
 

 

Form Netherlands-Direct Investor Company-Credit  

 
 

United Kingdom/Netherlands Double Taxation Convention (SI 1980 Number 1961 & Protocols) 
Claim to payment of United Kingdom tax credit 
 

This form is for use by a Netherlands company receiving DIVIDENDS from a UK company, where the Netherlands 
company either alone or together with one or more associated companies controls, directly or indirectly, at least 
10 per cent of the voting stock of the UK company paying the dividends.  

• Please complete both the English and Dutch language versions of this form.  Use the Guidance Notes for form  
Netherlands-Direct Investor Company-Credit to help you.  The Dutch language form is a direct translation from the English 
language form.   

• Give ALL the information asked for in the form and Guidance Notes and attach supporting documents as requested.   
• If you need more room, attach a separate sheet.  Remember to sign the declaration in Part E, giving details of the capacity in 

which you sign. 
• See Guidance Note 5 about where to send the completed form.  
Note: In making this claim, you are consenting to the tax authorities (de Belastingdienst) of the Netherlands certifying to the  
HM Revenue & Customs that the Netherlands company is resident in the Netherlands for the purposes of Netherlands tax.  
See Guidance Note 3. 
 

If you need help with this form, please write to HM Revenue & Customs, LBS DT Treaty Team, Barkley House,  
Castle Meadow Road, Nottingham, England NG2 1BA.  
Phone: + 44 115 974 0897 if calling from outside the UK,  or 0115 974 0897  if calling from the UK. 
 

Part A  Details of the Netherlands company and tax adviser (if any) 
 
Full name of the Netherlands company 
 

________________________________________________ 

Full registered address (do not use ‘care of’ address) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Telephone number _______________________________ 

Fax number _____________________________________ 

Reference (if any) 

 
Details of tax adviser (if any) or other authorised person 
whom HM Revenue & Customs may contact about the 
information given on this form.  See Guidance Note 6. 

Name and address of adviser etc. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Telephone number _______________________________ 

Fax number _____________________________________ 

Reference (if any) or contact name 

 

Please give 
• the company’s Netherlands tax reference, 
• the address of the tax office in the Netherlands where the 

company’s latest tax return was sent, and 
• the date on which it was sent. 

 

 
If the company files a consolidated tax return in the Netherlands, please give: 
• the name of the parent company, and 
• its Netherlands tax reference number. 
 

 

 

For use by the Netherlands tax authorities (de Belastingdienst) 
 

Please sign and affix your official stamp and then send the English language form to HM Revenue & Customs,  
LBS DT Treaty Team, Barkley House, Castle Meadow Road, Nottingham, England NG2 1BA. 
Keep the Dutch language copy for your records. 
 
I certify that______________________________________________________  Official Stamp 
is resident in the Netherlands for the purpose of Netherlands tax. 
 
 
Signature __________________________________            Date ________________ 
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Part 2   Questions about the Netherlands company 

 

 
Please answer the following questions about the Netherlands company.  
 

     “ ” where appropriate 

1 Is it a company created or organised in or under the laws of the Netherlands? 
 
 

Yes    No   

2 Where is the company’s business managed and controlled? 
 
 
 
 
 

 

3 Is the company engaged in any trade or business, or does it perform independent 
personal services, from a permanent establishment or fixed base situated in the  

 United Kingdom? 

 If “YES”, give full details on a separate sheet, including the name and reference 
number of the UK tax office dealing with the permanent establishment or fixed base. 

 

Yes    No    

4  Does the company either alone or together with one or more associated companies 
control directly or indirectly at least 10% of the voting power in the company(ies) 
paying the dividend(s)? 

 
 Note: For this purpose two companies are deemed to be associated if one controls 
 directly or indirectly more than 50% of the voting power in the other company or a 
 third company controls more than 50% of the voting power in both of them. 
 
 

Yes    No    

5   Does the company own 10% or more of the class of shares in the UK company 
paying the dividends?  

 
If ‘Yes’, please give the date of acquisition of the shares. 
 
 

Yes    No    

Yes    No   6 Are the shares of the Netherlands company officially quoted on a  
Netherlands stock exchange? 

 
If ‘No’, please give the following information on a separate sheet: (see Guidance Note 5) 
 
(a) particulars of the issued shares and whether the shares carry full voting  

and dividend rights 
 

(b) the name, address and shareholding of each beneficial owner of the shares. 
 
