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Aanmelding 
Onderneming buitenland

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u zich als buitenlandse ondernemer 
aanmelden bij de Belastingdienst in Nederland voor de omzet-
belasting, de vennootschapsbelasting en de loonheffingen. 
Met dit formulier kunt u ook een nummer aanvragen waarmee 
u aangifte overdrachtsbelasting kunt doen.

Meldt u zich met dit formulier aan voor de omzetbelasting 
omdat u btw-aangifte (aangifte omzetbelasting) in Nederland 
moet doen? Dan krijgt u een Nederlands omzetbelastingnummer. 
Gebruik dit formulier ook als u niet in de EU bent gevestigd 
en Nederlandse btw terug wilt vragen. Of als u niet in de EU 
bent gevestigd en zich wilt aanmelden voor het gebruik van 
het éénloketsysteem (One Stop Shop, OSS). U krijgt dan een 
Nederlands registratienummer.

Als u zich aanmeldt voor de loonheffingen, dan sturen we 
u een ‘Aangiftebrief loonheffingen’. In deze brief staat over 
welke tijdvakken u aangifte moet doen. Ook staat hierin een 
loonheffingennummer, dat u bijvoorbeeld moet gebruiken bij 
het doen van aangifte loonheffingen. Als u voor uw werknemers 
premies werknemersverzekeringen moet gaan betalen, krijgt 
u ook een brief waarin staat bij welke sector u bent ingedeeld en 
een brief met het percentage voor de gedifferentieerde premie 
Werkhervattingskas (Whk). Raadpleeg voor meer informatie 
het ‘Handboek Loonheffingen’. Dit handboek vindt u op 
belastingdienst.nl/loonheffingen. 

Invullen en opsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst 
Postbus 2892 
6401 DJ Heerlen 
Nederland

Bijlagen meesturen
U moet bij dit formulier de volgende bijlagen meesturen:

 – documenten waaruit blijkt welke activiteiten uw onderneming 
in uw eigen land heeft

 – als u bent ingeschreven bij een buitenlandse Kamer van 
Koophandel: bewijs van inschrijving

 – als er sprake is van verhuur of aankoop van onroerende zaken: 
gegevens daarover

 – als u een uitzendovereenkomst hebt met 1 of meer werknemers: 
het formulier ‘Melding Loonheffingen uitzenden’ 

 – als u activiteiten hebt overgenomen van een andere werkgever: 
het formulier ‘Melding Loonheffingen overdracht van activiteiten’

 – als u een gemachtigde hebt: een kopie van de machtiging
 – als u in een niet-EU-land bent gevestigd: een belastingverklaring 
van dat land

 – als de ondernemer een natuurlijke persoon of maatschap is: 
een kopie van het identiteitsbewijs voor elke natuurlijke persoon 
die geen burgerservicenummer heeft

 – als uw onderneming een andere rechtsvorm heeft: 
een kopie van de oprichtingsakte

  Let op!
   Is uw bijlage niet in het Nederlands, Duits of Engels? 

Dan moet u zelf voor een vertaling zorgen.

Stuur geen facturen mee
Bent u gevestigd in een niet-EU-land en meldt u zich aan omdat u 
Nederlandse btw terug wilt vragen? Stuur dan geen facturen mee. 
Die stuurt u later mee met het formulier ‘Verzoek teruggaaf btw voor 
ondernemers gevestigd in niet-EU-landen’.

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.

Hebt u vragen?
Belt u dan de BelastingTelefoon Buitenland: 055 - 5385 385 
en vanuit het buitenland +31 555 385 385.

https://belastingdienst.nl/loonheffingen
https://belastingdienst.nl/privacy
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2 Gegevens van uw onderneming

2a Bent u al met een nummer 
geregistreerd (geweest) bij de 
Belastingdienst in Nederland? 
Hiermee wordt bijvoorbeeld ook 
bedoeld een burgerservicenummer, een 
omzet belastingnummer of een fiscaal 
nummer voor de overdrachtsbelasting.

Nee. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Bij een maatschap stuurt u voor elke 
natuurlijke persoon die geen burgerservicenummer heeft, een kopie van het identiteitsbewijs mee.

Ja, onder nummer

2b Bent u geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel in 
Nederland?

