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Introductie
De	BelastingBespaarders
Zelf doen of samen met ons? Zeker bij de aanschaf van een woning of een 
andere impactvolle gebeurtenis blijven deze vragen komen.

Daarom is De BelastingBespaarders opgericht om in die situaties bij te 
staan met de belastingaangifte. 

Onder het motto van samen doen, maken wij de belastingaangifte 
inzichtelijk en met de tips en adviezen voor de toekomst bij minder 
impactvolle gebeurtenissen is de aangifte dan ook prima zelf te doen.

“Klanten besparen bij ons veel stress  
en tijd, maar veel belangrijker vinden wij 
dat de klant zijn aangifte begrijpt  
en niet meer hoeft te Googelen op  
het internet of in de wacht bij de 
Belastingtelefoon hoeft te staan om  
een foutloze aangifte in te kunnen 

dienen. Belasting blijft toch  
altijd iets spannends.” 

— Boy Mulder 
De BelastingBespaarders

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Wat	lees	je	in	dit	eBook?
Ben je (weer) verhuisd naar Nederland? Of ben je juist 
uit Nederland vertrokken?

Dit heeft gevolgen voor je fiscale situatie. 
De Belastingdienst zal je vragen om een 
speciale aangifte in te dienen om de 
migratie aan te geven. Dit belasting-
aangifteformulier wordt ook wel het 
M-formulier genoemd.

Zelf een M-formulier volledig en correct  
indienen kan een uitdaging zijn, omdat dit 
formulier (van meer dan 40 pagina’s) ouderwets, 
met de pen moet worden ingevuld. 

In dit eBook zullen we je alle informatie geven die 
je nodig hebt bij het indienen van het M-formulier. 

Kortom, een must-read als je naar  
of uit Nederland bent verhuisd en het 
M-formulier moet indienen.

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/formulieren/m-formulier/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Wat	is	een	M-formulier?
Het M-formulier is een belastingaangifte die je moet 
indienen over het jaar dat je vertrokken bent uit 
Nederland of verhuisd bent naar Nederland. 

Het doel van dit migratieformulier is om te verklaren dat 
je niet het hele jaar in Nederland hebt gewoond.

Volgens de Belastingdienst ben je verplicht het 
M-formulier in te dienen.

De Belastingdienst heeft namelijk informatie over jou 
nodig en met behulp van dit formulier kan je deze 
informatie aan ze geven.

Een groot voordeel is dat je in de meeste gevallen een 
belastingteruggave kan verwachten. De reden hiervan 
is dat je niet het hele jaar in Nederland hebt gewoond, 
maar wel bent belast alsof je er het hele jaar hebt 
gewoond. Dit heeft als gevolg dat je waarschijnlijk te veel 
belasting hebt betaald.

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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BSN

Geboortedatum

Nationaliteit

Partnerschap status

De exacte immigratie- of emigratiedatum

Jaaropgave

Jaaroverzicht van je vermogen

Jaaroverzicht van je hypotheek (indien van toepassing)

Bewijs van de 30% regeling (indien van toepassing)

Informatie over je vermogen en eigendom in het buitenland  
(indien van toepassing)

Benodigde 
documenten en 
informatie

Welke	informatie	heb	je	nodig	
voor	een	M-formulier?
Tijdens het invullen van het formulier zal je de 
volgende documenten/informatie nodig hebben:

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/30-regeling/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Veelgestelde	vragen

Ik kan het M-formulier niet vinden op de  
website van de Belastingdienst. Waarom is dat?

Waarom krijg ik een andere uitkomst wanneer ik het M-formulier 
invul dan wanneer ik een normale belastingaangifte doe?

Hieronder vind je een selectie van veelgestelde vragen die  
De BelastingBespaarders van klanten heeft ontvangen 
voorafgaand aan onze hulp.

Het M-formulier is niet beschikbaar om online te downloaden. Het 
M-formulier is alleen beschikbaar in een papieren versie. Heb je hem niet 
ontvangen, maar denk je dat je wel de migratie aangifte moet doen? Bel dan 
met de Belastingtelefoon (0800-0543) om een versie te ontvangen.

