AANGIFTE TOT STOPZETTING
VAN EEN ACTIVITEIT
(formulier 604 C)
FOD FINANCIEN

U zet uw activiteit waarvoor u btw-belastingplichtige bent stop?
Meld ons die stopzetting dan via dit formulier.

Hoe en wanneer?
-

Per brief of door het op uw bevoegd team Beheer af te leveren
Binnen de maand, te rekenen vanaf het tijdstip van de stopzetting. U kunt dit zelf doen of het laten
doen door een behoorlijk gevolmachtigde derde.

U vertegenwoordigt een handels- of ambachtsonderneming of u oefent een vrij beroep uit?
U kunt ook beroep doen op een erkend ondernemingsloket.
Nog vragen? Contacteer uw team Beheer.

KADER VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE
Code van de Afdeling Beheer waar de aangifte tot stopzetting werd ingediend:
Aangifte ontvangen op :
Gecodeerd op :
Opmerkingen :

KADER I - AANDUIDING VAN DE ONDERNEMING
ONDERNEMINGSNUMMER :
A. Voor de natuurlijke personen
Naam en voorna(a)m(en):
B. Voor de rechtspersonen en de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
Maatschappelijke benaming :
KADER II - COORDINATEN VAN DE CONTACTPERSOON NA STOPZETTING ACTIVITEIT
Slechts invullen als de identificatiegegevens van de persoon, aangeduid als contactpersoon na stopzetting
activiteit, niet overeenstemmen met deze opgenomen in KBO onder het in kader I vermeld ondernemingsnummer.
A. Ondernemingsnummer:
B. Indien de contactpersoon niet beschikt over een ondernemingsnummer:
- Naam en voornaam of maatschappelijke benaming:
-

Volledige coördinaten:
Straat

Nr.

Plaats

Postcode

Bus

Land
Telefoon

Fax

E-Mail
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KADER III - DATUM STOPZETTING ACTIVITEITEN
Datum van stopzetting van de btw-activiteiten:
KADER IV - INLICHTINGEN BETREFFENDE DE GOEDEREN EN DE SCHULDVORDERINGEN
A. Behoudt de belastingplichtige nog goederen van zijn onderneming?
 Neen, alle goederen werden verkocht vóór de stopzetting van btw-activiteit.
 Ja, de belastingplichtige behoudt bepaalde goederen voor een waarde van ................................... EUR
B. Zijn er nog schuldvorderingen?
 Neen
 Ja, voor een bedrag van ................................... EUR
C. Gaat de stopzetting van de activiteit gepaard met de overdracht van de handelszaak?
 Neen
 Ja
1. Ondernemingsnummer overnemer:
2. Indien de overnemer niet beschikt over een ondernemingsnummer:
- Naam en voornaam of maatschappelijke benaming:
- Volledige coördinaten:
Straat

Nr.

Plaats

Postcode

Bus

Land
Telefoon

Fax

E-Mail
3. Aard van de overdracht:
 Geheel
 Gedeeltelijk
4. Omvat de overdracht tevens de overdracht van het (debet- of credit-) saldo van de op naam van
de overdrager geopende btw-rekening-courant?
 Ja
 Neen

KADER V - DATUM, HANDTEKENING EN IDENTITEIT VAN DE AANGEVER
Datum:

Handtekening:

Naam en voornaam:
Hoedanigheid:
Indien de aangever/aangeefster een persoon is vreemd aan de onderneming:
A. Ondernemingsnummer:
B. Indien de aangever/aangeefster niet beschikt over een ondernemingsnummer:
-

Naam en voornaam of maatschappelijke benaming:

-

Volledige coördinaten:
Straat

Nr.

Plaats

Postcode

Bus

Land
Telefoon

Fax

E-Mail
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