Bijlage 1
Formulier omzetgegevens Postvervoerders
BELANGRIJK: Vul dit formulier in blokletters volledig in. Laat het formulier door een tekenbevoegd
persoon ondertekenen. Voor meer informatie over het invullen van dit formulier verwijzen wij u naar
bijlage 2 ‘Richtlijnen indienen omzetopgave. Stuur het formulier uiterlijk 31 december 2020 ingevuld
naar de ACM.
1. Gegevens
Naam onderneming volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel:
…………………………….………..………………………………………………………………………………
Kamer van Koophandel nummer ….……………………………………………………………………………
Met wie kan de ACM contact opnemen bij vragen over deze opgave?

0M 0V

Naam contactpersoon:

…………………………………………………………………

Telefoon:

…………………………………………………………………………………

E-mail:

…………………………………………………………………………………

Geef hier bij voorkeur een e-mailadres op wat niet persoonsafhankelijk is. De ACM zal in de toekomst
dit e-mailadres gebruiken voor haar oproep om omzetgegevens te verstrekken.
Factuurgegevens
De ACM stuurt de factuur naar het adres dat geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel.
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2. Gezamenlijke omzetopgave (kruis aan wat van toepassing is)
Behoort uw onderneming tot een groep van ondernemingen (zoals bedoeld in artikel 24b van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek)*, waarbinnen ook andere ondernemingen openbare elektronische
communicatieactiviteiten in Nederland leveren?
*Hebt u vragen hierover? Dan adviseert de ACM u deze te stellen aan uw accountant.

o Ja
o Nee

(Ga verder met dit onderdeel)
(Ga hierna verder met onderdeel 3 of 4)

Hebt u ‘ja’ aangekruist? Dan geldt de verplichting om een gezamenlijke omzetopgave in te dienen.
Kruis hieronder aan welke situatie op uw onderneming van toepassing is.

⃞

De in onderdeel 1 genoemde onderneming dient de gezamenlijke omzetopgave voor de groep

van ondernemingen in. Geef hieronder aan op welke ondernemingen de gezamenlijke omzetopgave
betrekking heeft, en vermeld ook de registratienummers:
1)…………………………………………………………………………………………………………………………….……
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………………………………………
5)…………………………………………………………………………………………………………………………………

⃞

De in onderdeel 1 genoemde onderneming dient, als onderdeel van een groep van

ondernemingen, geen zelfstandige omzetopgave in. De (relevante) netto-omzet van bovengenoemde
onderneming is opgenomen in de omzetopgave van:
………………………………………………………………………………………………................................
(naam indiener gezamenlijke omzetopgave)

Heeft u alle hierboven gevraagde gegevens ingevuld? Ga dan naar onderdeel 3 of 4.
Let op! Afhankelijk van de hoogte van uw relevante netto-omzet* moet u hierna óf onderdeel 3
invullen, óf onderdeel 4. U leest per onderdeel welke gegevens u moet meesturen met uw
omzetopgave. Vul de juiste onderdelen in.
*Zie bijlage 2 voor informatie over ‘relevante’ netto-omzet.
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3. Is uw relevante netto-omzet gelijk aan of hoger dan 12 miljoen euro? Vul dan het
onderstaande in:

De relevante netto-omzet van de hierboven genoemde onderneming bedroeg in het jaar 2019:

€
Schrijf hier het bedrag voluit in letters: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bij uw omzetopgave moet u onderstaande gegevens meesturen.
1) Een kopie van de jaarrekening waaruit de hoogte van de netto-omzet blijkt, ondersteund door de
accountantsverklaring die bij de jaarrekening hoort.
2) Is uw relevante netto-omzet lager dan uw totale netto-omzet?
Dan moet u ook een gespecificeerde opgave van uw relevante netto-omzet meesturen waarin u
gemotiveerd inzichtelijk hebt gemaakt welke diensten en de daarmee gemoeide omzet u als niet
relevant heeft aangemerkt. Geef ook aan wat de hoogte is van uw totale netto-omzet. Uw
gespecificeerde omzetopgave moet ondersteund worden door een accountantsverklaring.
(zie voor meer info in bijlage 2 Richtlijnen)
3) Behoort uw onderneming tot een groep van ondernemingen?
Dan moet u ook een verklaring van uw accountant meesturen waarin bevestigd wordt dat uw
onderneming samen met de hierboven vermelde ondernemingen tot een groep van ondernemingen
behoort, zoals bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Heeft u alle hierboven gevraagde gegevens ingevuld? Ga dan naar onderdeel 5.

4. Is uw relevante netto-omzet lager dan 12 miljoen euro? Vul dan het onderstaande in:

De relevante netto-omzet (zie bijlage 2) van de hierboven genoemde onderneming bedroeg in het jaar

2019:

€
Schrijf hier het bedrag voluit in letters: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Heeft u alle hierboven gevraagde gegevens ingevuld? Ga dan naar onderdeel 5.
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5. Ondertekening
Ik verklaar dat ik alle gegevens juist, volledig en naar waarheid heb ingevuld. Ook verklaar ik dat ik
met een document kan aantonen dat ik bevoegd ben om de omzetopgave voor in onderdeel 1
genoemde onderneming te ondertekenen, in geval de ACM hierom verzoekt.
Plaats en datum:

………………………………………………………………………………...

Naam:

…………………………………………………………………………………

Handtekening:

…………………………………………………………………………………
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