Wijziging
Rekeningnummer

12345
Belastingdienst/Centrale administratie

Ondernemers

Postbus 9048
7300 GK Apeldoorn
Toelichting

Met dit formulier kunt u een wijziging van uw rekeningnummer
doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt het nieuwe
rekeningnummer voor onbepaalde tijd.

Vul het formulier volledig in. Zonder uw handtekening en uw
fiscaalnummer en eventueel uw lh-nummer of ob-nummer kunnen
wij de wijziging niet verwerken.

Bij een automatische incasso kunt u uw rekeningnummer alleen wijzigen
met het wijzigingsformulier dat u ontving bij de machtiging voor automatische incasso. Heeft u dat formulier niet meer, stuur dan een brief naar
Belastingdienst/Centrale administratie, Antwoordnummer ,
  Apeldoorn.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier in een gefrankeerde
envelop naar de Centrale administratie van de Belastingdienst.
Het adres staat boven aan het formulier.

U kunt maar één nieuw rekeningnummer opgeven met dit formulier.
Wilt u meer nieuwe rekeningen opgeven, gebruik dan meer formulieren
of maak een kopie van het formulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar de BelastingTelefoon
 - , op maandag tot en met donderdag van . tot . uur
en op vrijdag van . tot . uur.

Gegevens wijziging
1

Opgaaf nieuw rekeningnummer
Belangrijk! Controleer het ingevulde rekeningnummer goed. Als u het nummer niet juist invult kunnen bedragen die voor u
bestemd zijn worden uitbetaald aan iemand anders. De Belastingdienst betaalt in die gevallen niet nog een keer uit.

1a

Nummer van de nieuwe
rekening

Let op! Geen spaarrekening of buitenlandse rekening.

1b

Op naam van

2

Gegevens onderneming

2a

Naam bedrijf

2b

Fiscaal nummer

3

Gebruik van de nieuwe rekening

3

Waarvoor wilt u de nieuwe rekening gaan gebruiken?
■ voor betaling en teruggaaf van al mijn belastingzaken
■ niet voor al mijn belastingzaken, alleen voor
betaling van

teruggaaf van

■
■
■

motorrijtuigenbelasting (geen automatische incasso)
overige belastingsoorten
loonheffingen, het lb-nummer is

L

■

omzetbelasting, het ob-nummer is

B

■
■
■
■
■

maandelijkse voorlopige teruggaaf
motorrijtuigenbelasting
tegemoetkoming kosten kinderopvang
overige belastingsoorten
loonheffingen, het lb-nummer is

L

■

omzetbelasting, het ob-nummer is

B

Ondertekening
Naam bedrijf
Adres
Postcode en plaats
Naam contactpersoon

Telefoon

Functie contactpersoon

CBA 41- 1Z*3PL

Is uw onderneming een vennootschap of maatschap, laat dan alle vennoten of maten tekenen.
Datum

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

Handtekening

