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Verzoek
Kwijtschelding van belasting en/of premie
Voor ondernemingen

Gebruiksaanwijzing

Met dit formulier kunt u voor een onderneming kwijtschelding vragen
van belasting, premie volksverzekeringen en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.
Als de onderneming een eenmanszaak, vennootschap onder firma,
commanditaire vennootschap, maatschap of bv i.o. is, moet elke
eigenaar/vennoot/maat bovendien een verzoek indienen om
kwijtschelding van belasting en/of premie voor particulieren. Als u het
formulier daarvoor niet heeft ontvangen, neem dan contact op met de
Belastingdienst. Het telefoonnummer staat in de begeleidende brief bij
dit formulier.
Wanneer u een onderneming voert, verleent de Belastingdienst alleen in
bijzondere situaties kwijtschelding. Kwijtschelding wordt alleen verleend
in het kader van een totale schuldsanering van de onderneming. Lees
daarom eerst de brochure “Kwijtschelding van belasting voor
ondernemers”.

– instemmingsverklaringen van eventuele geldgevers die een bedrag
hebben toegezegd;
– een overzicht van de privé-inkomsten en het privé-vermogen van uzelf
en uw partner;
– een overzicht waaruit de positie blijkt van de directeur/aandeelhouder
en/of degene die het beleid van de onderneming mede bepaalt;
– in geval van bedrijfsbeëindiging: een stakingsbalans en een liquidatieoverzicht.
Bovendien moet u bijlagen meesturen bij sommige vragen. Let erop dat
u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Als u dat niet doet, zal uw verzoek
worden afgewezen.
Op een aparte bijlage kunt u een voorstel doen voor een schuldsanering.
Dit is niet verplicht.
Let op! Zet op alle bijlagen naam en sofi-nummer. Vermeld op de

bijlagen bij de vragen duidelijk om welke vragen het gaat.

Bijlagen

Invullen en terugsturen

U moet altijd kopieën meesturen van de volgende stukken:
– de jaarstukken van de laatste twee jaar en een specificatie van de
privé-bestedingen;
– de oprichtingsakte;
– een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
– een tussentijdse balans en resultatenrekening over het lopende jaar
(activa waarderen op de verkoopwaarde bij een eventuele liquidatie);
– een overzicht van de lopende opdrachten/opdrachtgevers;
– een liquiditeitsprognose voor de komende 12 maanden;
– een financieringsplan van de reorganisatie met vermelding van de
financier(s);
– een overzicht van de bij de reorganisatie getroffen maatregelen;
– een balans zoals die eruit zal zien ná de reorganisatie;
– een algemene prognose voor de komende twee jaar;
– een overzicht van de gestelde zekerheden ten behoeve van derden;
– een crediteurenoverzicht en de aflossing aan die crediteuren;
– instemmingsverklaringen van de andere crediteuren, met een
specificatie van de kwijtgescholden bedragen;

Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur het met de
bijlagen terug naar het belastingkantoor waar uw onderneming onder
valt. U moet alle vragen die op u van toepassing zijn volledig en naar
waarheid beantwoorden. Als u dat niet doet, zal uw verzoek worden
afgewezen.

1

Persoonlijke gegevens

1a

Naam en voorletters/
bedrijfsnaam

1b

Straat en huisnummer

1c
1d

Postcode en plaats
Geboortedatum/oprichtingsdatum

1e

Sofi-nummer
(zie de begeleidende brief
bij dit formulier)

2

Gegevens aanslagen

U kunt iemand vragen om dit formulier voor u in te vullen, bijvoorbeeld
een boekhouder, belastingconsulent of advocaat. U moet wel altijd zelf
het formulier ondertekenen.
Meer informatie

Informatie over de uitgangspunten van de Belastingdienst bij een verzoek
om kwijtschelding vindt u in de brochure “Als uw onderneming de
belasting niet kan betalen”. Deze brochure is verkrijgbaar bij de
belastingkantoren Ondernemingen van de Belastingdienst en bij de
BelastingTelefoon voor ondernemers (0800 - 0443).

Let op! Vermeld de openstaande bedragen in de muntsoort van de aanslagen
2a

Voor welke aanslagen vraagt
u om kwijtschelding?

Aanslagnummer

Openstaand bedrag
E
E
E
E
E
E

OV 10 - 2O*11PL

E
2b

Is in de aanslagen een desinvesteringsbijtelling verwerkt?

■
■

Nee
Ja, vul in: totaalbedrag van de desinvesteringsbijtelling

E

2
3

Algemene vragen over de onderneming

3a

Wat is de aard van de onderneming?

3b

Wanneer zijn de bedrijfsactiviteiten
gestart?

3c

In welke plaats(en) is de onderneming
gevestigd?

3d

Hoeveel werknemers behoren tot de
onderneming? Vul het aantal in

Kolom
bestemd
voor de
Belastingdienst

Werknemers in vaste dienst met
volledige werkweek

Werknemers in vaste dienst met
minder dan een volledige werkweek

Werknemers in tijdelijke dienst

Wat is de rechtsvorm van de
onderneming?

■
■

Eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap.
Ga verder met vraag 4
NV, BV, vereniging, stichting, coöperatie. Ga verder met vraag 3f

3f

Is de onderneming een BV?

