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Gegevens startende onderneming

Over dit formulier
Waarom dit formulier?

Als u een onderneming begint of een vrij beroep gaat uitoefenen, moet
u informatie hierover opgeven aan de Belastingdienst. De onderneming
krijgt namelijk te maken met de heffing van één 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. Ook heeft de Belastingdienst gegevens over
uw inkomen nodig om vast te stellen of u verplicht ziekenfondsverzekerd
bent.
Stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen moeten ook gegevens
verstrekken, zodat de Belastingdienst kan beoordelen voor welke
belastingmiddelen zij worden opgevoerd.
Als u het formulier heeft opgestuurd

Stuur het formulier inclusief alle bijlagen en stukken binnen 14 dagen
naar de Belastingdienst. Heeft u het formulier opgestuurd dan ontvangt
de onderneming binnen een aantal weken bericht van de Belastingdienst
met informatie over de belasting(en) waarmee de onderneming te maken
krijgt.
1

Naam van de onderneming
Vul deze vraag alleen in als de gegevens hierboven niet juist zijn

1a

Juridische naam van de onderneming

1b

Handelsnaam van de onderneming

2

Gegevens van de onderneming

2a
2b

Wat is de startdatum van de onderneming? dd-mm-jjjj
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Alleen invullen als u een
nummer heeft
Bedrijfsadres Vul bij meer dan één bedrijfsadres het adres in van
de centrale leiding

2c

Postcode en plaats
Telefoonnummer
3

Gegevens van uw belastingadviseur of boekhouder

3

Naam contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer

ON 24 - 2Z*9PL

Beconnummer

Invullen

Als u bij een vraag onvoldoende invulruimte heeft, kunt u zelf een bijlage
maken. Vermeld steeds duidelijk bij welke vraag de bijlage hoort.
Als u medeondernemers of aandeelhouders heeft, dan moet u bij een
aantal vragen ook hun gegevens verstrekken. In dat geval kunt u de
betreffende bladzijden van dit formulier kopiëren, invullen en meesturen.
Meer informatie

Op pagina 7 van dit formulier vindt u een toelichting op een aantal
vragen. Op onze internetsite vindt u veel nuttige informatie voor
startende ondernemers www.belastingdienst.nl/Zakelijk. Daar kunt u dit
formulier downloaden, invullen en per post opsturen. Ook informatie
over het in (loon)dienst nemen van personeel vindt u op deze site in het
Handboek loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Dit handboek
kunt u ook downloaden.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u op werkdagen bellen naar
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.
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4

Rechtsvorm en aard van de onderneming

4a

Wat is de rechtsvorm van de onderneming?

4b

Hoeveel opdrachtgevers of afnemers verwacht u in een jaar te
hebben?
Wat zijn de activiteiten van de onderneming? Omschrijf zo volledig
mogelijk de activiteiten van de onderneming:
– Welke goederen levert de onderneming?
– Welke diensten verricht de onderneming?
– Heeft de onderneming aandelen in BV’s of NV’s?
– Als de onderneming een BV of NV is, wat is het fiscale nummer
of wat zijn de fiscale nummers?

4c

2

Eenmanszaak
Maatschap
Vennootschap onder firma (VOF)
Besloten vennootschap in oprichting
Besloten vennootschap (BV)
Naamloze vennootschap (NV)
Commanditaire vennootschap
Coöperatieve vereniging
Vereniging
Stichting
Kerkgenootschap
Andere rechtsvorm:

Aantal

Als u onvoldoende invulruimte heeft, ga dan verder op een bijlage

5

Voorgeschiedenis van de onderneming

5a

Is de onderneming geheel nieuw opgezet?

Ja Ga verder met vraag 6
Nee, de onderneming komt voort uit één of meer bestaande
ondernemingen

Wanneer de onderneming voortkomt uit een bestaande
onderneming, wordt deze dan in zijn geheel ondergebracht in een
nieuwe onderneming?

