
 

Absender/ Afzender: 

►_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Finanzamt Neubrandenburg (RiA)   

Postfach 11 01 40     

D - 17041 Neubrandenburg   

Duitsland 

 

 

 

Einkommensteuererklärung / Aangifte inkomstenbelasting 

für das/die Jahr/e / voor het kalenderjaar/ de kalenderjaren :  ►________________ 

deutsche Steuernummer / Duits fiscaal nummer:        ► 070/ ________________  

 

 
 

    ZutreffendesZutreffendesZutreffendesZutreffendes    bittebittebittebitte    ankreuzen!ankreuzen!ankreuzen!ankreuzen!        GelieveGelieveGelieveGelieve    aaaaaaaannnn    tetetete    kruisenkruisenkruisenkruisen    watwatwatwat    vanvanvanvan    toepassingtoepassingtoepassingtoepassing    isisisis    !!!!                     

� Die Besteuerung meiner Rente/n soll als beschränkt Steuerpflichtiger nach § 1 Abs. 4 EStG erfolgen. 

Ik vraag de belastingheffing op mijn pensioen/en volgens § 1 lid 4 EStG (Duitse wet op de inkomsten-
belasting) voor niet-ingezetenen. (beperkte belastingsplicht) 
 

     ODER / OF  

�     Hiermit beantrage ich die Behandlung als unbeschränkt Steuerpflichtiger im Sinne des § 1 Absatz 3  

Einkommensteuergesetz (EStG). Die Bescheinigung meines Wohnsitzfinanzamtes über die Höhe der nicht 

in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte ist in Form des Steuerbescheides meines Wohnsitzfinanzamtes 

oder der Bescheinigung EU/EWR für jedes oben genanntes Jahr beigefügt.  
Ik vraag de belastingheffing op mijn pensioen/en volgens § 1 lid 3 EStG (Duitse wet op de inkomstenbe-
belasting) voor ingezetenen. (onbeperkte belastingsplicht) en ik voeg hierbij de verklaring/en van het 
fiscaal bureau in mijn woonplaats omtrent het bedrag van de niet in Duitsland belastingplichtige inkomsten 
voor elk bovengenoemd kalenderjaar. (= kopie Belgisch aanslagbiljet of ingevuld formulier EU/EER 
verklaring) 
 

�     Für Staatsangehörige der EU/EWR-Staaten: Hiermit beantrage ich zusätzlich zur Behandlung als  

unbeschränkt Steuerpflichtiger die Zusammenveranlagung nach § 1a EStG mit meinem Ehegatten.  

Die Bescheinigung über die Höhe der nicht in Deutschland zu versteuernden Einkünfte meines Ehegatten 

ist in Form der Steuerbescheide seines Wohnsitzfinanzamtes oder der für uns beide ausgefüllten und 

bestätigten Bescheinigung EU/EWR beigefügt.  
Voor staatsburgers van de EU/EER-landen: Hierbij vraag ik aan om naast de behandeling als onbeperkt 
belastingsplichtige volgens § 1 a EStG ook gezamenlijk aangifte te mogen doen met mijn 
echtgenote/echtgenoot. De verklaring over het inkomen van mijn echtgenote/echtgenoot is bijgevoegd in 
de vorm van een kopie van het Belgisch aanslagbiljet voor elk bovengenoemd kalenderjaar of het 
ingevulde formulier EU/EER verklaring.  
 
 

Letzter Wohnort in Deutschland / Laatste woonplaats in Duitsland: 

(Wenn kein Wohnsitz in Deutschland bestand: geben Sie bitte die letzte Tätigkeitsstätte in Deutschland an.)  

(Mocht er geen woonplaats in Duitsland geweest zijn gelieve uw laatste werkadres in Duitsland te vermelden): 

►                                                                                              

Jahr des Wegzugs aus Deutschland / Jaar van vertrek uit Duitsland: ►________ 
 

 

►________     ►________________      1
►_________________ 

Datum / datum     Unterschrift / Handtekening                                   (1 bei Zusammenveranlagung auch Unterschrift des Ehegatten) 
                                                                                     (1

 bij gezamenlijke aangifte ook handtekening echtgenote/echtgenoot) 



 

Beperkte belastingsplicht of onbeperkte belastingsplicht op aanvraag? 
 

Gelieve onderstaand een toelichting aan te treffen omtrent de verschillen tussen beperkte en onbeperkte belastingplicht alsook 

omtrent de voorwaarden voor de behandeling als ingezetene. 

 

 

Beperkte belastingplicht: 
 
Als beperkt belastingplichtig voor de inkomstenbelasting volgens § 1, 4de lid EStG worden personen beschouwd, die in Duitsland 

noch een woonplaats noch hun gewoonlijk verblijf hebben en die over bepaalde binnenlandse inkomsten in de zin van § 49 EStG 

beschikken. Indien zij bovendien over buitenlandse inkomsten resp. over binnenlandse inkomsten beschikken, die niet vermeld 

worden onder § 49 EStG, blijven deze bij de aanslag als niet- ingezetene buiten beschouwing. 

