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6401 DG Heerlen
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Uw kenmerk

<OBnummer>
Kenmerk

Betreft

Intrekken van uw ob-nummer en btw-id als u gestopt bent met uw onderneming

Geachte heer, mevrouw,
Al ruim 1 jaar zien wij dat u btw-aangiftes doet waarin u niets aangeeft. U betaalt geen btw en u
vraagt niets terug. Dit zou kunnen betekenen dat u gestopt bent met uw onderneming. Wij
sturen u deze brief om te controleren of dit ook inderdaad het geval is.
Als u inderdaad gestopt bent met uw onderneming dan beëindigen wij uw omzetbelastingnummer
en btw-identificatienummer. Het kan ook zijn dat u niet met uw onderneming bent gestopt en er
een andere reden is waarom u niets aangeeft in uw btw-aangifte. In dat geval verzoeken wij u
extra informatie naar ons op te sturen.
Bent u niet gestopt met uw onderneming?
Stuur ons dan uiterlijk 1 september a.s. een brief met daarin de volgende informatie:
-

Het kenmerk van deze brief
Uw eigen kenmerk: het ob-nummer dat bovenin de brief staat
Waarom u al minimaal 1 jaar niets aangeeft. Vermeld eventuele ontheffingen,
vrijstellingen of andere bijzondere regelingen.
Het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken tijdens kantooruren
Uw e-mailadres (alleen als u het goed vindt dat wij u via emai l benaderen)

Stuur uw brief naar het volgende adres:
Belastingdienst/Nihilaangiften
Postbus 2762
6401 DG Heerlen
Nadat wij uw brief hebben ontvangen, nemen wij schriftelijk of telefonisch contact met u op. Tot die
tijd trekken wij uw ob-nummer en btw-id niet in. Let op: we kunnen u bellen met een anoniem
nummer.
Bent u wel gestopt met uw onderneming?
Controleer dan voorlopig of wij nog aangiftes voor u klaarzetten in uw persoonlijk domein of in
Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ). Als dat het geval is, moet u deze blijven invullen en
indienen totdat u van ons bericht ontvangt dat wij uw ob-nummer en btw-id hebben ingetrokken
en u geen aangifte meer hoeft te doen. Dit kan een aantal weken duren.

Bezoekadres
In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden
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Vervolgens vragen wij nog uw aandacht voor het volgende:
•
•

•
•
•

•

Als u nog btw-bedragen heeft openstaan dan moet u deze vanzelfsprekend nog wel
betalen.
Wanneer u van ons een uitnodiging ontvangt voor het doen van aangifte voor de
inkomstenbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting, moet u die aangifte(s) ook
indienen.
Is uw onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Ga dan naar
www.kvk.nl/uitschrijven en schrijf uw onderneming uit.
Een gevolg van het stoppen van uw onderneming kan zijn dat bedrijfsmiddelen overgaan naar
privé. Over de waarde van die middelen moet u misschien btw betalen.
Houd er rekening mee dat het zonder ob-nummer en btw-id niet mogelijk is om gebruik te
maken van regelingen zoals de verleggingsregeling voor de invoer van goederen en de
ondernemersregeling voor bpm op bestelauto's.
Wanneer u in de toekomst weer een onderneming start dan moet u zich opnieuw
registreren. Kijk hiervoor op belastingdienst.nl/starters.

Doet u uw btw-aangifte niet zelf?
Geef uw accountant of belastingadviseur dan een kopie van deze brief.
Hoogachtend,

G. Roks
plv. algemeen directeur midden- en kleinbedrijf

