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Opgaaf
Rekeningnummer
Particulieren

7300GK9048

9 Postbus 9048, 7300 GK APELDOORN

Waarom dit formulier?

Alleen blauwe of zwarte pen

Met dit formulier kunt u één of meer nieuwe rekening
nummers doorgeven aan de Belastingdienst. De
Belastingdienst gebruikt deze rekeningnummers totdat u
anders aangeeft.

Vul het formulier in met blauwe of zwarte pen en schrijf
binnen de invulvakjes. Anders kan de Belastingdienst uw
opgaaf niet goed verwerken.
Waar stuurt u dit formulier naartoe?

Voor wie is dit formulier bestemd?

Dit formulier is alleen bestemd voor particulieren. Bent u
ondernemer en wilt u een nieuw rekeningnummer opgeven
voor zakelijke belastingen, gebruik dan het formulier Opgaaf
rekeningnummer voor ondernemers. U vindt dit formulier op
www.belastingdienst.nl. Ook kunt u het opvragen bij de
BelastingTelefoon.

Stuur het formulier in een gefrankeerde envelop naar de
Centrale administratie van de Belastingdienst. Het adres
staat boven aan het formulier.
Let op! Vul het formulier volledig in en vergeet niet uw

handtekening te plaatsen. Zonder deze handtekening en uw
burgerservicenummer (bsn) kan de Belastingdienst uw
opgaaf niet behandelen.

Rekeningnummer wijzigen bij automatische incasso

Maakt u gebruik van een automatische incasso en wilt u het
rekeningnummer op uw machtiging wijzigen? Dan kunt u
dit formulier niet gebruiken. Schrijf in dat geval een brief
naar Belastingdienst/Centrale administratie,
Antwoordnummer 573, 7300 vb Apeldoorn.

<

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de BelastingTelefoon:
0800 - 0543. De BelastingTelefoon is bereikbaar op
werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot
20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Uw gegevens
Naam
Adres
Postcode en plaats
Burgerservicenummer
Telefoon
Ondertekening
Handtekening
Schrijf binnen
het vak

09 040 71 0

CA 40 - 1Z*1PL

Datum		
			
			

Opgaaf rekeningnummer
Vul alleen vraag 1 in en onderteken
het formulier

Wilt u één rekeningnummer gebruiken
voor al uw belastingen en toeslagen
(betalen en ontvangen)?

Ja

Nee
Vul alleen vraag 2 in en onderteken
het formulier

1

Eén rekeningnummer

1

Uw rekeningnummer		
Geen spaarrekening
of buitenlandse rekening

2

Meerdere rekeningnummers

2	

Voor welke belastingen of toeslagen wilt u een apart rekeningnummer gebruiken?
Vul achter deze belastingen of toeslagen het rekeningnummer in.
Geef geen nummers van spaarrekeningen of buitenlandse rekeningen op

2a

Voor de ontvangst van:

Rekeningnummer

Op naam van

Op naam van

– Zorgtoeslag
–	Huurtoeslag
(niet naar verhuurder)
		Let op! Wilt u uw huurtoeslag laten overmaken naar uw verhuurder? Of werd uw huurtoeslag tot nu toe naar uw verhuurder
overgemaakt, maar wilt u deze nu naar uzelf laten overmaken? Dan kunt u dit formulier niet gebruiken. Gebruik in dat geval het
Aanvraag- en wijzigingsprogramma Toeslagen op www.toeslagen.nl
– Kinderopvangtoeslag
		 (voorschot)
– Kinderopvangtoeslag
		 (definitieve berekening)
– Maandelijkse voorlopige
		 teruggaaf inkomstenbelasting
– Teveelbetaalde
		 motorrijtuigenbelasting
2b

Voor de betaling van:

Rekeningnummer

Op naam van

– Motorrijtuigenbelasting
		 via acceptgiro (geen
		 automatische incasso)
		Let op! Wilt u het rekeningnummer voor uw automatische incasso wijzigen? Dan kan dat alleen per brief. Zie hiervoor de
toelichting op pagina 1
Rekeningnummer

Op naam van

Controleer de ingevulde rekeningnummers goed. Als u een nummer niet juist invult, kunnen bedragen die voor u zijn
bestemd, worden uitbetaald aan iemand anders. De Belastingdienst betaalt in die gevallen niet nog een keer aan u uit

09 040 71 0

2c	Voor alle andere belastingen
	en toeslagen (betalen en
ontvangen):

