Belastingdienst

Dwangsom

Bij niet tijdig beslissen
Waarom dit formulier?
Met dit formulier geeft u aan dat wij te laat zijn met beslissen. Krijgt
u geen beslissing binnen twee weken na de datum op dit formulier?
Dan eist u met dit formulier een dwangsom.
Wanneer gebruikt u dit formulier?
Hebt u bij de Belastingdienst of de Douane een aanvraag of bezwaar
ingediend? U gebruikt dit formulier als u geen beslissing van ons
hebt ontvangen, terwijl de beslistermijn wel is verstreken. De beslis
termijn voor een bezwaar verstrijkt 12 weken na de datum van de
beschikking waar u bezwaar tegen maakt. Voor een verzoek is de
beslistermijn 8 weken nadat wij het verzoek hebben ontvangen.
U kunt dit formulier niet gebruiken om een klacht in te dienen.
Gebruik daarvoor het ‘Klachtformulier’. Dat formulier downloadt
u van www.belastingdienst.nl.
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		Let op!
	U kunt alleen een dwangsom eisen voor aanvragen en
bezwaren bij de Belastingdienst en de Douane. Voor toeslagen
kunt u dit formulier niet gebruiken. Gebruik in dat geval het
formulier ‘Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen’. Kijk voor
meer informatie op www.toeslagen.nl.
Invullen
Vul het formulier op uw computer in. Hebt u het formulier volledig
ingevuld? Dan kunt u het afdrukken en ondertekenen. U kunt het
ingevulde formulier niet op uw computer bewaren. U kunt wel een
extra afdruk maken.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl.

Uw gegevens
Naam en voorletters *
Bedrijf (als u ondernemer bent)
Adres *
Postcode * en plaats *				
Land
Telefoonnummer
BSN/RSIN

Bent u particulier of hebt u een eenmanszaak? Vul hier uw BSN in.
Is uw onderneming een rechtspersoon of samenwerkingsverband? Vul dan het RSIN in.

EORI-nummer

Gaat het om een aanvraag of bezwaar bij de Douane? Vul hier het EORI-nummer in.

AL 051 - 1Z*3FOL 

* Verplichte velden. De andere velden zijn niet verplicht, maar dragen bij aan een goede afhandeling.

*100510301*
1 0 0 5 1 0 3 0 1

10 051 03 01

IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Vul hier uw BSN/RSIN in
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Vul hier uw EORI-nummer in

02 van 02

Gegevens gemachtigde
Vul onderstaande velden in als u zich wilt laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, bijvoorbeeld een intermediair.
Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats					
Telefoonnummer overdag			
Beconnummer intermediair			
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Aanvraag of bezwaar
Datum aanvraag of bezwaar
volgens u							
Datum verstrijken beslistermijn
volgens u							

–

–

–

–

Onderwerp aanvraag of bezwaar




Ons kenmerk					
Dit staat op uw ontvangstbevestiging.
Hebt u geen kenmerk? Vul dan het aanslag- of beschikkingnummer in, als u dat hebt.
Stuur als het kan een kopie mee van de aanvraag of de ontvangstbevestiging van het bezwaar.
Ondertekening
Ik verzoek u binnen twee weken na ontvangst van dit formulier te beslissen op mijn hierboven vermelde aanvraag of bezwaar.
Als u niet binnen deze termijn beslist, bent u mij een dwangsom verschuldigd.
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak
									
Bijlagen (aantal)						
Adresseren en versturen
Verstuur het formulier in een gefrankeerde envelop en vermeld daarop ‘Dwangsom’.
Gaat het om zaken die bij de Belastingdienst in behandeling zijn? Stuur het formulier naar:
Belastingdienst, t.a.v. Ingebrekestellingenteam Arnhem, Postbus 4660, 6803 EP Arnhem
Gaat het om zaken die bij de Douane in behandeling zijn?
Stuur het formulier naar het douanekantoor waar u de aanvraag of het bezwaar hebt ingediend.
Het adres is altijd: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen

*100510302*
1 0 0 5 1 0 3 0 2

10 051 03 02
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