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Bijlagen meesturen
Stuur de volgende bijlagen mee:
– een kopie van een document waaruit blijkt wat de relatie is tussen u en uw toeslagpartner:
– als u getrouwd bent: een huwelijksakte
– als u geregistreerde partners bent: een partnerschapsakte
– als u samenwoont: een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract
– een duidelijke kopie van een geldig paspoort/identiteitskaart van uw toeslagpartner
– een door de gemeente afgegeven woonplaatsverklaring voor uw toeslagpartner
Deze verklaring mag niet ouder zijn dan zes maanden. Als u allebei in het buitenland woont, moet uit de verklaring blijken
dat u op hetzelfde adres staat ingeschreven.
Let op!
– Wij accepteren alleen documenten in het Nederlands, Engels of Duits. Is uw document in een andere taal opgesteld?
Dan moet u zelf voor een vertaling zorgen.
− Vermeld op iedere bijlage uw burgerservicenummer en voeg deze bij het formulier in de envelop. Gebruik geen nietjes of paperclips.
– Wij nemen uw verzoek alleen in behandeling als u de gevraagde bijlagen meestuurt. Kunt u iets niet meesturen?
Bel dan de BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385.

Ondertekening
Datum
Vul in als dd-mm-jjjj

–

–

Uw handtekening

Handtekening
van uw toeslagpartner
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…………..………………………. r.
(miejscowo

i data)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, ni ej podpisany(a),
.……………………………………...……………………………...……………..
(imi i nazwisko mocodawcy)

działaj c w imieniu własnym udzielam niniejszym pełnomocnictwa:
……………………………………………………………………………….……
(imi i nazwisko pełnomocnika)

urodzony(a)………………………………………………………………………..
zamieszkały(a)……………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
do wyst powania w moim imieniu oraz przekazywaniu danych w sprawie:
• Rozliczenia podatkowego w kraju……………….. za rok………………
• Wnioskowania o zasiłek rodzinny w kraju………………………………
• Inne usługi:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

………………………………………….…..

czytelny podpis mocodawcy