Ja
Nee

5b

Gegevens van de vorige onderneming(en). Als u onvoldoende
invulruimte heeft, ga dan verder op een bijlage
Naam vorige onderneming 1
Adres
Postcode en plaats
Omzetbelastingnummer
Vennootschapsbelastingnummer
Loonbelastingnummer
Naam vorige onderneming 2
Adres
Postcode en plaats
Omzetbelastingnummer
Vennootschapsbelastingnummer
Loonbelastingnummer
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Toelichting
6a

3

Gegevens voor de inkomstenbelasting/ziekenfondswet voor natuurlijke personen
Deze vraag is bedoeld voor natuurlijke personen, zoals bij een eenmansbedrijf, een maatschap of bij een VOF. Ook eventuele medeondernemers
moeten deze vraag invullen. Kopieer in dat geval deze bladzijde en laat die invullen. Lees eerst de toelichting. Als de onderneming als
rechtspersoon wordt uitgeoefend, dan kunt u naar vraag 7
Gegevens van uzelf
Voorletter(s) en achternaam
Woonadres
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer
Geboortedatum
Sofinummer

6b

Geniet u winst (of verlies) uit onderneming?

Ja
Nee Ga verder met vraag 9

6c

Verricht u daadwerkelijk arbeid voor uw onderneming?

Ja
Nee

6d

Hoeveel is uw winst (of het verlies) in het startjaar van de
onderneming? Maak een schatting. Vul ook een eventueel
negatief bedrag (verlies) in

€

Brutoloon uit dienstbetrekking en/of uitkering

€

Resultaten uit overige werkzaamheden

€

Inkomsten uit eigen woning

€

Overige inkomsten uit werk en eigen woning

€

Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning
Tel op. Vul 0 in bij een negatief bedrag
Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
Vul 0 in bij een negatief bedrag
Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

€

€

Verzamelinkomen startjaar Tel op

€

Correctiebedrag Trek af

€

Gecorrigeerd inkomen voor de ziekenfondswet

€

6e

+

0

€

Heeft u een uitkering?

+

0
–

0
Ja
Nee

Datum beëindiging van een eventuele uitkering?
Bent u in loondienst?

Ja
Nee

Zo ja, blijft u in loondienst?

Ja
Nee

Zo nee, wat is de datum van het einde van de dienstbetrekking?
6f

Bent u in het startjaar van de onderneming als werknemer of
uitkeringsgerechtigde verplicht verzekerd voor de ziekenfondswet?

Ja
Nee Ga verder met vraag 8

6g

Wat is het totaalbedrag ziekenfondspremie werkgeversdeel in
het startjaar? Neem over van uw salaris- of uitkeringsspecificatie

€

6h

Wat is het totaalbedrag ingehouden ziekenfondspremie
werknemersdeel in het startjaar? Neem over van uw salaris- of
uitkeringsspecificatie

€

6i

Wat is het totaalbedrag ingehouden loonheffing in het startjaar? €
Neem over van uw salaris- of uitkeringsspecificatie
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4

Gegevens voor de vennootschapsbelasting voor rechtspersonen
Deze vraag invullen als de onderneming wordt uitgeoefend als rechtspersoon, zoals een BV of NV

7a

Is de onderneming belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting?

Ja Ga verder met vraag 7c
Nee Beantwoord vraag 7b

7b

Valt de onderneming onder een vrijstelling voor de
vennootschapsbelasting?

Nee
Ja Vermeld de vrijstelling, ingangsdatum en ga verder met vraag 8

7c

Hoeveel zal de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting in het startjaar zijn? Maak een schatting

7d

Vraagt de onderneming vanaf de start een fiscale eenheid
vennootschapsbelasting aan?

7e

Wat is het correspondentieadres voor de vennootschapsbelasting?

8

Gegevens van medeondernemer(s) en/of aandeelhouder(s)

€
Ja Voeg het formulier 62A, 62B en indien van toepassing 62C bij
(zie ook www.belastingdienst.nl)
Nee
Bedrijfsadres (gelijk aan vraag 2c)
Adres belastingadviseur (gelijk aan vraag 3)
Ander adres:

Vermeld de gegevens van alle medeondernemers en aandeelhouders voor zover die u bekend zijn.
Als u onvoldoende invulruimte heeft, ga dan verder op een bijlage
8a

Gegevens van de medeondernemer(s) of
(commanditaire) vennoot
Voorletter(s) en achternaam
Woonadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Sofi-nummer

8b

Gegevens van de aandeelhouder(s)
Voorletter(s) en achternaam
Woonadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Sofi-nummer

