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 Waarom dit formulier?

Verzoek
Coulancerente

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om te ontvangen: 
coulancerente. U kunt coulancerente krijgen in de volgende gevallen:

 – Wanneer de besluitvorming door de inspecteur meer tijd heeft 
gevergd dan gebruikelijk is, kan aanleiding bestaan om een 
coulancerentevergoeding te verlenen als de beslissing van de 
inspecteur heeft geleid tot een terug te geven bedrag. Dit geldt 
niet als in de bepalingen van belastingrente, heffingsrente en 
invorderingsrente voor deze situatie een regeling is getroffen. 
Of het nemen van een besluit door de Belastingdienst langer 
heeft geduurd dan gebruikelijk is heeft ook te maken met 
uw medewerking en uw reactietijd. Het gaat niet alleen over 
de snelheid waarmee de Belastingdienst een besluit nam.

 – U hebt belasting betaald die u uiteindelijk weer terugkrijgt. 
U hebt daarbij geen recht op belastingrente, heffingsrente of 
invorderingsrente voor het geld dat bij de Belastingdienst was.

Coulancerente ontvangen kan bijvoorbeeld bij: 
 – het teruggeven van eerder betaalde belasting door middeling
 – verrekening van verliezen van een volgend jaar

De Belastingdienst handelt uw verzoek om coulancerente 
normaal gesproken binnen acht weken af. Is dat niet mogelijk? 
Dan krijgt u daarover bericht.
Hebt u documenten die belangrijk zijn voor uw verzoek om 
coulancerente, bijvoorbeeld brieven van de Belastingdienst, 
aanslagbiljetten of aanmaningen waar u naar verwijst? 
Stuur daarvan dan kopieën mee. Op die manier kunnen 
wij uw verzoek sneller behandelen.

  Let op!
  De meegestuurde documenten worden niet teruggestuurd. 

Vul dit formulier in op de computer. Druk het ingevulde formulier 
af met de printfunctie van uw computer. Onderteken daarna uw 
verzoek. Wilt u een kopie bewaren voor uw eigen administratie? 
Maak dan een extra afdruk.

1 Uw gegevens

Naam* 

Bedrijf (als u ondernemer bent*) 

Adres* 

Postcode* en plaats*     

Telefoon overdag     

Kruis aan wat van toepassing is.   Particulier   Ondernemer    BSN/RSIN* 

Uw rekeningnummer (IBAN). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

   

U kunt zich ook laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Vul dan hieronder zijn/haar gegevens in.

Naam 

Adres 

Postcode en plaats      

Telefoon overdag     *  Verplichte velden. De andere velden zijn niet verplicht, 
maar dragen bij aan een goede afhandeling.
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02 van 03Vul hier uw BSN/RSIN in

2 Beschrijf waarom u recht meent te hebben op coulancerente 

– Beschrijf waarom u recht meent te hebben op coulancerente. 
–  Stuur mee op een bijlage bij het formulier: een berekening van het bedrag waarop u recht meent te hebben.  

Gebruik bij uw berekening de belastingrente die is vastgesteld voor overige belastingen.
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03 van 03Vul hier uw BSN/RSIN in

3 Uw verzoek mondeling toelichten

U hebt het recht uw verzoek 
om coulancerente mondeling 
toe te lichten. U kunt hiernaast 
aangeven of u dit wilt doen, 
en zo ja hoe. 
Kruis aan wat van toepassing is.

  Ik wil mijn verzoek om coulancerente niet toelichten. 

  Ik wil mijn verzoek om coulancerente per telefoon toelichten. 
De Belastingdienst neemt telefonisch contact met u op.  
Wilt u gebeld worden op een ander telefoonnummer dan u bij vraag 1 hebt ingevuld?  
Vermeld dat telefoonnummer dan hier.  
 

 

  Ik wil mijn verzoek om coulancerente op een belastingkantoor toelichten. 
U ontvangt daarvoor een uitnodiging.

4 Ondertekening

Plaats 

Datum         –  – 

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak. 

         

Bijlagen (aantal)      

Adresseren en versturen
Stuur het formulier naar het Belastingdienst-onderdeel waaraan u uw verzoek richt.  
U kunt kiezen uit Belastingdienst/Belastingen, Belastingdienst/Toeslagen,  
Belastingdienst/BelastingTelefoon, Belastingdienst/Douane en Belastingdienst/FIOD.
Kiest u voor Douane? Dan moet u ook nog een kantoor kiezen.

Kies een kantoor bij een verzoek aan Douane

 
 

Hebt u het formulier helemaal ingevuld? Druk het dan af.  
Vergeet niet na het afdrukken uw handtekening onder 4 te plaatsen.

Verstuur uw verzoek om coulancerente in een gefrankeerde envelop en  
vermeld daarop ‘Coulancerente’. Vergeet niet eventuele bijlagen mee te sturen.
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