Belastingdienst

Suppletie

Omzetbelasting
Waarom dit formulier?
Met dit formulier moet u alsnog de juiste en volledige gegevens
aan de Belastingdienst verstrekken, als u hebt vastgesteld dat u een
onjuiste of onvolledige aangifte hebt gedaan en daardoor te weinig
of te veel btw hebt betaald. Dit hoeft u alleen maar te doen als het
saldo van de onjuistheden of onvolledigheden meer dan € 1.000
bedraagt (te betalen of terug te ontvangen). Als blijkt dat u € 1.000
of minder terugkrijgt of moet betalen, dan kunt u het saldo
verrekenen op uw eerstvolgende aangifte. U krijgt dan geen
teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag.
Welke gegevens vult u in?
Vul de bedragen in die u had moeten aangeven. Geef dus niet
het verschil aan tussen de bedragen die u al hebt aangegeven
en de bedragen die u had moeten aangeven. Vul de volgende
gegevens in:

– de naam en adresgegevens van uw bedrijf zoals deze op
uw aangifte omzetbelasting zijn vermeld
– btw-nummer
– het tijdvak van uw correcties
Als uw intermediair het formulier invult, vermeld dan het
beconnummer. Vul de juiste gegevens in, onderteken het
formulier en stuur het naar:
Belastingdienst/ Kantoor Roosendaal
Landelijk Team Suppleties
Postbus 75000, 4700 KT  Roosendaal
Meer informatie
Meer informatie over de suppletie omzetbelasting vindt u op
www.belastingdienst.nl. Hier kunt u ook een toelichting op de
suppletie downloaden.

Uw gegevens
Naam
Adres
Postcode en plaats					

B

Omzetbelastingnummer			

			Beconnummer

Suppletietijdvak
Deze suppletie heeft betrekking op:
Kruis aan wat van toepassing is
en vul de gegevens in

 de aangifte over een bepaald
tijdvak, namelijk aangiftetijdvak
(b.v. januari 2010, 1e kwartaal 2010)
 een heel kalenderjaar of
boekjaar, namelijk tijdvak van		

t/m

Ondertekening
Naam contactpersoon

Telefoon waarop u tijdens
Handtekening
kantooruren bereikbaar bent		
																				Schrijf binnen
Datum								
–
–
het vak
																									

*041420301*
0 4 1 4 2 0 3 0 1

04 142 03 01

OB 142 - 2Z*3FOL RE OB1422Z*3FOL RE

Plaats

Opslaan

Vul hier uw omzetbelastingnummer in

02 van 02

B
Gegevens omzet en omzetbelasting
1

Prestaties binnenland
Let op! Rond alle bedragen af op hele euro’s			Bedrag waarover omzetbelasting 				
												wordt berekend									Omzetbelasting

1a

Leveringen/diensten belast met hoog tarief 		

€

€

1b

Leveringen/diensten belast met laag tarief 		

€

€

1c

Leveringen/diensten belast met overige
€
tarieven behalve 0% 						

€

1d

Privégebruik 									 €

€

1e

Leveringen/diensten belast met 0% of
€
niet bij u belast		 							

2
2a

3

Verleggingsregelingen binnenland
Leveringen/diensten waarbij de heffing van
omzetbelasting naar u is verlegd 				
Let op! Voorbelasting invullen bij vraag 5b

€

Prestaties naar/in het buitenland

3a

Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)

€

3b

Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU

€

3c

Installatie/afstandsverkopen binnen de EU		

€

4

€

Prestaties uit het buitenland aan u verricht

€

€

4a

Leveringen/diensten uit landen buiten de EU		

4b

€
€
Leveringen/diensten uit landen binnen de EU
																								
Voorbelasting, kleineondernemersregeling en eindtotaal

5

+

€

5a

Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1 t/m 4) 

5b

€
Voorbelasting
																								
€
Subtotaal: (bereken 5a min 5b)

–

€
Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
																								
€
Eindtotaal

–

€
Saldo al aangegeven bedrag over betreffende tijdvak
																								
€
Totaal 											  te betalen

+/–

5c
5d
5e
5f
5g

													

terug te vragen

€

04 142 03 02

																									Onderteken nu het formulier op de voorkant

*041420302*
0 4 1 4 2 0 3 0 2

Opslaan