 

De inkomstenbelasting wordt bij niet-ingezetene pensioentrekkenden aangeslagen volgens het basistarief zonder rekening 

te houden met de belastingvrije voet (Grundfreibetrag) (§ 50, 1ste lid (2) EStG). In het overzicht basistarieven is de 

belastingvrije voet voor alle belastingplichtigen reeds opgenomen. Voor niet-ingezetenen worden daarom ter rekenkundige 

vaststelling van de juiste inkomstenbelasting de belastingplichtige inkomsten verhoogd met de belastingvrije voet en de 

hieruit verkregen belastingvoet uit het overzicht basistarieven en toegepast op de belastingplichtige pensioeninkomsten. 

 

Tal van persoonlijke en gezinsgerelateerde voordelen worden bij het aanslagen voor de beperkte belastingplicht niet in aanmerking 

genomen. Zo zijn bv. buitengewone lasten fiscaal niet aftrekbaar en evenmin kan aanspraak gemaakt worden op het gunstigere 

belastingtarief voor gehuwden (Ehegattensplitting). 

Giften en lidmaatschapsbijdrage aan politieke partijen en onafhankelijke kiezersverenigingen worden telkens voor de helft 

rechtstreeks van de belastingschuld afgetrokken, weliswaar tot maximaal 825 EUR. Indien de donaties aan partijen hoger liggen, 

worden zij als zijnde speciale uitgaven tot max. 1.650 EUR in aanmerking genomen. 

Belastingvrije bedragen voor kinderen, kosten voor opvang en opleiding inbegrepen, kunnen evenmin als belastingontheffing voor 

alleenstaande ouders worden toegekend. 

Kosten van verwerving zijn in de aangetoonde omvang slechts dan aftrekbaar als zij economisch rechtstreeks verband houden met 

binnenlandse inkomsten. In het geval van pensioeninkomsten worden vanaf het belastingtijdvak 2009 minstens de forfaitaire 

kosten van verwerving in aanmerking genomen indien geen hogere kosten van verwerving aangetoond worden die met de 

inkomsten economisch gezien verband houden. 

 

 

Onbeperkte belastingplicht op aanvraag: 
 
Indien uw gehele wereldinkomsten in het kalenderjaar minstens voor 90 % onderworpen zijn aan de Duitse 

inkomstenbelasting, kunt u volgens § 1, 3de lid EStG een aanvraag indienen voor behandeling als onbeperkt 

belastingplichtige. Dit is ook van toepassing indien uw inkomsten, die niet onderworpen zijn aan de Duitse 

inkomstenbelasting, niet hoger liggen dan 6.136 EUR. Dit bedrag is vanaf 2008 opgetrokken naar 7.664 EUR, vanaf 2009 

naar 7.834 EUR en vanaf 2010 naar 8.004 EUR. Deze bedragen dienen te worden verminderd voor zover het volgens de situatie 

in het woonland van de belastingplichtige noodzakelijk en redelijk is. 

Naar aanleiding van de aanvraag tot behandeling als ingezetene kan er met inachtneming van de telkens geldende voorwaarden - 

anders dan bij de beperkte belastingplicht - aanspraak worden gemaakt op persoonsrelevante belastingvoordelen alsook op een 

reeks gezinsrelevante voordelen, zodat deze fiscale behandelingswijze kan leiden tot een lagere inkomstenbelasting. 

Er kunnen principieel vooral extra kosten alsook buitengewone lasten en uitgaven voor dienstbetrekkingen/dienstverleningen van 

huishoudelijke aard met het oog op belastingverlaging kenbaar gemaakt worden. Voorts komen belastingverlagingen voor 

kinderen en de aftrek van onderhoudsverplichtingen jegens familieleden in aanmerking. 

 

Anders dan bij beperkte belastingplicht moet bij onbeperkte belastingplicht ook aangifte gedaan worden van de buitenlandse 

inkomsten. Die worden weliswaar niet belast, maar voor de berekening van de belastingvoet voor de binnenlandse inkomsten 

wordt er wel rekening mee gehouden (§ 32b, 1ste lid, nr. 5 EStG). 

 

De inkomstenbelasting wordt bij onbeperkte belastingplicht bepaald volgens het tarief voor de inkomstenbelasting. Inkomsten tot 

aan het vrijgestelde basisbedrag worden niet belast (§ 32a, 1ste lid (1), nr. 1 EStG) 

 

Volgens § 1 a EStG is er de mogelijkheid tot gezamenlijke belastingaanslag van de echtgeno(o)t(e) om van het voordeligere 

splittingtarief te profiteren. Hiervoor is het bijzonder belangrijk dat de echtgeno(o)t(e) die de aanvraag indient onderdaan is van 

een land van de EU of de EER, dat de andere echtgeno(o)t(e) zijn/haar woonplaats of gewoonlijk verblijf in een land van de EU of 

de EER heeft en dat de gemeenschappelijke inkomsten de dubbele grenswaarden van § 1, 3de lid, (2) EStG niet overschrijden (§ 1a, 

1ste lid, nr. 2 (3) EStG). 

 

Indien aan de voorwaarden voor de aanvraag volgens § 1, 3de lid EStG is voldaan en een dergelijke aanvraag is ingediend, moet u 

een aangifte inkomstenbelasting voor ingezetenen indienen (formulier (Vordruck) ESt1A) en voor de aangifte van de buitenlandse 

inkomsten een verklaring “Bescheinigung EU/EWR“ invullen en bijvoegen, als u burger bent van een lidstaat van de EU of de 

EER, resp. een ingevulde “Bescheinigung außerhalb EU/EWR“, als u geen burger bent van een lidstaat van de EU of de EER. 

 