2c Bent u geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel in uw eigen land?

2d Bent u gevestigd in een ander 
EU-land?

Nee. Ga na of u zich moet inschrijven. Kijk daarvoor op kvk.nl.

Nee

Nee. Stuur een belastingverklaring van uw eigen land mee en ga verder met vraag 2f.

Ja, onder nummer

Ja. Stuur een bewijs van inschrijving mee.

Ja

2e Bent u in uw eigen land 
al bekend met een btw-
identificatie nummer?

Nee

Ja, onder nummer

2f Juridische naam van de 
onderneming

2g Handelsnaam van de 
onderneming

2h Rechtsvorm van de onderneming Eenmanszaak
Maatschap
Anders, namelijk

1 Reden aanmelding

1b Wilt u zich aanmelden voor het 
doen van btw-aangifte?

1c Bent u gevestigd in een niet-EU-
land en wilt u zich aanmelden 
voor het gebruik van het éénloket-
systeem voor de btw? 

1a Bent u gevestigd in een niet-EU-
land en wilt u Nederlandse btw 
terugvragen? Kies ‘Nee’ als u 
zich ook wilt aanmelden om btw-
aangifte te doen. U kunt de btw dan 
via de aangifte terugvragen.

Ja. Beantwoord de vragen bij rubriek 1 tot en met 6, eventueel bij rubriek 7, en bij rubriek 12.

Ja. Beantwoord de vragen bij rubriek 1 tot en met 5 en bij rubriek 12.

Ja. Beantwoord de vragen bij rubriek 1 tot en met 6, eventueel bij rubriek 7, en bij rubriek 12.  
Stuur geen facturen mee. Die stuurt u later mee met het formulier ‘Verzoek teruggaaf btw voor ondernemers 
gevestigd in niet-EU-landen’.

Nee

Nee. Bent u gevestigd in een ander EU-land en wilt u het éénloketsysteem gebruiken? 
Meldt u zich dan voor het éénloketsysteem bij de belastingdienst in uw eigen land.

Nee

1d Wilt u zich aanmelden voor de 
vennootschapsbelasting?

Ja. Beantwoord de vragen bij rubriek 1 tot en met 5 en bij rubriek 8 en 12.
Nee

1e Wilt u zich aanmelden voor de 
loonheffingen?

1f Wilt u zich aanmelden voor de 
overdrachtsbelasting?

Ja. Beantwoord de vragen bij rubriek 1 tot en met 5, bij rubriek 9 en eventueel 10, en bij rubriek 12.

Ja. Beantwoord de vragen bij rubriek 1 tot en met 5, bij rubriek 11 en bij rubriek 12.

Nee

Nee

Stuur een kopie van de oprichtingsakte mee.

http://kvk.nl
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2j Vestigingsadres van de  
onderneming: Straatnaam, 
huisnummer en toevoeging

Postcode en plaats

Land

2k Telefoonnummer

2l Internetsite

2m Naam contactpersoon

2n  Hebt u een eenmanszaak en 
wijkt uw woonadres af van 
uw vestigingsadres?

Nee. Ga verder met rubriek 3.
Ja. Vul hieronder uw woonadres in.

Woonadres: Straatnaam, 
huisnummer en toevoeging

Postcode en plaats

Land

2 Gegevens van uw onderneming (vervolg)

2i Oprichtingsdatum rechts persoon 
of samenwerkings verband

3 Gegevens van uw gemachtigde

Land correspondentieadres

3c Telefoonnummer

3d Voor welke belastingsoorten 
geldt deze machtiging?

Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Loonheffingen

3a Hebt u een gemachtigde die u 
vertegenwoordigt bij de 
Belastingdienst in Nederland?

Ja. Vul de naam van de 
gemachtigde in en stuur een 
kopie van de machtiging mee.

Nee. Ga verder met rubriek 4.

3b Heeft uw gemachtigde een 
beconnummer van de 
Nederlandse Belastingdienst?

Ja. Vul het beconnummer in. Het adres is bij ons bekend.

Straatnaam, huisnummer 
en toevoeging

Postcode en plaats

Postbus

Nee. Vul hieronder het correspondentieadres van uw gemachtigde in.

