
16
 2

38
 0

3 
01

*162380301*
1 6 2 3 8 0 3 0 1

CP
T 

23
8 

- 2
Z*

3F
O

L 
 

Verzoek
Opheffing g-rekening

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier doet u een verzoek voor opheffing van 
uw g-rekening. 

Invullen en opsturen
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier 
in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Belastingdienst/Centrale Administratieve Processen
Team WKA 
Postbus 9048 
7300 GK Apeldoorn 

Wat gebeurt er met uw verzoek?
Wij controleren of uw verzoek volledig en juist is. Stemmen wij in met 
uw verzoek en is er nog een saldo op de g-rekening aanwezig? Dan 
kijken wij eerst of wij kunnen verrekenen. Het bedrag dat na 
verrekening overblijft, maken wij naar u over. 

  Let op!
  Dit kan anders zijn wanneer er onder de Belastingdienst beslag is 

gelegd door iemand die een vordering op u heeft of denkt te 
hebben. Of wanneer een andere pandhouder (zoals uw bank) 
recht heeft op het bedrag dat overblijft. U krijgt hierover bericht 
van ons.

Voor een betaling gebruiken wij het rekeningnummer dat u aan ons 
hebt doorgegeven voor de uitbetaling van loonheffingen en/of btw. 
Hebben wij hiervoor nog geen rekeningnummer van u? Of wilt u het 
huidige rekeningnummer wijzigen? Geef dit dan op tijd aan ons door. 
Op belastingdienst.nl leest u hoe u dat doet.

Het opheffen van uw g-rekening duurt ongeveer 6 tot 8 weken. 

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en 
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy 
staat hoe wij dat doen.

Hebt u vragen?
Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 en vanuit het 
buitenland +31 555 385 385. Wij helpen u graag verder.

1 Gegevens van de onderneming /organisatie

1a Naam onderneming /organisatie

RSIN/fiscaal nummer/BSN

KvK-nummer

1b Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres. U bent niet verplicht 
een e-mailadres in te vullen.

E-mail is geen veilige manier van informatie uitwisselen. Wij kunnen met u e-mailen als u daarvoor toestemming geeft.

Geeft u de Belastingdienst 
toestemming om u te e-mailen 
als er vragen zijn over dit verzoek 
tot opheffing van de g-rekening?

Ja, ik geef toestemming om mij te e-mailen over dit verzoek
Nee, ik geef geen toestemming om mij te e-mailen over dit verzoek

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/betalenenontvangen/content/rekeningnummer-doorgeven-zo-doet-u-dat
https://belastingdienst.nl/privacy
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02 van 02

Naam

Functie

Plaats

Datum – –

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

3 Verklaring en machtiging

Ik machtig de bank het saldo dat bij de opheffing van de rekening aanwezig is, over te maken op rekeningnummer NL78 INGB 0000 4440 40 
van de Belastingdienst. Ik machtig de Belastingdienst dit bedrag zo nodig - vóór uitbetaling en/of voldoening aan een pandhouder of 
beslaglegger - te verrekenen met schulden aan de Belastingdienst.

2 Opheffen g-rekening

2b Reden opheffing g-rekening

2a Nummer op te heffen g-rekening. Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.
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