BTW-AANGIFTE

Naam en adres aangever :
ALGEMENE INLICHTINGEN

Periode :
Maand
Kwartaal
Aanvraag om terugbetaling
(Vak aankruisen)

Btw-nr. aangever :

Aanvraag van betaalformulieren

B E 0

(Vak aankruisen)

A. Handelingen onderworpen aan een bijzondere
regeling
B. Handelingen waarvoor de btw verschuldigd is
door de aangever :

- aan het tarief van 21 pct.
C. Diensten waarvoor de buitenlandse btw
verschuldigd is door de medecontractant

IM

D. Handelingen waarvoor de btw verschuldigd is
door de medecontractant







E. Vrijgestelde intracommunautaire leveringen
verricht in België en ABC-verkopen



F. Andere vrijgestelde handelingen en andere
handelingen verricht in het buitenland



EC

UITGAANDE HANDELINGEN

- aan het tarief van 12 pct.

EN

- aan het tarief van 6 pct.



Hier vouwen a. u. b.

G. Bedrag van de uitgereikte creditnota’s en de
negatieve verbeteringen:

- met betrekking tot de handelingen ingeschreven
in de roosters 44 en 46



- met betrekking tot de andere handelingen van
kader II



INKOMENDE HANDELINGEN

SP

A. Bedrag van de inkomende handelingen rekening
houdend met de ontvangen creditnota’s en de
andere verbeteringen :

1
R/V

- handelsgoederen, grond- en hulpstoffen



- diensten en diverse goederen



- bedrijfsmiddelen



B. Bedrag van de ontvangen creditnota’s en de
negatieve verbeteringen :
- met betrekking tot de handelingen ingeschreven
in de roosters 86 en 88



- met betrekking tot de andere handelingen van
kader III



C. Intracommunautaire verwervingen verricht in
België en ABC-verkopen



D. Andere inkomende handelingen waarvoor
de btw verschuldigd is door de aangever



E. Intracommunautaire diensten
met verlegging van heffing



625 - N - 2015
2014
2011
2020

A. Btw op de handelingen aangegeven in :
- de roosters 01, 02 en 03



- de roosters 86 en 88



- rooster 87, met uitzondering van invoeren
met verlegging van heffing



B. Btw op invoeren met verlegging van heffing



C. Diverse btw-regularisaties in het voordeel
van de Staat



D. Terug te storten btw vermeld op ontvangen
creditnota’s



Niet in te vullen



Totaal van de roosters 54, 55, 56, 57, 61 en 63

VOORSCHOT

VII

B. Diverse btw-regularisaties in het voordeel
van de aangever
C. Te recupereren btw vermeld op uitgereikte
creditnota’s
Niet in te vullen
Totaal van de roosters 59, 62 en 64

IM

SALDO

VI

A. Aftrekbare btw

Slechts één van de twee volgende roosters kan
worden ingevuld :
Aan de Staat verschuldigde belasting: rooster XX rooster YY
Sommen verschuldigd door de Staat: rooster YY rooster XX
Betreft de
maandaangifte
van december van december
Betreft
uitsluitend
de maandaangifte
Werkelijk verschuldigde btw voor de periode
van 1 tot 20
december btw voor de periode
Werkelijk
verschuldigde
Betreft
de
kwartaalaangifte
van het 4de kwartaal
van 1 tot 20 december
Werkelijk verschuldigde btw voor de periode
van 1 oktober tot 20 december

SP
«NIHIL»KLANTENLISTING

DATUM EN HANDTEKENING(EN)

Naam, hoedanigheid en telefoonnummer ondertekenaar(s):

Kader voorbehouden voor de administratie
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Best.

PERIODE




Hier vouwen a. u. b.






Geen klanten op te nemen in de klantenlisting (Vak aankruisen)

Ik verklaar dat deze aangifte oprecht en volledig is.



<<

VIII Betreft uitsluitend de laatste aangifte van het kalenderjaar
of de aangifte met betrekking tot de stopzetting van activiteit

IX

;;



EC

AFTREKBARE BELASTING

V

EN

VERSCHULDIGDE BELASTING

IV

Datum:
Handtekening(en):