Postcode en plaats

Wilt u dat iemand namens u de contacten met ons verzorgt? Kijk dan voor meer informatie op belastingdienst.nl 
en zoek op ‘vertegenwoordigen door een gemachtigde’.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/wanneer_aangifte_doen/vertegenwoordiging_of_machtiging
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5 Bedrijfsactiviteiten

5a Activiteiten van uw onderneming 
in uw eigen land. Stuur documenten 
mee waaruit dit blijkt.

5b Activiteiten van uw onderneming 
in Nederland. Als u onvoldoende 
invulruimte hebt, maak dan een 
bijlage. Vermeld duidelijk bij welke 
vraag de informatie hoort.

Land correspondentieadres

4 Correspondentie

4a Op welk adres wilt u 
correspondentie ontvangen?

4b Ander correspondentieadres

Op het vestigingsadres (vraag 2j) 
correspondentie voor:

Op het woonadres (vraag 2n) 
correspondentie voor:

Op het adres van mijn gemachtigde 
(vraag 3b) correspondentie voor:

Op een ander adres. Vul dit correspondentie-
adres in bij vraag 4b in en geef hiernaast aan 
voor welke belastingsoorten het geldt.

Omzetbelasting

Omzetbelasting

Omzetbelasting

Omzetbelasting

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Loonheffingen

Loonheffingen

Loonheffingen

Loonheffingen

Straatnaam, huisnummer 
en toevoeging

Postcode en plaats

Postbus

Postcode en plaats

Als u in de akte van levering van een onroerend goed kiest voor een fiscale woonplaats, gebruiken wij dit adres als correspondentieadres 
voor de overdrachtsbelasting.
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6 Omzetbelasting - algemeen

6a Startdatum van uw activiteiten in Nederland

6b Verkoopt u in Nederland goederen aan particulieren?   
Voorbeeld: U bent een buitenlandse ondernemer en verkoopt op een 
muziekbeurs in Amsterdam cd’s aan particulieren.

Ja Nee

6c Verkoopt u vanuit Nederland goederen aan particulieren uit 
andere EU-landen? Voorbeeld: U bent een buitenlandse ondernemer en 
verstuurt vanuit een gehuurde loods in Rotterdam kleding naar een 
particulier uit Valencia.

Ja Nee

6d Verkoopt u in Nederland goederen aan andere buitenlandse 
ondernemers? Voorbeeld: U hebt als buitenlandse ondernemer een 
gehuurde loods in Rotterdam en verkoopt daar kaas aan een ondernemer 
uit Hamburg.

Ja Nee

6e Verkoopt u vanuit Nederland goederen aan ondernemers uit 
andere EU-landen (intracommunautaire leveringen)? Voorbeeld: 
U hebt als buitenlandse ondernemer een loods gehuurd in Rotterdam 
en verstuurt vanuit daar een partij bloembollen naar een ondernemer 
uit Parijs.

Ja Nee

6f Brengt u eigen goederen van Nederland naar een ander EU-land? Ja Nee

6g Verkoopt u vanuit Nederland aan klanten buiten de EU? Ja Nee

6h Hebt u intracommunautaire verwervingen (ICV) in Nederland? Ja Nee

6i Hebt u facturen ontvangen met naar u verlegde Nederlandse btw? Ja Nee

6j Hebt u overige leveringen in Nederland die met btw belast zijn? 
Kies ook ‘Ja’ als dit leveringen tegen een btw-tarief van 0% zijn.

Ja Nee

6k Levert u diensten in Nederland die u met btw in rekening brengt?

Nee

Alleen aan ondernemers
Alleen aan particulieren
Aan ondernemers én aan particulieren

6l Is er sprake van verhuur of aankoop van onroerende zaken? Ja. Beantwoord ook de vragen bij rubriek 7.
Nee. U hoeft rubriek 7 niet in te vullen.
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7 Omzetbelasting - onroerende zaken

Lees de toelichting onderaan dit formulier. Hier leest u ook welke bijlagen u moet meesturen.

7a Verhuurt u (delen van) in Nederland gelegen onroerende zaken  
aan niet in Nederland gevestigde onder nemers met btw?

