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A. Voor de natuurlijke personen

Naam en voorna(a)m(en) :

KADER I - AANDUIDING VAN DE ONDERNEMING

ONDERNEMINGSNUMMER :

B.  Voor de rechtspersonen en de vennootschappen/verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid

Maatschappelijke benaming :

KADER VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE

Code van het btw-controlekantoor waar de aangifte tot wijziging werd ingediend :

Aangifte ontvangen op :

Gecodeerd op :

Opmerkingen :

BELANGRIJK

Elke onderneming (natuurlijke of rechtspersoon) die belastingplichtige is en voor btw-doeleinden

geïdentificeerd in België is ertoe gehouden de btw-Administratie onmiddellijk in te lichten over bepaalde

wijzigingen van haar btw-identificatiegegevens, meer bepaald :

- wijzigingen inzake specifiek voor btw-doeleinden vereiste gegevens (z. kader II);

- wijzigingen in haar aan de btw onderworpen activiteit die raken aan het recht op aftrek (z.

kader III);

- wijzigingen van gegevens met betrekking tot het rekeningnummer voor teruggaven btw (z. kader IV);

Deze wijzigingen moeten worden kenbaar gemaakt bij middel van onderhavig formulier dat moet worden

ingediend :

- op het btw-controlekantoor waaronder zij ressorteert;

- binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf het tijdstip van de wijziging(en).

Deze aangifte kan gebeuren door de onderneming zelf of door een behoorlijk gevolmachtigde derde.

Indien de onderneming moeilijkheden ondervindt bij het invullen van dit formulier, kan zij zich steeds

wenden tot voormeld btw-controlekantoor dat haar de noodzakelijke inlichtingen zal verstrekken.

Handels- en ambachtsondernemingen die in België zijn gevestigd kunnen daartoe ook een beroep doen

op de diensten van een door hen gekozen erkend ondernemingsloket.
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KADER II - WIJZIGINGEN VAN BTW-GEGEVENS

B.1. Belastingplichtigen NIET gevestigd in België en voor btw-doeleinden geïdentificeerd via

aansprakelijke vertegenwoordiger

De benaming en/of het adres (doorhalen wat niet past) van de aansprakelijke vertegenwoordiger in

België werden als volgt gewijzigd :

- Ondernemingsnummer :

- Naam en voornaam of maatschappelijke benaming :

- Volledige coördinaten :

Straat Nr. Bus

Plaats Postcode

Telefoon Fax

E-mail

- vanaf (datum van uitwerking) :

B.2. Belastingplichtigen NIET gevestigd in België met rechtstreekse btw-identificatie

Het communicatieadres in België voor de boeken en stukken werd als volgt gewijzigd :

Straat Nr. Bus

Plaats Postcode

Telefoon Fax

E-mail

- vanaf (datum van uitwerking) :

A. Belastingplichtigen gevestigd in België  -  Adres van de voornaamste administratieve zetel

De voornaamste administratieve zetel gelegen te (land, postcode en plaats aanduiden) :

- is verplaatst naar volgend adres :

Straat Nr. Bus

Plaats Postcode

Land

Telefoon Fax

E-mail

- vanaf (datum van uitwerking) :



KADER III - WIJZIGINGEN VAN DE BTW-ACTIVITEIT

Belangrijk !

Enkel de wijzigingen van de activiteit(en) die gevolgen hebben op het recht op aftrek moeten onder de

punten A en/of B worden aangegeven.

A. De belastingplichtige oefent (een) nieuwe btw-activiteit(en) uit.

Omschrijf nauwkeurig de nieuwe activiteit(en), duid de effectieve datum van aanvang aan en preciseer

of het gaat om een hoofd- (H) of nevenactiviteit (N).

Omschrijving Datum H of N ?

aanvang

B. De belastingplichtige heeft (een) btw-activiteit(en) stopgezet (zonder volledig alle btw-activiteiten stop

te zetten).

Omschrijf nauwkeurig de stopgezette activiteit(en), duid de effectieve datum van stopzetting aan en

preciseer of het ging om een hoofd- (H) of nevenactiviteit (N).

Omschrijving Datum H of N ?

stopzetting
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C. Indien de activiteit(en) werd(en) stopgezet in het kader van een overdracht van een bedrijfsafdeling,

vermeld dan :

- de datum waarop de bedrijfsafdeling werd overgedragen :

- de identiteit van de overnemer :

Ondernemingsnummer :

Indien hij niet beschikt over een ondernemingsnummer :

- Naam en voornaam of maatschappelijke benaming :

- Volledige coördinaten :

D. De hiervoor vermelde wijzigingen hebben tot gevolg dat de onderneming :

uitsluitend handelingen zal verrichten andere dan deze beoogd in artikel 44 van het Btw-

Wetboek die geen recht op aftrek verlenen (zij wordt gewone belastingplichtige met volledig recht

op aftrek voor het geheel van haar economische btw-activiteit);

OF voor een gedeelte handelingen zal verrichten beoogd in artikel 44 van het Btw-Wetboek die

geen recht op aftrek verlenen en voor een gedeelte andere handelingen die wel recht op aftrek

verlenen (zij wordt gemengde belastingplichtige met gedeeltelijk recht op aftrek);

OF uitsluitend handelingen zal verrichten beoogd in artikel 44 van het Btw-Wetboek die geen

recht op aftrek verlenen (zij wordt vrijgestelde belastingplichtige zonder recht op aftrek voor het

geheel van haar economische btw-activiteit);

en dat, vanaf (datum van uitwerking) :

!

!

!

Straat Nr. Bus

Plaats Postcode

Land

Telefoon Fax

E-mail
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KADER IV - WIJZIGINGEN INZAKE  OF EERSTE KENNISGEVING VAN REKENINGNUMMER

VOOR TERUGGAVEN BTW

KADER V - DATUM, HANDTEKENING EN IDENTITEIT VAN DE AANGEVER

A. - Gegevens van het huidige rekeningnummer dat aan de btw-Administratie werd meegedeeld en dat

overeenkomstig punt IV B wordt gewijzigd.

BIC : IBAN :

- op naam van :

Ondernemingsnummer :

Naam

B. - Wijzigingen van de gegevens onder IV A of eerste kennisgeving van het rekeningnummer voor

teruggaven btw aan de btw-Administratie.

In de toekomst vastgestelde teruggaven btw dienen te worden gestort op rekeningnummer :

BIC : IBAN :

- op naam van :

Ondernemingsnummer :

Naam

Straat Nr. Bus

Plaats Postcode

Land

Telefoon Fax

E-mail

Datum : Handtekening :

Naam en voornaam :

Hoedanigheid :

Indien de aangever een persoon is vreemd aan de onderneming :

A. Ondernemingsnummer van de aangever :

B. Indien de aangever niet beschikt over een ondernemingsnummer :

- Naam en voornaam of maatschappelijke benaming :

- Volledige coördinaten :

Straat Nr. Bus

Plaats Postcode

Land

Telefoon Fax

E-mail


