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Belastingdienst

Voorbereiding Gemeenschappelijke
Inschrijving
Startende onderneming
Eenmanszaak, vof, cv en maatschap
(via Kamer van Koophandel)

Over dit formulier
Waarom dit formulier?

Afhandeling

Bij de Kamer van Koophandel kunt u zich zowel inschrijven in
het Handelsregister als in de administratie van de Belastingdienst
(Gemeenschappelijke Inschrijving). Naast de vragen die de Kamer van
Koophandel u stelt over uw onderneming, heeft ook de Belastingdienst
informatie van u nodig. Met deze informatie bepaalt de Belastingdienst
voor welke belastingen uw onderneming belastingplichtig wordt.
NB. In tegenstelling tot de gegevens die nodig zijn voor opname in het
Handelsregister, zijn de gegevens die u verstrekt voor de Belastingdienst
niet opvraagbaar door anderen.

De kamer zorgt voor afhandeling richting de Belastingdienst. U krijgt
bericht van de Belastingdienst over de belasting(en) waarmee uw
onderneming te maken krijgt.

Voorbereiden

ON 100 - 1Z*4FOL

De vragen die u op dit formulier vindt, worden bij de inschrijving aan
u gesteld door een medewerker van de Kamer van Koophandel. Met dit
formulier kunt u zich voorbereiden op de inschrijving. Het is niet
verplicht dit formulier in te vullen of in te leveren. U kunt dit formulier
niet opsturen aan Kamer van Koophandel of Belastingdienst.

Meer informatie

Op www.belastingdienst.nl en www.kvk.nl vindt u meer informatie.
Ook kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543 (maandag tot en
met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).

Opgaaf Startende onderneming Eenmanszaak, vof, cv en maatschap
1

2

Gegevens van de belastingadviseur of boekhouder
Naam kantoor
Naam contactpersoon
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Beconnummer

2

Gegevens voor de omzetbelasting

Als u producten verkoopt of diensten verricht, maakt de onderneming omzet. Mogelijk moet u hierover omzetbelasting betalen.
Afhankelijk van de geschatte hoogte van de omzet en de kosten bepaalt de Belastingdienst het aangiftetijdvak voor de omzetbelasting.
2a

Hoeveel opdrachtgevers of afnemers verwacht de onderneming
in het eerste jaar?

2b

Maak een schatting van uw omzet in een volledig kalenderjaar

€

2c

Maak een schatting van de kosten/inkopen/investeringen
in een volledig kalenderjaar

€

2d

Gaat de onderneming goederen leveren aan afnemers in
andere EU-landen?

■ Ja
■ Nee

2e

Wat is het correspondentieadres voor de omzetbelasting?

■
■
■
■

3

Overdracht van activiteiten

3a

Is de onderneming geheel nieuw opgezet?

3b

Door welke onderneming zijn activiteiten overgedragen?

Bedrijfsadres (zie formulier inschrijving KvK)
Adres belastingadviseur of boekhouder (zie 1)
Privé-adres bij eenmanszaak
Ander adres:

■ Ja Ga verder met vraag 4a.
■ Nee, de onderneming komt voort uit een of meer bestaande
ondernemingen.

Naam
Eventueel
– Omzetbelastingnummer
– Loonheffingennummer
Blijft de overdragende onderneming bestaan?

■ Ja
■ Nee

Wanneer meerdere ondernemingen activiteiten hebben overgedragen, vul vraag 3b dan voor iedere onderneming apart in.
4

Personeel

Lees eerst de toelichting.
Heeft de onderneming personeel in loondienst?
Met personeel wordt niet de eigenaar van de onderneming bedoeld.

■ Ja Vul het formulier ‘Aanmelding werkgever’ in.

4b

Werk(t)en een of meer kinderen van u of uw medeondernemers
mee in de onderneming?

■ Ja
■ Nee

4c

Betaalt de onderneming personen die niet op de loonlijst staan of
bent u van plan dit te doen?
Het gaat hier niet om betalingen aan andere ondernemingen.

■ Ja
■ Nee

4a

Als de onderneming op een later tijdstip voor het eerst personeel
in loondienst neemt, moet u dat melden bij uw belastingkantoor met
het formulier ‘Aanmelding werkgever’.
■ Nee
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5

Gegevens van de eigenaar/vennoten/maten

5a

Burgerservicenummer (BSN) (natuurlijk persoon)
of
RSIN/fiscaalnummer (vennootschap of rechtspersoon)

5b

Telefoonnummer

6

Gegevens voor de inkomstenbelasting

3

U beantwoordt deze vraag als u eigenaar bent van een eenmanszaak of als u als natuurlijk persoon vennoot bent van een vof of cv.
U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting wanneer u als natuurlijk persoon winst uit onderneming geniet. Het kan ook zijn dat uw inkomsten
worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Dit is het geval als u bijverdiensten hebt. U kunt meerdere soorten inkomsten hebben.
6a

Welke inkomsten geniet u of gaat u genieten?

6b

Hoeveel uur per week verricht u arbeid in uw onderneming?

6c

Maak een schatting van de winst of het verlies van de
onderneming in een volledig kalender jaar.

6d

Als u in loondienst bent, wat is de datum van de eventuele
beëindiging van de dienstbetrekking?

6e

Als u een uitkering hebt, wat is de datum van de eventuele
beëindiging van de uitkering?

■
■
■
■

Winst (of verlies) uit onderneming
Resultaat uit overige werkzaamheden
Loon
Een uitkering
U kunt meerdere vakjes aankruisen.

€
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4

Toelichting bij vraag 4a
Het is belangrijk te weten of iemand die voor de onderneming
werkt, bij die onderneming in loondienst (dienstbetrekking) is.
Is hij in (fictieve) dienstbetrekking, dan krijgt de onderneming als
werkgever te maken met de regels voor de loonbelasting/premie
volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (inhouding
en vergoeding). Voorbeelden van een fictieve dienstbetrekking
zijn thuiswerkers, uitzendkrachten en stagiaires.
Als werkgever is de onderneming inhoudingsplichtig voor de
loonbelasting en de premie volksverzekeringen. De onderneming
moet die inhouden op het loon van de werknemer. Daarnaast is de
onderneming ook premies werknemersverzekeringen verschuldigd.
Een deel van die premies mag worden ingehouden op het loon van
de werknemer.

De onderneming moet ook de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet inhouden op het nettoloon van de werknemer.
Daarnaast is de onderneming verplicht de inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet te vergoeden. Deze vergoeding is
belast. De onderneming moet er dus loonbelasting en premie
volksverzekeringen op inhouden.
Het totaal verschuldigde bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet de onderneming
aan de Belastingdienst betalen. Meer informatie vindt u in het
Handboek Loonheffingen. Dit handboek kunt u downloaden.

Toelichting bij vraag 4b
Voor meewerkende kinderen mag u onder bepaalde voorwaarden
een vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie
volksverzekeringen toepassen. U moet deze vraag alleen met ‘ja’

beantwoorden als u van deze vereenvoudigde regeling gebruik
wilt maken. Meer informatie vindt u in het Handboek Loonheffingen.
Dit handboek kunt u downloaden’.

Toelichting bij vraag 4c
Als de onderneming uitbetalingen doet aan derden die niet bij
de onderneming in (fictieve) dienstbetrekking werken, hoeft
de onderneming geen loonheffingen in te houden en aan de

Belastingdienst te betalen. De Belastingdienst kan u wel verzoeken
om de gegevens van deze derden en gegevens over uitbetalingen
te verstrekken.

