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Gebruiksaanwijzing

Met dit formulier kunt u:
- een voorlopige aanslag over het boekjaar
2010 of 2011 aanvragen

- een voorlopige aanslag over het boekjaar
2010 of 2011 wijzigen

Boekjaar
Het boekjaar waarover u een voorlopige
aanslag aanvraagt of wijzigt, kan een
kalenderjaar of een gebroken boekjaar zijn. 
U vindt het boekjaar op de aangiftebrief die u
van ons hebt ontvangen.

Voorlopige aanslag aanvragen
Met ingang van 2011 is de verplichte schatting
voor de vennootschapsbelasting afgeschaft.
Hebt u van ons geen voorlopige aanslag
ontvangen, maar verwacht u dat u over 2010
of 2011 wel belasting moet betalen? Dan kunt
u een voorlopige aanslag aanvragen met dit
formulier. 

Voorlopige aanslag wijzigen
Hebt u van ons een voorlopige aanslag
vennootschapsbelasting 2010 of 2011
ontvangen? Dan moet u deze aanslag zelf
goed controleren. Kloppen de gegevens niet
waarop deze aanslag is gebaseerd? Dan kunt
u uw voorlopige aanslag wijzigen met dit
formulier.

Let op!
U kunt maximaal drie keer een verhoging van
de voorlopige aanslag doorgeven. Hebt u al
aangifte gedaan over 2010? Dan kunt u geen
voorlopige aanslag over 2010 meer aanvragen
of wijzigen.

Invullen en opsturen
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend
naar uw belastingkantoor. Het adres kunt u
vinden op www.belastingdienst.nl onder
‘contact’.

Voorlopige aanslag berekenen
Wij gebruiken de gegevens van dit formulier
om uw voorlopige aanslag over 2010 of 2011
te berekenen. Is het belastbaar bedrag op het 
formulier lager dan het eerder vastgestelde 
belastbare bedrag? In dat geval verlagen wij
meestal automatisch de belasting die u moet
betalen. 

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op
www.belastingdienst.nl. Of bel de
BelastingTelefoon: 0800 - 0543, van maandag
tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en
op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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1 Verzoek of wijziging 2010

1a Boekjaar. Vul 201001-201012 in voor een kalenderjaar of 
bijvoorbeeld 201006-201105 voor een gebroken boekjaar
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1b Hebt u een beschikking functionele valuta? Zie het schema hierboven � Ja � Nee

1c Valutacode 

1d Belastbare winst 

1e Te verrekenen verliezen 

1f Belastbaar bedrag 

1g Valutafactor

1h Gemiddelde koers boekjaar  

1i Belastbare grondslag (1f x 1g x 1h) 

1j Aftrek elders belast. Vul het belastingbedrag in

1k Deelnemingsverrekening

1l Te verrekenen kansspelbelasting of dividendbelasting

Welke vragen vult u in?

�Voor 2010
Hebt u een
beschikking
functionele
valuta?

Vul vraag 1 in
Vul vraag 1d tot en met 1f in functionele valuta in
Vul vraag 1i tot en met 1l in euro’s in

Vul alle onderdelen van vraag 1 in, behalve 1c en 1g, 1h en 1i
Vul alle bedragen in euro’s in

Ja

� Nee

�Voor 2011
Hebt u een
beschikking
functionele
valuta?

Vul vraag 2 in
Vul vraag 2d tot en met 2f in functionele valuta in
Vul vraag 2i tot en met 2l in euro’s in

Vul alle onderdelen van vraag 2 in, behalve 2c en 2g, 2h en 2i
Vul alle bedragen in euro’s in

Ja

� Nee

2 Verzoek of wijziging 2011

2a Boekjaar. Vul 201101-201112 in voor een kalenderjaar of 
bijvoorbeeld 201106-201205 voor een gebroken boekjaar

J       J      J      J       M     M J       J      J      J       M     M

2b Hebt u een beschikking functionele valuta? Zie het schema hierboven � Ja � Nee

2c Valutacode 

2d Belastbare winst 

2e Te verrekenen verliezen 

2f Belastbaar bedrag 

2g Valutafactor

2h Gemiddelde koers boekjaar  

2i Belastbare grondslag (2f x 2g x 2h) 

2j Aftrek elders belast. Vul het belastingbedrag in

2k Deelnemingsverrekening

2l Te verrekenen kansspelbelasting of dividendbelasting
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