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Melding
Van betalingsonmacht bij
bij belastingen en premies

Gebruiksaanwijzing

Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen, moet u
dit schriftelijk melden bij de ontvanger van de Belastingdienst en/of het
bedrijfspensioenfonds. U kunt dit formulier daarvoor gebruiken. Als u
de betalingsonmacht rechtstreeks digitaal wilt melden, gebruik daarvoor
dan het meldingsformulier dat in het persoonlijk domein van uw
onderneming staat.

Het gevolg van een niet-rechtsgeldige melding

Voor wie is dit formulier?

Uw melding heeft betrekking op belastingen of premies over een bepaald
tijdvak. Als de financiële situatie niet verbetert, kan uw onderneming
waarschijnlijk de belastingen of premies over volgende tijdvakken ook
niet betalen. In dat geval hoeft u dit niet opnieuw te melden. U moet pas
opnieuw de betalingsonmacht melden als de naheffingsaanslagen
waarvoor de eerdere melding heeft plaatsgevonden, geheel zijn betaald of
de ontvanger u schriftelijk heeft medegedeeld dat hij vindt dat geen
sprake meer is van een toestand van betalingsonmacht.

Dit formulier is voor bestuurders van commerciële ondernemingen. Het
gaat hierbij om ondernemingen die een rechtspersoon zijn en onder de
vennootschapsbelasting vallen. In de praktijk zijn dit vooral bestuurders
van NV’s en BV’s.
Welk exemplaar invullen?

Dit formulier bestaat uit twee exemplaren.
–	Als u aangiften of aanslagen loonbelasting en sociale
verzekeringspremies (loonheffingen) of omzetbelasting niet kunt
betalen, vul dan het eerste exemplaar in en stuur dat naar de
ontvanger van de Belastingdienst waar de onderneming onder
ressorteert.
–	Als u de bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds niet kunt betalen,
vul dan het tweede exemplaar in en stuur dat naar uw bedrijfs
pensioenfonds.
	Heeft uw bedrijfspensioenfonds de administratie uitbesteed aan een
uitvoeringsinstituut, stuur dit exemplaar dan naar het uitvoerings
instituut.
Op tijd indienen

U moet de melding indienen binnen twee weken nadat de belastingen of
premies betaald hadden moeten zijn. Binnen twee maanden nadat u de
melding heeft verstuurd, beoordeelt de Belastingdienst uw melding.
U ontvangt daarover schriftelijk bericht. De Belastingdienst kan u om
extra informatie vragen. Het gaat daarbij om de administratieve gegevens
waarop uw melding is gebaseerd. Als uw gegevens niet juist zijn, is de
melding niet rechtsgeldig.
Toelichting op de vragen
4 Bijlagen meesturen
Beschrijving omstandigheden

Geef in uw beschrijving van de omstandigheden in ieder geval aan:
–	wat de problemen precies inhouden en hoe de problemen zijn
ontstaan. Het is bijvoorbeeld niet voldoende om als oorzaak
“liquiditeitsproblemen” op te geven.
–	wanneer u verwacht de belasting of premies wel te kunnen betalen, en
waarom u dat denkt.
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Verstuur deze beschrijving met elk exemplaar van het formulier.
Vermeld op elke bijlage uw naam en de naam van de onderneming.

Een niet-rechtsgeldige melding heeft tot gevolg dat de bestuurders
aansprakelijk zijn voor het niet betalen van de belastingen en premies.
Deze aansprakelijkheid berust op het vermoeden dat het niet betalen het
gevolg is van aan hen te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Hoe lang blijft de melding geldig?

Kopieën bewaren

Bewaar voor uw eigen administratie een kopie van elk exemplaar dat u
verstuurt.
Apart verzoeken om uitstel van betaling en kwijtschelding

Als u heeft gemeld dat uw onderneming niet kan betalen, betekent dit
niet dat uw onderneming de belastingen en premies niet meer hoeft te
betalen. Een melding geldt dus niet automatisch als een verzoek om
uitstel van betaling of een verzoek om kwijtschelding. U moet hiervoor
apart een verzoek indienen bij de Belastingdienst.
Meer informatie

Meer informatie vindt u in de brochure “Aansprakelijkheid van
bestuurders”. U kunt deze brochure bestellen bij de BelastingTelefoon:
0800 - 0543, van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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Exemplaar voor de Belastingdienst
1

Gegevens onderneming
Naam onderneming
Adres onderneming
Postcode en plaats van vestiging
Fiscaal nummer

Telefoonnummer

Nummer Kamer van Koophandel
Bestuurder onderneming
Naam bestuurder
Adres
Postcode en woonplaats
  

BSN/(so)finummer

Telefoonnummer

Adviseur onderneming
Bent u adviseur van de onderneming?

n
n

Nee, ga naar vraag 2
Ja, namelijk

n
n

Nee, ga naar vraag 3
Ja, namelijk

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
2

Gegevens voor de Belastingdienst
Is uw onderneming aangesloten bij een
bedrijfspensioenfonds?
Naam
Adres
Postcode en plaats

3

Belastingaangiften of -aanslagen die u niet kunt betalen

Aangifte/aanslagnummer

Tijdvak

Openstaand bedrag
E
E
E
E
E

4

Bijlagen meesturen
Geef op een bijlage een beschrijving van de omstandigheden waardoor uw onderneming de belasting niet kan betalen.
Zie de toelichting

Ondertekening
Naam en voorletters
Plaats en datum
Handtekening

Bij deze melding heb ik

bijlagen meegestuurd

Melding
Van betalingsonmacht heffingen
Bedrijfspensioenfonds en premies
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Exemplaar voor het bedrijfspensioenfonds
1

Gegevens onderneming
Naam onderneming
Adres onderneming
Postcode en plaats van vestiging
Fiscaal nummer

Telefoonnummer

Nummer Kamer van Koophandel
Bestuurder onderneming
Naam bestuurder
Adres
Postcode en woonplaats
  

BSN/(so)finummer

Telefoonnummer

Adviseur onderneming
Bent u adviseur van de onderneming?

n
n

Nee, ga naar vraag 2
Ja, namelijk

n
n

Nee, ga naar vraag 3
Ja, namelijk

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
2

Gegevens voor de Belastingdienst
Is uw onderneming aangesloten bij een
bedrijfspensioenfonds?
Naam
Adres
Postcode en plaats

3

Heffingen bedrijfspensioenfonds die u niet kunt betalen

Heffingsoort

Tijdvak

Openstaand bedrag
E
E
E
E
E

4

Bijlagen meesturen
Geef op een bijlage een beschrijving van de omstandigheden waardoor uw onderneming de heffingen niet kan betalen.
Zie de toelichting

Ondertekening
Naam en voorletters
Plaats en datum
Handtekening

Bij deze melding heb ik

bijlagen meegestuurd

