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Taal: Nederlands

Aangifte
Assurantiebelasting

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier doet u aangifte voor de assurantiebelasting.

Aangifte doen en betalen
U moet aangifte doen en het bedrag betalen voor het eind van de 
maand na afloop van het tijdvak waarover u aangifte doet. Doet u 
niet op tijd aangifte of betaalt u het bedrag van de aangifte niet op 
tijd? Dan kunt u een naheffingsaanslag met een boete krijgen.

Maak het bedrag van de belasting over op rekeningnummer 
NL26 INGB 0000 4412 90 van de Belastingdienst in Apeldoorn, 
BIC: INGBNL2A. Vermeld altijd het aangiftenummer dat op de 
aangiftebrief staat.

Aangifte invullen en terugsturen 
Vul de vragen in die van toepassing zijn. Vul alle bedragen in hele 
euro’s in. U mag in uw voordeel afronden. Hebt u op het formulier 
niet voldoende ruimte voor het invullen van de gegevens? 
Ga dan verder op een bijlage, vermeld op alle bijlagen de naam 
van de belasting plichtige en het BSN/RSIN/fiscaal nummer.

Stuur dit aangifteformulier ingevuld en ondertekend terug naar:

Belastingdienst/Kantoor Arnhem
Assurantiebelasting
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Wilt u de aangifte achteraf corrigeren? 
Hebt u de aangifte ingestuurd en wilt u die achteraf corrigeren? 
Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van betaling bezwaar 
maken. Stuur hiervoor een brief naar: 

Belastingdienst/Kantoor Arnhem
Assurantiebelasting
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en 
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy 
staat hoe wij dat doen.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/assurantiebelasting. 
Of bel naar Team Assurantiebelasting/Afdeling Financiële Instellingen: 
(088) 154 54 30, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 16.00 uur.

http://www.belastingdienst.nl/privacy
http://www.belastingdienst.nl/assurantiebelasting
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1 Algemene gegevens

1a Naam

1b Adres

1c Postcode en plaats

1d Land

1e BSN/RSIN/fiscaal nummer

1f Uw aangiftenummer

Let op! 
U vindt het aangiftenummer in de 
aangiftebrief die u eerder van ons 
hebt ontvangen. Als u niet over een 
aangiftebrief beschikt dan kunt u 
het nummer ook zelf samenstellen. 

U hebt het aangiftenummer nodig 
als u het bedrag van deze aangifte 
betaalt. 

Vakje 01 t/m 09 > Uw BSN/RSIN/fiscaal nummer. Dit nummer wordt overgenomen van vraag 1e.
Vakje 10 t/m 12 > Hier staat ‘ASB’, u hoeft hier niets in te vullen.
Vakje 13 t/m 14 > Vul hier uw subnummer in. Dit vindt u in uw oude aangifte.
Vakje 15 t/m 18 > Vul hier het jaar in waarover u aangifte doet, bijvoorbeeld ‘2020’. 
Vakje 19 t/m 20 > Vul hier de volgende code in:

 – Bent u maandaangever? Vul dan het nummer van de maand in, 
bijvoorbeeld ‘01’ voor januari.

 – Bent u kwartaalaangever? Vul dan in: ‘21’ voor het 1e kwartaal, ‘24’ voor 
het 2e kwartaal, ‘27’ voor het 3e kwartaal, ‘30’ voor het 4e kwartaal.

 – Bent u jaaraangever? Vul dan in: ‘40’.

2 Berekening assurantiebelasting

Let op! Vul bedragen in hele euro’s in. U mag daarbij afronden in uw voordeel.

2a Premiebedrag dat vrijgesteld is van assurantiebelasting

2b Premiebedrag dat is belast met assurantiebelasting

2c Te betalen assurantiebelasting

2d Verrekening van assurantiebelasting over dit tijdvak

Creditnota Afboekingen oninbare vorderingen

2e Te betalen Terug te vragen

3 Ondertekening

Naam contactpersoon

Telefoonnummer

Plaats

Datum

Handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Aantal bijlagen

Zet op elke bijlage uw naam, uw BSN/RSIN/fiscaal nummer 
en het aangiftenummer.

€
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€

€

€

€
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