
Nr. 604 B EUR - 2002 R.

Federale Overheidsdienst FINANCIEN
––––

Sector BTW
––––

(stempel van de dienst)

BTW

———

AANGIFTE TOT WIJZIGING VAN EEN IDENTIFICATIE (*)
(Artikel 53, eerste lid, 1° van het BTW-Wetboek en

artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992.)
———

BELANGRIJK

Deze aangifte moet binnen 15 dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden
toekomen op het BTW-controlekantoor waaronder de belastingplichtige ressorteert.

De in het kader I aangeduide belastingplichtige, vertegenwoordigd door de in het
kader V genoemde perso(o)n(en), verklaart dat zich de in de kaders (1) 

, vermelde wijzigingen hebben voorgedaan 
op de datum of data die door hem zijn opgegeven.

I. Aanduiding van de belastingplichtige (2)

Straat :  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  Nr.  �  �  �  �  Bus nr. 
Plaats : �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �     �  �   Postnummer  
BTW-identificatienummer :
(in voorkomend geval voorafgegaan
door de letters BE)

II. Wijziging van de benaming of de juridische vorm

a. De in het kader I vermelde benaming van de belastingplichtige werd
gewijzigd in 

b. De juridische vorm van de onderneming werd gewijzigd in 

c. Datum van akte tot wijziging 
-  Naam en woonplaats van de notaris die de akte heeft verleden : 

- Datum van publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad :

d. De wijziging heeft uitwerking op 

Z.O.Z. A.U.B. voor kaders III tot V.

Niet door de aangever in te vullen

Aangifte ontvangen op 
Gecodeerd op 
Opmerkingen : 

(*) In geval van stopzetting van de werkzaamheid het speciaal daartoe voorziene formulier gebruiken.

(1) Vermeld de kaders waarin een wijzi-
ging is medegedeeld.

(2) Kleef hier het door de administratie
verstrekte identificatie-etiket.
Vul zelf het kader I in, bij gebrek
aan identificatie-etiket.

Naam, voornamen, geboorteplaats en -datum of volledige benaming



III. Verandering van woonplaats, maatschappelijke zetel, de andere zetels, enz...

a. De woonplaats (1), de maatschappelijke zetel (1) van de belastingplichtige is

verplaatst naar :

Straat :                                                                                Nr.          Bus nr.

Plaats :  Postnummer :

Telefoonnummer :

b. De administratieve zetel (1), de bedrijfszetel (1), de bedrijfsinrichting (1)

te     is verplaatst naar :

Straat :                                                                                Nr.          Bus nr.

Plaats :  Postnummer :

Telefoonnummer :

c. De administratieve zetel (1), de bedrijfszetel (1), de bedrijfsinrichting (1)

te  Postnummer :

Straat :                                                                                Nr.          Bus nr.

is afgeschaft.

d. Oprichting van een nieuwe administratieve zetel (1), bedrijfszetel (1) of

bedrijfsinrichting (1)

te  Postnummer :

Straat :                                                                                Nr.            Bus nr.

Telefoonnummer :

e. De benaming (1) - het adres (1) van de aansprakelijke vertegenwoordiger in

België (2) is (zijn) als volgt gewijzigd :

f. De nieuwe wijziging(en) heeft (hebben) uitwerking op

IV. Verandering in de werkzaamheid van de belastingplichtige

a. De belastingplichtige heeft op   de

volgende werkzaamheid (te vermelden) stopgezet (1) :

b. De belastingplichtige heeft sedert

volgende nieuwe werkzaamheid aangevangen (1) :

c. De belastingplichtige verricht uitsluitend niet in artikel 44 van het BTW Wetboek

beoogde handelingen (3) sedert :

d. De belastingplichtige verricht slechts voor een gedeelte van zijn/haar activiteit

(te vermelden) (4) handelingen die niet zijn beoogd in artikel 44 van het BTW-

Wetboek :

 Datum van uitwerking :

e. De handelszaak werd gedeeltelijk overgedragen aan  (5)

bij akte (1)                                                               van

tegen de prijs van                                    EUR.

V. Datum - Handtekening(en)

Datum :

Handtekening(en) (6) :

(1) De overbodige vermeldingen

schrappen.

(2) Betreft enkel de belastingplichtigen

die niet in België gevestigd zijn.

(3) In te vullen zo de belastingplichtige

vroeger slechts voor een gedeelte

van zijn economische activiteit

niet in artikel 44 van het BTW-

Wetboek beoogde handelingen ver-

richtte.

(4) In te vullen zo de belastingplichtige

vroeger voor zijn gehele econo-

mische activiteit, uitsluitend niet

in artikel 44 van het BTW-Wetboek

beoogde handelingen verrichtte.

(5) Naam, voornamen (of volledige

benaming) en adres van de

overnemer/overneemster.

(6) Zo de ondergetekende niet handelt

in eigen naam, moet zijn/haar

handtekening gevolgd worden door

zijn/haar naam (in hoofdletters) en

de beginletter van zijn/haar voornaam,

alsmede door zijn/haar hoedanig-

heid (gevolmachtigde, vennoot/

vennote, zaakvoerder/zaakvoerster,

beheerder/beheerster, enz.).
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