9

Gegevens voor de omzetbelasting
In Nederland (en andere EU-landen) wordt omzetbelasting geheven volgens het BTW-systeem. In plaats van de wettelijke term omzetbelasting
wordt in het gewone taalgebruik vaak de term BTW gebruikt.
Als u producten verkoopt of diensten verricht, maakt de onderneming omzet. Mogelijk moet u over deze omzet omzetbelasting betalen.
Afhankelijk van de geschatte hoogte van de omzet en de kosten wordt het aangiftetijdvak voor de omzetbelasting bepaald (maand, kwartaal
of jaar)

9a

Hoeveel bedraagt uw omzet op jaarbasis?
Maak een schatting van uw omzet in een heel jaar
Hoeveel bedragen uw kosten/inkopen/investeringen op
jaarbasis?
Maak een schatting van de uitgaven van uw onderneming in
een heel jaar

9b

Gaat de onderneming goederen leveren aan afnemers in andere
EU-landen?

€

€

Nee Ga verder met vraag 9c
Ja Omschrijf de leveringen
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Gegevens voor de omzetbelasting (vervolg)

9c

Gaat de onderneming goederen afnemen van leveranciers uit
andere EU-landen?

5

Nee
Ja Vermeld hieronder de gegevens van de onderneming zoals die
in het buitenland bekend zijn

Naam onderneming voor buitenlandse leveranciers
Adres

Postcode en plaats
Land

Toelichting

9d

Maakt de onderneming deel uit van een fiscale eenheid?

9e

Wat is het correspondentieadres voor de omzetbelasting?n

10

Personeel

10a Heeft de onderneming personeel in loondienst?

Nee
Ja Vermeld hier de naam van de fiscale eenheid en het BTWnummer

Bedrijfsadres (gelijk aan vraag 2c)
Adres belastingadviseur (gelijk aan vraag 3)
Ander adres:

Ja, met ingang van (dd-mm-jjjj)

Nee Ga verder met vraag 10c
Als de onderneming op een later tijdstip personeel in loondienst
neemt, moet u dat melden bij uw belastingkantoor
10b Hoeveel medewerkers heeft de onderneming in loondienst?
10c Werken een of meer kinderen van 15 jaar of ouder van u of uw
(mede)ondernemer(s) mee in de onderneming? Vul deze vraag
alleen in als u een eenmanszaak, maatschap of VOF opricht

Nee Ga verder met vraag 10e
Ja In dit geval moet de onderneming loonbelasting/premie
volksverzekeringen inhouden op het loon van dit (deze) kind(eren)
en afdragen aan de Belastingdienst

10d Wilt u voor dit (deze) kind(eren) de vereenvoudigde regeling voor
de loonbelasting/premie volksverzekeringen toepassen?
Zie de toelichting

Nee
Ja Vermeld de gegevens van het kind of de kinderen.
Als u onvoldoende invulruimte heeft, ga dan verder op een bijlage
Naam en geboortedatum kind(eren)

10e Doet de onderneming betalingen aan artiesten of beroepssporters
of bent u dit van plan? Zie de toelichting

Ja
Nee

10f

Nee
Ja, met ingang van (dd-mm-jjjj)

Heeft u huishoudelijk personeel in dienst dat meestal op meer dan
twee dagen per week bij u in de huishouding werkt?
Als uw medeondernemer op meer dan twee dagen per week
huishoudelijk personeel in dienst heeft, moet hij dit zelf
meedelen aan zijn belastingkantoor.

10g Wat is het correspondentieadres voor de loonbelasting?

Bedrijfsadres (gelijk aan vraag 2c)
Adres belastingadviseur (gelijk aan vraag 3)
Ander adres:

10h Doet de onderneming betalingen aan derden die niet op de
loonlijst staan of bent u dit van plan? Het gaat hier niet om
betalingen aan andere ondernemers

Ja
Nee
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6

Vereniging, stichting of kerkgenootschap
Vul deze vraag alleen in als u een vereniging, stichting of kerkgenootschap start

11a Heeft de instelling een kantine?

Nee Ga verder met vraag 11c
Ja, een kantine in eigen beheer Vermeld hieronder de geschatte
omzet
€
Ja, de instelling maakt gebruik van een kantine die door iemand
anders wordt beheerd Vermeld hieronder de gegevens van de
beheerder

Naam beheerder
Adres
Postcode en plaats
11b Stelt de instelling de kantine ter beschikking voor bijvoorbeeld
bruiloften, feesten en partijen?

