Belastingdienst

Aanmelden of wijzigen

Beschermingsbewindvoering
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u alleen over beschermingsbewind
informatie doorgeven, wijzigen en vragen.
Voor wie is dit formulier?
Dit formulier is voor organisaties en particulieren die beschermings
bewindvoerder zijn. Bent u geen beschermingsbewindvoerder?
Dan mag u dit formulier niet gebruiken.
Gebruik dit formulier om:
– een correspondentieadres door te geven
– een rekeningnummer door te geven
– een automatische incasso in te trekken
– het beschermingsbewind te beëindigen
– een overzicht van de openstaande schulden aan te vragen
– uitstel van betaling aan te vragen

1

Invullen, controleren en insturen
Vul het hele formulier in en controleer of de gegevens kloppen.
Voeg altijd een afschrift bij van de beschikking onder beschermings
bewindstelling. In de toelichting staat meer uitleg over de vragen.
Stuur het formulier en de beschikking in een e-mail naar:
beschermingsbewind@belastingdienst.nl.
Let op!
– Stuur per e-mail niet meer dan 1 formulier met bijbehorende
beschikking.
– Gebruik 1 formulier per klant.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk dan op belastingdienst.nl.
Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 235 83 51, bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Uw gegevens
Naam
RSIN/fiscaal nummer/BSN			
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer					

2

Beschikking onder beschermingsbewindstelling of beëindigen onder beschermingsbewind
Zaaknummer
Datum uitspraak					

3

–

–

Gegevens van de onder bewind gestelde
Naam

07 045 05 01

CA 045 - 1Z*5FOL 

Burgerservicenummer				

*070450501*
0 7 0 4 5 0 5 0 1

02 van 03

4

Opgeven/wijzigen/beëindigen correspondentieadres
Wat wilt u doen met het
correspondentieadres?

Opgeven
Wijzigen
Beëindigen
Niet van toepassing

Straat of postbus
Nummer en eventuele toevoeging
Postcode en plaats					
5

Opgeven/wijzigen/beëindigen rekeningnummer
Wat wilt u doen met het
rekeningnummer?

Opgeven
Wijzigen
Beëindigen
Niet van toepassing

IBAN (rekeningnummer)

Op naam van
6

Intrekken automatische incasso
Wilt u de automatische incasso
intrekken?

Ja
Nee

7

Openstaande schulden
Wilt u een overzicht openstaande
schulden?

Ja
Nee

Uitstel van betaling
Wilt u uitstel van betaling
aanvragen?

Ja. Tot welke datum wilt u uitstel aanvragen?				

–

–

Nee

07 045 05 02

8

*070450502*
0 7 0 4 5 0 5 0 2

03 van 03

Toelichting
Scannen
Bijlagen moet u scannen om ze mee te sturen met de e-mail.
Scan bijlagen in zwart‑wit. Dit neemt minder ruimte in beslag dan
een kleurenscan. Stuur alleen bestandsformaten jpg, tif of pdf.

5 Opgaaf/wijzigen/beëindigen rekeningnummer
Gebruikt u voor de bewindvoering een rekeningnummer?
Voor teruggaven mag u maar 1 rekeningnummer opgeven.
U kunt het rekeningnummer wel wijzigen.

1 Uw gegevens
Neemt u een bewindvoering over? Naast uw gegevens voegt u ook
een afschrift bij van de beschikking onder beschermingsbewind
stelling van de rechtbank.

Bij beëindiging geeft u hier alleen het rekeningnummer op van
de bewindvoering. Voeg een afschrift bij van de beschikking
Beëindiging bewindvoering. Wij kunnen eventuele teruggaven
niet aan uw klant uitbetalen als u hier het rekeningnummer van
bewindvoering niet opgeeft.

2 Beschikking onder beschermingsbewindstelling of
beëindigen onder beschermingsbewind
U moet aantonen dat u als beschermingsbewindvoerder bent
aangewezen door de rechtbank. Dit doet u met een afschrift
van de beschikking onder beschermingsbewindstelling. Wilt u
beëindiging van de bewindvoering doorgeven? Dan moet u de
beschikking van beëindiging bijvoegen. Scan de beschikking en
voeg deze bij de e-mail.
4 Opgeven/wijzigen/beëindigen correspondentieadres
Hier geeft u het adres waarop u de correspondentie wilt ontvangen.
Bij beëindigen hoeft u niet opnieuw uw correspondentieadres te
vermelden. Dit adres verwijderen wij. Vermeld hier ook niet het
adres van uw klant.

Uw klant moet bij beëindiging bewindvoering zelf zijn
rekeningnummer aan ons doorgeven. Hoe dit moet staat
op belastingdienst.nl/betalenenontvangen.
8 Uitstel van betaling
Met het aanvinken van het vakje ‘Ja’ doet u namens de onder
bewindgestelde een verzoek om uitstel van betaling voor de
openstaande belastingschuld (exclusief aanslagen motorrijtuigen
belasting) en de terugvorderingsbeschikkingen Toeslagen. Wij
toetsen uw verzoek aan het geldende beleid. U ontvangt altijd
een beslissing op uw verzoek.
		Let op!
		Voor aanslagen motorrijtuigenbelasting verlenen
wij geen uitstel van betaling.

