from previous years
13w Aftrekken 13u -/-13v				
Deduct 13u -/- 13v

13s
13t

−

13u

13v
> naar verzamelstaat
to summary

−

13w
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Persoonlijke lasten Personal costs

											> Eigen woning Owner-occupied home
14a Onderhoudskosten (2% van de waarde voor de grondbelasting; maximaal USD 1.676)
Maintenance costs (2% of value for grondbelasting; maximum USD 1.676)
14b Rente en kosten van geldlening en premies aflopende overlijdensrisicoverzekering
met een maximum van USD 15.364 Interest and costs of loans and premies expired
life insurance with a maxim um of USD 15.364
14c Premies brand- en natuurrampenverzekeringen
Premies fire and natural disaster insurance
14d Optellen 14a + 14b + 14c
Add up 14a + 14b + 14c
14e Vermeld het totale bedrag aan schulden i.v.m. de eigen woning per 31/12/2020
Indicate the total amount of debts in relation to owner-occupied home as of 31/12/2020

14a
14b
14c

+

14d
14e

											> Lijfrenten Annuities
14f

14f Lijfrenten, pensioenen, andere periodieke uitkeringen en verstrekkingen
Annuities, pensions, other regular payments and allowances
Gegevens begunstigde
Information beneficiary

Naam Name											

|
Adres Address															

|
Woonplaats Town																	ID- of CRIB-nummer ID or CRIB number

|
Wat is uw relatie met begunstigde
What is your relationship to the beneficiary

|

											> Rente en kosten van geldlening Interest and cost of loans
14g Rente en kosten van geldlening (voorzover niet vermeld bij vraag 14b)
Maximaal USD 1.397/2.794 (ongehuwd/gehuwd)
Interest and costs of loans (if not given in answer to question 14b)
Maximum USD 1.397/2.794 (ongehuwd/gehuwd)
14h Vermeld de grootte van de totale schuld per 31-12-2020
Indicate the extent of total debt as of 31-12-2020

14g

14h

											> Giften Donations
14i Giften aan binnen de BES eilanden gevestigde instellingen
Donations to organisations based within the BES eilanden
14j Af: 1% van het (gezamenlijke) inkomen (zie 6d) (minimaal USD 56)
Deduct; 1% of (collective) income (see 6d) (minimum USD 56)
14k Aftrekken 14i - 14j (het verschil mag niet groter zijn dan 3% van het (gezamenlijke) inkomen (zie 6d)
Deduct 14i -14j (the difference may not be larger than 3% of the (collective) income (see 6d)
14l Optellen 14d + 14f + 14g + 14k 							
> naar verzamelstaat
Add up 14d + 14f + 14g + 14k
							
to summary

14i
14j

−

14k
14l
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Buitengewone lasten Extraordinary costs

											> Levensonderhoud, ziekte, bevalling, invaliditeit en overlijden Livelihood, illness, pregnancy, invalidity and death
15a Uitgaven voor levensonderhoud van: Payment for livelihood of:
				>	Kinderen van 27 jaar of ouder en naaste verwanten (maximaal USD 1.397
per ondersteunde met een maximum van 10% van het persoonlijk inkomen
van belastingplichtige)
					
Children aged 27 or older or next of kin (Maximum USD 1,397 per supported person up
to a maximum of 10% of the taxpayer’s income)
				>
Zieke of gebrekkige kinderen tot en met 26 jaar
					Sick or infirm children up to the age of 26

15a

15b

15b Tegemoetkomingen in deze kosten
Compensation of these costs
15c Aftrekken 15a -/- 15b
Deduct 15a -/- 15b

Gegevens begunstigde
Information beneficiary

+

−

15c

Naam Name											

|
Adres Address														

|
Woonplaats Town 																	ID- of CRIB-nummer ID or CRIB number

|
Wat is uw relatie met begunstigde
What is your relationship to the beneficiary

|

15d Uitgaven voor ziekte, bevalling, invaliditeit en overlijden
Payments for illness, pregnancy, invalidity and death
15e Tegemoetkomingen in deze kosten
Compensation of these costs
15f Aftrekken 15d -/- 15e
Deduct 15d -/- 15e

15d

15g Optellen 15c + 15f
Add up 15c + 15f
15h Drempel: 5% van het (gezamenlijke) inkomen met een minimum van USD 838
Threshold: 5% of (collective) income (minimum USD 838)
15i Aftrekken 15g -/- 15h
Deduct 15g -/- 15h

