1

Verzoek
Documentnaam
Deblokkering
bel.soort
g-rekening

Belastingdienst
12345

onderwerp

Kolom
bestemd
voor de
Belasting
dienst

Aan

Telefoon

Belastingdienst/Centrale administratie
(Wka)
Postbus 9048
7300 GK Apeldoorn

Bezoekadres

Waarom dit formulier?

Als het saldo op uw g-rekening hoger is dan het bedrag dat u
moet betalen aan loonheffingen en omzetbelasting, kunt u ons
vragen de g-rekening voor het verschil te deblokkeren.
Wat gebeurt er met uw verzoek?

Vul dit formulier in en stuur het naar het hierboven
aangegeven adres. Wij controleren of uw verzoek volledig en
juist is en sturen u een ontvangstbevestiging. Hierin bieden wij
ook de mogelijkheid het te deblokkeren bedrag in afwachting
van de behandeling van uw verzoek alvast naar ons over te
maken. Hebt u nog schulden aan ons? Dan verrekenen wij
die eerst. Het bedrag dat overblijft, maken wij naar u over.

1

Rekeninghouder

1a

Naam en voorletters

Redenen voor afwijzing van het verzoek

Wij wijzen uw verzoek in ieder geval af als:
-	u het formulier niet volledig hebt ingevuld en ondertekend
of de gevraagde bijlagen niet hebt meegestuurd
-	u een loonheffingen- of omzetbelastingschuld hebt die
groter is dan het saldo van uw g-rekening
Let op!

Zorg voor een volledig bijgewerkte administratie.
Het is mogelijk dat wij eerst een boekenonderzoek uitvoeren.
Meer informatie

Bel voor meer informatie de Belastingdienst/Centrale
administratie, telefoon (055) 528 24 65.

Adres
Postcode en vestigingsplaats

Geef het belastingkantoor op
waaronder u valt

Telefoon
1b

Naam belastingkantoor
Loonheffingennummer

Een eenmanszaak is een
onderneming waarin één
1c
natuurlijk persoon de zeggenschap
heeft. Hebt u geen personeel in
dienst, voeg dan toe: ‘zzp’
(zelfstandige zonder personeel) en
sla vraag 1d over

Het gaat hier om het loon
waarover u de premies voor de
werknemersverzekeringen betaalt
Geef op waar een eventueel
boekenonderzoek mogelijk is

1d

1e

Omzetbelastingnummer
Soort onderneming

Aantal werknemers in dienst
Gemiddeld brutoloon per werknemer

€

Totale bruto loonsom vanaf 1 januari

€

Administratie aanwezig bij
Contactpersoon

xx xx - xx*xx

CPT 158 - 2Z*13PL

Telefoon

n

nv

n

n

Anders, namelijk

bv

n

vof

n

n

per week

eenmanszaak

n

per maand

2

G-rekening

2a

Nummer g-rekening
Naam bank

Voeg een kopie van het meest
recente afschrift van de
g-rekening bij, geen origineel!

2b

Saldo

€

2c

Bedrag waarvoor u deblokkering vraagt €

2d

Rekeningnummer waarop u het
vrijkomende bedrag wilt ontvangen
Naam bank

Hebt u vaker om deblokkering
gevraagd? Geef dan de gegevens
van het laatste verzoek

2e

Hebt u eerder om deblokkering gevraagd?

n
n

Nee, ga verder naar vraag 3
Ja

2f

Heeft dit verzoek geleid tot deblokkering?

n

Nee

n

Gedeeltelijk; hoogte bedrag

€

n

Volledig; hoogte bedrag

€

3

Oorzaak overschot op g-rekening

3a

Waardoor is het overschot op uw
g-rekening ontstaan?
Noem alle oorzaken per inlener die te
veel heeft gestort. Stuur eventuele
bewijsstukken mee. Vermeld op een
aparte bijlage per inlener naam, adres
en telefoonnummer

Let op!
Hebt u pas nog een betaling aan ons gedaan, maar heeft de bank deze nog niet verwerkt of hebt u nog geen afschrift?
Vermeld deze betaling dan in de ruimte hieronder
Opmerkingen

Machtiging en ondertekening
Ik machtig de Belastingdienst het bedrag op de g-rekening waarvoor deblokkering wordt verleend, te ontvangen en zo
nodig te verrekenen met schulden die ik nog heb aan de Belastingdienst.
Ik heb dit formulier juist en volledig ingevuld.
Plaats
Datum
Naam
Functie

Handtekening

