Taal: Nederlands

Melding

Omzetbelasting
Kleineondernemersregeling – versie november 2020
Waarom dit formulier?
Met dit formulier meldt u dat u gebruik wilt maken van de
kleineondernemersregeling (KOR). Met deze regeling kunt u een
vrijstelling voor de btw krijgen.

Afhandeling van deze melding
U krijgt binnen 6 weken nadat wij uw melding ontvangen hebben
bericht van ons.

		Let op!
	Als u kiest voor de kleineondernemersregeling, heeft dat
bepaalde gevolgen. De vrijstelling geldt voor minimaal 3 jaar
zolang u aan de voorwaarden voldoet. U kunt dan geen btw
aftrekken of terugvragen.

Als wij uw verzoek afwijzen, leggen wij u in een brief uit waarom.
Wij sturen het bericht met onze beslissing altijd naar de belasting
plichtige en niet naar de adviseur.

Invullen en opsturen
Vul dit formulier op uw computer in en druk het daarna af.
Wilt u dit formulier toch met de hand invullen? Schrijf dan leesbaar
en blijf binnen de vakken. Gebruik hierbij géén rode, maar een
zwarte of blauwe pen. Onderteken het en stuur het op naar:
Belastingdienst, Antwoordnummer 21140, 6400 VX Heerlen.
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Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy
staat hoe wij dat doen.
Meer informatie?
Kijk op belastingdienst.nl/kor

Gegevens belastingplichtige
Naam
Adres
Postcode en plaats
Ingangsdatum van de vrijstelling

–

Omzetbelastingnummer.
Let op! Gebruik niet uw btw-id.
Uw ob-nummer is het nummer
zónder NL er voor.
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De ingangsdatum moet minimaal 4 weken na de
ontvangst van uw melding liggen. Als wij uw melding
niet op tijd ontvangen, wordt de ingangsdatum verschoven
naar de eerstvolgende mogelijkheid.

–

B

Ondertekening
Ondertekent u dit formulier
als belastingplichtige of als
gemachtigde adviseur?

Als belastingplichtige
Als gemachtigde adviseur, met beconnummer

Naam

Uw telefoonnummer

OB 203 - 1Z*3FOL 

Datum

–

*042030301*
0 4 2 0 3 0 3 0 1

–

Handtekening
Schrijf binnen
het vak.

04 203 03 01

Plaats

