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Belastingdienst/Centrale administratie
Antwoordnummer 21020, 6400 XC Heerlen

Belastingdienst

Opgaaf

Rekeningnummer
Particulieren
Toelichting
Met dit formulier kunt u een of meer nieuwe rekeningnummers aan
ons doorgeven. Wij gebruiken deze rekeningnummers totdat u een
ander rekeningnummer doorgeeft.
Voor wie is dit formulier bestemd?
Dit formulier is alleen bestemd voor particulieren. Bent u ondernemer
en wilt u ook een nieuw rekeningnummer opgeven voor zakelijke
belastingen? Gebruik dan het formulier Opgaaf rekeningnummer
ondernemers. U vindt dit formulier op www.belastingdienst.nl.
Ook kunt u het opvragen bij de BelastingTelefoon.
Eén rekeningnummer voor inkomstenbelasting,
Zorgverzekeringswet en toeslagen
U kunt voor de uitbetaling van een teruggaaf inkomstenbelasting,
toeslagen of een teruggaaf van de bijdrage Zorgverzekeringswet
(Zvw) maar één rekeningnummer opgeven. Wijzigt u het rekening
nummer voor bijvoorbeeld de uitbetaling van uw teruggaaf
inkomstenbelasting? Dan gebruiken wij dit nummer voortaan
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ook voor de uitbetaling van uw toeslagen en de teruggaaf van de
bijdrage Zvw. Het rekeningnummer moet op uw naam staan.
Krijgt u een toeslag? Dan kunt u uw rekeningnummer ook wijzigen
met Mijn toeslagen op www.toeslagen.nl.
Automatische incasso
U kunt het rekeningnummer van een automatische incasso
niet wijzigen.
Invullen, controleren en opsturen
Vul het formulier in en onderteken het. Controleer het rekening
nummer goed. Stuur het formulier naar: Belastingdienst/Centrale
administratie, Antwoordnummer 21020, 6400 XC Heerlen.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl. Of bel de
BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en met
donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Uw persoonlijke gegevens
Naam
Adres
Postcode en plaats				
BSN / sofinummer				
Telefoonnummer				
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Opgaaf IBAN (rekeningnummer)
Wilt u één rekeningnummer
gebruiken voor al uw belastingen
(betalen en ontvangen)?

Vul alleen vraag 3 in en onderteken
het formulier.

Ja

Nee

07 040 08 01

CA 040 - 1Z*8FOL CA0401Z*8FOL

Vul alleen vraag 4 in en onderteken het formulier.

*070400801*
0 7 0 4 0 0 8 0 1

Vul hier uw BSN/sofinummer in

3
3

02 van 02

Eén rekeningnummer
Uw IBAN (rekeningnummer)
Geef geen spaarrekening of buitenlandse rekening op. Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

N L
Op naam van			
4

Meerdere rekeningnummers
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Voor welke belastingen wilt u een apart rekeningnummer gebruiken?
Geef geen spaarrekening of buitenlandse rekening op.

4a

Voor de ontvangst van de teruggaaf inkomstenbelasting, uw toeslagen en de teruggaaf van de bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw)
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

N L
Op naam van			
4b

Voor de ontvangst van te veel betaalde motorrijtuigenbelasting
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

N L
Op naam van			
4c

Voor de betaling van motorrijtuigenbelasting via acceptgiro (geen automatische incasso)
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

N L
Op naam van			
Let op!
U kunt het rekeningnummer van een automatische incasso niet wijzigen.
4d

Voor alle andere belastingen (betalen en ontvangen)
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

N L
Op naam van			
Ondertekening
Datum					

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
						

*070400802*
0 7 0 4 0 0 8 0 2

07 040 08 02
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