Ja
Nee

11c Heeft de instelling opbrengsten uit (neven)activiteiten?
Het gaat hier bijvoorbeeld om entreegelden, fondsenwerving,
loterijen of verkoop van clubartikelen

Nee
Ja Vermeld hieronder de omzet

Omzet uit levering van artikelen Het gaat hier bijvoorbeeld om
petjes, stickers en kalenders. Maak een schatting

€

Omzet uit levering van diensten Het gaat hier bijvoorbeeld om
sponsor-, entree- of reclamegelden. Maak een schatting

€

11d Als de instelling eventueel een exploitatieoverschot heeft,
waarvoor wordt dit dan gebruikt? Geef een omschrijving

11e Ontvangt de instelling subsidie?

Nee Ga verder met vraag 12
Ja Vermeld het bedrag

11f

Stelt de subsidieverstrekker eisen en/of voorwaarden aan de
verstrekking van de subsidies?

Nee
Ja Vermeld de eisen en/of voorwaarden. Als u onvoldoende
invulruimte heeft, ga dan verder op een bijlage

12

Stukken bijvoegen

€

Stuur zoveel mogelijk stukken mee die van belang zijn. Kruis aan welke stukken u meestuurt. Maak kopieën en voeg die bij het formulier
Uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
Statuten, stichtings-, oprichtings- of maatschapakte
Als de onderneming is voortgekomen uit één of meer bestaande ondernemingen: kopie van de aandelenoverdracht en/of de
statutenwijziging
Openingsbalans
Bij een BV in oprichting: voorovereenkomst
Andere informatie van de onderneming: een brochure, flyer, de URL van de website
13

Ondertekening
Naam
Functie
Adres
Telefoonnummer
Datum

Handtekening
14

Het formulier opsturen
Stuur het formulier inclusief alle bijlagen, stukken en kopieën van stukken binnen 14 dagen terug naar de Belastingdienst.
U kunt daarvoor de bijgevoegde envelop gebruiken. Een postzegel plakken is niet nodig.
Heeft u dit formulier geprint vanaf internet, stuur het dan in een eigen gefrankeerde enveloppe naar de postbus van het belastingkantoor in
uw regio. Het adres vindt u op www.belastingdienst.nl onder ‘Contact’.
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Print toelichting Toelichting bij vraag 6
Bij vraag 6b is het van belang of u winst uit onderneming geniet en
dus ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, óf dat uw inkomsten
(minus de kosten van die werkzaamheden) moeten worden belast
als resultaat uit overige werkzaamheden. Het laatste geldt als u
bijvoorbeeld bijverdiensten heeft. U moet deze vraag dan met ‘Nee’
beantwoorden.
Pas als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting wordt
beoordeeld of u verplicht ziekenfondsverzekerd of particulier verzekerd
moet worden. Dit is afhankelijk van de hoogte van het zogenoemde
gecorrigeerd inkomen: uw verzamelinkomen verminderd met de
eventuele correctiebedragen.

Als u tot de conclusie bent gekomen dat u op dit moment geen
ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, dan hoeft u de
toelichting over de ziekenfondsverzekering zelfstandigen niet te lezen.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting
De Belastingdienst stelt wel bepaalde eisen waaraan ondernemers
moeten voldoen. Voor de inkomstenbelasting gelden daarbij andere
eisen dan voor de omzetbelasting. Voor de omzetbelasting bent
u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent.
Voor de inkomstenbelasting bent u ondernemer als u winst uit een
onderneming heeft. Of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting
beoordeelt de Belastingdienst aan de hand van de volgende punten:

De voorwaarden zijn:

–
–
–
–
–
–

de omvang (in tijd en geld) van de werkzaamheden;
de bruto-omzet en winst;
de tijd die u besteedt aan de onderneming;
hoe u zich als bedrijf naar buiten presenteert;
hoeveel opdrachtgevers u heeft;
of u persoonlijk aansprakelijk bent voor zakelijke schulden.

