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Betreft: Bevestiging G-rekeningovereenkomst
Geachte heer, mevrouw,
Op 24 mei 2017 hebt u een g-rekeningovereenkomst gesloten. Het rekeningnummer is
NL55RA8O0991352548. Ik heb van uw bank een exemplaar van de overeenkomst ontvangen.

Waarvoor kunt u de g-rekening gèbruiken?
U gebruikt de g-rekening om aangiften en aanslagen loonheffingen en/of omzetbelasting voor de
gekoppelde subnu m mers te betalen.
Hoe maakt u geld over van uw g-rekening?
Betalingen vanaf de g rekening naar de Belastingdienst kunt u ultsluitend overmaken naar
rekeningnummer NLTB INGB 0000 4440 40 ten name van Belastingdienst/Centrale Administratre
te Apeldoorn. Vermeld daarbij het betalingskenmerk dat op uw aangifte- of aanslagbiljet is
vermeld. U kunt per betalingsopdracht maar één aangifte of aanslag voldoen.
Betaiingen naar een andere g-rekening kunt u op de gebruikelijke yvijze overmaken.
Let opr vermeld daarbij de correcte omschrijving, zodat u hiermee kunt aantonen dat deze
betaling een transactie is die is toegestaan op grond van hetgeen is vermeld in de
g-rekeningovereenkomst.

Wijzigt uw loonheffingen- of uw btw-nummer?
Als u een ander subnummer voor de loonheffingen of btw wilt koppelen aan deze g-rekening, dan
moet u deze wijzlging doorgeven cjoor middel van het formulier'i\4utatie g-rekeningen,. U kunt dit
formulier vinden op belastingdienst.nl. U kunt dit formulier ook gebruiken als u het btw-nummer
van de fiscale eenheid omzetbelasting \,r'ilt koppe en aan deze g,rekening.

Wijzigt de rechtsvorm van uw onderneming dan krijgt deze nieuwe íechtsvorm een ander RSIN.
Dit 1s het nummer waàronder de onderneming bekend is bij de Belastingdienst. In dat geval moet
u een nieuwe g-rekening aanvragen door middel van het aanvraagformulier g,rekening. Na het tot
stand komen van de nieuwe g-rekeningovereenkomst moet u de oude g-rekening opheffen.

Meer informatie
Hebt u nog vrëgen? Kljk op belastingdienst, nl of bel de BelastinqTelefoon OBOO-0543, bereikbaar
van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
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