Aanvraag

Inloggegevens
Teruggaaf btw uit andere EU-landen
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u inloggegevens aan voor de internetsite
‘Teruggaaf van btw uit andere EU-landen’.
Let op!
U kunt per omzetbelastingnummer maar 1 keer inloggegevens
aanvragen.
Voor wie is dit formulier bestemd?
U gebruikt dit formulier als u voor uw onderneming btw wilt
terugvragen uit EU-landen.
Hebt u uw inloggegevens al eerder aangevraagd, maar bent u ze
vergeten? Vraag dan geen nieuwe inloggegevens aan. U kunt de
gegevens in dat geval bij de BelastingTelefoon (0800 - 0543)
opvragen. Wij sturen u dan binnen 1 week de inloggegevens toe.

Invullen en opsturen
Lees de toelichting voordat u het formulier invult.
Vul het formulier in op uw computer, print het uit, onderteken
het formulier en stuur het op naar:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
udeb Team Gebruikersondersteuning
Antwoordnummer 20001
6400 XS Heerlen
U krijgt van ons binnen 4 weken uw gebruikersnaam
en wachtwoord.
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
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/eubtw.

1

Gegevens van de onderneming

1a

Bedrijfsnaam

1b

Omzetbelastingnummer

2

B

Gegevens van de contactpersoon

2a

Voornaam en achternaam

2b

E-mailadres

2c

Telefoonnummer

3

Ondertekening
Naam
Datum

04 407 09 01

OB 407 - 2Z*9FOL 

Handtekening

*044070901*
0 4 4 0 7 0 9 0 1

02 van 02

Toelichting bij de vragen
Bij vraag 1a
Vul hier de naam in van uw onderneming zoals deze vermeld staat
op uw btw-aangifte.

Bij vraag 2b
Vul hier het e-mailadres in waarop u informatie wilt ontvangen
over uw teruggaafverzoeken.

Bij vraag 2a
Vul hier de voornaam en achternaam in van de contactpersoon die
in uw bedrijf verantwoordelijk is voor het terugvragen van btw uit
andere EU-landen. Wij hebben deze gegevens nodig om inlog
gegevens aan te maken. Als uw contactpersoon inlogt met zijn
gegevens, kan hij meerdere personen binnen uw onderneming
toegang verlenen tot de internetsite om btw terug te vragen. Ook
kan uw contactpersoon een gemachtigde buiten uw onderneming
autoriseren, bijvoorbeeld uw fiscaal dienstverlener.

Bij vraag 2c
Vul hier het telefoonnummer in waarop wij uw contactpersoon
kunnen bereiken. Vul hier bij voorkeur een doorkiesnummer in en
niet het algemene telefoonnummer van uw onderneming.