Nee
Ja, met ingang van

7b Verhuurt u 1 of meer in Nederland gelegen recreatie woningen  
aan particulieren? 

Nee
Ja, met ingang van

7c Verhuurt u 1 of meer in Nederland gelegen parkeer plaatsen  
aan particulieren?

Nee
Ja, met ingang van

7d Verhuurt u (delen van) in Nederland gelegen onroerende zaken  
met btw waarbij de heffing van de btw is verlegd naar de huurder? 

Nee
Ja, met ingang van

7e Tot welk vermogen rekent u de duurzaam te exploiteren 
onroerende zaak?

Volledig tot het bedrijfsvermogen

Volledig tot het privévermogen

Voor % tot het bedrijfsvermogen 

en % tot het privévermogen

7f Wat is het adres of, als het adres niet bekend is, de kadastrale 
aanduiding van de bij vraag 7e bedoelde onroerende zaak?

7g Hebt u voor de onroerende zaken van vraag 7a tot en met 7d 
een optie gevraagd om belast met btw te leveren?

Nee
Ja. Vul het adres in of, als het adres niet bekend is, de kadastrale 
aanduiding.

7h Bent u eigenaar van een recreatie woning die u (nagenoeg) 
alleen gebruikt voor privédoeleinden?

Nee
Ja. Vul het adres in of, als het adres niet bekend is, de kadastrale 
aanduiding.

7i Exploiteert u in Nederland gelegen onroerende zaken, andere dan 
bij vraag 7a tot en met 7d? 

Nee
Ja. Vul het adres in of, als het adres niet bekend is, de kadastrale 
aanduiding.
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8 Vennootschapsbelasting

8a Startdatum van uw activiteiten voor de vennootschapsbelasting 
in Nederland

8b Is het reguliere boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Ja
Nee, boekjaar  
loopt van maand

tot en met maand

8c Starten de activiteiten in Nederland in het 1e boekjaar? Ja Nee. U kunt vraag 8d overslaan.

8d Wijkt het 1e boekjaar na oprichting volgens de statuten af 
van een regulier boekjaar?

Ja, 1e boekjaar 
loopt van

tot en met

Nee

9 Loonheffingen (personeel) - algemeen

9a Aantal werknemers dat u wereldwijd in dienst hebt 

9b Aantal werknemers dat niet voor u in Nederland werkt, maar daar 
wel sociaal verzekerd is. 

 Vanaf wanneer is de 1e werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 
Beantwoord ook de vragen bij rubriek 10.

9c Aantal werknemers dat in Nederland woont én werkt

Zijn deze werknemers sociaal verzekerd in Nederland? 

Vanaf welke datum is de 1e werknemer sociaal verzekerd in 
Nederland? Beantwoord ook de vragen bij rubriek 10.

Ja Nee. Ga verder met vraag 9d.

9d Aantal werknemers dat niet in Nederland woont, maar daar wel werkt

Zijn deze werknemers sociaal verzekerd in Nederland? 

Vanaf welke datum is de 1e werknemer sociaal verzekerd in 
Nederland? Beantwoord ook de vragen bij rubriek 10.

Vanaf welke datum bent u voor de 1e werknemer inhoudingsplichtig 
geworden? Ga hierna verder met vraag 9g.

Ja Nee. Ga verder met vraag 9e.

9e Bent u voor de werknemers van vraag 9c of 9d inhoudings plichtig 
voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen?

Ja Nee. Ga verder met vraag 9f.

9f Wilt u zich vrijwillig registreren als inhoudingsplichtige voor de 
loonbelasting/premie volks verzekeringen? 

Ja, met ingang van
Nee

9g Hebt u (een deel van) de activiteiten overgenomen van een 
andere werkgever? Kies ook ‘Ja’ als (een deel van) uw bedrijf van 
rechtsvorm is veranderd.

Ja. Vul ook het formulier ‘Melding Loonheffingen overdracht 
van activiteiten’ in en voeg dit bij.
Nee

9h Hebt u een uitzend- of payrollovereenkomst met 1 of 
meer werknemers? Of bent u (deels) een personeels-bv? 

9i Tijdvak waarover u aangifte loonheffingen wilt doen

Ja. Vul ook het formulier ‘Melding Loonheffingen uitzenden’ in 
en voeg dit bij.

