Belastingdienst

Centrale administratie
Betalingsverwerking

>

Postbus 9048

7300 GK Apeldoorn

J.M. Deurwaarder G.A. B.V,

Telefoon

(055)528 10 00

Telefax

(055) 528 23 59

Doorkiesnummer (055) 528 24 65

Datum

Slobbeland 10

4 juli 2 0 1 3

1131 AB VOLENDAM

Uw kenmerk

Betreft

Kenmerk

Bevestiging g-rekeningovereenkomst

258048

Geachte heer/mevrouw,
Op 4 juli 2013 heeft u een g-rekeningovereenkomst gesloten. Het rekeningnummer is 99.14.23.798. Via
uw bank heb ik een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen.
De g-rekening kunt u uitsluitend gebruiken voor het betalen van aangiften en aanslagen loonheffing voor
loonheffingsnummer 8527.88.101 L 01. U kunt voor deze betalingen geen gebruik maken van
acceptgiro's.
Betalingen maakt u over naar Postbankrekeningnummer 444040 van de Belastingdienst/Centrale
administratie (B/CA) in Apeldoom. Vermeld daarbij het betalingskenmerk.
Als u in een bepaalde periode personeel uitleent en de inlener heeft geen bedrag op de g-rekening
gestort, dan verzoek ik u gebruik te maken van de acceptgiro's die u ontvangt bij uw aangifte of aanslag.
Wilt u op een andere manier betalen, maak dan de betalingen over naar Postbankrekeningnummer
2445588. Vermeld daarbij het betalingskenmerk.
Als uw loonheffingsnummer 8527.88.101 L 01 en/of omzetbelasingnummer wijzigt, dan moet u een
nieuwe g-rekening aanvragen. De rekening voor het oude loon- en omzetbelastingnummer moet u dan
opzeggen.
Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u mij bellen via telefoonnummer (055) 528 24 65.
Hoogachtend,
Belastingdien^
Namens de;

Mw.

trale administratie,
anager,

Klappe

Bezoekadres
/n uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

Stationsplein 50
Apeldoorn

Belasringdienst
G-rekenIngovereenkomst
volgno 258048
De ondergetekenden
Naam

J.M. Deurwaarder G.A. B.V.

adres, postcode en woon- of vestigingsplaats

Slobbeland 10
1131 AB VOLENDAM
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te

HOORN
onder nummer

57908907
verder te noemen de rekeninghouder;

de ontvanger der rijksbelastingen, verder te noemen de ontvanger;
Naam kredietinstelling

RABOBANK
adres, postcode en vestlgingsptaats

Postbus 6
1440 AA PURMEREND
verder te noemen de kredietinstelling

Overwegende
- dat de rekeninghouder inhoudingspfichttge Is in de zin van de Wet op de
kxxilDelastIng 1964 en als zodanig bi) de ontvanger bekend staat onder nummer

8527.88.101 L 01 ,,
dan wel op de rekerÉTghoude- artfkei 2, eerste W, onderdelen a, d en f, en tweede
IkJ, van de Uftvoerfngaegeing Inl^iers-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkhekj
2004 van toepassing Is;
- dat de rekeninghouder, dJe zijn tjedrijf uitslulterxl of nagenoeg uftsfejitend maakt
van het tegen vergoeding uitienen van personeel, voor de heffing van
onuettjetasting bQ de ontvanger bekend staat onder nummer

N.V.T.
- dat de rekef^ngh(wder bij de kredietinstelflr>g een rekening wö^st te openen,
waarvan de sakB, behoudens de In punt 5 van deze overeenkomst voorziene
ultzofxi«k)g, uft^iitend bestemd zi^ voor betal&ïgen als bedoetó ?n de artSceien 34,
derde lid, en 35, vijfde Sd, van de Invonierfngswet 1990;
- dat het, teneinde te tjewericsteSigen dat de sakJI van die rekening daadvwrke^
zultei dienen tot vorenfeedoekfe betalingen, noodzakel^ te dat de salcfi noch door
middd van verrekening, noch ctoor mfekiel vanb e ^ , noch anderszins, zuBen
kunnen worden gebnJct voor andere betaSngen dan vorenbedoeld;

