Taal: Nederlands

Schattingsformulier
Winstaandeel 2020/2021
Waarom dit formulier?

1

Met dit formulier geeft u een schatting op van het winstaandeel
voor de bovenstaande boekjaren.

Het adres is: Belastingdienst/Rotterdam, Team olie en gas,
Antwoordnummer 10090, 4800 VB Breda

Schatting doen
Hebt u een ‘schattingsbrief’ van ons gekregen? Dan moet u altijd
een schattingsformulier invullen, ook als u over een tijdvak geen
winstaandeel hoeft te betalen. Vul dit formulier helemaal in op
de computer. De gegevens die u nodig hebt voor dit formulier,
staan in de schattingsbrief. Rond alle bedragen naar beneden af
op hele euro’s. Onderteken dit formulier en stuur het op.

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? Bel de Belastingdienst/Rotterdam, Team olie
en gas: 088 - 153 12 38 (maandag t/m donderdag, 8.00 - 17.00 uur).

Wijziging gegevens
Zijn uw gegevens zoals die in de schattingsbrief staan gewijzigd? Vul uw RSIN en bedrijfsnaam in, kruis het betreffende vakje aan en vul de juiste gegevens in.

1a

RSIN

1b

Bedrijfsnaam

1c

Gewijzigde gegevens

1d

Gegevens belasting
consulent

Muntsoort
Maakt u gebruik van de regeling
voor functionele valuta?
Let op! Dit kan alleen als u daarvoor
een beschikking hebt ontvangen
van de Belastingdienst voor de
vennootschapsbelasting.

Nee
Ingangsdatum

–

–

Koers
Valutacode

VPB 219 - 1Z02FOL 

Ja. Vul hieronder de gegevens in.

Valutafactor

*022190201*
0 2 2 1 9 0 2 0 1

02 219 02 01

2

02 van 02

3

Vergunningen waarvoor u aangifte doet
Naam vergunning

4

Berekening winstaandeel
2020

4a
4b
4c

Resultaat winst-en-verliesrekening
(in functionele valuta)
Te verrekenen verliezen
(in functionele valuta)
Resultaat (4a - 4b)
(in functionele valuta)

V

V

V

–

V

V

V

€

€

4d

Resultaat (4a - 4b) (in euro’s)

4e

Tarief

4f

Verschuldigd winstaandeel

€

4g

Verrekenbaar bedrag

€

4h

Te betalen winstaandeel (4f - 4g)

€

5 0 %

–

5 0 %

×

×

€

–

€

–

€

Ondertekening
Naam
Plaats
Telefoonnummer
Datum

–

–

Uw handtekening
Schrijf binnen het vak.

02 219 02 02

5

2021

*022190202*
0 2 2 1 9 0 2 0 2