4 weken

Nee

Maand

Zie de toelichting onderaan dit formulier.
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10 Loonheffingen (personeel) - werknemersverzekeringen

Deze gegevens zijn van belang voor de sectorindeling. Lees de toelichting onderaan dit formulier.

10a Hebt u meer dan 1 bedrijfs-
activiteit? 

Nee. Ga verder met rubriek 12. U hebt de benodigde gegevens al ingevuld bij vraag 5b.
Ja

10b Omschrijf elke bedrijfsactiviteit zo duidelijk mogelijk. Vul ook het (geschatte) premieloon AWf op jaarbasis in.

Omschrijving bedrijfsactiviteit 1. 
Als u onvoldoende invulruimte hebt, 
maak dan een bijlage. Vermeld 
duidelijk bij welke vraag de 
informatie hoort.

Premieloon AWf bedrijfs activiteit 1 €

€Premieloon AWf bedrijfs activiteit 2

Hebt u nog meer bedrijfsactiviteiten, maak dan een bijlage. Vermeld duidelijk bij welke vraag de informatie hoort.

Omschrijving bedrijfsactiviteit 2. 
Als u onvoldoende invulruimte hebt, 
maak dan een bijlage. Vermeld 
duidelijk bij welke vraag de 
informatie hoort.
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11 Overdrachtsbelasting

11b Adres van de onroerende zaak

11a (Verwachte) datum van levering 
van de onroerende zaak

Straatnaam, huisnummer 
en toevoeging

11c Kadastrale aanduiding(en) 
van de onroerende zaak. 
Betreft de transactie meerdere 
kadastrale aanduidingen? 
Vul ze dan allemaal in.

Gemeente Sectie Perceel nummer

Postcode en plaats

12 Ondertekening

Naam

Datum

Handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Aantal bijlagen

Hebt u vraag 7f al beantwoord? Dan kunt u deze vraag overslaan.

Deze vraag hoeft u niet te 
beantwoorden als u het adres 
van de onroerende zaak al hebt 
ingevuld bij vraag 11b.

Regel 1

Regel 2

Regel 3

Regel 4

Regel 5
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 Toelichting bij de vragen

Vraag 7a tot en met 7d
Het gaat hier om bedrijfspanden, recreatiewoningen en ook 
parkeerplaatsen. Met verlegging van de heffing bedoelen we ook het 
verhuren van een onroerende zaak door een tussenpersoon die de 
btw over de huur zelfstandig aangeeft en betaalt. In het geval van een 
recreatiewoning gaat het er om of u die exploiteert als vakantie-
bestedingsbedrijf om er duurzame opbrengst uit te verkrijgen en of 
u die daarnaast ook privé gebruikt. Hoeveel u de recreatiewoning 
privé gebruikt is niet van belang. Van privégebruik is ook sprake als 
u aan een bemiddelaar een huurprijs moet betalen voor het 
privégebruik.

Vraag 7i
Het maakt niet uit of het exploitatierecht van die onroerende zaken 
voortvloeit uit eigendom of uit huur- of pachtovereenkomsten. Tot de 
hier bedoelde onroerende zaken behoren onder andere woningen, 
schoolgebouwen, landbouwgronden en tuinbouw gronden.

Bijlagen die u mee moet sturen bij vraag 7
Voor elke onroerende zaak en voor zover deze documenten 
aanwezig zijn:

 – een kopie van de geregistreerde notariële verkrijgingsakte, of
 – een kopie van de door alle partijen getekende turnkey-
overeenkomst

Voor elke onroerende zaak die als bedrijfspand (deels) met btw belast 
verhuurd wordt:

 – een overzicht van alle huurders en het door elk van hen gehuurde 
oppervlak in m2

 – voor welke huurders de verhuur met btw belast plaatsvindt
 – indien van toepassing: het oppervlak in m2 dat niet verhuurd is 
(leegstand)

 – indien van toepassing: het oppervlak in m2 dat als woonruimte 
gebruikt wordt

 – het totale verhuurbare oppervlak in m2
 – voor elke huurder een kopie van de gesloten huurovereenkomst

Als de verhuurde onroerende zaak een stacaravan is:
 – een kopie van de door de gemeente afgegeven WOZ-beschikking

Als die nog niet afgegeven is, moet u die bij de gemeente aanvragen.

