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Betreft: Herinnering aangifte verhuurderheffing 2020

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben u een brief gestuurd waarin staat dat u aangifte verhuurderheffing moet 
doen over 2020. Deze brief heeft datum 1 juli 2020. Op 21 september 2020 hebben 
wij uw aangifte nog niet ontvangen. Misschien is de brief aan uw aandacht ontsnapt. 
Ook als uit de aangifte blijkt dat u geen verhuurderheffing hoeft te betalen, moet u 
uw aangifte verhuurderheffing versturen.

In deze brief vindt u meer informatie over de aangifte en het betalen van 
verhuurderheffing. Lees deze brief daarom zorgvuldig door. Hebt u inmiddels 
aangifte gedaan, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Voor wanneer moet ik aangifte doen en betalen? 
Uw aangifte en betaling verhuurderheffing 2020 moeten bij ons binnen zijn op
30 september 2020.

Hoe doe ik aangifte?
Vanaf 1 juli 2020 doet u aangifte verhuurderheffing in Mijn Belastingdienst Zakelijk, 
het nieuwe portaal voor particulieren en ondernemers. U logt in met DigiD of 
eHerkenning. 

Ga naar belastingdienst.nl en klik op 'Inloggen' in de gekleurde balk. Kies 'Voor 
ondernemers' en in het scherm 'Inloggen voor ondernemers' voor 'Naar Mijn 
Belastingdienst Zakelijk' en log in. Bij het onderdeel 'Verhuurderheffing' kunt u met 
het vernieuwde formulier 'Aangifte verhuurderheffing 2020' aangifte doen.

Bent u een rechtspersoon en onderdeel van een groep? Dan doet één van de 
groepsleden aangifte en betaalt de verhuurderheffing. Meer informatie hierover vindt 
u op belastingdienst.nl/verhuurderheffing.

Maakt u onderdeel uit van een fiscale eenheid? Gebruik de inloggegevens die horen 
bij het RSIN/fiscaal nummer: xxx.xx.xxx U kunt de inloggegevens van de fiscale 
eenheid niet gebruiken.

Ik ben ondernemer en heb nog geen eHerkenning
Op belastingdienst.nl leest u hoe u eHerkenning aanvraagt. Gebruik als zoekterm
'Zo werkt eHerkenning'.
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Hoe betaal ik?
Na uw aangifte krijgt u een overzicht op uw scherm met het bedrag dat u moet
betalen en het aangiftekenmerk. Maak het bedrag over naar
IBAN: NL26 INGB 0000 4412 90 op naam van de Belastingdienst in Apeldoorn.
Vermeld uw aangiftekenmerk in het vak 'omschrijving' of 'mededeling'. U krijgt geen
acceptgiro.

Betaalt u van buiten de Europese Unie? Gebruik dan ook de BIC-code ING BNL2A.

Bezwaar maken
U kunt bezwaar maken tegen uw betaling op aangifte. U moet daarvoor binnen zes
weken na de dag van uw betaling een bezwaarschrift sturen naar:

Belastingdienst/Verhuurderheffing
Postbus 4660
8000 KA Zwolle

Vermeld in het bezwaarschrift uw BSN/RSIN/fiscaal nummer, het belastingjaar en
uw motivering.

Uw bezwaarschrift is op tijd als de Belastingdienst het binnen de termijn van zes
weken ontvangt. Bij postverzending is een bezwaarschrift op tijd als u het voor het
einde van de bezwaartermijn heeft gepost en de Belastingdienst het niet later dan
een week na afloop van de termijn ontvangt.

Waar vind ik meer informatie?
Hebt u nog vragen? Of wilt u meer informatie over de verhuurderheffing? Kijk op
belastingdienst.nl/verhuurderheffing. Of bel de helpdesk verhuurderheffing:
0800 - 235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66), bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Hoogachtend,

de inspecteur