(c) if appropriate please supply a chart showing the full group structure and the 

claimant company’s position therein. 
 

 

  

7     On what date does the company’s accounting period end each year? 
 
If, exceptionally, a different year end date applies to the income shown in  
Part C of this form, give full details below.  Attach a separate sheet if you need more 
room. 
 
 
 
 
 

day     month  year 
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Part C  Details of dividend(s) on which payment of tax credit is claimed 
 
Please enter full details of the dividend(s) below.  If you are attaching a schedule of the dividends, show the total amounts 
in the Totals boxes X and Y below.   
 

Amount of  
dividend paid 

Amount of tax credit, 
as shown on the 

tax credit certificate(s) 

Due date 
of dividend 
 
 

Amount and description of shares.   
Enter  
• the number and nominal amount of the shares  
• the full name and address of the UK company 

paying the dividend 
 

£ 
 
£ 

    

 

Totals X   Y  

 

Does the Netherlands company suffer tax in the Netherlands on the dividends  
you have shown above? 

 Please ‘ ’  
Yes     No   

 
Please see overleaf for Parts D and E. 

 
For official use by HM Revenue & Customs 

 
           Amount paid: 
 
Examined _________________________________________________  £ _______________________:____ 
 
 
Authorised __________________________________________________   HMRC date stamp 
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Part D  Calculating the tax credit payable to the Netherlands company (the ‘amount payable’) 
 
Please use this part of the form to calculate the amount payable.  There is an example in Guidance Note 6.   
However, if you wish the HM Revenue & Customs to calculate the amount payable you may go direct to Part E. 
 

Enter in box 1 the amount of UK dividend paid (total from column (a) in Part C) 1 £ 

 

Enter in box 2 the UK tax credit (total from column (b) in Part C) 2 £  

 

Calculate one-half of the tax credit (at box 2) and enter the result in box 3 3 £ 

 

Add the amount in box 1 to the amount in box 3 and enter the result in box 4 4 £ 

 

Enter in box 5 the one-half tax credit (from box 3)  5 £ 

 

Calculate 5% of the amount in box 4 and enter the result in box 6 6 £ 

 
Subtract the amount in box 6 from the amount in box 5 and enter the result in box 7.  
Please also enter this amount in the declaration in Part E. 7 £ 

 
 

 

Part E  Declaration  
• The company is beneficially entitled to the dividends included in 

this claim.  

• The information I have given in this claim is correct and 
complete to the best of my knowledge and belief. 

• On behalf of the company I claim payment of 
‘ ‘  as appropriate 

 the amount shown in box 7 of Part D above 
 (please enter this amount again below) 

   
   £ 

 
or 

 the amount to be calculated by the HM Revenue & Customs 
 as due to the company. 
 

Signature             Date  
 

 
Print name here in Capitals 
 
 
 
 
Please say in what capacity you are signing 
 

 

 

Please send the payment  
‘ ‘  as appropriate 

 direct to the Netherlands company 

 to the company’s bank/agent. 
(Enter name and full postal address of 
bank/agent below.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Account/reference number 
 
 
 
 UK bank sort code 
 
 

 
© Crown copyright 2010 
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Guidance Notes for form Netherlands-Direct Investor Company-Credit 
 
Use these Notes to help you complete form Netherlands-Direct Investor Company-Credit.  If you need further information, 
please contact HM Revenue & Customs.  Our address, telephone and fax numbers are in Note 7.  
 
1. Payment of UK tax credit to Netherlands resident direct investor companies 
 

A direct investor company is one that either alone or together with one or more associated companies controls, 
directly or indirectly, at least 10 per cent of the voting stock of the UK company paying the dividend.  

The United Kingdom/Netherlands Double Taxation Convention provides an entitlement to a tax credit to Netherlands 
resident direct investor companies equal to half the tax credit to which a UK resident individual would be entitled and 
for payment of the excess of that tax credit over its UK tax liability.  The UK tax liability is 5% of the aggregate of the 
dividend and the direct investor’s tax credit. 

 

2. Purpose of form Netherlands-Direct Investor Company-Credit 
 

Form Netherlands-Direct Investor Company-Credit enables a direct investor company to claim payment of the  
tax credit relief due under the UK/Netherlands Double Taxation Convention as described in Note 1 above. 
 

