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Ruimte voor de Belastingdienst
Datum binnenkomst

.........................................................................................................

Verzoek om teruggaaf

Voor welk jaar verzoekt u om teruggaaf? Jaar

Voor welk kwartaal verzoekt u om teruggaaf? Kwartaal nn januari - maart
nn april - juni
nn juli - september
nn oktober - december

Totaalbedrag betaalde omzetbelasting E

Vul eerst de achterkant in en neem het totaal-
bedrag hier over.

Het bedrag moet worden overgemaakt op: Girorekening

Bankrekening

Ten name van

Plaats

Onderteken nu het formulier

Ondertekening

Ik verklaar deze aangifte met de bijlage(n) duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Naam instelling

Plaats en datum

Handtekening

Aantal bijlagen Let op! Voorzie elke bijlage van de instellingsnaam.

Algemeen

Voor wie is dit formulier?
U hebt als liefdadige, opvoedkundige of menslievende instelling
goederen buiten de  gebracht. Met dit formulier kunt u een Verzoek
teruggaaf omzetbelasting doen voor btw die u in Nederland op deze
goederen hebt betaald. Om voor teruggaaf van btw in aanmerking te
komen, moet het verzoek aan voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor teruggaaf 
Uw instelling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
– uw instelling is niet aangifteplichtig;
– de goederen zijn bestemd voor liefdadig, opvoedkundig of menslievend

werk buiten de ;
– de goederen zijn niet door uw instelling zelf gebruikt;
– u hebt een door de Douane afgetekend Certificaat van uitvoer. 

Invullen en terugsturen
Als de ruimte op de achterkant van het formulier onvoldoende is, kunt u
een bijlage meesturen. De bijlage moet zijn ingericht als de achterkant
van dit formulier. Stuur het verzoek terug naar het kantoor van de
Belastingdienst die u het heeft toegezonden of waar u het hebt 
afgehaald. Het verzoek moet binnen drie maanden na afloop van het
kalenderkwartaal, waarin de goederen zijn uitgevoerd of opgeslagen, zijn
ingediend.

Mee te sturen documenten
Stuur de volgende bescheiden mee:
– Certificaat van uitvoer;
– inkoopfacturen / betalingsbewijzen;
– als het gaat om motorrijtuigen: een uitvoerverklaring van de .
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Betaalde omzetbelasting

Inkoopfactuur Certificaat van uitvoer Leverancier Omzetbelasting

Nummer Datum Nummer Datum Naam Adres Bedrag
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Totaalbedrag betaalde omzetbelasting. Neem over op de voorkant. E

Als u meer ruimte nodig heeft, vervolg dan op een bijlage.


