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12345 Opgaaf
 Startende onderneming
  Bv, nv of andere rechtspersoon

 Waarom dit formulier?

 Als u een onderneming begint, moet u hierover informatie opgeven aan 
de Belastingdienst. Uw onderneming krijgt te maken met de heffing van 
een of meer belastingen. Om te kunnen beoordelen voor welke belastingen 
de onderneming belastingplichtig is, heeft de Belastingdienst een aantal 
gegevens van u en de onderneming nodig.

Voor wie is het formulier bestemd? 
Als u alleen of samen met anderen een onderneming start in de vorm 
van een rechtspersoon, dan moet u dit formulier invullen. Voorbeelden 
van rechtspersonen zijn: de besloten vennootschap (bv), de naamloze 
vennootschap (nv) of een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap 
zoals een Ltd. U kunt het formulier ook gebruiken als de bv, nv of een 
andere rechtspersoon ontstaat uit een of meer bestaande ondernemingen.
In alle andere gevallen moet u een van de volgende formulieren invullen:
a. Opgaaf Startende onderneming Eenmanszaak, vof, cv of maatschap. 
b. Opgaaf Startende rechtspersoon Vereniging, stichting of 

kerkgenootschap.

Invullen

U kunt dit formulier op de computer invullen. Hiervoor hebt u een 
Acrobat reader versie 5.0 of hoger nodig. 

Als er medeoprichters, directeuren of aandeelhouders zijn, dan moet u bij 

Als er medeoprichters, directeuren of aandeelhouders zijn, dan moet u bij
een aantal vragen ook hun gegevens verstrekken. In dat geval kunt u de 
betreffende bladzijden van dit formulier nogmaals invullen, afdrukken 
en meesturen.

Opsturen 

Stuur het formulier inclusief alle bijlagen in een voldoende gefrankeerde 
envelop naar uw belastingkantoor. U vindt het adres onder ‘Contact’. 
Als de Belastingdienst uw formulier heeft ontvangen, dan krijgt u binnen 
een aantal weken bericht over de belasting(en) waarmee uw onderneming 
te maken krijgt.  

Meer informatie  

Onder ‘Zakelijk’ vindt u meer informatie. U kunt daar ook de 
formulieren downloaden die in dit formulier worden genoemd. Deze 
formulieren en het Handboek Ondernemen kunt u ook bestellen bij 
de BelastingTelefoon: 0800-0543 (maandag tot en met donderdag van 
8.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).

1   Gegevens van de onderneming

1a  Juridische naam van de onderneming      

 1b Handelsnaam Vermeld de naam waaronder uw bedrijf bekend is     

1c Straatnaam en huisnummer Vul bij meer dan een bedrijfsadres     
 het adres in van de centrale leiding
 Postcode en plaats       

1d Wat is de startdatum van de onderneming? dd-mm-jjjj     

1e Wat is het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel?    
 Alleen opgeven als u een nummer hebt 

1f Wat is het websiteadres van de onderneming?     

2 Rechtsvorm van de onderneming

 Wat is de rechtsvorm van de onderneming?    ■ besloten vennootschap (bv)
      ■ besloten vennootschap in oprichting (bv i.o.)*
      ■ naamloze vennootschap (nv)
      ■ andere rechtsvorm, namelijk

     

* Als u dit formulier invult voor een bv i.o., dan hoeft u dit formulier niet nog eens in te vullen als de bv uiteindelijk is opgericht. U hoeft dan alleen 
de formele oprichtingsakte op te sturen naar de Belastingdienst. Vermeld u daarbij dan wel het fiscale nummer van de bv i.o.
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3    Gegevens van de aandeelhouder(s)

3a    Gegevens van de contactpersoon/directeur

      Naam             

       Burgerservicenummer             

  Percentage aandelen            

3b Gegevens van de andere aandeelhouder(s)

 Vermeld hier de gegevens van de aandeelhouder(s) die meer dan 5% van de aandelen in hun bezit hebben. 

 Naam 1            

 Burgerservicenummer of fiscaal nummer          

 Percentage aandelen              

 Naam 2            

 Burgerservicenummer of fiscaal nummer          

 Percentage aandelen             

  Naam 3            

 Burgerservicenummer of fiscaal nummer          

 Percentage aandelen            

4  Gegevens van de belastingadviseur of boekhouder

 Naam kantoor            

 Naam contactpersoon            

 Straatnaam en huisnummer            

 Postcode en plaats            

 Telefoonnummer            

 Beconnummer            

5  Voorgeschiedenis van de onderneming

5a  Is de onderneming geheel nieuw opgezet?   ■ Ja Ga verder met vraag 6.
      ■ Nee, de onderneming komt voort uit een of meer bestaande 
        ondernemingen. Vul ook het formulier ‘Verklaring Loonheffingen 

overdracht van activiteiten’ in. Dit formulier kunt u downloaden
5b  Door welke onderneming(en) zijn activiteiten overgedragen?