3. Who can complete the form 
 

A responsible officer of the Netherlands company.  An agent (e.g. tax adviser), “custodian” or other duly authorised 
person acting with the authority of the company may also complete and sign the declaration on the company’s behalf. 

 

4. Evidence of residence in the Netherlands and where to send the completed form 
 
It is a condition of payment of UK tax credit under the terms of the United Kingdom/ Netherlands  
Double Taxation Convention that the beneficial owner of the dividends is resident in the Netherlands. 
 
Where the Netherlands company’s shares are not quoted on a Netherlands Stock Exchange there is a further 
condition for the payment of tax credit that it has to show that it is not controlled by a person or two or more 
associated persons who or any of whom would not have been entitled to payment of the tax credit had he been the 
beneficial owner of the dividend. 
 
First claims 
If this is the Netherlands company’s first claim, please send the completed form Netherlands-Direct Investor 
Company-Credit to the Netherlands tax office (de Belastingdienst) for the district in which the company is resident. 
The Netherlands tax office will give their certificate of residence and send the form to the United Kingdom  
HM Revenue & Customs. 
 
Second and subsequent claims 
If the company has made a previous claim on form Netherlands-Direct Investor Company-Credit (or form 
Netherlands-Company-Credit), send the completed claim direct to HM Revenue & Customs, LBS DT Treaty Team, 
Barkley House, Castle Meadow Road, Nottingham, England NG2 1BA. 

NOTE
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6. How to  
5. How to calculate the amount payable to the Netherlands company 

 
If you wish to calculate the amount payable to the company, follow the guidance in Part D of the form, entering the 
appropriate amounts in the boxes provided.  The amounts of dividend paid and tax credit can be found on the tax 
credit certificate issued by the UK company paying the dividend.  There is an example calculation below for a 
dividend of £1,000,000. 

 

Enter in box 1 the amount of UK dividend paid (total from column (a) in Part C) 1 £1,000,000.00 

 

Enter in box 2 the UK tax credit (total from column (b) in Part C) 2 £ 111,111.11  

 

Calculate one-half of the tax credit (at box 2) and enter the result in box 3 3 £   55,555.55 

 

Add the amount in box 1 to the amount in box 3 and enter the result in box 4 4  £1,055,555.55 

 

Enter in box 5 the one-half tax credit (from box 3) 5  £   55,555.55 

 

Calculate 5% of the amount in box 4 and enter the result in box 6 6 £   52,777.77 

 
Subtract the amount in box 6 from the amount in box 5 and enter the result in box 7.  
This is the amount payable. 7  £   2,777.78 

 
If you prefer, the HM Revenue & Customs will calculate this amount. 

 
 

6. Confidentiality 
 
All the information that you provide to HM Revenue & Customs is confidential.  HM Revenue & Customs can therefore 
only discuss the tax affairs of the company etc. with  
• an officer of the company and/or  
• any agent (e.g. tax adviser) who is nominated by the company. 
If you wish us to take up any enquiries about your claim with your tax adviser therefore you should provide the 
relevant details in the box provided in the form Netherlands-Direct Investor Company-Credit. 

 
 

7. Further information 
 
If you need further information, please  

• write to HM Revenue & Customs, LBS DT Treaty Team, Barkley House, Castle Meadow Road, Nottingham, 
England NG2 1BD 

 
• or phone HM Revenue & Customs, LBS DT Treaty Team.  Our phone number is  

+ 44 115 974 0897 if calling from outside the UK,  or  0115 974 0897 if calling from the UK 

Our fax number is  + 44 115 974 0666 from outside the UK, or   0115 974 0666 from the UK. 

When contacting us, please quote the company’s UK reference number, if it has one (for example ‘01/A/123456’). 
 
 
 
These notes are for guidance only and reflect the UK tax position at the time of writing.  They do not affect any rights of appeal. 
 
October 2010           © Crown copyright 2010 With
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Formulier Nederland-Directebeleggersonderneming-Tegoed 
 
 

 

Verenigd Koninkrijk/Nederland Conventie m.b.t. voorkoming van dubbele belasting  
(SI 1980 Number 1961 & Protocols) 
Verzoek om uitbetaling van belastingteruggave door het Verenigd Koninkrijk 
 
Dit formulier is bestemd voor gebruik door een Nederlandse onderneming die DIVIDENDEN ontvangt van een VK-
onderneming, waarin de Nederlandse onderneming, alleen of samen met één of meer aangesloten ondernemingen,  direct of 
indirect, in het bezit is van tenminste 10% van de aandelen met stemrecht in de VK-onderneming die de dividenden uitkeert.  

