FOD FINANCIEN
Sector btw

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VOOR BTW-DOELEINDEN
BIJ AANVANG VAN EEN ACTIVITEIT
(formulier 604 A)
BELANGRIJK

Elke onderneming (natuurlijke of rechtspersoon) die een economische activiteit aanvangt waarvoor hij/
zij btw-belastingplichtige wordt en waarvoor, overeenkomstig artikel 50 van het Btw-Wetboek, een
btw-identificatie vereist is, moet vooraf onderhavig formulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend,
indienen op het btw-controlekantoor waaronder hij/zij ressorteert. Deze aanvraag kan gebeuren door de
onderneming zelf of door een behoorlijk gevolmachtigde derde.
Zo de betrokkene moeilijkheden ondervindt bij het invullen van het formulier, kan hij zich steeds wenden
tot genoemd btw-controlekantoor, waar hij de gewenste inlichtingen kan bekomen. Handels- en
ambachtsondernemingen die in België gevestigd zijn kunnen een beroep doen op de diensten van een
door hen gekozen erkend ondernemingsloket.
KADER VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE
Code van het btw-kantoor waar de aanvraag werd ingediend :
Aanvraag ontvangen op :
Gecodeerd op :
Opmerkingen :

KADER I - INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE ONDERNEMING
ONDERNEMINGSNUMMER :
A. Voor de natuurlijke personen
a. Naam en voorna(a)m(en) :
b. Nummer van het rijksregister :
c. Vervaldatum van de verblijfsvergunning :
B. Voor de rechtspersonen en de vennootschappen/verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
Maatschappelijke benaming :
C. Voor alle ondernemingen
Administratieve hoofdzetel :
Straat

Nr.

Plaats

Postcode

Bus

Land
Telefoon

Fax

E-mail

Nr. 604 A -

2009 R.

.be

1.

KADER II - INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE ACTIVITEIT VAN DE
ONDERNEMING
A. Nauwkeurige omschrijving van de activiteit die een btw-identificatie vereist (ingeval men verscheidene
activiteiten uitoefent, moet iedere activiteit worden gepreciseerd) :
Enige activiteit of voornaamste activiteit :

Andere activiteiten :

B. Datum van aanvang van de activiteit
die een btw-identificatie vereist :

C. Vermoedelijk JAARLIJKS omzetcijfer (excl. btw) :

EUR

D. Door de onderneming gekozen taal voor haar betrekkingen met de btw-diensten :



Nederlands

■



Frans

E. Gaat het om een overname van een handelsfonds ?



Duits





JA

NEEN

Zo ja, preciseer :
-

Ondernemingsnummer van de :
overdrager

-

Naam en voornaam of maatschappelijke benaming van de overdrager :

-

Overname van het handelsfonds :

-

Overname van het saldo van de btw-rekening-courant geopend op naam van de
overdrager :
■
JA

 NEEN



GEHEEL


■

GEDEELTELIJK

KADER III - INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE BTW-REGELING VAN
DE ONDERNEMING
A. De onderneming verklaart uitdrukkelijk dat ze :

Nr. 604 A -



1. uitsluitend handelingen zal verrichten, andere dan deze beoogd in artikel 44 van het BtwWetboek die geen recht op aftrek verlenen (gewone belastingplichtige)



2. voor een gedeelte handelingen zal verrichten beoogd in artikel 44 van het Btw-Wetboek die
geen recht op aftrek verlenen en voor een gedeelte andere handelingen die wel recht op aftrek
verlenen (belastingplichtige met gedeeltelijk recht op aftrek)
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KADER III - INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE BTW-REGELING VAN DE
ONDERNEMING (vervolg)
B. Gelieve de door de onderneming gewenste regeling aan te duiden :
 1. Normale btw-regeling met indiening van maandaangiften
 2. Normale btw-regeling met indiening van kwartaalaangiften
 3. Forfaitaire regeling - Vermelding van de code(s) forfait(s) :
 4. Vrijstellingsregeling van belasting
 5. Bijzondere regeling voor landbouwondernemers
 6. Gelijktijdige toepassing van de bijzondere regeling voor landbouwondernemers en van een
regeling hierna vermeld :
 Normale btw-regeling met indiening van kwartaalaangiften
 Forfaitaire regeling - Vermelding van de code(s) forfait(s) :
 Vrijstellingsregeling van belasting
 Normale btw-regeling met indiening van kwartaalaangiften
+ forfaitaire regeling - Vermelding van de code(s) forfait(s) :
 7. Bijzondere regeling zonder indiening van btw-aangiften
KADER IV - REKENINGNUMMER VOOR TERUGGAVEN BTW
Teruggaven btw dienen gestort te worden op het rekeningnummer :
BIC :
IBAN :
op naam van :
Ondernemingsnummer
Naam
Straat

Nr.

Plaats

Postcode

Bus

Land
Telefoon

Fax

E-mail
KADER V - DATUM EN HANDTEKENING VAN DE AANGEVER
Datum :

Handtekening :

Naam en voornaam :
Hoedanigheid :
Indien de aangever een persoon is vreemd aan de onderneming :
A. Ondernemingsnummer :
B. Indien de aangever niet beschikt over een ondernemingsnummer :
- Naam en voornaam of maatschappelijke benaming :
-

Volledig adres :
Straat

Nr.

Plaats

Postcode

Bus

Land
Telefoon

Fax

E-mail
BELANGRIJK
De belastingplichtige die btw-aangiften indient en kader IV niet behoorlijk heeft ingevuld kan zijn/
haar eventuele btw-teruggaven niet ontvangen.
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