Taal: Nederlands

Verzoek of wijziging

Voorlopige aanslag
vennootschapsbelasting 2022
Voor buitenlandse belastingplichtigen
Waarom dit formulier?
Bent u buitenlands belastingplichtig? En hebt u van ons geen
voorlopige aanslag ontvangen, maar verwacht u dat u over
2022 wel belasting in Nederland moet betalen? Dan kunt u een
voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting aanvragen
met dit formulier. Bent u binnenlands belastingplichtig? Dan kunt u
dit formulier niet gebruiken, maar vraagt u een voorlopige aanslag
aan via Mijn Belastingdienst Zakelijk.
Voorlopige aanslag wijzigen
Hebt u wel van ons een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
2022 ontvangen? Dan moet u deze aanslag zelf goed controleren.
Kloppen de gegevens niet waarop deze aanslag is gebaseerd?
Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen met dit formulier.
		Let op!
		U kunt maximaal 3 keer een verhoging van de voorlopige aanslag
doorgeven.
Boekjaar
Het boekjaar waarover u een voorlopige aanslag aanvraagt of wijzigt,
kan een kalenderjaar of een gebroken boekjaar zijn. U vindt het
boekjaar op de aangiftebrief die u eerder van ons hebt ontvangen.
1

Invullen en opsturen
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar uw belastingkantoor.
Op belastingdienst.nl/contact vindt u het adres.
Voorlopige aanslag berekenen
Wij gebruiken de gegevens van dit formulier om uw voorlopige aan
slag over 2022 te berekenen. Bij vraag 4i en 4j vult u de belasting
verminderingen en de voorheffingen in. Is het totaal van deze
bedragen hoger dan de vennootschapsbelasting die u moet betalen?
Dan verminderen wij de belasting tot 0. Het restant van de belasting
verminderingen en de voorheffingen krijgt u niet uitbetaald, maar
wordt eventueel in latere jaren verrekend.
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?
Zie belastingdienst.nl/vpb voor meer informatie.

Gegevens onderneming
Naam onderneming
Fiscaal nummer

2

Gegevens belastingconsulent
Beconnummer
Behandelend consulent
Doorkiesnummer
Boekjaar
Boekjaar. Vul 202201-202212
in voor een kalenderjaar of
bijvoorbeeld 202206-202305
voor een gebroken boekjaar.

–
J	 J	 J	 J	 M	 M		

*022162101*
0 2 2 1 6 2 1 0 1

J	 J	 J	 J	 M	 M

02 216 21 01

VPB 216 - 2Z21FOL 
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02 van 02

4
4a

Berekening belastbaar bedrag
Hebt u een beschikking
functionele valuta?

Ja

Vul vraag 4c tot en met 4e in functionele valuta in.
Vul vraag 4h tot en met 4j in euro’s in.

Nee
Vul alle onderdelen van vraag 4 in, behalve 4b, 4f, 4g en 4h. Vul alle bedragen in euro’s in.

4b

Valutacode

4c

Belastbare winst

4d

Te verrekenen verliezen

4e

Belastbaar bedrag

4f

Valutafactor

4g

Gemiddelde koers boekjaar
Let op: gebruik bij het invullen
alleen komma’s, geen punten.

–
1

10

100

1.000

10.000

U rekent de koers van de
functionele valuta om naar euro’s.
Op ecb.europa.eu vindt u de
gemiddelde koersen.
4h

Belastbare grondslag (4e x 4f x 4g)

€

4i

Totaal belastingverminderingen

€

4j

Te verrekenen kansspelbelasting
of dividendbelasting

€

Ondertekening
Naam ondertekenaar
Functie
Plaats
Datum

–

–

Handtekening

02 216 21 02
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*022162102*
0 2 2 1 6 2 1 0 2