• Vul a.u.b. zowel de Engels- als de Nederlandstalige versie van dit formulier in.  Raadpleeg Toelichting voor het formulier 
Nederland-Directe beleggersonderneming-Tegoed voor advies.  Het Nederlandstalige formulier is een directe vertaling van het 
Engelstalige formulier.   

• Geef ALLE in het formulier en de Toelichting gevraagde informatie en voeg de vereiste bijbehorende documenten bij.   
• Voeg een extra blad toe als u meer ruimte nodig heeft.  Vergeet niet de aangifte in Deel E te ondertekenen en vermeld in welke 

capaciteit u tekent. 
• Zie Toelichting 5 m.b.t. waarheen u het ingevulde formulier moet sturen.  
N.B.: Door het indienen van dit verzoek, valt u onder de Nederlandse belastingdienst en verklaart u aan de HM Revenue & 
Customsvan het VK dat de Nederlandse onderneming met betrekking tot de Nederlandse belasting is gevestigd in Nederland. Zie 
Toelichting 3. 
Wanneer u hulp nodig hebt met dit formulier kunt u schrijven naar HM Revenue & Customs, LBS DT Treaty Team, Barkley House, 
Castle Meadow Road, Nottingham, Engeland NG2 1BA.   
Ons nummer is + 44 115 974 0897 indien u van buiten het VK belt of  0115 974 0897 indien u binnen het VK belt. 
 

Deel A   Bijzonderheden van de Nederlandse onderneming en de belastingadviseur  
   (indien van toepassing) 
 
Volledige naam van de Nederlandse onderneming 
 

________________________________________________ 

Volledig officieel adres (geen ‘ter attentie van’ adres 
gebruiken) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Telefoonnummer ________________________________ 

Faxnummer _____________________________________ 

Referentie (indien van toepassing) 

 
Bijzonderheden over uw belastingadviseur (indien van 
toepassing) of ander bevoegd persoon, met wie het  
HM Revenue & Customs contact kan opnemen voor 
vragen over de in dit formulier gegeven informatie.   
Zie Toelichting 6. 

Naam en adres van adviseur enz. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Telefoonnummer ________________________________ 

Faxnummer _____________________________________ 

Referentie (indien van toepassing) of naam van contact 
Vul in 
• de Nederlandse belastingreferentie van de onderneming, 
• het adres van het belastingkantoor in Nederland waarnaar de 

meest recente aangifte van de onderneming werd gestuurd 
en 

• de datum waarop deze werd verzonden. 

 

Vermeld, indien de onderneming in Nederland een geconsolideerde aangifte indient:  
• de naam van de moedermaatschappij en 
• het Nederlandse belastingreferentienummer. 

 

 
Voor gebruik door de Nederlandse belastingdienst 

Teken het formulier in de Engelse taal en voorzie het van uw stempel en stuur het dan naar HM Revenue & Customs,  
LBS DT Treaty Team, Barkley House, Castle Meadow Road, Nottingham, Engeland NG2 1BA.  
Bewaar het Nederlandse exemplaar voor uw dossier. 
 
Ik verklaar dat  _________________________________________________________          Officieel stempel 
ingezetene is van Nederland m.b.t. de Nederlandse belasting. 
 
 
Handtekening __________________________________     Datum ________________ 
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Deel 2   Vragen over de Nederlandse onderneming 

 

 
Wij verzoeken u de volgende vragen over de Nederlandse onderneming te 

beantwoorden.  
 

     “ “ waar van toepassing 

1 Is het een onderneming opgericht of  
georganiseerd in, of onder, de Nederlandse wetgeving? 
 
 

Ja    Nee   

2 Waar worden de zaken van de onderneming beheerd en bestuurd? 
 
 
 
 
 

 

3 Houdt de onderneming zich bezig met enige handel of zaken, of verleent zij 
onafhankelijke persoonlijke services, vanuit een permanente vestiging of vaste 
basis gevestigd in het Verenigd Koninkrijk? 

