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Betalingsmogelijkheden voor
AGS-nota nader toegelicht

Bij betalingen voor de AGS-nota gelden
de volgende regels en voorwaarden:
Voor uw aangiften voor het vrije verkeer (invoer) maakt u gebruik
van AGS. Voor de betaling van de verschuldigde rechten maakt u
gebruik van de uitstelregeling maandbetalingen AGS. U krijgt
renteloos uitstel van betaling tot de 15e dag van de maand die
volgt op de maand waarin u de invoeraangifte deed. Wij sturen
u voor de rechten bij invoer na het eind van elke kalendermaand
een rekening (mededeling afloop uitstel van betaling).
Zorg ervoor dat het gehele bedrag van de rekening uiterlijk op
de 15e dag van de maand bij ons binnen is.
Bij de betaling van het maandkrediet dient u goed rekening te
houden met het volgende.

1 Betaling van de toegezonden rekening
Uitgangspunt is en blijft dat betalingen, die bedoeld zijn om de
door u ontvangen rekening te betalen, worden overgemaakt naar
IBAN-rekeningnummer NL42 INGB 0000 0649 33, BIC: INGBNL2A
(onder vermelding van het vorderingsnummer). Bij betaling moet
u rekening houden met enkele dagen voor verwerking.

2 Tussentijdse betaling
Uiteraard is het ook mogelijk om in de loop van de maand
alvast een gedeelte van de schuld voor de lopende kalender
maand te betalen (vooruitbetaling) op IBAN-rekeningnummer
NL42 INGB 0000 0649 33, BIC: INGBNL2A (onder vermelding van
het vorderingsnummer). Ook deze betaling zal een aantal dagen
onderweg zijn. Deze wijze van betalen kunt u gebruiken als u
verwacht dat u over enkele dagen uw kredietruimte zult
overschrijden.

3 Spoedbetalingen
Spoedbetalingen zijn in beginsel uitsluitend bedoeld voor de
verhoging van de kredietruimte (het saldo in AGS). Deze betalingen
moeten worden overgemaakt naar IBAN-rekeningnummer
NL04 INGB 0000 3615 64, BIC: INGBNL2A. Deze bedragen worden
vervolgens gereserveerd als vooruitbetaling op de schuld van
de lopende kalendermaand.
Op werkdagen tussen 08.00 en 15.00 uur bijgeschreven bedragen
worden gegarandeerd binnen één uur verwerkt in het AGS-saldo.
Deze garantie geldt alleen als de betaalopdracht aan de volgende
voorwaarden voldoet:

DO 169 - 1Z*7FD DO1691Z*7FD

Wijze van uitvoering Spoedbetaling
Begunstigde

Belastingdienst/Douane Apeldoorn

Rekeningnummer

IBAN (rekeningnummer): NL04 INGB 0000 3615 64
BIC: INGBNL2A

Omschrijving

De term - ‘spoedbetaling LM’ gevolgd door het
volledige betalingskenmerk*

*H
 et betalingskenmerk voor de lopende maand kunt u vinden op de
laatst ontvangen AGS-nota

Naast de hierboven genoemde betaalwijzen wordt er thans
een nieuwe mogelijkheid geïntroduceerd, namelijk:

4 Betaling rekening d.m.v. ‘spoedbetaling’
U kunt de rekening voor een verstreken kalendermaand ook met
een spoedbetaling helemaal of voor een gedeelte betalen op IBANrekeningnummer NL04 INGB 0000 3615 64, BIC: INGBNL2A. Deze
manier van betalen kunt u gebruiken als de betaling betrekking
heeft op een afgelopen kalendermaand, terwijl de betaaltermijn
nog niet verstreken is. Voorwaarde voor een juiste verwerking is
het vermelden van het juiste vorderingsnummer.

Let op!
• Spoedbetalingen die niet duidelijk zijn voorzien van:
– het vorderingsnummer, en
– de al verstreken kalendermaand worden wel bijgeboekt
op het AGS-saldo, maar worden gereserveerd voor de
lopende kalendermaand.
• Houd er zelf rekening mee dat gedurende de dag aan uw
bank aangeboden spoedbetalingen niet gedurende de
gehele dag worden uitgevoerd. Informeer bij uw eigen bank
tot welk tijdstip spoedbetalingen uitgevoerd kunnen
worden.

Let op!
Op werkdagen tussen 08.00 en 15.00 uur bijgeschreven
bedragen zijn in dit geval pas de volgende werkdag verwerkt
in het AGS-saldo. Deze garantie geldt alleen als de
betaalopdracht aan de volgende voorwaarden voldoet:
Wijze van uitvoering Spoedbetaling
Begunstigde

Belastingdienst/Douane Apeldoorn

Rekeningnummer

IBAN (rekeningnummer): NL04 INGB 0000 3615 64
BIC: INGBNL2A

Omschrijving

De term - ‘spoedbetaling’ gevolgd door
het volledige vorderingsnummer +
vermelding maand
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