Taal: Nederlands

Emigreren

Wat moet u weten?
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DigiD
Uitschrijven gemeente
Inschrijven in het buitenland
Auto en verhuisboedel
Zorgverzekering
Toeslagen
Voorlopige aanslag
Aangifte inkomstenbelasting
Wel of geen belasting betalen
Conserverende aanslag

Emigreert u naar een land buiten Nederland?
Dan is het verstandig om alvast een aantal
(fiscale) zaken te regelen. In deze brochure
vindt u de belangrijkste onderwerpen op een rij.
Of kijk op: belastingdienst.nl
Zoek daarin met de zin: Wonen en werken
in het buitenland

DigiD
Voor het contact met de Nederlandse overheid hebt u een digitale handtekening nodig
(DigiD). Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan vóór u vertrekt en activeer uw account.
− Kijk op: digid.nl
− Kijk op: belastingdienst.nl
Zoek daar met het woord: DigiD

Uitschrijven gemeente
Voordat u vertrekt moet u zich uitschrijven. Bewaar het bewijs van uitschrijving goed.
U moet dit namelijk bij meerdere instanties overleggen. Geef ons ook uw nieuwe adres
door. Weet u dat nog niet? Geef dan een adres door, waarop u uw correspondentie kunt
ontvangen. Hebt u een contactpersoon? Geef ons dan ook het adres door van uw
contactpersoon.
− Kijk op: rijksoverheid.nl
Zoek daar met de zin: Wanneer moet ik mij uit de Basisregistratie Personen (BRP) laten
uitschrijven?

Inschrijven in het buitenland
In uw nieuwe woonland moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.

Auto en verhuisboedel
Het kenteken van uw auto of ander motorrijtuig moet u afmelden bij de Rijksdienst
voor het Wegverkeer (RDW).
− Kijk op: rdw.nl
Zoek daar met de zin: Een voertuig met Nederlands kenteken uitvoeren

Misschien kunt u (een deel van) de eerder betaalde bpm voor uw auto of motor
terugkrijgen.
− Kijk op: belastingdienst.nl
Zoek daar met de zin: Teruggaaf bij export

Verhuist u naar een land binnen de EU? Dan kunt u in het algemeen uw inboedel
zonder formaliteiten meenemen. Uw verhuizer helpt u daarbij.
Verhuist u niet naar een EU-land? Dan moet u bij de Douane een uitvoeraangifte
doen van uw inboedel. Uw verhuizer helpt u daarbij.
− Kijk op: douane.nl
Zoek daar met de zin: U verhuist vanuit Nederland
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Zorgverzekering
Zijn u en/of uw gezinsleden in Nederland nog verzekerd voor de zorgkosten nadat
u bent geëmigreerd? (U kunt dan navragen bij het CAK).
Of ontvangt u uit Nederland een pensioen of andere uitkering, terwijl u woont in:
– een land van de Europese Unie,
of in
– een EER-land (Europese Economische Ruimte) Liechtenstein, Noorwegen, IJsland,
of in
– een van de andere verdragslanden: Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië,
Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije.
Registreert u zich dan bij het CAK.
− Kijk op: hetcak.nl
Zoek daar met de zin: Zorgverzekering en buitenland

Toeslagen
Ontvangt u zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget?
Deze toeslagen zijn gebaseerd op uw situatie in Nederland. Controleer daarom voor
vertrek of u en uw gezinsleden nog voor een toeslag in aanmerking komen.
− Kijk op: toeslagen.nl
Zoek daar met de zin: Ik woon in het buitenland

Voorlopige aanslag
Ontvangt u van of betaalt u aan de Belastingdienst een maandelijkse voorlopige
aanslag? Zet deze dan direct stop. Deze is namelijk gebaseerd op uw situatie in
Nederland.
− Lees hoe u uw voorlopige aanslag stopt op: belastingdienst.nl
Zoek daar met de zin: Voorlopige aanslag

Woont u niet meer in Nederland? Maar hebt wel inkomsten uit Nederland? Dan bent
u een buitenlands belastingplichtige. Er gelden voor buitenlands belastingplichtigen
andere regels. Wilt u weten of u nog een voorlopige aanslag krijgt of moet betalen?
− Kijk op: belastingdienst.nl
Zoek daar met de zin: Voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen
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Aangifte inkomstenbelasting
Woont u maar een deel van het jaar in Nederland? Dan moet u aangifte doen
met een M-formulier.
− Vraag het M-formulier aan bij BelastingTelefoon Buitenland, (055) 5 385 385.

