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Grensarbeid Nederland

Wonen in België, werken in Nederland

Nederlandse belastingaangifte inkomsten 2017 grensarbeiders
Bij veel grensarbeiders is de jaarlijkse ‘blauwe enveloppe’ weer in de
bus gevallen. De Nederlandse buitenlandaangifte inkomstenbelasting
2017 moet in principe ingeleverd worden voor 1 juli 2018.

Doe tijdig aangifte!
Ontving je een bericht om aangifte te
doen, dan ben je daartoe verplicht! Zelfs
als je niet meer in Nederland werkt of
hebt gewerkt. Ben je niet aangeschreven
door de Belastingdienst, dan hoef je de
datum van 1 juli 2018 niet te respecteren.
Voor spontane aangiftes geldt een indieningstermijn van 5 jaar. Aangiftes voor
oudere jaren kunnen nu nog gedaan worden met terugwerkende kracht tot het
jaar 2013. Toch kan het van belang zijn
om voor 1 juli wel je aangifte te doen. Je
bent immers verplicht aangifte te doen
als het bij te betalen bedrag minstens € 45
bedraagt. Door op tijd aangifte te doen,
voorkom je dat er belastingrente (interest)
moet worden betaald. Ook als je geld zou
kunnen terugkrijgen doe je best aangifte.
Zo kan bijvoorbeeld het feit dat je verleden jaar niet het hele jaar in Nederland
werkte aanleiding geven tot een teruggaaf. Had je in 2017 minstens 1 inwonend
kind geboren na 31.12.2004, dan kom je
mogelijk in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Ook de hypotheekrente van de in België
gelegen eigen woning is een aftrekpost. Je
kan op de gewone spreekuren van ACVGrensarbeid (www.acvgrensarbeiders.be)
als ACV-lid altijd terecht om je persoonlijke situatie te laten bekijken.

Gebruikersnaam of DigiD?
Heb je vanaf het inkomstenjaar 2015 al
digitaal aangifte gedaan in Nederland, dan
beschik je over een gebruikersnaam en
wachtwoord. Doe je voor het eerst digitaal
aangifte en heb je geen inloggegevens, dan
dien je deze via www.belastingdienst.nl/
internationaal aan te vragen. Aangifte
doen met DigiD kan enkel als je de
Nederlandse nationaliteit hebt. Veel
Nederlanders beschikken al over een dergelijke code. Is dit niet het geval, dan kan je
deze aanvragen via digid.nl. Zonder DigiD
of gebruikersnaam en wachtwoord kunnen wij de aangifte NIET voor je invullen.

ziektekosten en hypotheekrente, wil
inbrengen, moet je het bewijs leveren dat
je ‘kwalificeert’. Dat geldt ook voor de
aanvraag heffingskorting niet-werkende
partner. Kwalificeren wil zeggen dat je
wereldinkomen voor minstens 90% in
Nederland is belast. Het bewijs daarvoor
moet geleverd worden in de vorm van een
inkomensverklaring, die afgestempeld
wordt door de belastingcontrole waaronder je in België valt. De inkomensverklaring hoef je niet voor te leggen op het
ogenblik dat je de aangifte laat invullen,

die moet later worden nagestuurd. In
principe zullen de Belgische taxatiediensten de formulieren in kwestie niet eerder
afstempelen dan vanaf september 2018.
Dat neemt niet weg dat je aangifte wel tijdig moet worden ingestuurd! Een aanslag
zal echter pas volgen nadat de verklaring
bij de Nederlandse fiscus is toegekomen.
Als je over het jaar 2016 al kwalificeerde
en daarvan een aanslag ontving, zal je
wel een voorlopige aanslag ontvangen,
ook al is de inkomensverklaring nog niet
binnen.

Invuldagen enkel op afspraak
Grensarbeiders die persoonlijk lid zijn van het ACV kunnen terecht op onderstaande plaatsen om hun aangifte te laten invullen. Dit kan enkel op afspraak
via het ACV-contactcenter op het nummer 011-30.60.00. Dit is elke werkdag
bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur met uitzondering
van dinsdag ( tot 19.00 uur ) en vrijdag (tot 12.00 uur).

Kwalificeren en inkomensverklaring 2017
Als je bepaalde aftrekposten, bijvoorbeeld

Wat meebrengen?

