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ADMINISTRATIE DER BELASTINGEN k.rJ .

,

N.B. Onderstaande verklaring geldt slechts voor één maand nà haar dagtekening

.,De Inspecteur der belastingen te ,...".".,",.,." ,., ,.,.,.,.,... ,..,., ,',."..,..,.".,..., ,...,., """"."."""""""'..""..'.""""'."'.."., " ,."",;

Gezien een verzoek van : : geboren op , , """'.."." '.' ' '..."..' ..'...'..'."""""""""'..'.".'."."".""'.''."'.."""""""""""".".""""""..'.'" ,'.' ,..",

v-.-onende te '.' , '.".'...' ".'..'... :

:
1
i
~!

Verklaart bij deze:

I* dat tegen de afgifte aan genoemde belastingplichtige van een paspoort zijnerzijds geen bezwaar wordt
gemaakt, in aanmerking nemende dat (slechts één van de onderdelen a of b doorhalen): .r.

a. belastingplichtige slechts het voornemen heeft het Rijk voor korte tijd te verlaten en er, volgens zijn

-verklaring, geen sprake is van blijvende vestiging in het buitenland. .;
, !

b. belastingplichtige het voornemen heeft het Rijk voorgoed te verlaten.

n- dat zijnerzijds geen bezwaar bestaat tegen uitvoer van de verhuisboedel van genoemde persoon: J

~

...: , , ,.., ""',., ,..,.", ,."",,,.",." ,., ,.,.,195... .:

De Inspecteur der belastingen,

.

*) Doorhalen hetgeen niet van toepassing ii:

Exemplaar voor belanghebbende.



ADMINISTRATIE DER BmS~~ k, Sj""'" I.
INKOMSTENBELASTING, belast~gj~ 19 belastmgtudvak , VERMOGENSBELASTING, belaBtingjaar 19 ,

De Inspecteur der belastingen te ,.." ,.., ,..,.., ,.., "'.' ' ' '..' ' Gezien een verzoek van .

geboren

wonende te

Verklaart bij deze, met betrekking tot het bovpngenoemde belastingjaar (belastingtijdvak):

a. dat aan genoemde belastingplichtige geen aanslag is opgelegd in de '.,., , , ,..."..., " belasting en dat hem oo~ geen primitieve aanslag in die belasting(en) zal worden opgelegd;

dat belastingplichtige evenwel werknemer is in de zin van het Besluit op de Loonbelasting 1940 en dat hij in het boven-

genoemde jaar volgens de ter inspectie berustende loonbelastingkaart(en) een loon heeft genoten van! ;

b. dat genoemde belaBtingplichtige is aangeslagen in de inkomstenbelasting naar een zuiver inkomen van! -,.

terwijl hij is gerangschikt in groep Vlm de belastingtabel met aanspraak op kinderaftrek voor

kinderen;

c. dat genoemde belastingplichtige is aangeslagen in de vermogensbela8ting naar een zuiver vermogen van! ;

dat voor de heffing van deze belasting vermogensbestanddelen van de echtgenote van de belastingplichtige zijn beschouwd

als vermogensbestanddelen van de belaBtingplichtige;

d. dat -buiten aanmerking gelaten de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting -het totaal van het door genoemde

b I . li h . huldi d inkomstenbelasting
b I tin ( d I b I . b f J e astmgp c tlge verso g e wegens

I b las .1 ) en vermogens e as g wat e aatste e astmg etre t
oon e tmg

met inbegrip Vlm het door zijn/haar echtgeno(o)t(e) verschuldigde, indien hij/zij niet van tafel en bed gescheiden is)

bedraagt J na afronding naar beneden tot op een eve~ aantal guldens;

e. dat geen reclametermijn of beroepstermijn meer lopende is.

, , 195 De Inspecteur,

.
1) Bij de verklariDg, bedoeld onder d, wordt het wo~rd "loonbelasting" doorgehaald, behalve indien de belastingplichtige of zijn
echtgenote bekend is als werknemer en daarbij niet in de inkomstenbelasting wordt aangeslagen (art. 54 Besluit l.B.),

Exe~plaar voor belanghebbende.

