Aangifte ABB/LH
Doe vanaf nu uw aangifte
online!
Vanaf februari 2019 is het mogelijk om uw
aangifte ABB/LH online te doen.
De Belastingdienst/CN (B/CN) heeft dit
aangifteproces nu gedigitaliseerd en dit
heeft een aantal grote voordelen.
Het aangifte doen wordt voor u als ondernemer en
voor de Belastingdienst eenvoudiger, sneller en minder
foutgevoelig en daarnaast wordt er voor u een digitaal
archief beheerd. Uw aangifte kan sneller en beter door
de Belastingdienst worden behandeld. En doordat u
binnen de applicatie uw indieningsbewijs heeft en een
bevestigingsmail ontvangt, is een stempel halen bij het
belastingkantoor of het in een envelop stoppen en per
post versturen ook niet meer nodig!
Wilt u terugkijken naar oudere aangiftes of een correctie
indienen, ook dat is uiteraard via het portaal mogelijk.
U kunt ook uw fiscaal adviseur machtigen en hebt dan
beide zicht op de voortgang van uw aangiftes en de
reeds digitaal ingediende aangiftes.
U kunt nu ook aangeven of u uw aangifte en betaling in
het vervolg per maand, per kwartaal of per jaar wenst te
doen. Uw aangifte en betaling dienen binnen 15 dagen
na verstrijken van uw tijdvak bij de Belastingdienst
binnen te zijn.

Wilt u aangifte ABB/LH online doen?
Aanmelden is super eenvoudig. Als u voor het eerst
online aangifte doet, ga dan naar
https://mijn.belastingdienst-cn.nl/ogp.
Daar kunt u een account aanmaken.
U heeft hiervoor uw CRIB nummer nodig. Heeft u, als
startende ondernemer, nog geen CRIB nummer, neem
dan eerst contact op met de Belastingdienst.

Heeft u vragen over de online aangifte?
U kunt van maandag tot en met donderdag van
08.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur de helpdesk bellen.
Telefoon + 599 7158545 of mailen naar
helpdesk@belastingdienst-cn.nl
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ABB/LH return
File your tax return online
from now on!
As of February 2019 it will be possible to file
your (ABB/LH, general expenditure tax/payroll
taxes) return online.
The Belastingdienst CN) (B/CN) has now
digitised this tax return process and this
has some major advantages.
Filing a tax return will be simpler, quicker and less prone
to errors and furthermore a digital archive will be managed for you. The B/CN can process your tax return more
quickly and better. And since the notice of online filing in
the application is your proof of filing and you will receive
a confirmation e-mail, getting a stamp at the tax office or
putting it in an envelope and sending it by regular post is
no longer necessary either!
If you wish to inspect older tax returns or submit a
correction, this is of course also possible via the portal.
You may also authorise your tax adviser and then you
both can monitor the progress of your tax returns and
inspect previously digitally filed tax returns.
You can now also indicate if you wish to file your tax
return and make payments monthly, quarterly or annually
from then on. The B/CN should have received your tax
return and payment within 15 days after the expiration
date of your time period.

Do you want to file your ABB/LH return
online?
Registration is very easy. If you are filing a tax return
online for the first time, please go to
https://mijn.belastingdienst-cn.nl/ogp.
There you can create an account.
You need your CRIB number for this. If you are a start-up
entrepreneur and do not have a CRIB number yet, please
contact the B/CN first.

Do you have any questions about the online
tax return?
You can call the help desk from Monday to Thursday
between 8 AM and 12 noon and between 2 PM and
4 PM, on Friday between 8 AM and 12 noon.
Telephone + 599 7158545 or send an e-mail to
helpdesk@belastingdienst-cn.nl
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