Belastingdienst

Verzoek

Deblokkering g-rekening

Waarom dit formulier?
Als het saldo op uw g-rekening hoger is dan het bedrag dat u
moet betalen aan loonheffingen en/of btw, kunt u ons vragen de
g-rekening voor het verschil te deblokkeren.
Is nog een verzoek deblokkering g-rekening bij ons in behandeling?
Dan nemen wij een nieuw verzoek niet in behandeling. Wacht dus
met inzending van dit formulier tot het vorige verzoek is afgewerkt.

Invullen en opsturen
Vul dit formulier in en stuur het op naar:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Team WKA
Postbus 9048
7300 GK Apeldoorn

Wat gebeurt er met uw verzoek?
Wij controleren of uw verzoek volledig en juist is. Stemmen wij in
met uw verzoek en kunnen wij verrekenen? Dan doen wij dit eerst.
Het bedrag dat overblijft, maken wij naar u over op het bij ons
bekende rekeningnummer.
Wij streven er naar binnen 4 weken op uw verzoek om deblokkering
te beslissen.

Redenen voor afwijzing van het verzoek
Wij wijzen uw verzoek in ieder geval af als:
–	u het formulier niet volledig hebt ingevuld en ondertekend
–	u een loonheffingen- of btw-schuld hebt die groter is dan
het saldo van uw g-rekening

Hebt u het rekeningnummer waarop wij geld moeten storten nog
niet aan ons doorgegeven? Of moet dat rekeningnummer wijzigen?
– Ga naar ‘Inloggen voor ondernemers’.
– Log in.
– Kies ‘Overige formulieren’.
– Kies formulier ‘Wijzigen rekeningnummer ondernemers’
en volg de instructies.
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		Let op!
	Zorg voor een volledig bijgewerkte administratie. Het is
mogelijk dat wij eerst een boekenonderzoek uitvoeren.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Kijk dan eerst op belastingdienst.nl
of bel met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, op maandag tot
en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur.

Gegevens van de onderneming /organisatie
Naam onderneming /organisatie
RSIN/fiscaal nummer/BSN			
KvK-nummer			 			
Contactpersoon
Telefoon							

1b

Administratie aanwezig bij:
Geef op waar een eventueel
boekenonderzoek mogelijk is.
Contactpersoon

16 158 19 01

CPT 158 - 2Z*19FOL 

Telefoon							

*161581901*
1 6 1 5 8 1 9 0 1

02 van 02
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G-rekening

2a

Nummer g-rekening. Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

2b

Bedrag waarvoor u
€
deblokkering vraagt					
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Oorzaak overschot op g-rekening

,

Waardoor is het overschot
op uw g-rekening ontstaan?
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Opmerkingen
Ruimte voor eventuele
opmerkingen








Verklaring en machtiging
Ik maak het bedrag waarvoor deblokkering wordt toegestaan over op rekeningnummer NL78 INGB 0000 4440 40 van de Belastingdienst
en machtig de Belastingdienst dit bedrag zo nodig te verrekenen met schulden aan de Belastingdienst.
Let op! Maak het bedrag pas aan ons over nadat u hierover bericht hebt ontvangen.
Naam
Functie
Plaats
Handtekening																			Datum		

									

*161581902*
1 6 1 5 8 1 9 0 2

–

–
16 158 19 02
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