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Over dit formulier
Met dit formulier vraagt u een Verklaring betalingsgedrag 
keten- of inlenersaansprakelijkheid aan.

Formulier terugsturen
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier terug 
naar het belastingdienstkantoor in uw regio. Het adres vindt u 
op www.belastingdienst.nl. U kunt dit formulier niet gebruiken 
voor het opvragen van een Verklaring nakoming fiscale
verplichtingen. Daarvoor moet u het formulier Verklaring
betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen gebruiken.

1. Aanvraag

1a. Naam onderneming

 Adres onderneming

 Postcode en plaats

  Stuur de verklaring naar  
een ander adres, namelijk

1b. Waarvoor vraagt u een Verklaring betalingsgedrag aan?
  Ketenaansprakelijkheid
  Inlenersaansprakelijkheid

1c.  Wat is uw loonheffingen- 
nummer?

1d.  Wat is uw omzetbelasting- 
nummer?

2. Ondertekening

  Om uw aanvraag te kunnen behandelen, hebben wij uw handtekening nodig. Zet deze hieronder.

 Plaats                       Datum

 Handtekening

 Naam contactpersoon

 Telefoon contactpersoon

 Fax contactpersoon
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