Exemplaar voor de rekeninghouder
2. De rekemr^hoüd©- verklaart dat de sakJI van de g-rekenlng hlert)lj In eerste
onderpand worden gegeven aan de ontvanger voer he^een hij nu of te eniger Ö)d van
hem te vorderen heeft erf zal krijgöi ter zake van de verschukjigde belasting, bedoek! In
de artlketen 34, eerste en derde Bd, 35, eerste en vijfde Bd, of 35a, eerste Öd, van de
Inv(xdehngsvrt;t 1990 en premies voor cte soöale verzekeröigen, een en ander voorzover
verband houdende met door hem aan derden ter beschikking gestekte werknemers
waarvoor hij ingevolge de Wet op de toonbetasöng 1964 a b Inhoüc&^gsptehöge en In
verband waarmee h^, worzover toepasseB^ voor de Wet op cte omzKtbelasöng 1968 ate
ondernemer wordt aangemerkt en/of waarvoor Nj als werkgever in de zin van de Wet
finandertng sodate verzekerfrigen wordt aangemerkt onderschekJenöjk met door hem
aangenomen werk, waarr:^ de g-rekenir>g btórekking heeft, een en ander met dien
verstande dat de rente cöe de kredietmsteiing over die sakfi vogoedt op een andere
r e k e n ^ van de rekeninghouder zal werden gecredteerd.
3. De in punt 2 bedoekte verpancSr^g zal g ö c h t worden te zijn geöïectueerd telkens op
het mom«it dat bedragen op de g-rekenlr^ v«5rcten geoecflteerd.
4. De kredietinstelling v^klaart In vertjend met het vorenstaande afetand te doen van
haar recht op vmekening, van pand of enig ander recht dat afbreiA zou kunrw doen
aan het ten behoe\« van de ontvanger gevestigde pancfeedit
5. Bet^ngen ten laste van de g - r e k e r ^ , artttere dan c8e, bedoëd W
t de beweegreden
van deze overeentoirot, en andere dan terugstortfeTg^ als bedoeld In punt 9, zulten
stechts geschieden na daartoe ontvangen schrifteö^ toestemming van de ontvanger.
6. De reken^houder völeent hterb^ aan de ontvanger volmacht tot rinlng van (te satól
van de g-rekenfcig alsmede tot verrekenir^ van het akkjs g ^ x t e met al hetgeen hij nu of
te eniger öjd van hem te vorderw heeft of zal krijgen ter zake van de in punt 2
bedoekte bdastrig
en premies.
7. De ontvang©- verteelt volmacht aan de rekeiinghouder ten taste van de g-rekenkig
becfe-agen over te maken naar de ontvar»^ alsmede naar a n d e ^ g-rekenfrïgen, mits
deze stoftfrvgen naar andere g-rekening«\ betrekking hebben op het verrechten van
werkzaamheden door een ter beschWc^ gestetóe werkneme' de zsi van artikel 34,
vijfde Kd, van de Invorderingsvwt 1990 of op aarviem&ig v w werk de
van artikel
35, vijftte Bd, van de Irrvorderfngswet 1990.
8. De rekenfeighouder vapfeht zfch htertij tegenover de o n t v a n g om In geval van
feUfoserrtent, aanvraag tot sursfence van b e t a l ^ , aanvraag tot toepassing van de
schuklsanerkïgsregelïng natuurfijke personen en ^ het algemeen Wj opschorting van zJ^
betaëngen ulterSjk birff>en drted a ^ mededel^ te doen van de
s ^ vat\ de
g-rdtening.
9. De rekenlr>ghouder verpScht zich hierbij tegerxjver de ontvar^ger om bi het geval dat
op zijn g-rekwilng vanaf een andere g-rekenlr>g een tiedrag wordt gestort dat ^ e n
tjetrekking heeft op aanr«m»ng van werit de zin van de aröc^en 35 en 35a van de
Invorcterbigswet 1990 of op het aan cterden ter beschikking steten van werknemers In de
zin van arökel 34 van
de Invordelngswet 1990, dit bedrag onmlddeHIjk terug te stortesn op de g-rekenlng van
de storter, opdat de ontvanger op dft bedrag jegens de storter zijn pancfrecht kan doen
geiden. Indfen dit laatste ntet of niet meer mogeHjk Is omdat de storter Inmiddels In staat
van faiSissemöit Is verklaard, ^ hem sursean*^ van betaling is verteer>d dan w é ten
aanzten van hem de schuldsanertngsregel^ natuurfijke p«sonen van toepassö^ is,
verp<k±t de rekeninghouder zich om, In afwijking van de vorige volzin, dit bedrag onder
vermddlng van de herlcomst over te maken aan de ontvanger.
10. De rekentoighouder vöplfcht zich hfertjij tegenover de ontvanger om opcfrachten tot
t ) e t a i ^ ten laste van de g-rekenlng stechts op één aangifte of één betestJngaarislag
betrekking te doen hebben.
11. De kredleönstelöng verklaart ^ vertind met de In punt 9 omschreven plfcht tot
terugstorten op de daadwerkel^ terugstortingen punt 4 overeenkomstig te zulten
toepassen.
12. In de admirtótraöe van de kredietinstelling wordöi bijfc>etallngenten gunste van de
g-reköTlng de gegever^ vastgelegd zoals deze de desbetreffende
betaöngsopdrachten rijn vermëd. Hetzelfde gekft voor de gegevens dte btj betafe^gen
ten teste van de g-rekenkig op
de betaSngsqDdrachten zi^ vermetó.
13. De kredteönstelfeig zal de ontvanger op een afeonderSjk tussen hen overeen te
komen wijze regelmatig op de hoogte houden van aöe g^evens dte op de g-rekenfeig
betrekk&ig hebben. De rekeningtwud®- verkfeart z t h met deze gegevensultwlsse^
akkocxd.

Aldus overeengelcomen en getekend
te

op

- dat het in verband met het vorenstaande noodzakeöjk Is dat de safcö van dfe
rekening worden verpand aan de ontvanger.

De rekeninghouder, A

De ontvangér, vooi' deze,'

Zijn overeengekomen als voigt;
1. De rekentf>ghoüder opent hierb^ een gebtokkeerde rekening (g-rekening) bij de
kredietinstelting onder nummer
Eén ftxemplaaryarvdertovereenkomst zat de kredletlnstellinfi doen toekomen aan:
- de rekeninglwuder;
- het Hoof4 «in de Centrale Adiministratfe, Postbus 9048, 7300 6K Apeédoom.