Het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting is dus afhankelijk
van bepaalde criteria en wordt altijd (achteraf) beoordeeld aan de hand
van de feitelijke omstandigheden. Als er geen winst wordt gemaakt, zijn
de inkomsten meestal resultaat uit overige werkzaamheden.
Bij vraag 6d wordt gevraagd om een schatting van de winst (of het
verlies) in het startjaar van de onderneming.
Voorbeeld fiscale winstberekening 2005
Winst volgens uw boekhouding
Bij: niet-aftrekbare deel van de
beperkt aftrekbare kosten
€
Bij: privé-gebruik van de bedrijfswoning
€
Bij: privé-gebruik van gas, water en elektra €
Bij: privé-gebruik van een auto van uw
onderneming
€
Bij: privé-gebruik andere goederen uit uw
onderneming
€
Af: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
€
Af: willekeurige afschrijving
€
Subtotaal
Winst vóór toevoeging aan de oudedagsreserve
en de ondernemersaftrek
Af: toevoeging aan de oudedagsreserve
(12% van € 50.000)
Winst vóór de ondernemersaftrek
Ondernemersaftrek:
Af: zelfstandigenaftrek
€
Af: startersaftrek
€
Af: meewerkaftrek (1,25% van € 44.000)
€
Subtotaal
Belastbare fiscale winst uit onderneming
€
(de winst die u bij vraag 6d invult)

Terug naar vraag 10

€ 63.234
280 +
1.920 +
2.400 +

€ 13.234 € 50.000
€ 6.000 € 44.000

6.425 1.969 550 35.056

– U bent in het startjaar jonger dan 65 jaar.
– U woont in het startjaar in Nederland en geniet winst uit een
onderneming die u feitelijk voor eigen rekening drijft of u woont niet
in Nederland en geniet winst uit een Nederlandse onderneming die
u feitelijk voor eigen rekening drijft.
– Uw geschat gecorrigeerd inkomen in het startjaar bedraagt niet
meer dan het maximum: voor het startjaar 2004: € 20.800 en voor het
startjaar 2005 € 21.050.
Bepaling van het gecorrigeerd inkomen voor de ziekenfondswet
Om het gecorrigeerd inkomen te bepalen, moet u als eerste een zo
goed mogelijke schatting maken van het verzamelinkomen over het jaar
w
u uw onderneming start. Het verzamelinkomen is de som van de
belastbare inkomens uit de drie boxen voor de inkomstenbelasting:
– box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning;
– box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
– box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.
Als de schatting van uw belastbare inkomen uit werk en woning en/of
de schatting van uw belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang een
negatief bedrag is, vult u 0 in. De schatting van uw belastbare inkomen
uit sparen en beleggen kan nooit een negatief bedrag zijn.
Correctiebedragen
Op het verzamelinkomen moet u -voor zover van toepassing is- nog
bepaalde correcties aanbrengen om tot het gecorrigeerd inkomen te
komen.
Start onderneming in 2004 of 2005
Het correctiebedrag bedraagt € 1.335.

6.000 +
400 +
6.234 18.000 -

Voorwaarden ziekenfondsverzekering zelfstandigen
De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen is een inkomensafhankelijke regeling. Het al dan niet ziekenfondsverzekerd zijn, is mede
afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat iemand geniet.
Zodra u zich als startende ondernemer meldt bij de Belastingdienst,
kijkt de Belastingdienst of u in uw startjaar als zelfstandige voldoet aan
de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering.

Voorbeeld
Belastbaar inkomen uit werk en woning
(- € 11.350)
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
Verzamelinkomen startjaar
Correctiebedrag
Gecorrigeerd inkomen voor de ziekenfondswet

€
€
€
€
€
€

0
14.000
2.000 +
16.000
1.335 –
14.665

€ 8.944 –

Toelichting bij vraag 10
Toelichting bij vraag 10d
Voor meewerkende kinderen mag u onder bepaalde voorwaarden
een vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen toepassen. Meer informatie vindt u in het Handboek
loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Dit handboek kunt u
raadplegen en downloaden via www.belastingdienst.nl of bestellen via
de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Toelichting bij vraag 10e
Als de onderneming betalingen doet aan artiesten of beroepssporters
(individuen of een gezelschap) kan het zijn dat de onderneming
loonbelasting, premie volksverzekeringen of premies werknemersverzekeringen moet afdragen. Meer informatie vindt u in de
Handleiding loonheffing artiesten en beroepssporters. Deze handleiding
kunt u raadplegen via www.belastingdienst.nl of bestellen via de
BelastingTelefoon: 0800-0543.

