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Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor Tilburg
Team 24
Postbus 90300  5000 MN  Tilburg

Waarom dit formulier?

Europese spaarrenterichtlijn (ESRR)
U woont in Nederland en maakt gebruik van een financiële instelling in
een ander land. Om ervoor te zorgen dat belastingheffing binnen Europa
effectief plaatsvindt, zijn er binnen de Europese Unie en een aantal
andere landen afspraken gemaakt over spaarrente. Dat betekent onder
andere dat financiële instellingen verplicht zijn informatie over
rentebetalingen door te geven aan de Belastingdienst. 

Bronheffing
De financiële instellingen in een aantal landen, zoals België, Luxemburg,
Zwitserland, Oostenrijk en de Nederlandse Antillen, wisselen geen
informatie uit, maar houden in plaats daarvan een bronheffing in over de
uitbetaalde rente. Deze bronheffing kunt u verrekenen met uw belasting
in Nederland. 

Luxemburg, Zwitserland en Nederlandse Antillen  
Als u niet wilt dat een financiële instelling in Luxemburg, Zwitserland of
de Nederlandse Antillen een bronheffing inhoudt, kunt u daartoe een
verzoek indienen bij die financiële instelling. Deze geeft dan informatie
over uw renteontvangsten door aan de Belastingdienst. 

Om deze informatie aan de Belastingdienst te kunnen geven, heeft de
financiële instelling een verklaring van de Belastingdienst nodig die uw
identiteit aantoont en waaruit blijkt dat u in Nederland woont. 

U kunt die verklaring met dit formulier bij de Belastingdienst aanvragen. 

Formulier invullen en opsturen naar de Belastingdienst 
Vul op dit formulier, de Aanvraag Verklaring ter voorkoming
bronheffing - Toestemming informatie-uitwisseling, de gevraagde
gegevens in. Stuur deze aanvraag naar het adres dat bovenaan dit
formulier staat. De verklaring die u vervolgens van de Belastingdienst
ontvangt, is in het Engels opgesteld omdat die bestemd is voor de
financiële instelling in het buitenland. Deze verklaring heet dan ook
Certificate of Tax Residence.

Verzoek doen bij de financiële instelling 
Aan die financiële instelling stuurt u een brief waarin u:
- vraagt om geen bronheffing in te houden; en
- expliciet vermeldt dat u toestemming geeft voor het doorgeven

van informatie aan de Belastingdienst. 

Bij deze brief voegt u het Certificate of Tax Residence.

Luxemburg, België en Oostenrijk
Als u niet wilt dat een financiële instelling in Luxemburg, België of
Oostenrijk een bronheffing inhoudt, en u ook niet wilt dat er informatie
uitgewisseld wordt, kunt u daartoe een verzoek indienen bij die
financiële instelling. In dat geval moet u zelf in Nederland aangifte doen
van uw renteontvangsten. U moet dat dan aantonen aan de financiële
instelling met een Certificate of Non-Deduction of Withholding Tax.
Dit kunt u ook bij de Belastingdienst aanvragen, met het formulier
Aanvraag Verklaring ter voorkoming bronheffing - Voorkoming
informatie-uitwisseling.  

Aanvraag woonplaatsverklaring

1 Persoonlijke gegevens

1a Volledige naam 

1b Adres hoofdverblijf
Straat en huisnummer

Postcode en plaats

1c Sofi-nummer
Voor zover mogelijk

1d Geboortedatum en –plaats

2 Ondertekening

Ik verzoek de Belastingdienst een woonplaatsverklaring af te geven. 
Daarmee machtig ik de instelling die mij rente uitbetaalt mijn gegevens door te geven aan de Belastingdienst.

Plaats

Datum Handtekening
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