WONEN IN BELGIE, WERKEN IN DUITSLAND

Duitse belastingaangifte inkomsten 2017
voor grensarbeiders

Wie in 2017 in Duitsland was tewerkgesteld en het statuut ‘unbeschränkte
Steuerpflicht’ koos, is verplicht in Duitsland een belastingaangifte in te
dienen voor eind mei 2018. Wie het statuut ‘beschränkte Steuerpflicht’
koos, is niet verplicht een aangifte in te dienen, maar in vele gevallen is
dit toch voordelig.
ACV-CSC leden grensarbeiders Duitsland kunnen terecht op de open
belastingzitdagen op 11 april en 9 mei bij ACV-Genk, Dieplaan 19, telkens
van 08.45 tot 11.30 uur om hun aangifte te laten invullen.
Als deze data niet passen, is het ook mogelijk een afspraak te maken voor
de zitdagen bij CSC-Eupen, Aachener Straße 89, elke maandag van 14.00
tot 18.00 uur en dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur. Andere afspraken zijn ook
mogelijk via het nummer 087-85.99.49 of via een mail aan gemonts-gast@
acv-csc.be.

Wat meebrengen?
• De Duitse ‘Lohnsteuerbescheinigung 2017’ of bij gebrek de individuele
rekening.
• De Duitse ‘Identifikationsnummer’ en ‘Steuernummer’ of het laatste aanslagbiljet.
• De attesten in geval van ‘Krankengeld’ (ziektegeld), ‘Elterngeld’ (ouderschapsverlof), ‘Kurzarbeit’ (tijdelijke werkloosheid).
• De Belgische inkomsten van jou (en je partner): de Belgische fiscale
fiche(s).
• Alle andere bewijzen, die eventueel in aanmerking komen voor een
aftrek: kosten voor de renovatie van de woning, bijzondere gezondheidskosten …

Naast je inloggegevens dien je de jaaropgaaf 2017, of bij gebrek daaraan het
laatste loonbriefje van 2017, voor te leggen. Breng ook altijd je 2 laatste loonbriefjes mee als je in 2017 bent ontslagen en een ontslagvergoeding ontving.
Had je in 2017 ook Belgische inkomsten, dan breng ook die fiche(s) mee. Voor
de aftrek eigen woning moet de waarde van je woning op datum van 01.01.2016
gekend zijn. Met waarde wordt niet het kadastraal inkomen bedoeld, maar
wel de waarde van de woning indien deze voor vrije verkoop zou zijn aangeboden. Ook breng je de fiche(s) van de bank met daarop het overzicht van de in
2017 betaalde interesten en kapitaal mee. Werd de lening pas afgesloten in
2017? Dan kunnen ook de kosten die daarmee gepaard gaan, zoals notariskosten, worden ingebracht. Indien je lening(en) werd afgesloten of geherfinancierd na 01.01.2013 dien je ook het rentepercentage waaraan je hebt
geleend mee te delen. Vulde het ACV vorig jaar al je aangifte in en beschik je
over een print van de ingediende aangifte. Breng die zeker mee!
Om te bepalen of je kwalificeert, dien je alle niet in Nederland belaste inkomsten
mee te delen op peildatum 01.01.2017. Dit zijn inkomsten uit loondienst of uitkering uit België, maar ook alles wat tot het ‘vermogen’ behoort: het saldo van alle
Nederlandse én Belgische bankrekeningen (alle zicht- en spaarrekeningen), de
waarde van aandelen, obligaties ... in Nederland en België, de waarde van een
levensverzekering en pensioensparen, de waarde van een 2e woning en ander
onroerend goed, maar ook de waarde van alle schulden, behalve de hypothecaire
lening van de eigen woning (bv. een persoonlijke lening). Er wordt rekening gehouden met een heffingsvrij vermogen van € 25.000 als je geen fiscale partner hebt.
Heb je wel een fiscale partner is dat € 50.000. Het feit dat je je vermogen dient op te
geven, wil niet zeggen dat Nederland dit ook effectief zal belasten. De info over het
vermogen speelt enkel een rol in het beoordelen van de vraag of je kwalificeert of
niet. Als je geen aftrekposten inbrengt, zijn bovengenoemde gegevens niet nodig.
De invuldagen zijn bedoeld voor Nederlandse aangiftes inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2017. Voor Belgische aangiftes worden in juni aparte
invuldagen georganiseerd. Deze worden gecommuniceerd via Visie en mail. Wil
je tijdig op de hoogte worden gebracht, geef je mailadres door aan het ACV via het
ACV-contactcenter. Voor Nederlandse aangiftes over de jaren 2013-2016 kan je
langskomen op een van de wekelijkse zitdagen van ACV-Grensarbeid.

