
Formulier vpb 62B  Bijlage bij verzoek om toepassing van artikel 15 Wet VPB 1969;
gegevens dochtermaatschappij
Indien de dochtermaatschappij reeds als moedermaatschappij deel uitmaakt van een fiscale eenheid dient
voor de met die dochtermaatschappij gevoegde maatschappij(-en) formulier 62C te worden ingevuld.
Vermeld hier het aantal bijgevoegde formulieren 62C:
1. Huidige statutaire naam:

2. Fiscaal nummer:

3. Feitelijke vestigingsplaats rechtspersoon:
Indien sprake is van een vaste inrichting wordt bedoeld de
feitelijke vestigingsplaats van het hoofdhuis
Land van vestiging:

4. Indien de vestigingsplaats niet in Nederland is, is er sprake van een vaste
inrichting in Nederland:

ja/nee

feitelijke vestigingsplaats van de vaste inrichting:

5a. Rechtsvorm:

5b. Indien de dochtermaatschappij niet is opgericht
naar Nederlands recht, naar het recht van welk land
is de dochtermaatschappij opgericht?

6. Oprichtingsdatum:

7. Vallen vanaf het voegingstijdstip de tijdvakken waarover belasting wordt geheven samen? ja/nee
8. Indien het voegingstijdstip samenvalt met de oprichtingsdatum van de dochtermaatschappij,

dan wel valt in het eerste boekjaar  van de dochtermaatschappij: valt de feitelijke afsluiting
van het eerste boekjaar van de dochtermaatschappij samen met de afsluiting van het
boekjaar van de moedermaatschappij?
Zo nee, gelieve de bescheiden waaruit blijkt dat is voldaan aan het vereiste van artikel 5 lid 5 Besluit fiscale
eenheid 2003 meezenden.

ja/nee

9. Bezit de moedermaatschappij op het voegingstijdstip de juridische en economische
eigendom van 95% of meer van elke soort aandelen in deze dochtermaatschappij?
Aandelen in het bezit van andere al gevoegde of gelijktijdig te voegen dochtermaatschappijen worden
meegeteld. Indien een beroep wordt gedaan op artikel 4 van het Besluit fiscale eenheid 2003, gelieve een
toelichting te geven op een afzonderlijke bijlage en de relevante bescheiden mee te zenden.

ja/nee

Datum waarop de moedermaatschappij in het bezit is gekomen
van de juridische en economische eigendom van de aandelen in
de dochtermaatschappij:
NB: Gelieve (een kopie van) de akte(n) van aandelenoverdracht mee te zenden

10. Indien de moedermaatschappij een vaste inrichting in Nederland heeft: behoren de
aandelen in de dochtermaatschappij tot het vermogen van die vaste inrichting?

ja/nee

11. Worden de aandelen als voorraad gehouden door de moedermaatschappij? ja/nee
12. Wordt de dochtermaatschappij (alsmede de eventueel reeds met haar gevoegde

maatschappijen) aangemerkt als een beleggingsinstelling als wordt bedoeld in artikel 28 Wet
op de vennootschapsbelasting 1969?

ja/nee

13a. Oefent de dochtermaatschappij (dan wel één of meer reeds met haar gevoegde
maatschappijen) het zeescheepvaartbedrijf uit?

ja/nee

13b. Indien vraag 13a met ‘ja’ is beantwoord: vindt bij één of meer van deze maatschappijen
toepassing van de tonnageregeling plaats?

ja/nee

13c. Indien vraag 13a met ‘ja’ en vraag 13b met ‘nee’ zijn beantwoord: wordt door de bedoelde
maatschappijen wel aan de voorwaarden voor toepassing van de tonnageregeling voldaan?

ja/nee

Door of namens de dochtermaatschappij wordt door
ondertekening van dit verzoek verklaard dat de vragen
juist, stellig en zonder voorbehoud zijn beantwoord:

…………………………………….
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