Woont u het hele jaar buiten Nederland? En hebt u wel inkomsten uit
Nederland? Dan moet u aangifte doen als buitenlands belastingplichtige.
Doe digitaal aangifte.
− Ga naar: belastingdienst.nl
Kies: Inloggen
Kies: Mijn Belastingdienst
Log in met uw DigiD.
En ga naar het tabblad: aangifte inkomstenbelasting.
Kies bij ‘meer’ voor de ‘aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen’.

Hebt u geen DigiD? Log dan in met inlogcode en wachtwoord die u eerder van
ons kreeg. Hebt u ook geen inlogcode en wachtwoord? Vraag die dan aan bij
BelastingTelefoon Buitenland, (055) 5 385 385.
− Kijk voor meer informatie, of bij vragen, eerst op onze website.
Op de pagina: Aangifte inkomstenbelasting (internationaal).

Beperkt recht op aftrekposten en heffingskortingen
Woont u in een ander EU-land? Of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland,
Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En voldoet u aan de voorwaarden
van de ‘kwalificerend buitenlands belastingplichtige’? Alleen dan hebt u recht
op aftrekposten en heffingskortingen.
− Kijk op: belastingdienst.nl
Zoek daar met de zin: Kwalificerend buitenlands belastingplichtige, ben ik dat?
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Wel of geen belasting betalen
U betaalt over uw inkomsten in principe maar in 1 land belasting. Dat is
geregeld in belastingverdragen tussen Nederland en een groot aantal landen.
Daarin is afgesproken in welke situatie welk land de belasting mag heffen.
Krijgt u een pensioen, lijfrente of andere uitkering vanuit Nederland?
Dan kan het zijn dat u hierover in Nederland geen belasting hoeft te betalen.
− Kijk op: belastingdienst.nl
Zoek daar met de zin: Aanvraag Vrijstelling van loonheffing

Conserverende aanslag
Verhuist u vanuit Nederland naar een ander land? Dan kunt u een aanslag
voor belasting krijgen die u misschien in de toekomst moet betalen: dit is
een conserverende aanslag. U hoeft deze aanslag niet te betalen als u zich
aan bepaalde voorwaarden houdt. Uitleg nodig?
− Kijk op: belastingdienst.nl
Zoek daar met de zin: Conserverende aanslag bij emigratie

Bellen met de BelastingTelefoon
Hebt u nog vragen? Bel dan met de BelastingTelefoon. Houd uw burgerservice
nummer (BSN) bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen. Uw BSN staat
bijvoorbeeld op uw rijbewijs, loonstrook of paspoort. Zonder uw BSN kunnen
wij u geen persoonlijke informatie geven.

BelastingTelefoon Buitenland
(055) 5 385 385 | Vanuit het buitenland: +31 555 385 385
− V
 oor vragen van particulieren en bedrijven gevestigd in het buitenland.
− Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

BelastingTelefoon
− 0800 - 0543 (gratis)
− Voor vragen over belastingen en toeslagen.
− Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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BelastingTelefoon Auto
0800 - 0749 (gratis)
− Voor vragen over de auto, motorrijtuigenbelasting (mrb) en belasting van
personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Houd ook uw kenteken bij de hand.
− Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

BelastingTelefoon Douane
0800 - 0143 (gratis) | Vanuit het buitenland: +31 45 574 30 31
− Voor vragen van particulieren en bedrijven over douanezaken.
− Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)
Vanuit Nederland: 0800 - 024 12 12
Vanuit Duitsland: 0800 - 10 11 352
Vanuit België: 0800 - 90 220

AL 081 - 1Z*7FD 

− Voor vragen over belastingheffing in Nederland, België of Duitsland bij
grensoverschrijdende situaties. In het GWO-team werken de Belgische,
Duitse en Nederlandse belastingdiensten samen.
− Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
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