 Vermeld bij ‘JA’ de volledige gegevens op een afzonderlijk blad, inclusief de naam en 
het referentienummer van het belastingkantoor in het VK waaronder de permanente 
vestiging of de vaste basis valt. 

 

Ja    Nee   

4 Is de onderneming, alleen of samen met één of meer aangesloten ondernemingen 
direct of indirect in het bezit van tenminste 10% van het stemrecht in de 
onderneming(en) die het(de) dividend(en) uitkeert? 

 
 N.B.: Voor dit doel worden twee ondernemingen geacht aangesloten te zijn wanneer 
de een, direct of indirect meer dan 50% van het stemrecht in de andere onderneming in 
handen heeft of een derde onderneming meer dan 50% van het stemrecht in de beide 
ondernemingen in handen heeft. 
 
 

Ja    Nee   

5 Bezit de onderneming 10% of meer van de klasse van aandelen in de VK-
onderneming die de dividenden betaalt?  

 
Indien ‘Ja’, vermeld de datum van aankoop van de aandelen. 
 

Ja    Nee   

Ja    Nee   6 Zijn de aandelen van de Nederlandse onderneming officieel genoteerd bij een 
Nederlandse beurs? 

 
Indien ‘Nee’, geef de volgende informatie op een afzonderlijk blad: (zie Toelichting 5.) 
 
(d) bijzonderheden over de uitgegeven aandelen en of de aandelen volledige stem- en 

dividendrechten dragen 
(e) de naam, het adres en aandelenbezit van elke begunstigde eigenaar van de 

aandelen. 
(f) verschaf waar van toepassing een tabel waarin de volledige groepsstructuur en de 

positie van de onderneming die het verzoek indient daarin duidelijk wordt 
 

 

  
7      Op welke datum eindigt het financiële jaar van de onderneming elk jaar? 
 
Indien, bij uitzondering, een andere einddatum voor het jaar betrekking heeft op het in 
Deel C van dit formulier aangegeven inkomen, geef dan hieronder de volledige 
bijzonderheden.  Voeg een afzonderlijk blad toe wanneer u meer ruimte nodig heeft. 
 
 
 
 
 

dag     maand  jaar 
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Deel C Bijzonderheden over dividend(en waarover betaling van belastingvermindering  
Vermeld hieronder de volledige bijzonderheden van dividend(en).  Indien u een schema van de dividenden toevoegt, toon 
dan de totale bedragen in de onderstaande Totalen-vakken X and Y.   
 

Totaal 
uitgekeerd dividend 

Totaal 
belastingvermindering, 
als getoond op het (de) 

belastingvermin-
deringscertificaat 

(certificaten) 

Vervaldatum 
van dividend 
 
 

Aantal en beschrijving van aandelen.   
Vul in 
• het aantal en de nominale waarde van de aandelen  
• de volledige naam en het adres van de  

VK-onderneming die het dividend betaalt 

£ £ 
    

 

Totalen X   Y  

 

Wordt de Nederlandse onderneming voor de door u hierboven aangegeven 
dividenden in Nederland belast? 

    kruis aan  “ “   
Ja     Nee   

 
Zie ommezijde voor Deel D en E. 

 
Voor officieel gebruik door de HM Revenue & Customs 

 
           Amount paid: 
 
Examined  _______________________________________________  £ _______________________:____ 
 
 
Authorised  _______________________________________________   HMRC date stamp 
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Deel D    Berekening van het aan de Nederlandse onderneming uit te betalen belastingtegoed ((het ‘tegoed’) 
 
Gebruik dit deel van het formulier voor het berekenen van het te betalen bedrag.  U vindt een voorbeeld in Toelichting 6.   
Indien u het uit te keren bedrag echter door het HM Revenue & Customs wilt laten berekenen kunt u direct naar Deel E 
gaan. 
 

Vul in vak 1 het betaalde bedrag aan VK-dividend in (totaal van kolom (a) in Deel C) 1 £ 

 

Vul in vak 2 de VK-belastingvermindering (totaal van kolom (b) in Deel C) in 2 £  

 

Bereken de ene helft van de belastingvermindering (in vak 2) en vul het resultaat in in vak 3 3 £ 
 

Voeg het bedrag in vak 1 toe aan het bedrag in vak 3 en vul het resultaat in in vak 4 4 £ 
 

Vul in vak 5 de ene helft van de belastingvermindering in (uit vak 3)  5 £ 

 

Bereken 5% van het bedrag in vak 4 en vul het resultaat in in vak 6 6 £ 

 
Trek het bedrag in vak 6 af van het bedrag in vak 5 en vul het resultaat in in vak 7. 
Vul dit bedrag ook in in de aangifte in Deel E. 7 £ 
 

 

Deel E    Aangifte 

• De onderneming heeft als begunstigde recht op de in dit 
verzoek opgenomen dividenden.  

