Bijgaand formulier dient u zelf naar de Belastingdienst te
sturen
De verklaring van de Belastingdienst omtrent betalingsgedrag van de aanvrager(s) kunt u
verkrijgen door deze schriftelijk samen met een kopie van het uittreksel van de Kamer van
Koophandel en legitimatiebewijs, middels het bijgevoegde formulier aan te vragen bij de
Belastingdienst (bij de over uw woonplaats bevoegde afdeling). U zult dan zo spoedig
mogelijk (enkele weken) de verklaring ontvangen.

BELASTINGDIENST
AANVRAAGFORMULIER VERKLARING BELASTINGDIENST OMTRENT BETALINGSGEDRAG
Deze aanvraag wordt gedaan in het kader van een nieuwe van een vergunning.
Het verstrekken van de vergunning is onderworpen aan de sinds 1 juni 2003 van kracht
zijnde Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB).
De aanvraag betreft een vergunning t.b.v. de branche: □ Horeca
□ Prostitutie
□ Speelautomatenhallen
□ Milieu
□ Bouw
Een spoedige behandeling van uw verzoek is mede afhankelijk van volledige (voor- en
achterzijde) invulling van dit aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier dient een
recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel gevoegd te worden.
Eenmanszaak
Handelsnaam
:
Achternaam
:
Voorletters
:
Straat + huisnr
Pc + plaatsnaam:
Sofi-nr

:
:

Rechtspersoon
Soort rechtspersoon
Statutaire naam
Handelsnaam
Straat + huisnr
Pc + plaatsnaam
Fiscaal-nr

:
:
:
:
:
:

Voor elke bestuurder of vennoot dienen onderstaande gegevens ingevuld te worden. Als
gevolg van de geheimhoudingsbepalingen van art. 67 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
zullen door de Belastingdienst separate verklaringen worden afgegeven.
Vennoot 1*/Bestuurder 1*
Achternaam
:
Voorletters
:
Straat + huisnr
:
Pc + plaatsnaam:
SOFInr
:

Vennoot 2*/ Bestuurder 2*
Achternaam
:
Voorletters
:
Straat + huisnr
:
Pc + plaatsnaam:
SOFInr
:

Vennoot 3*/Bestuurder 3*
Achternaam
:
Voorletters
:
Straat + huisnr
:
Pc + plaatsnaam:
SOFInr
:

Vennoot 4*/Bestuurder 4*
Achternaam
:
Voorletters
:
Straat + huisnr
:
Pc + plaatsnaam:
SOFInr
:

Bij meerdere vennoten/bestuurders s.v.p. een aanvullende opgave bijvoegen.
Datum:

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Handtekening:

Aanvullende vragen
1. Heeft één van de bestuurders / vennoten de afgelopen vijf jaar in Nederland een
onderneming gedreven ?
□ Ja, welke
1. …………………………………………………………………… gevestigd te …………………………
2. …………………………………………………………………… gevestigd te …………………………
3. …………………………………………………………………… gevestigd te …………………………
4. …………………………………………………………………… gevestigd te …………………………
5. …………………………………………………………………… gevestigd te …………………………
2. Heeft één van de bovenstaande ondernemingen in de laatste vijf jaar surseance van
betaling gehad of is één van deze in staat van faillissement verklaard ? Zo ja, welke:
□ 1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
3. Heeft u of uw zakelijke partner opeisbare schulden aan de belastingdienst ?
□ Ja,
Naam: …………………………………………………………………………
Bedrag:
€ …………………
Betalingsregeling afgesproken ?
□ Ja, schema
bijvoegen
□ Nee
□ Nee
4. Investeert u of uw zakelijk partner zelf geld in de onderneming ?
□ Ja,
Naam: …………………………………………………………………………
Bedrag:
€ …………………
□ Nee
5. Wordt de onderneming gefinancierd door een bankinstelling of andere geldschieter(s) ?
□ Ja
□ Nee
6. Indien voorgaande vraag bevestigend is beantwoord, gaarne hierna vermelding van de
naam van de financier alsmede de aard en hoogte van de financiering en de daarvoor
gestelde zekerheden.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Is al eerder een dergelijke aanvraag omtrent fiscaal (betalings)gedrag bij de
belastingdienst ingediend ?
Ja / Nee *
Zo ja, wanneer:
…………………………………………

* Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