(§ 163'.'Aig. blStr.)
Inkomstenbelasting no
if> 1950 -13258
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~:ii';::~,hrzoekt in:vc~rpand met de voorgeno~en..."erhuizing naa~ het buitenland, aan. hem :(haar) een uitvoer;- ~.~~~
': .~' deviezenvèirgunning te verlenen voor,een verhuisboed~l. :-~5~

1,';1.:', , ..'i;'~;
~" ", De o,p bi~gevoegde lijst(en) vermelde g~ederen voldo~n a~n de volgende vereisten:. ;}rJ; 

a. De. goed~ren behoren tot de verhuIsboedel en ZIJn met met h~t oog op d-e ov~rbrengIng naar ~et ;;'~i~
' buItenland aangeschaft of aan de boedel toegevoegd -ook met ten behoeve van derden -; ~~~

b. De goederen blijven in het buitenland deel uitmaken van de inboedel; :~~,~
~ c. De ver~uisbo~del ~estaat alleen uit gebruikte goederen. (Voor naar Indonesië vertrekkende personen "-,'c;;::-',c'1!*

" geldt dIt vereIste met.) :"':~~~:,
,"c,

".';è'
De totale waarde van de verhuisboedel bedraagt. f : :...:;;:.;',~::i'

.'. '.,: Onder de inboedel zijn begrepen: ';";1~~c

Kunstschatten (schilderijen, gravuren, etsen, tekeningen, beeldhouwwerk, antiek porcelein., .:,.,';,c-
en aardewerk, perzische tapijten, antieke meubelen, antieke gebruiksvoorwerpen, e.d.); .' .~'";i~!~i.;',
waarde f"..."""'...'.""""""'."::'.: ;...t,~;,
Goederen voor dagelijks gebruik, vervaardigd van edel metaal (bijv. tafelzilver, zilveren .-:;:~i:
gebruiksvoorwerpen, e.a.); waarde. f ., , ;5: '
Andere voorwerpen yan goud of andere edele metalen, resp. met edelstenen, juwelen, ::;/; ,
e.d.;waarde.. f ,c~..'." :..:"'!';"!,"

Hierbij worden overgelegd: .~!
,~

te. Een lijst in tweevoud, vermeldende de goederen per kist en/of per koffer met opgaaf van de waarde. .,...:'t f
Beide lijsten ondertekend; ~.."tl

2e. Een (voorlopig) bewijs van afschrijving van de gemeente van inwoning; :tI

{ 3e. Een verklaring, afg~geven door de Inspecteur der Belastingen over de woonplaats, dat aan alle fiscale :~~

.verplichtingen hier te lande is voldaan; (Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één maand). ';'~

4e. Een.!ngevuld Statistiekformulier I (geel model) verkrijgbaar bij de Ontvanger der Invoerrechtenenlof .;?tfÁ

AccIjnzen; ::,?t;
,'.

Se. Een verklaring door of namens de Ned. Bank te Amsterdam, dat uit het oogpunt van deviezencontróle .~Sf: J
e:tegen de voorgenomen emigratie geen bezwaren bestaan (in het algemeen niet vereist voor naar Indo- : çi

nesië, d~ Ned. Antillen en Suriname vertrekkende personen). Verklaring genummerd: ." ", , ;.;,;}~
-'c.;t

Aldus naar waarheid, .'.. :c:;

te ,.: ,., , , de ..., ;::-:',;
.(Handtekening) è~'!?:1

Aan de Heer INSPECTEUR. ...",:t~

;der Inv. & Acc. ! .: C";~i
te AMERSFOORT, ; ~;~

Utrechtseweg 125 (Telef. K 3490/5614),...;~
"~,..,~

"~~':iiDe Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Amersfoort verleent aan ,.:~
bovenvermelde persoon voor bovenbedoelde goederen: ".:~J

",**No. ".."~~
Uitvoer/deviezenvergunning. .,."~ .

.-"';'/\,1 '

AMERSFOORT de ,;~""~:.~De Inspecte~r der Inv. &. Acc., ., ,-;;~~

,"; ,"
N. .ftekening voor uitvoer terug ...}';,~
te zenden a.n Inspectie der Inv. ,;,,:tj~

.' ""& Acc. te Amersfoort. .~.,,~~
c,;"~..

.~~;

~~:~~,M.d.1 ,. A. 27 1 -


