
Zijn bovenstaande gegevens gewijzigd of zijn uw bedrijfsactiviteiten
beëindigd, kruis dan het desbetreffende hokje aan:

 

 Einde bedrijfsactiviteiten met ingang van:

 Nieuw rekeningnummer voor teruggaaf:
  Let op! Verwerking van een gewijzigd
  rekeningnummer neemt enkele weken in beslag

Meer informatie

Meer informatie en/of de toelichting op de aangifte 
kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.  
Hebt u nog vragen? Bel dan de BelastingTelefoon. 
Het nummer vindt u rechtsboven op de aangifte. 

Gebruiksaanwijzing

Met dit formulier doet u aangifte voor de omzetbelasting over het
bovenstaande aangiftetijdvak. Gebruik een blauwe of zwarte pen. 
Rond alle bedragen af op hele euro’s en zet bij negatieve bedragen 
een liggend streepje in het eerste invulhokje. Vul het formulier ook 
in als u over dit tijdvak geen omzet of omzetbelasting hoeft aan te 
geven. Onderteken het formulier en stuur het in de bijgevoegde 
retourenvelop vóór bovenstaande datum terug.

Aangifte en betaling moeten uiterlijk 
binnen zijn op

Aangiftenummer

Betalingskenmerk

Aangiftetijdvak

Rekeningnummer voor teruggaaf

Telefoon

Bezoekadres

Aangifte
Omzetbelasting
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Ondertekening

Ik verklaar deze aangifte duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Naam   Telefoon

Plaats   Datum

Handtekening 

Controlegetal Team-/Dossiernummer
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Gegevens omzet en omzetbelasting

Als u over dit tijdvak geen omzet of omzetbelasting hoeft aan te geven, vul dan een 0 in bij Te betalen onder vraag 5g.
     
1 Prestaties binnenland    Let op! Rond alle bedragen af op hele euro’s

   Bedrag waarover omzetbelasting   Omzetbelasting
   wordt berekend
 
1a  Leveringen/diensten belast met 19%  €

1b  Leveringen/diensten belast met 6%  €
1c  Leveringen/diensten belast met overige tarieven  
 behalve 0%   €

1d  Privé-gebruik   €

1e  Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast  

2 Verleggingsregelingen binnenland

2a  Leveringen/diensten waarbij de heffing van 
 omzetbelasting naar u is verlegd. 
 Let op! Voorbelasting invullen bij vraag 5b  €

3 Prestaties naar/in het buitenland

3a Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  

3b Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU   

3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU

4 Prestaties uit het buitenland aan u verricht

4a Leveringen/diensten uit landen buiten de EU   €

4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU  €
  
5 Voorbelasting, kleineondernemersregeling,
 schatting en eindtotaal

5a Verschuldigde omzetbelasting: tel de omzetbelasting van de rubrieken 1a t/m 4b op  

5b Voorbelasting    

5c Subtotaal: bereken 5a min 5b  

5d Vermindering volgens de kleineondernemersregeling   

5e Schatting vorige aangifte(n). Alleen als de Belastingdienst u toestemming heeft gegeven  

5f Schatting deze aangifte. Alleen als de Belastingdienst u toestemming heeft gegeven  

5g Totaal te betalen  

  terug te vragen  

 Onderteken nu het formulier op de voorzijde

        +

        –

        +/–
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