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Buitenlands rekeningnummer doorgeven of wijzigen met een brief

Wilt u een rekeningnummer doorgeven voor een teruggaaf of toeslag? Wanneer moet dat met een brief? En hoe? Dat staat hieronder.

Wanneer moet u een rekeningnummer met een brief doorgeven?
In de volgende gevallen stuurt u een brief:

• U hebt een rekeningnummer uit een land dat niet meedoet aan SEPA. Twijfelt u? Controleer het met de lijst van landen die meedoen aan SEPA
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• U woont in het buitenland, u hebt geen DigiD en u geeft een rekeningnummer door voor een:

• toeslag

• teruggaaf inkomstenbelasting

• teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet

• U bent ondernemer in het buitenland, u kunt niet inloggen in het beveiligde gedeelte van onze internetsite en u geeft een rekeningnummer door voor een teruggaaf:

• btw

• loonheffingen

• motorrijtuigenbelasting

• overige belastingen (vennootschapsbelasting, eurovignet, verontreinigingsheffing rijkswateren)

Let op!

Ontvangt u nu een toeslag of teruggaaf en wilt u dat wij de uitbetaling op uw oude rekeningnummer direct stoppen? Bel dan de BelastingTelefoon
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Wat moet er in de brief staan?
Dat ligt eraan waarvoor u een rekeningnummer doorgeeft. Geeft u een rekeningnummer door voor een:

• toeslag

• teruggaaf inkomstenbelasting

• teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet

Dit rekeningnummer moet op uw naam staan. Wij controleren of het rekeningnummer op uw naam staat. Daarvoor hebben wij deze gegevens nodig:

• uw naam

• uw adres, postcode en woonplaats, land

• uw burgerservicenummer/sofinummer

• uw handtekening

• een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)

• een bankafschrift of print uit uw internetbankieromgeving of de bevestiging van de bank van uw aanvraag voor dit rekeningnummer (maximaal 2 maanden oud)

• uw nieuwe IBAN (rekeningnummer)

• BIC-code

Heeft uw bank geen IBAN en BIC? Geef dan het volledige buitenlandse bankrekeningnummer (inclusief bankcodes).

• naam, plaats en land van de bank

Geeft u een rekeningnummer door voor andere teruggaven?

Zet daarvoor de volgende gegevens in de brief:

• uw naam

• uw adres, postcode en woonplaats, land

• uw burgerservicenummer

• uw handtekening

• het nieuwe rekeningnummer

• naam van de rekeninghouder

• BIC-code

• naam, plaats en land van de bank

Waar stuurt u de brief naartoe?
Stuur uw brief naar:

Belastingdienst/Centrale administratie

Unit 13 Uitbetalen en registreren 2

Postbus 9055

7300 GT Apeldoorn

Hebt u een rekeningnummer uit een land dat meedoet aan SEPA?
Rekeningnummers uit landen die meedoen aan SEPA
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kunt u digitaal doorgeven. U moet dan wel een DigiD hebben of kunnen inloggen als ondernemer. Hoe? Kijk bij Rekeningnummer doorgeven of wijzigen
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