Als je een M-formulier moet invullen, betekent het dat je niet het hele jaar in 
Nederland hebt gewoond en dus ook niet voor het hele jaar belasting hoeft te 
betalen. Echter ben je waarschijnlijk verkeerd belast. Dit heeft als gevolg dat 
je waarschijnlijk een te hoog belastingtarief hebt betaald. Jouw werkgever 
rekent namelijk met je geschatte jaarinkomen om te bepalen hoeveel 
belasting er moet worden ingehouden. In jouw situatie heb je maar een deel 
van het jaar in Nederland gewoond, waardoor je inkomen een stukje lager is 
dan het veronderstelde jaarinkomen. Dit kan ertoe leiden dat je tegen een 
hoger tarief bent belast dan nodig.

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/belastingtelefoon
https://belastingbespaarders.nl/belastingaangifte/belastingschijven-en-tarieven/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Moet mijn partner, die niet werkt, 
ook een M-formulier indienen?

Hoe lang moet ik wachten op reactie van de 
Belastingdienst na het indienen van mijn M-formulier?

Wanneer je fiscaal partner bent, moeten jullie er allebei een indienen. Je kan 
hier nog belastingvoordeel uithalen. Als fiscaal partner mag je namelijk je 
inkomen en aftrekposten optimaal verdelen. 

Het indienen van het M-formulier resulteert in een belastingaanslag van de 
Belastingdienst. Het duurt ongeveer 3 maanden voordat jouw 
belastingaanslag wordt opgelegd.

Veelgestelde	vragen
Hieronder vind je een selectie van veelgestelde vragen die  
De BelastingBespaarders van klanten heeft ontvangen 
voorafgaand aan onze hulp.

Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://belastingbespaarders.nl/de-optimale-verdeling-voor-fiscale-partners/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Neem gerust contact met  
ons op! We helpen je graag!

n belastingbespaarders.nl

n contactformulier

n 020-2170120

Hoe	kunnen	wij	helpen?
De BelastingBespaarders kan je 
helpen met het indienen van het 
M-formulier. Sterker nog, we 
kunnen het M-formulier voor je 
indienen.

Daarnaast kunnen we het M-formulier 
zowel in het Nederlands als in het 
Engels aan je bezorgen, zodat je er 
zelf ook iets van begrijpt. Bovendien 
kunnen we het M-formulier online 
indienen en hebben daarom het 
papieren boek niet nodig.

Door samen met ons het M-formulier 
in te dienen, ben je er tevens van 
verzekerd dat alles correct en volledig 
is ingediend. Daarnaast leggen wij uit 
hoe het Nederlandse belastingstelsel 
werkt en geven wij tips en tricks voor 
jouw specifieke situatie. Dit kan van 
belang zijn voor toekomstige 
aangiften inkomsten belasting. 

Zo weet je in het vervolg precies  
hoe je de aangifte zelf foutloos kan 
indienen!

Indienen van een 
M-formulier:

1 Je bent verhuisd uit of naar 
Nederland.

2 Je hebt het M-formulier 
ontvangen in de post.

3 Je kan contact met ons opnemen.

4 Wij zullen je helpen!

5 Wij zullen een machtiging bij de 
Belastingdienst 
aanvragen en vragen 
jou voor de benodigde 
documenten. 

6 Wij stellen jouw M-formulier op in 
een online omgeving. 

7 Samen bespreken we het M-formulier 
en als je akkoord gaat, 
dienen we het 
M-formulier in.

https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
https://www.belastingbespaarders.nl/contact/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_2020
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Belastingaangifte

Erfbelasting

Schenkbelasting

M-formulier

Website:  www.belastingbespaarders.nl    
Contact:  contactformulier    
Telefoon:  020-2170120

Adres:      Muiderstraatweg 15B 
1111 PS Diemen

KvK-registratie: 73318752

Officiële partner
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Zelf doen of samen met ons?

Neem gerust  
contact met ons op!  
We helpen je graag!

international newcomers
official partner 2020

amsterdam
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