Voor een recreatiewoning die u verhuurt als vakantie bestedings-
bedrijf en waarvoor u voor de verhuur gebruikmaakt van de diensten 
van een derde:

 – een kopie van de met die derde gesloten overeenkomst 
(verhuurbemiddelingsovereenkomst)

 – indien van toepassing: een originele volmacht waaruit blijkt dat 
deze derde namens u mag handelen

Vraag 9b tot en met 9d
Voor werknemers die in Nederland verzekerd zijn voor de sociale 
verzekeringen, moet u verplicht premies werknemersverzekeringen 
betalen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen of inhouden. 
Werknemers die in Nederland wonen én werken, zijn in Nederland 
verzekerd. Voor hen moet u dus premies werknemersverzekeringen 
betalen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen of inhouden. 

Werknemers die wél voor u in Nederland werken, maar er niet 
wonen, kunnen onder bepaalde voorwaarden verzekerd blijven in 
het oorspronkelijke verzekeringsland. Als u voor deze werknemers 
een zogenoemde A1-verklaring hebt waaruit blijkt dat zij in een ander 
land zijn verzekerd, hoeft u in Nederland geen premies werknemers-
verzekering voor hen te betalen en ook geen inkomensafhankelijke 
bijdrage Zvw te betalen of in te houden. Uw werknemer vraagt de 
verklaring aan bij de hiervoor bevoegde instantie in het woonland.

Vraag 9e
Voor werknemers die voor u in Nederland werken en die u hebt 
uitgeleend, gedetacheerd of uitgezonden en die onder leiding en 
toezicht en voor rekening en risico van een derde werken, moet u 
loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en betalen. Dit 
geldt ook wanneer u een vaste inrichting hebt in Nederland of wanneer 
uw werknemers werken op het Nederlands continentaal plateau.

Vraag 9f
Hoeft u voor een werknemer geen loonbelasting/premie 
volksverzekeringen in te houden en te betalen, dan kunt u er toch 
voor kiezen dat te doen. In dat geval gelden voor u de regels van de 
loonbelasting. U houdt een loonadministratie bij. En uw werknemers 
hoeven de loonbelasting/premie volksverzekering niet zelf te betalen 
via hun aangifte inkomstenbelasting.

Vraag 9h
Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarin 
werkgever en werknemer overeenkomen dat de werknemer voor 
een derde (de opdrachtgever) werkt. De werknemer werkt onder 
leiding en toezicht van die derde. 

Een payrollovereenkomst is een speciale vorm van een uitzend-
overeenkomst waarbij het personeel geselecteerd en geworven 
wordt door de opdrachtgever – dus niet door het payrollbedrijf – en 
vervolgens op de loonlijst van het payrollbedrijf komt. De werknemers 
worden door het payrollbedrijf ter beschikking gesteld aan de 
opdrachtgever en werken in zijn bedrijf en onder zijn leiding en toezicht. 
Het payrollbedrijf heeft toestemming van de opdrachtgever nodig 
om een werknemer voor een ander te laten werken.

Er is sprake van een personeels-bv als binnen concernverband het 
personeel van de personeels-bv ter beschikking wordt gesteld aan de 
andere vennootschappen die deel uitmaken van hetzelfde concern.

Vraag 10
Uw activiteiten in Nederland zijn van belang als u werknemers in 
dienst hebt die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Diverse premies 
zijn namelijk afhankelijk van de sector waarin u wordt ingedeeld. In 
de regel kijken we daarvoor naar de activiteiten die u in uw eigen land 
hebt. Maar als uw activiteiten in Nederland op zichzelf staan, kan er 
sprake zijn van een zogenoemde indeelbare eenheid. In dat geval 
baseren we de premies op die activiteiten.

Vraag 10b
Het premieloon AWf is het totale loon waarover u premies 
werknemersverzekeringen moet betalen. 

Gebruik voor het opgeven van het premieloon AWf de geschatte 
loongegevens van het lopende kalenderjaar. U moet deze 
loongegevens naar een jaarloon herleiden.
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