Belastingdienst

Verzoek

Loonheffingen
Verrekening met teruggaaf btw
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u ons vragen om een teruggaaf btw te
verrekenen met een aangifte loonheffingen. Dit kan onder de
volgende voorwaarden:
– U hebt de aangifte loonheffingen waarmee u de teruggaaf btw
wilt verrekenen, op tijd gedaan.
– Het aangiftetijdvak van uw aangifte loonheffingen eindigt in
dezelfde maand als het aangiftetijdvak van de aangifte btw
waarvoor u de teruggaaf krijgt. Als het aangiftetijdvak van uw
aangifte btw eindigt op 31 december, mag u deze teruggaaf
ook verrekenen met de 12e vierwekenaangifte loonheffingen,
ook als dat aangiftetijdvak eindigt in november.
– U hebt geen andere openstaande belastingschulden.
– U doet het verzoek om verrekening uiterlijk op de uiterste
aangiftedatum van de aangifte loonheffingen.
Invullen en opsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst Heerlen
Postbus 2551
6401 DB Heerlen
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.

1

Als wij uw verzoek kunnen verwerken, krijgt u uitstel van betaling
tot het moment van verrekening. U krijgt hierover een brief. Is de
teruggaaf btw hoger dan de loonheffingen die u moet betalen?
Dan maken wij het restant van de teruggaaf aan u over. Is de
teruggaaf btw lager? Dan moet u het restant van de loonheffingen
op tijd betalen. Want u krijgt alleen uitstel van betaling voor het
deel van de loonheffingen dat wij verrekenen.
Het kan zijn dat er na binnenkomst van uw verzoek een nieuwe
belastingschuld ontstaat. In dat geval verrekenen wij de teruggaaf
btw eerst met deze openstaande schuld. Als er daarna een bedrag
overblijft, verrekenen wij dit met de aangifte loonheffingen.
Blijft er daarna nog een bedrag over, dan maken wij dit aan u over.
Kunnen wij door de nieuwe schuld de loonheffingen niet volledig
met de teruggaaf btw verrekenen, zorg er dan voor dat u dit
niet‑verrekende deel op tijd betaalt.
Als wij uw verzoek niet kunnen verwerken, krijgt u hierover ook
een brief.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/loonheffingen.

Uw gegevens

1a

Naam werkgever

1b

Loonheffingennummer 				

1c

Adres

L

1d

Naam en voorletters
contactpersoon

1e

Telefoonnummer contactpersoon

06 104 05 01

LH 104 - 1Z*5FOL 

Postcode en vestigingsplaats		

*061040501*
0 6 1 0 4 0 5 0 1

02 van 02

2

Gegevens aangifte teruggaaf btw
Aangiftenummer teruggaaf btw					Aangiftetijdvak										Teruggaaf BTW

€

2a
3

Gegevens aangiften loonheffingen
Aangiftenummer loonheffingen					Aangiftetijdvak										Te betalen loonheffingen

3a

€

3b

€

3c

€

3d

€

3e

€

3f

€

3g

€

3h

€

3i

€

3j

€
Ondertekening
Ik machtig de Belastingdienst om de bedragen van deze teruggaaf btw en deze aangifte loonheffingen met elkaar te verrekenen.
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									

06 104 05 02

4

*061040502*
0 6 1 0 4 0 5 0 2