 Naam 1           

 Straatnaam en huisnummer           

 Postcode en plaats           

  Omzetbelastingnummer       
   
 Loonheffingennummer          
   
  Blijft de overdragende onderneming bestaan?  ■ Ja
      ■ Nee

 Naam 2           

 Straatnaam en huisnummer           

 Postcode en plaats           

  Omzetbelastingnummer       
   
 Loonheffingennummer          
    
 Blijft de overdragende onderneming bestaan?  ■ Ja
      ■ Nee
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 6 Aard van de onderneming

 Aan de hand van de antwoorden bepaalt de Belastingdienst voor welke belastingmiddelen de onderneming aangifteplichtig wordt.

6a Wat zijn de activiteiten van de onderneming?             
  Omschrijf zo volledig mogelijk de activiteiten van de onderneming. 
 Vermeld daarbij welke goederen de onderneming levert en welke         
 diensten er worden verricht 
 Als uw onderneming uit meer dan een bedrijf bestaat, beschrijf dan        
 alle bedrijven en de hiermee samenhangende activiteiten
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 6b   Bezit de onderneming 50% of meer aandelen in andere   ■ Ja
 bv’s of nv’s?     ■ Nee Ga verder met vraag 7.

6c   Wat zijn de fiscale nummers van die bv’s of nv’s?        

        

6d   Levert de onderneming goederen of verricht de onderneming  ■ Ja
 diensten aan die bv’s of nv’s?    ■ Nee Ga verder met vraag 7.

6e   Omschrijf de goederen of diensten en vermeld daarbij of de         
 onderneming een vergoeding ontvangt voor die prestaties. 
 Let op! Dividend is geen vergoeding voor een prestatie        

        

        

        

        

7  Gegevens voor de vennootschapsbelasting

7a Maak voor de vennootschapsbelasting een schatting van de 
 belastbare winst in het startjaar. De belastbare winst is de winst €    
 verminderd met de aftrekbare giften

7b Vraagt de onderneming vanaf de start een fiscale eenheid ■ Ja Doe een afzonderlijk verzoek voor de vorming van een fiscale  
   vennootschapsbelasting aan?      eenheid vennootschapsbelasting en vul de formulieren VPB 62A en  
        62B in, en zonodig ook 62C
      ■ Nee 
       
7c Wat is het eerste boekjaar?           

 Wat is het boekjaar dat u hanteert?          

7d Wat is het correspondentieadres voor de vennootschapsbelasting? ■ Bedrijfsadres (gelijk aan vraag 1c)
      ■ Adres belastingadviseur (gelijk aan vraag 4)
      ■ Ander adres:
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 8    Gegevens voor de omzetbelasting

8a  Bent u van mening dat de onderneming belastingplichtig is 
 voor de omzetbelasting?

  ■  Ja, want             
 
 ■  Nee, want             

 ■  Weet niet

 
8b  Maak een schatting van de omzet in het startjaar  €    
  
 Maak een schatting van de kosten/inkopen/investeringen in 
 het startjaar     €    

8c  Gaat de onderneming goederen leveren aan afnemers in andere   ■ Ja
 EU-landen?      ■ Nee

8d Wat is het correspondentieadres voor de omzetbelasting?  ■ Bedrijfsadres (gelijk aan vraag 1c)
        ■ Adres belastingadviseur (gelijk aan vraag 4)
        ■ Ander adres:

               

               

9 Personeel

9a  Heeft de onderneming personeel in loondienst?   ■ Ja  Vul altijd het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding 
werkgever’ in. Als de onderneming op een later tijdstip personeel in 
loondienst neemt, moet u dat ook melden bij uw belastingkantoor 
met het bovenstaand formulier

       ■ Nee
  
9b Is de directeur-grootaandeelhouder in loondienst?  ■ Ja Vul het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding werkgever’ in
       ■ Nee

9c  Betaalt de onderneming personen die niet op de loonlijst staan of   ■ Ja
 bent u van plan dit te doen? Het gaat hier niet om betalingen aan  ■ Nee
 andere ondernemingen

10  Stukken bijvoegen

  Maak kopieën/afdrukken en voeg die bij het formulier. Kruis aan welke stukken u meestuurt.

  Verplicht
 ■ Complete oprichtingsakte
 ■ Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 ■ Formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding werkgever’ (zie vraag 9)

 Naar keuze
 ■ Verzoek fiscale eenheid en de formulieren vpb 62A, 62B en 62C (zie vraag 7b)
 ■ Openingsbalans 
 ■ Andere informatie van de onderneming (zoals een brochure)         

11 Ondertekening

 Eén aandeelhouder kan namens de onderneming ondertekenen.

 Voorletter(s) en naam           

 Datum            

       
 Handtekening     
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