Bepalen Fiscaal woonland
Uitleg en afkortingen
Op de achterzijde van dit formulier leest u waarom we vragen naar uw fiscaal woonland.
Namens iemand anders?
Vult u dit formulier in voor uw kind of voor de persoon over wie u het bewind voert? Beantwoord de vragen dan namens die
persoon.

1 Uw gegevens
Voorletter(s)
Achternaam
Geboortedatum

(dd-mm-jjjj)

Rekeningnummer/IBAN

2 Fiscaal woonland
U bent altijd fiscaal inwoner van minstens één land. Dit betekent dat u minstens één van onderstaande vragen met ‘Ja’ moet
beantwoorden. U kunt fiscaal inwoner zijn van meer landen.

l
l

2a. Bent u fiscaal inwoner van Nederland? 	
2b. Bent u, uitsluitend of mede, fiscaal
inwoner van een ander land
dan Nederland?

Ja, en mijn BSN is
Nee

l Nee
l Ja, ik ben fiscaal inwoner van:

Land:

l
l
l

Fiscaal indentificatienummer
Het fiscale identificatienummer is nog in aanvraag
Het land geeft geen fiscale identificatienummers uit

Land:

l
l
l

Fiscaal indentificatienummer
Het fiscale identificatienummer is nog in aanvraag
Het land geeft geen fiscale identificatienummers uit

Indien van toepassing:
Ik heb (ook) een telefoonnummer in een ander land dan waar ik fiscaal inwoner ben, omdat:

Ik heb iemand die in een ander land woont gemachtigd dan ik waar ik fiscaal inwoner ben, omdat:

3 Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dat ik:
●●Dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
●●Eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef aan BLG Wonen.
Handtekening

Datum

Naam
		

4.0723.00

(12-04-2019)

Plaats

1

Waarom vragen we naar uw fiscale woonland?
Nederland heeft internationaal afspraken gemaakt over het uitwisselen van financiële gegevens van inwoners. Door die afspraken
zijn banken wettelijk verplicht om klanten te vragen wat hun fiscale woonland is. Is dat een land waarmee ons land afspraken
heeft gemaakt? Dan sturen we de gegevens door naar de Belastingdienst. Die stuurt de gegevens door naar de belastingdienst van
die landen. Dit is geregeld in de Common Reporting Standard (CRS). CRS wil belastingontduiking in het buitenland tegengaan.
Wilt u meer weten over CRS of over de landen die meedoen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl.

Wanneer bent u fiscaal inwoner van Nederland?
Volgens de Nederlandse wet bent u fiscaal inwoner van Nederland als u een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebt.
Maar er zijn nog meer omstandigheden die kunnen bepalen dat u fiscaal inwoner bent van Nederland. Dit zijn de belangrijkste:
●●U brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
●●Uw partner en gezin wonen in Nederland;
●●U werkt in Nederland;
●●U bent verzekerd in Nederland;
●●U hebt een Nederlandse huisarts;
●●U bent lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
●●Uw kinderen volgen een opleiding in Nederland.

Wanneer bent u fiscaal inwoner van een ander land?
Meestal is uw vaste woon- of verblijfplaats ook uw fiscaal woonland. Maar er zijn ook landen met andere regels. Twijfelt u over
wat uw fiscale woonland is? Vraag dit dan even na bij een belastingadviseur of de belastingdienst van het land.

Waar vindt u uw buitenlands fiscaal nummer
Uw buitenlands fiscaal nummer is uw persoonlijke nummer bij de belastingdienst in het buitenland. Bijvoorbeeld in België is
dat uw Rijksregisternummer of Nationaal Nummer. En in Duitsland uw Steuer Nummer of Identifikation Nummer. U vindt uw
buitenlands fiscale nummer meestal op de belastingpapieren van dat land.

Bescherming persoonsgegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals
beschreven in ons Privacy- en Cookie Reglement. Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op blgwonen.nl
voor ons Privacy- en Cookie Reglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.
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