• De door mij in dit verzoek gegeven informatie is naar mijn 
beste weten correct en volledig. 

• Namens de onderneming verzoek ik om uitbetaling van 
‘ ‘ waar van toepassing 

    Het in bovenstaand va  7 vermelde bedrag 
 (vul het bedrag hieronder nogmaals in) 

   
   £ 

 
of 

 het door het HM Revenue & Customs te berekenen bedrag 
 als verschuldigd aan de onderneming. 
 
 

Handtekening             Datum 

 
Schrijf hier de naam in blokletters 
 
 
 
Vermeld in welke capaciteit u tekent 

 

 

Maak het bedrag 
‘ ‘ waar van toepassing 

 rechtstreeks over aan de Nederlandse 
onderneming 

 naar bank/agent van de onderneming.  
(Vul hieronder naam en volledig postadres van 
bank/agent in.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rekening-/referentienummer: 
 
 
 
 
 UK bank sort code: 
 
 

 
© Crown Copyright 2010 
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Toelichting voor formulier voor Nederland-Directe beleggersonderneming-Tegoed 

 
Gebruik deze toelichting als hulpmiddel bij het invullen van het formulier Nederland-Directe beleggersonderneming-
Tegoed.  Wanneer u verdere informatie nodig heeft kunt u contact opnemen met  
HM Revenue & Customs.  Ons adres, de telefoon- en faxnummers staan in Toelichting 7.  
 
1. Betaling van VK-belastingvermindering aan in Nederland gevestigde directe 
beleggersondernemingen 
 

Een directe beleggersonderneming is een onderneming die alleen of samen met één of meer aangesloten 
ondernemingen, direct of indirect, in het bezit is van tenminste 10% van de aandelen met stemrecht van de VK-
onderneming die het dividend uitkeert.  

De Verenigd Koninkrijk/Nederland Conventie m.b.t. voorkoming van dubbele belasting geeft recht op een 
belastingtegoed aan in Nederland gevestigde directe beleggersondernemingen dat overeenkomt met de helft van 
het belastingtegoed waarop een in het VK gevestigde persoon recht zou hebben en op betaling van het teveel van 
dat belastingtegoed  over de in het VK verschuldigde belasting.  De in het VK verschuldigde belasting is 5% van het 
totaal aan dividend en de  belastingvermindering van de directe belegger. 
 

2. Doel van het formulier Nederland-Directe beleggersonderneming-Tegoed 
 

Met het formulier Nederland-Directe beleggersonderneming-Tegoed kan een directe beleggersonderneming 
verzoeken om betaling van het belastingtegoed m.b.t. vrijstelling onder de VK/Nederland Conventie m.b.t. 
voorkoming van dubbele belasting in de bovenstaande Toelichting 1. 
 

3. Door wie kan het formulier worden ingevuld 
 

Een verantwoordelijke functionaris van de Nederlandse onderneming. Een agent (bijv. belastingadviseur), “beheerder” 
of ander naar behoren geautoriseerd persoon die optreedt met de bevoegdheid van de onderneming kan ook namens 
de onderneming invullen en tekenen. 

 
 

4. Bewijs van vestiging in Nederland en waar het ingevulde formulier naar toe gestuurd  
   moet worden 

 
Voorwaarde voor betaling van VK-belastingtegoed onder de voorschriften van de Verenigd Koninkrijk/Nederland 
Conventie m.b.t. voorkoming van dubbele belasting is dat de economische eigenaar van de inkomsten is gevestigd 
in Nederland. 
 
Wanneer de aandelen van de Nederlandse onderneming niet zijn genoteerd aan een Nederlandse beurs, is een 
extra voorwaarde voor betaling van belastingtegoed, dat zij moet aantonen dat zij niet wordt beheerd door een 
persoon of twee of meer aangesloten personen, die van wie geen van hen recht zou hebben op betaling van het 
belastingtegoed wanneer hij de economische eigenaar zou zijn van het dividend. 
 
