Belastingdienst

Opgaaf

Startende onderneming
Waarom dit formulier?
Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet
verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel. Dit zijn:
–	stille maatschappen zonder onderneming
–	informele verenigingen (de vereniging is niet opgericht bij
een notaris)
–	eenmanszaken met activiteiten die volgens de Kamer van
Koophandel niet gelden als onderneming
–	buitenlandse rechtsvormen zonder vestiging in Nederland
– open fondsen voor gemene rekening

Invullen en opsturen
Stuur het formulier ingevuld en ondertekend met alle bijlagen naar:
Belastingdienst, Postbus 2891, 6401 DJ Heerlen. Wij laten u dan
weten met welke belastingen u te maken krijgt.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl/zakelijk
of download het ‘Handboek Ondernemen’.

Wat de Kamer van Koophandel niet als onderneming ziet, kan voor
ons wel als onderneming of fictieve onderneming gelden. Om te
bepalen of uw onderneming belastingplichtig is, hebben wij een
aantal gegevens nodig.

1

Gegevens van de onderneming

1a

Handelsnaam. Vermeld de naam
waaronder uw onderneming bekend is.

1b

Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats					

1c

Startdatum onderneming
(dd-mm-jjjj)							

1d

Telefoonnummer onderneming		

1e

Internetadres onderneming

2

–

Rechtsvorm
Eenmanszaak
Stille maatschap zonder onderneming. Lees de toelichting.
Informele vereniging
Buitenlandse rechtsvorm zonder vestiging in Nederland
 Open fonds voor gemene rekening. Beantwoord verder alleen de vragen 4, 8, 9, 10 en 11.
Vul ook het formulier ‘Aanmelding Open fonds voor gemene rekening’ in.
Dit formulier kunt u downloaden van onze internetsite. Lees de toelichting.

28 020 04 01

Wat is de rechtsvorm van de
onderneming?

ON 020 - 2Z*4FOL 

–

*280200401*
2 8 0 2 0 0 4 0 1

02 van 06

3
3a

Gegevens van de ondernemer en medeondernemer(s)
Gegevens van de ondernemer. Vermeld hier de gegevens van uzelf.
Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats					
Telefoonnummer					
Geboortedatum					

–

–

Burgerservicenummer				
3b

Gegevens van de medeondernemer(s). Vermeld hier de gegevens van uw medeondernemers, vennoten of maten. Lees de toelichting.
Naam (van de onderneming)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats					
Telefoonnummer					
Geboortedatum/oprichtingsdatum

–

–

RSIN/fiscaal nummer/
burgerservicenummer				
Gegevens van de belastingadviseur of boekhouder
Naam
Naam contactpersoon
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats					
Telefoonnummer					
Beconnummer						

28 020 04 02

4

*280200402*
2 8 0 2 0 0 4 0 2

03 van 06

5

Voorgeschiedenis van de onderneming

5a

Is de onderneming geheel 			
nieuw opgericht?					

5b

Gegevens van de andere ondernemingen

Ja. Ga verder met vraag 6.
 Nee, de onderneming komt voort uit een of meer andere ondernemingen. Vul ook het formulier
‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’ in. Dit formulier kunt u downloaden van onze internetsite.

Naam onderneming 1
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats					
Btw-nummer						

N L										B
L

Loonheffingennummer				
Blijft de onderneming bestaan?

Ja			

Nee

Naam onderneming 2
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats					
Btw-nummer						

N L										B
L

Loonheffingennummer				
Blijft de onderneming bestaan?

Aard van de onderneming

6a

Hoeveel opdrachtgevers of
afnemers verwacht u in het 
eerste jaar?

6b

Wat zijn de activiteiten?
Omschrijf zo volledig mogelijk de
activiteiten van de onderneming.
Vermeld daarbij ook welke goederen
en diensten de onderneming levert.
Lees de toelichting.

Nee

28 020 04 03

6

Ja			

*280200403*
2 8 0 2 0 0 4 0 3

04 van 06

7

Gegevens voor de inkomstenbelasting
 bent ondernemer voor de inkomstenbelasting wanneer u als natuurlijk persoon winst uit onderneming hebt.
U
Het kan ook zijn dat uw inkomsten gelden als inkomsten uit overig werk. Lees de toelichting.

7a

Hebt u (of verwacht u) naast
inkomsten uit onderneming nog
andere inkomsten? Zo ja, kruis
aan welke. U kunt meerdere vakjes
aankruisen. Lees de toelichting.

7b

Hoeveel uur per week werkt u
voor uw onderneming?