15g

15e

−

15f

15h

−

15i

											> Studie Education
15j Uitgaven voor opleiding of studie voor een beroep van uzelf of uw echtgenote
Payments for professional training or education for you or your spouse
15k Tegemoetkomingen in verband met deze uitgaven
Compensation in connection to these payments
15l Aftrekken 15j - 15k
Deduct 15j - 15k
15m Uitgaven voor studiekosten van kinderen tot en met 26 jaar die een MBO, HBO, WO of vergelijkbare
opleiding volgen (maximaal USD 5.587 per kind per ouder) Payments for educational costs for children up to
the age of 26 who are completing MBO (Intermediate Vocational Education), HBO (Higher Vocational Education),
WO (Higher education) or similar (maximum USD 5.587 per child per parent)
15n Tegemoetkomingen in verband met deze uitgaven
Compensation in connection to these payments
15o Aftrekken 15m -/- 15n
Deduct 15m -/- 15n
Vermeld naam, woonplaats, opleiding en eigen inkomen van het kind/de kinderen:
Indicate name, town, training and own income of the child/children:

15j
15k

−

15l
15m

15n

−

15o

|
|
|
15p Optellen 15i + 15l + 15o 									> naar verzamelstaat
Add up 15i + 15l + 15o
to summary

15p

IB1-2Z-20-EDNEDENG
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Model A

												Voorkoming dubbele belasting Preventing double taxation
Bij Vraag 2c
For question 2c
Vermeld de inkomsten die uit het buitenland afkomstig zijn
Indicate the income that originates abroad
Land
Country					

Aard bestanddeel
Nature of component			

								>

Model B

Bruto Inkomen
Kosten die daarop betrekking
Gross income						hebben Costs in relation to this

Buitenlandse belasting
Foreign taxation

Model B

												Andere inkomsten uit arbeid (bijverdiensten) Income from work (additional income)
Bij Vraag 3c
For question 3c
Toelichting op vraag 3c
Explanation on question 3c
Bedrag
Omschrijving
				Description													Amount

>

Man Male				Inkomsten Income

						

+
+
+

						Kosten Costs

-

																			Totaal telling Total count

Bedrag
Omschrijving
				Description													Amount

>

Vrouw Female			Inkomsten Income

+
+
+

						Kosten Costs

-

																	
																		Totaal telling Total count
IB1-2Z-20-EDNEDENG
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Summaries

							>

Verzamelstaat A

Summary A

												Voor echtgenoot met laagste persoonlijke inkomen For spouse with lowest personal income
Uw Inkomen						neem over van vraag 										> 6d
Your income						take from question
Persoonlijke verminderingen 			
neem over van vraag 				
> 7a
Personal reductions 					
take from question
Verliescompensatie 					neem over van vraag 				> 8
Loss compensation					take from question

A

−

Belastbaar Inkomen				
A -/- B
Taxable income
Belastingvrije som en toeslag			neem over van vraag 										> 9
Tax free amount plus allowance			
take from question
Belastbare Som					C -/- D

							>

Verzamelstaat B

>

B
C
D

−

E

Summary B

												Voor echtgenoot met hoogste persoonlijke inkomen en de ongehuwde
								For spouse with highest personal income and unmarried

Uw persoonlijke inkomen						neem over van vraag 								> 6d
Your personal income							take from question
Periodieke uitkeringen						neem over van vraag 								> 10i
Regular payments							take from question
Renten en dividenden						neem over van vraag 								> 12t
Interest and dividends 							
take from question
Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang		
neem over van vraag 								
> 13k
Regular returns from substantial participation			
take from question
Vervreemdingsvoordelen aanmerkelijk belang		neem over van vraag								> 13o
Disposal of returns substantial participation 			
take from question
Overige inkomsten							neem over van vraag 								> 13w
Other income								take from question
Total inkomen
Total income
Persoonlijke verminderingen					
neem over van vraag 		
> 7a
Personal reductions							take from question
Persoonlijke lasten							neem over van vraag 		> 14l
Personal reductions 							
take from question
+
Buitengewone lasten						
neem over van vraag 		
> 15p
Extraordinary costs							take from question