■
■

Ja, ga verder met vraag 3g
Nee, ga verder met vraag 3h

3g

Waarde aandelenkapitaal

Nominale waarde

Waarde geplaatst én
gestort kapitaal

Geschatte
verkoopwaarde

E

E

E

3e

3h

3i

Behoort de onderneming tot een fiscale
eenheid?

■
■

Eindsaldi rekening-courantkrediet
van de laatste drie jaar

Jaar

Nee
Ja, vul in welke:

■
■
■

Holding
Joint venture
Anders, namelijk
Eindsaldo

Op naam van

E
E
E

4

Huidige gegevens over balans, winst- en verliesrekening
Rekeningnummer

4a

Saldo

Bank- of girorekening

E

Bank- of girorekening

E
Voeg per rekening een kopie bij van het laatste afschrift of de laatste af-/bijschrijving

4b

Contant geld, als het meer is dan E 227

E

Let op! Als u de bedragen in euro’s invult, moet u ook het contante geld omrekenen naar euro’s
4c

Uitstaand debiteurensaldo op dit moment

E

4d

Zijn er aandeelhouders, commissarissen,
directeuren en/of bestuurders die
een schuld hebben aan de onderneming?

■
■

4e

Totaalbedrag privé-onttrekkingen

Vorig boekjaar

Lopend boekjaar
(schatting)

Komend boekjaar
(schatting)

Geld

E

E

E

Zaken

E

E

E

Vorig boekjaar

Lopend boekjaar
(schatting)

Komend boekjaar
(schatting)

Voeg een debiteurenoverzicht bij
Ja, voeg een overzicht bij. Vermeld naam, adres, woonplaats, datum en bedrag.
Nee

4f

Totaalbedrag afschrijvingen

E

E

E

4g

Nettowinst

E

E

E

4h

Verlies

E

E

E

3
5

Financiering, krediet e.d.

5a

Uitstaand crediteurensaldo

E

5b

Financiers van de onderneming

Naam bank of financier

Voeg een crediteurenoverzicht bij, inclusief de op dit moment
openstaande bedragen en de aflossingen op de schulden

Totaalbedrag
5c

■
■

Zijn er aandeelhouders, commissarissen,
directeuren en/of bestuurders die een
vordering hebben op de onderneming?

Huidige stand krediet

Maximum krediet

E

E

E

E

E

+ E

E

E

Kolom
bestemd
voor de
Belastingdienst

+

Nee, ga verder met vraag 5e
Ja
Wordt er afgelost?

5d

Totaalbedrag vordering

E

■

5e

Mogelijke andere kredietgevers

(Bedrijfs)naam kredietgever

Kredietbedrag

Ja

■

Nee

E
E
5f

Schulden waarvan kwijtschelding
is gevraagd
(Bedrijfs)naam crediteur

Schuldbedrag

Gevraagd
percentage van de
kwijtschelding

Verzoek in
behandeling?

Kwijtgescholden bedrag

E

■

Ja

■

Nee

E

E

■

Ja

■

Nee

E

Voeg instemmingsverklaringen bij van de crediteuren van wie kwijtschelding is verkregen
5g

Subsidie of andere geldelijke ondersteuning die de onderneming
heeft aangevraagd
(Bedrijfs)naam geldgever
Aangevraagd bedrag

Verzoek in
behandeling?

Toegezegd bedrag

E

■

Ja

■

Nee

E

E

■

Ja

■

Nee

E

Voeg instemmingsverklaringen bij van de geldgevers die een bedrag hebben toegezegd
6

Te verwachten aanslag, uit te betalen bedrag en/of vermindering

6a

Te verwachten uit te betalen bedrag
en/of vermindering van belasting
en/of premievolksverzekeringen

Jaar

Bedrag
E
E
E

6b

6c

6d

Te verwachten aanslag omzetbelasting
als gevolg van de schuldsanering
(artikel 29-2 Wet op de Omzetbelasting)
Moet u nog belastingaanslagen of premies
betalen?
Belastingsoort

E

■
■

Bedrag

Nee, ga verder met vraag 7
Ja, ga verder met vraag 6d
Over welk jaar?

Bedrag

E

E

E

E

Over welk jaar?

7

Zekerheden

7a

Welke zekerheden heeft u de financiers
geboden?

Voeg kopieën bij van de opgemaakte aktes

Naam financier

Zekerheid (bijv. hypotheek, bezitloos pand, bankgarantie, borgstelling,
overdracht van teruggaven aan de financier, stil pandrecht op
vorderingen)

4
Algemene gegevens
8

Ruimte voor toelichting

8a

Als u dat wilt, kunt u hier vermelden
waarom volgens u kwijtschelding van
belasting en premie volksverzekeringen
moet worden verleend

9

Gegevens van de invuller

Kolom
bestemd
voor de
Belastingdienst

Alleen invullen als dit formulier niet door de aanvrager zelf is ingevuld
9a

Naam

9b

Adres

9c

Postcode en woonplaats

9d

Telefoon

Onderteken nu het formullier
Ondertekening
Naam
Functie
Telefoon
Plaats
Datum

Handtekening

Aantal bijlagen

