Suppletie
Omzetbelasting

12345

Gebruiksaanwijzing

Meer informatie

Met dit formulier kunt u uitsluitend correcties op eerder ingediende
aangiften omzetbelasting indienen.

Meer informatie en/of de toelichting op de suppletie kunt u vinden op
www.belastingdienst.nl/downloaden en bestellen/zakelijk/omzetbelasting.

U vult de volgende gegevens in:
– de naam, het adres en postcode/plaats van uw bedrijf zoals deze op uw
aangifte  is vermeld; en
– uw omzetbelastingnummer; én
– het desbetreffende tijdvak van uw correcties.
Als uw fiscaal intermediair het formulier invult, vermeld dan het
Beconnummer.
Vervolgens vult u op de achterzijde van het formulier de juiste gegevens
in. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar uw
belastingkantoor.
Gegevens
Naam
Adres
Postcode en plaats
Omzetbelastingnummer

B

Uw omzetbelastingnummer kunt u vinden op de aangiftebrief Omzetbelasting die u ontvangt van de Belastingdienst.
Beconnummer
Suppletietijdvak
Kruis aan wat van toepassing is en vul de gegevens in

■

deze suppletie heeft betrekking op de
aangifte over een bepaald tijdvak, namelijk:

Aangiftetijdvak
(b.v. januari 2007, 1e kwartaal 2007)

■

deze suppletie heeft betrekking op een heel
kalenderjaar of boekjaar, namelijk

tijdvak van

t/m

Ondertekening
Naam contactpersoon
Telefoon waarop u tijdens kantooruren
bereikbaar bent
Plaats

OB 142 - 2Z*4PL

Handtekening

Datum

Omzetbelastingnummer

B

Gegevens omzet en omzetbelasting
1

Leveringen en/of diensten binnenland

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

Omzetbelasting

1a

Leveringen/diensten belast met 19%

€

€

1b
1c

Leveringen/diensten belast met 6%
Leveringen/diensten belast met overige tarieven
behalve 0%

€

€

€

€

1d

Privé-gebruik

€

€

1e

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

€

2

Verleggingsregelingen: btw naar u verlegd

2a

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

€

€

3

Leveringen naar het buitenland

3a

Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)

€

3b

Leveringen naar landen binnen de EU

€

3c

Installatie/afstandsverkopen binnen de EU

€

4

Leveringen vanuit het buitenland

4a

Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)

€

€

4b

Verwervingen van goederen uit landen binnen de EU

€

€

5

Voorbelasting, kleineondernemersregeling
en eindtotaal

5a

Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1 t/m 4)

€

5b

Voorbelasting

€

5c

Subtotaal: (bereken 5a min 5b)

€

5d

Vermindering volgens de kleineondernemersregeling

€

5e

Eindtotaal

€

5f

Saldo al aangegeven bedrag over betreffende tijdvak

€

5g

Totaal

■

te betalen

€

■

terug te vragen

€

+

–

–

0 +/–

Onderteken nu het formulier op de voorzijde