Inkomen minderjarige kinderen				neem over van vraag 								> 11g
Income underage children 						
take from question
Zuiver inkomen							A -/- B +C
Net income
Verliescompensatie							neem over van vraag 								> 8
Loss compensation							take from question
Belastbaar inkomen						D -/- E
Taxable income
Belastingvrije som en toeslag					neem over van vraag 								> 9
Tax free amount plus allowance					
take from question
Belastbare Som							F -/- G

A

+

> B

−

C

+

D
−

E
F

−

G
H
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Verzamelstaten
							>

Verzamelstaat C

Summary C

												 Voor gehuwden die verzocht hebben om gescheiden heffing over de bestanddelen van het
												zuiver inkomen, anders dan het persoonlijke inkomen en de persoonlijke verminderingen
												
For married couples who have requested separate assessments of components of net income, other than personal income
and personal reductions

Man Male

Uw persoonlijke inkomen						
neem over van vraag 6d
Your personal income 						
take from question 6d
Periodieke uitkeringen						
neem over van vraag 10i
Regular payments 							
take from question 10i
Renten en dividenden						
neem over van vraag 12t
Interest and dividends
						
take from question 12p
Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang		
neem over van vraag 13k
Regular returns from substantial participation 		
take from qu estion 13k
Vervreemdingsvoordelen aanmerkelijk belang		
neem over van vraag13o
Disposal of returns substantial participation 			
take from question 13o
Overige inkomsten							neem over van vraag 13w
Other income 								
take from question 13w
Totaal inkomen												
Total income
Persoonlijke verminderingen					
neem over van vraag 7a
Personal reductions							take from question 7h
Persoonlijke lasten							neem over van vraag 14l
Personal costs								take from question 14l
Buitengewone lasten						
neem over van vraag 15p
Extraordinary costs							take from question 15p
Inkomen minderjarige kinderen				
neem over van vraag 11g
Income underage children						
take from question 11g
Zuiver inkomen							A -/- B +C
Net income
Verliescompensatie							neem over van vraag 8
Loss compensation							take from question 8
Belastbaar inkomen						D -/- E
Taxable income
Belastingvrije som en toeslag					
neem over van vraag 9
Tax free amount plus allowance					
take from question 9
Belastbare som							F -/- G

Vrouw Female

+
A

+
A

+
B
C

B
+

D
E

+

C

+

D
−

E

F

F

G

G

H

H

−

−

ingehouden opbrengstbelasting
withheld opbrengstbelasting		
ingehouden bronrente op spaargelden verdragslanden
withheld tax on savings in treaty countries
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							> Buiten aanmerking gebleven kosten voorgaande jaren (t/m 2015)
								Ineligible deductible costs from previous years (up to and including 2015)

Deze kosten kunnen uitsluitend in mindering worden gebracht op positieve inkomsten uit dezelfde
								
bron van de komende 5 jaren!

These costs can only be deducted from positive incomes from the same source for the coming 5 years!
Vraag
5 		
Opbrengsten van periodieke uitkeringen, behorend tot het persoonlijke inkomen
Question 5		 Income from regular payments relating to personal income		
Jaar
Year

Aftrekbare kosten
Deductible costs

Reeds gecompenseerd
Already compensated

Te compenseren in het kalenderjaar
To compensate in calendar year

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal Total

Vraag
10 		
Question 10		

Opbrengsten van periodieke uitkeringen, niet behorend tot het persoonlijke inkomen
Income from regular payments not relating to personal income
Jaar
Year

Aftrekbare kosten
Deductible costs

Reeds gecompenseerd
Already compensated

Te compenseren in het kalenderjaar
To compensate in calendar year

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal Total

Vraag
11 		
Question 11		

Inkomen minderjarige kinderen Income of underage children
Jaar
Year

Aftrekbare kosten
Deductible costs

Reeds gecompenseerd
Already compensated

Te compenseren in het kalenderjaar
To compensate in calendar year

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal Total
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Vraag
12 		
Question 12		
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Renten en dividenden Interest and dividends
Jaar
Year

Aftrekbare kosten
Deductible costs

Reeds gecompenseerd
Already compensated

Te compenseren in het kalenderjaar
To compensate in calendar year

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal Total

Vraag
13 		
Question 13		

Overig inkomen Other income
Jaar
Year

Aftrekbare kosten
Deductible costs

Reeds gecompenseerd
Already compensated

Te compenseren in het kalenderjaar
To compensate in calendar year

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totaal Total
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