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NiNbi
De Belastingdienst geeft op verzoek van Belastingdienst/Toeslagen en het
College voor zorgverzekeringen (CVZ) inkomensgegevens over 2006 aan hun
door van mensen die in het buitenland woonachtig zijn of in het buitenland
hebben gewoond. Daarvoor is het nodig dat de Belastingdienst het niet in
Nederland belast inkomen (NiNbi) vaststelt. In deze brief ontvangt u hierover
meer informatie.
Belastingdienst Toeslagen
Belastingdienst Toeslagen keert de zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag uit.
De voorlopige berekening van deze toeslagen is gebaseerd op een schatting
van het toetsingsinkomen van de toeslaggerechtigde en eventueel de
toeslagpartner. Voor de definitieve berekening van de hoogte van de toeslag
zal het toetsingsinkomen definitief vastgesteld moeten worden. Hiervoor is het
wereldinkomen van de betrokkenen van belang.
College voor zorgverzekeringen (CVZ)
CVZ heft een bijdrage van verdragsgerechtigden (en hun gezinsleden). Deze
bijdrage is samengesteld uit een nominaal premiedeel, een pseudo AWBZ deel en een pseudo Zvw- deel. De bijdrage wordt berekend op basis van het
wereldinkomen van de verdragsgerechtigde (of de gezinsleden).
Wereldinkomen
Het wereldinkomen is het inkomen dat men in Nederland heeft plus het
inkomen dat men buiten Nederland heeft. Het is van belang om dit vast te
stellen, omdat voor beide instanties geldt dat het totale wereldinkomen de
basis is voor de berekening van de hoogte van de bijdrage en de hoogte van
een toeslag.
Doelgroep
Iemand die in het buitenland woonachtig is, of in het buitenland heeft
gewoond, ontvangt een formulier Opgaaf wereldinkomen, als over 2006 recht
bestond op een toeslag. Ook verdragsgerechtigden of gezinsleden die een
bijdrage verschuldigd waren aan het CVZ ontvangen deze opgaaf. Iedere
verdragsgerechtigde, gezinslid, toeslaggerechtigde en toeslagpartner
ontvangen een eigen opgaafformulier. Iemand die zowel een bijdrage
verschuldigd is als een toeslag ontvangt, ontvangt maar één opgaaf.
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Wat vult men op de Opgaaf wereldinkomen in?
Wat op de opgaaf wordt ingevuld, hangt af van de persoonlijke situatie.
Degene die in de aangifte inkomstenbelasting 2006 gekozen heeft voor
behandeling als binnenlandse belastingplichtige, vult alleen de voorkant
van de opgaaf in.
De belastingplichtige die in de aangifte inkomstenbelasting 2006 niet
gekozen heeft voor behandeling als binnenlands belastingplichtige, vult de
opgaaf volledig in. Zowel het inkomen uit Nederland en buiten Nederland
samen moeten worden vermeld.
Iemand die geen aangifte inkomstenbelasting 2006 doet moet de opgaaf
volledig invullen. Ook dan moet het inkomen uit Nederland en buiten
Nederland samen vermeld worden.

De opgaaf moet altijd terug naar de Belastingdienst gezonden worden. Het
retouradres en de inlevertermijn staan op de voorkant van de opgaaf.
Wordt een opgaaf niet retour gezonden, dan bepaalt de Belastingdienst de
hoogte van het wereldinkomen.
Beschikking
‘Niet in Nederland belast inkomen’ (NiNbi)

De hoogte van het inkomen wordt in een beschikking vastgelegd en aan
belanghebbende toegezonden. Tevens worden deze inkomensgegevens
aan Belastingdienst/Toeslagen en het CVZ verstrekt. Op basis van het
wereldinkomen bepaalt Belastingdienst/Toeslagen de definitieve hoogte
van de toeslagen. Het CVZ bepaalt hiermee de definitieve hoogte van de
bijdrage. Hierover ontvangt men van deze instanties apart bericht.
Bezwaar tegen beschikking
‘Niet in Nederland belast inkomen’ (NiNbi)
Als men het niet eens bent met het bedrag van het vastgestelde ‘Niet in
Nederland belast inkomen’ dat op de beschikking staat, kan hiertegen
bezwaar worden gemaakt.
Verzending opgaafformulier
Bij deze brief treft u aan een Opgaaf Wereldinkomen met invulinstructie en
bijsluiter. In ontwikkeling zijn aanvullende toelichtingen die via de
belastingdienstsite gedownload kunnen worden. Deze zullen ook te bestellen
zijn via de Belastingtelefoon Buitenland. De verzending van de Opgaven
wereldinkomen vindt plaats vanaf 22 februari 2007.
Uitstel voor het terugsturen van de opgaaf.
Verlenging van de inlevertermijn is mogelijk. Dit kan schriftelijk worden
aangevraagd. Als iemand uitstel vraagt voor zowel de aangifte
Inkomstenbelasting als voor de Opgaaf wereldinkomen, moet dit voor beide
formulieren apart worden aangevraagd.
Organisatie
Bij de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland zal een aparte afdeling
worden ingericht voor het NiNbi-proces. Momenteel is de projectgroep NiNbi
ermee belast dit proces vorm te geven. De projectgroep wil algemene
informatie verstrekken aan afdelingen en instanties die direct met deze nieuwe
werkstroom in aanraking komen. Ook in de toekomst zijn wij voornemens om
deze partijen op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht
worden aan verzenddata van biljetten, aanmaningen, inhoud formulieren etc.

Correspondentie
Uitsluitend voor NiNbi is onderstaand adres in gebruik genomen. Alle
correspondentie kan gericht worden aan:
Belastingdienst
Postbus 2546
6401 DA Heerlen
Nederland
Belastingtelefoon Buitenland
Algemene informatie en vragen over NiNbi worden beantwoord door de
Belastingtelefoon Buitenland. Bereikbaar via +31 55 538 53 85, op
maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie
Meer informatie over toeslagen vindt u op www.toeslagen.nl.
Meer informatie over de premievervangende bijdrage vindt u op www.cvz.nl

