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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Deklarashon
di ABB/LH
Hasi bo deklarashon online
entrante awe!
Entrante febrüari 2019 ta posibel pa hasi bo
deklarashon di ABB/LH online.
Awor Belastingdienst/CN (B/CN) a digitalisá e
proseso di deklarashon i esaki tin un kantidat
di bentaha grandi.
Hasi deklarashon ta bira mas fásil pa abo komo empresario i tambe pa Belastingdienst. E ta bai mas rápido i ku
ménos chèns pa fayo i ademas nan ta manehá un archivo
digital pa bo. Belastingdienst por atendé bo deklarashon
mas rápido i mihó. I komo ku den e aplikashon bo tin
bo prueba di entrega i tambe bo ta risibí un meil di
konfirmashon, no ta nesesario mas tampoko pa buska
un stèmpel na ofisina di belasting òf pa hink’e den
un ènvelòp i mand’e ku pòst!
Bo kier bolbe wak deklarashonnan bieu òf entregá un
korekshon, esei tambe ta posibel via e portal. Bo por
apoderá bo konsehero fiskal tambe i e ora ei boso tur
dos tin bista riba progreso di bo deklarashonnan i
deklarashonnan ku a entregá kaba digital.
Bo por duna di konosé djawó kaba ku bo kier hasi bo
deklarashon i pago pa luna, pa kuartal òf pa aña. Bo
deklarashon i pago mester ta entregá na Belastingdienst
denter di 15 dia despues ku bo periodo vense.

Bo kier hasi deklarashon di ABB/LH online?
Registrá ta super fásil. Si bo ta hasi deklarashon online
pa di promé bes, bai e ora ei riba
https://mijn.belastingdienst-cn.nl/ogp.
Ei bo por traha un ‘account’.
Pa esaki bo tin mester di bo number di CRIB. Si, komo
empresario ku a kaba kuminsá, bo no tin number di CRIB
ainda, por fabor tuma kontakto ku Belastingdienst promé.

Bo tin pregunta tokante deklarashon online?
Bo por yama e ‘helpdesk’ di djaluna te ku djaweps, di 8 or
di mainta te ku 12 or di mèrdia i di 2 or te 4 or di atardi.
I djabièrnè di 8 or di mainta te ku 12 or di mèrdia.
Telefòn + 599 7158545 òf manda meil pa
helpdesk@belastingdienst-cn.nl
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