
Aanvullen van
gegevens DUllenrano
Toeslag



Toeslag ontvangen in het buitenland

U wilt toeslag ontvangen en u woont in het buitenland.

Hiervoor heeft de Belastingdienst/Toeslagen extra

gegevens nodig.

Bii het invullen

Vul het formulier altijd in met blauwe

of met zwarte pen. Schrijf binnen

de invulvakjes, anders künnen wij

uw formulier niet goed verwerken.

Opsturen van dit formulier
en bijlagen

Stuur dit formulier naar ons op.

Gebruik hiervoor voldoende postzegels.

Stuur het formulier naar:

Belastingdienst/Toeslagen

Postbus 2865

6401 DJ Heerlen

Nederland

Vraagt u eer burgerservicenummer/

sofinummer aan, vergeet dan niet om

de bijlagen mee te sturen.

Lea op, Alle door u meegestuurde

bijlagen moeten in het Nederlands,

Engels, Frans of Duits zijn opgesteld,

behalve de kopie van uw paspoort.

Of u voegt een vertaling in ddn van deze

talen bij.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Neem dan

contact op met de BelastingTelefoon

Buitenland: +31 55 538 53 85 bereikbaar

van maandag tot en met donderdag van

8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van

8.00 tot 17.00 uur.

Bij vraag l:
Burgerservicenummer/sofi nummer

Vermeld uw burgerservicenummer/

sofinummer en dat van uw eventuele

toeslagpartner. Als u oJ uw toeslagpartner

geen burgerservicenummer/sofinummer

heeft, dan heeft de Belastingdienst nog

enkele bijlagen van u nodig. Bij het

invullen van de vragen ziet u vanzelf om

welke bijlagen het gaat.

Toeslagpartner
Uw echtgenoot of geregistreerd partner

is uw toeslagpartner. Maar ook iemand

anders met wie u samenwoont, kan uw

toeslagpartner zijn. Bijvoorbeeld een

vriend, vriendjn, broer of zus. Kijk voor

meer informatie op www.toeslagen.nl,

zoek op 'toeslagpartner'. Of bel met de

BelastingTelefoon +31 55 538 53 85.

Bij vraag 3:

Rekeningnummer buiten Nederland

Uwtoeslag wordt hetsnelst geston äls u

een Nederlands rekeningnummer hebt.

U kunt dit nummer invullen op het formulier

voor het aanvragen of wijzigen van uw

toeslag. Wilt u uw toeslag ontvangen op

een rekeningnummer buiten Nederland,

vul dan vraag 3a Vm 3f in. Uw bank kan u

uw IBAN-rekeningnummer en bankcode

geven.



Belastingdienst Toesla gen
gegevens
Toeslag

I

fd Hebt u een toeslagpartner?

Lees ookde toelichting bij vraag I

Uw naam

Uw geboortedatum. Yermeld
als dd-nn-jj1j
Hebt u een burgerservice-
nummer/sofinum mer?

Heeft uw toeslagpartner een
burgerservicenummer/
sofinummer?

']

Ja, vermeld uw burgerservice-
nummer/sofinummer

Nee. Zonder burgerservicenummer/sofinummer kunt u g66n toeslag
aanvragen of wijzigen. Wlt u een burgerservicenummerßofinummer?
Stuur dan mee:
- een kopie van uw paspoort;
- een uittrekselvan het bevolkingsregister of een woonplaatsverklaring.

Ja, vermeld de geboonedatum
van uw toeslagpartner. Vermeld
als dd-nn-jjjj. Ga naat vraag le ,, rr

Nee, ga verder met vraag lf

Ja, vermeld het burgerservice- 1, l
nummer/sofinummer van uw
toeslagpartner

Nee. Zonder burgerservicenummer/sofinummer kunt u gö6n toeslag
aanvragen of wijzigen. Wilt u een burgerservicenummet/sofinummer vool
uw toeslagpariner? Stuur dan de volgende bijlagen mee:
- een kopie van het paspoort van uw toeslagpartnef
- een uittreksel van het bevolkingsregister of een woonplaatsverklaring

van uw toeslagpartnet;
- als uw toeslagpartner uw echtgenoot is, een kopie van de huwelijksakte,
- als uw toeslagpartner uw geregistreerd partner is, een kopie van het

bewüs van geregistreerd paftnerschap;
- als uw toeslagpartner uw levenspartner is, een kopie van het

samenlevingscontracL

Zorgtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Om welke toeslag gaat het?
U mag meer dan 66n hokje
aankrutsen

Wat wilt u doorgeven?
U mag meerdan 66n
hokje aankruisen

I Kindgebondenbudget(Kindertoeslagl

Adres buiten Nederland. Ga verder met vraag 2

L, Rekeningnummer buiten Nederland. Ga vetder net vraag 3

rg

Let op! Er staan ookvragen op de achterkant



2a

2b

2c

2d

Huisnummer en straat van

uwwoonadres
Postcode en plaats van uw
woonadres
Lano

Wilt u uw post van de Belastingdienst op een ander adres ontvangen?
Vermeld dan hieronder ook uw correspondentieadres

Huisnummer en straat van

uw correspondentieadres
Postcode en plaats van uw
correspondentieadres
Land2,

3a

Lees ookde toelichting bij vraag 3

IBAN-rekeningnummer

Naam rekeninghouder

BIC-code

Bankcode

Naam bank

Plaats bank

Dalum. Vemeld als
dd-mn-jjjj

Uw handtekening

Uw telefoonnummer

Scheur hetformuliet los en stuur het naat ons op.

Gebruik hiervoor voldoende postzegels. Stuur het formulier naar:
Be la sti n gd i e nstlloes Ia g en,
Posabas 2885,
640l Dt Heerlen
Nederland

3b

3c

3d

3f

Handtekening van
uw toeslagpartner