7c

Schatting van winst of verlies van
de onderneming in het startjaar

7d

Als u inkomsten uit overig werk
hebt, maak daarvan dan een
schatting. Het gaat hier niet om
loon of uitkeringen.

Nee, geen andere inkomsten
Winst (of verlies) uit een andere onderneming
Inkomsten uit overig werk
Loon
Uitkering

€
€

Let op! Het kan zijn dat u uw voorlopige aanslag moet wijzigen. Lees de toelichting.
8

Gegevens voor de btw (omzetbelasting)
Als u producten verkoopt of diensten verricht, maakt de onderneming omzet. Waarschijnlijk moet u hierover btw betalen.

8a

Schatting omzet in het startjaar

€

8b

Schatting van de kosten, inkopen
en investeringen in het startjaar

€

8c

Gaat de onderneming goederen
of diensten leveren aan andere
EU-landen? Lees de toelichting.

8d

Wat is het correspondentieadres
voor de btw?

Personeel
Heeft uw onderneming personeel
in dienst? Lees de toelichting.

10

Bedrijfsadres (gelijk aan vraag 1b)
Adres belastingadviseur (gelijk aan vraag 4)
Ander adres:

 Ja. Vul ook het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’ in en stuur dit mee.
U kunt dit formulier downloaden van onze internetsite.
Nee

Stukken bijvoegen
Kruis aan welke stukken u
meestuurt. Maak daarvan
kopieën of afdrukken en voeg die
bij het formulier.

Samenwerkingsovereenkomst (bij stille maatschap zonder onderneming)
Formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’ (als u personeel in dienst hebt)
Formulier ‘Aanmelding Open fonds voor gemene rekening’

*280200404*
2 8 0 2 0 0 4 0 4

28 020 04 04

9

 Ja
Nee

05 van 06

Ondertekening
Bij een samenwerkingsverband kan 1 persoon namens de onderneming ondertekenen.
Voorletter(s) en naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats					
Telefoonnummer					
Datum								

–

–

Handtekening

									

28 020 04 05

11

*280200405*
2 8 0 2 0 0 4 0 5

06 van 06

Toelichting bij de vragen
Toelichting bij vraag 2
De stille maatschap is een samenwerking tussen meerdere partijen
die niet publiekelijk bekend is. Dit betekent dat de stille maatschap
geen gemeenschappelijke naam heeft.
Een open fonds voor gemene rekening is een overeenkomst tussen
meestal een beheerder van het fonds, een bewaarder van het fonds
en participanten in het fonds. De participanten brengen samen geld
of vermogen in het fonds om dat samen te beleggen. De participaties
zijn vrij verhandelbaar.
Toelichting bij vraag 3
Hebt u meerdere medeondernemers? Vul deze pagina dan nog een
keer in en druk deze apart af.
Toelichting bij vraag 6
Hebt u meerdere ondernemingen? Of bestaat uw onderneming uit
meerdere activiteiten? Beschrijf dan alle activiteiten van uw
onderneming(en).
Toelichting bij vraag 7
Bij vraag 7 geeft u als natuurlijk persoon aan of u meerdere soorten
inkomsten hebt of verwacht. Zo kunt u al winst uit een andere,
bestaande onderneming hebben. Het kan ook zijn dat u loon uit
dienstbetrekking ontvangt, of dat u inkomsten uit overig werk hebt.
Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als u bijverdiensten hebt.
Hebt u 1 of meer medeondernemers die natuurlijk persoon zijn?
Ook zij moeten deze vraag beantwoorden. Vul deze pagina dan nog
een keer in en druk deze apart af.
Bij vraag 7d geeft u een schatting van uw inkomsten uit overig werk.
Hiermee bedoelen wij niet uw loon of uitkeringen. Wilt u meer weten
hierover? Ga naar onze internetsite en zoek op ‘overig werk’.
Als u dit jaar automatisch een voorlopige aanslag inkomstenbelasting
van ons ontvangt, gaat die waarschijnlijk nog uit van uw inkomen
voordat u ondernemer werd. U kunt ons dan vragen om uw
voorlopige aanslag te wijzigen. Dat doet u met het online formulier
‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ op Mijn Belastingdienst.

Toelichting bij vraag 8
De volgende landen horen bij de EU: België, Bulgarije, Cyprus,
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Toelichting bij vraag 9
Kijk voor meer informatie in het ‘Handboek Loonheffingen’. Dit
handboek vindt u online op www.belastingdienst.nl/loonheffingen.
U kunt het daar ook downloaden.