Eerste verzoeken 
Indien dit het eerste bezoek is van de Nederlandse onderneming, stuur het ingevulde formulier Nederland-Directe 
beleggersonderneming-Tegoed dan naar de Nederlandse Belastingdienst voor het district waarin de onderneming is 
gevestigd. De Nederlandse belastingdienst zal hun certificaat van vestiging afgeven en het formulier opsturen naar 
de HM Revenue & Customs. 
 
Tweede en volgende verzoeken 
Indien de onderneming al eerder een verzoek heeft ingediend op formulier Nederland-Directe 
beleggersonderneming-Tegoed (of formulier Nederland/Onderneming/Tegoed), stuur het ingevulde verzoek dan 
direct naar HM Revenue & Customs, LBS DT Treaty Team, Barkley House, Castle Meadow Road, Nottingham, 
Engeland NG2 1BA. 
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N.B.6. Berekenen 
5. Berekening van het aan de Nederlandse onderneming te betalen bedrag 

 
Wanneer u het aan de onderneming te betalen bedrag wilt berekenen, volg dan de richtlijnen in Deel D van het 
formulier en vul de correcte bedragen in in de daarvoor bestemde vakken.  De bedragen van uitgekeerd dividend 
en belastingtegoed zijn te vinden in het door de VK-onderneming die het dividend uitkeert verstrekte 
belastingverminderingscertificaat.  Hieronder wordt een voorbeeldberekening gegeven voor een dividend van  
£1.000.000. 

 

Vul in vak 1 het betaalde bedrag aan VK-dividend in (totaal van kolom (a) in Deel C) 1 £1.000.000,00 

 

Vul in vak 2 het VK-belastingtegoed (totaal  van kolom (b) in Deel C) in 2 £ 111.111,11 
 

 

Bereken de ene helft van het belastingtegoed (in vak 2) en vul het resultaat in in box 3 3 £   55.555,55 
 

Voeg het bedrag in vak 1 toe aan het bedrag in vak 3 en vul het resultaat in in vak 4 4  £1.055.555,55 
 

Vul in vak 5 de ene helft van het belastingtegoed in (uit vak 3)  5  £   55.555,55 

 

Bereken 5% van het bedrag in vak 4 en vul het resultaat in in vak 6 6 £   52.777,77 

 
Trek het bedrag in vak 6 af van het bedrag in vak 5 en vul het resultaat in in vak 7.  
Dit is het uit te keren bedrag. 7  £   2.777,78 

 
Wanneer u daaraan de voorkeur geeft, zal het HM Revenue & Customs dit bedrag berekenen. 

 
6. Vertrouwelijkheid 

 
Alle door u aan het HM Revenue & Customs verstrekte informatie is vertrouwelijk.  Het HM Revenue & Customs kan 
daarom alleen de belastingzaken van de onderneming enz. bespreken met  

• een functionaris van de onderneming en/of  
• elke agent (bijv. belastingadviseur) die door de onderneming wordt genomineerd. 

Indien u wilt dat wij vragen over uw verzoek met uw belastingadviseur bespreken dient u ons de relevante      
bijzonderheden te geven in het daarvoor bestemde vak in het formulier Nederland-Directe 
beleggersonderneming-Tegoed. 

 
7. Verdere informatie 
 
Wanneer u  verdere informatie nodig heeft, kunt u  
 
• schrijven naar HM Revenue & Customs, LBS DT Treaty Team, Barkley House, Castle Meadow Road, 

Nottingham, Engeland NG2 1BA 
Ons telefoonnummer is + 44 115 974 0897 indien u van buiten het VK belt,   of  0115 974 0897 indien u vanuit het VK 
belt 

• Ons faxnummer is  + 44 115 974 0666 van buiten het VK,   of    0115 974 0666 binnen het VK. 
 
Wanneer u contact met ons opneemt, vermeld dan het VK-referentienummer van de onderneming, wanneer dat er een 
heeft (bijvoorbeeld ‘01/A/123456’). 
 
 
Deze toelichting is uitsluitend bedoeld als richtlijn en is een weergave van de VK-belastingpositie ten tijde van het schrijven. 
Zij tasten geen rechten op beroep aan. 
 
Oktober 2010           © Crown Copyright 2010 
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