Eelastingdrenft ., "
G-rekeningovereenkomst
volgno 230455

Exemplaar \roor de rekeninghouder

Dê orlalerg€tekenden

2. De .ekeninghouds wdddrt dat de etdi van .le q-rekdi.g hierbij in e€rste
onderpand worden g€gwen aan de ontEng€Í voor h€q€s hij nu or te eniger liid van
hem te vorderen h€fr of al kntqÊÍ ter ake van d€ vqs.huldiqde b€lasling, bedireld in
de arbkelen 34, eeríe eír derde lid, 3s, e6te
viÍde lid, of 3sa, eerste ld, vdn de
premês vm de side wrzeksinq€n,
Invorderinqswet 1990
en ander voozover
!€rbaÍÉ houd€ide Ír€t d@. hem aan derden ter beÍhiKinq qestêlde we'tnemers
waàtuoor ht ingevdge de Wet op .le loonbeiasting 1964 als inttouding?Dcntige en in
verband waarmee hij, vooPc €r to€pass€lÍ& voor de wet op
o&etbelaíing 1968 als
oÍd€memer wordt aanS€merkt en/of wàarvoor hij als werksryd in de ,n van de Wet
fiÉncierinq sociai€ vêrzekerjng€n wodt aang€í'€rkt on&rs.heiclênlijk met (k)or hem
engsoÍM wed! waaroo de g rd(sing betrekking heeft, een en ands rÉt dien
verstande &t de mte die .l€ krcdietjnstelling oveÍ die ehi Bgoedt op een anderc
retenins €o de ekflinghouder zal worden g€cÍ€dit€eÍd.
3. 0e in punt 2 b€doelde verpanding zal q€acnt worden te tjn q€aíïe€tu€€d belkens op
het momeÍt cht bêd.ag€n op d€ qiel<eninq wor.l€n q€@diteed.
4, De kredietinstêllinq verklaart in verbánd met het wstóandê abnd te.tceo va.
haar re.ht op ffikeninq, €n pand of enig ander red't dat atoHk zd konnen dc€n
aan het ten beh@e van de onwanq€r g€lestig,íle pandrËht.
s- Bel"linq€ít ten
van de g-re(ening, aÍérc &n dre, b€do€ld in de beweegrcden
%n dse overceí'komsl,
'aste en and€re &n têrugstortir€en als b€do€ld in Ènt 9, zullen
sl€chts qshirdeír na dàarto€ ontvang€n Íh.ifteldkê to€stemmiíg !?n
ont€ngêr.
6, De €kninqhoder verl€eót hierbij aan cle ontvanqer velrnaót tot inning En de eldi
En de 9 rekening alsm€d€ tot !€nekening van h€t aldus gfihde met al heEeen hU nu oÍ
te eniqeÍ lijd van h€m te vodei€n h€Êft of zal kiig€n t€r zake lan de in trlnt 2
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Naamkedietinstelling
7. De ontvanSer verlest volmacht aan de rcksinqhouder !e. hste vaí de g-rd(ening
b€diagen over te maken naar de @t!€ngÊr alsn€de nar anderc 9 rekeningen, mits
deze sto.tingeí r'aar andere g rekeningen beu€kling h€bbeÍt op het verichten lan
wedeaamheden dooí een ter bes{t'ikkinq q6teld€ werkneí'€r in de rn van artikel 14,
vijfcl€ llj, v?n de Invoíderingsuet 1990 of op aanreming En relk in .h rn van artil€l
35, viiíde lid, van dê hwderingset 1990.
L De reteninghoder wpliót rd' hÈrbij teqeMs de ontlangs om in geval van
faillissemeírt, aànwaag tot suréaíre van betdling, &nvraag tot to€pasing vdn (b
{huldsan€ringsreg€ling natrurltke person€í en in het algemeen bij opschortinq !6n zijn
belalinqen uidijk Ltnn€n dÍie dagen mededeling te do€n van de saldi van dê
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9. De ek$insho'rder wdtnt rkn hÈÈij tegeno\ier de ontyànss om in het gevàl dat
op zijn g €kffing 6naf s ander€ g-rekening d bedBg rcrdt g6tort (ht g€en
betrekkinq he€ft op aanÍeming van w€rk in de tn van de artikelen 35 en 35a van de
lnvoíd€dngswet 1990 of op h€t àdn derÉn ter bes.t'ikkins stêllen €n weikn€mets in de

Overuegende

è

dat de rêkeninghoLrder inhoudi.gsplióttge is in de zin lan de wet op de
loonb€lasting 1964 en als zodanig bjj de oírt€nqer bekefló staat orÉeÍ numíneÍ
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dan wel op de .ekeninqhouder arbkel Z e6te lkl, dderdeleÍi a, d en en hÀ€ede
opdradtseversaan?Gkeiij*€id
ld, En de Uib/oenngíeqelinq
, lcten
2004 van toepass'ng is;
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dat de €i€ninqholder, die zjn bediÍ uitguitend or.'agetoeg uitsluitend roakt
!€n hêt tegen v€igoeding uiuem €n personeel, wor cle heffing €n
omzetbelastÍtq bij dê ontvanoer bekend staat ordtr numÍM

g-rekening van
de Invoderingswet 1990, dit b€draq dmiddltk têrug te sbn€n op
de storter, opdat de dwàngtr op dit b€drag jege.s de storter zijn paÍtdrccit kan &teír
gelclen. lndis dit laatste niet ot niet m€er ínogelijk is ondat cl€ stort€r inmiddels in staat
€n faillissemeot is verklaad, aàn hem sulsearre van bebling is v€rle€nd dan wel ten
asnren yàn hem de sóutdensjng*geling natuuriijke persen €n toepasing is,
wrpliót cle íekeninghoud€r
om, in aÁdtking vaí de vo.ige !€hn, dit bedrag ondêr
€melding van de herkomí oveÍ te maken aan c!€ o.tvanq€..
10, De rekeninghouder verp&nt ztó hi.rtlij tegeíwer .k mtvangÊr om opdra€hten tot
betaling ten hste En de g e*eniÍg sl€rhb op e€í danqifte of Èn belastingBanslaq
bet'ekkinq te doen hebben.
11. D€ kredietinstelling vertlaart in \€rband ínêt d€ in punt 9 omschreven plicht tot
terugslorten op de chadwertelijk terwsto.tinsen punt 4 overe€nkomstig te zlll€n

ló

de administratÈ En de kÍedietinstellinq worden l'j betaling€n ten gunste !?n de
d,e ge€evens Est!€l€sd zoàls dê2e op d€ rl€sbetretrende
bêtalingsoldaciten ztn verneld- Hel2êfdê gel(ft \oor d€ q€q€\/ens die
betalingen
tên laste En dê g+ksing op
de betalingepdràchten zín wmdd.
13. tÈ kr€dietinstelling al de ontvange. op e€n ar.ondedijk tussen h€n o!€reen te
g-rckentng
koíÍ€n wilze leg€lÍËtiq op de hloglte houden \"n alle geg€vens die op
b€trekling h€bbên. Dê rêkêÍinghdJds veítlaad zidr Ínet èze g€g€veneitwisseling
12.
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- cht de rckeninghouder bU de kredietiírstelling een reksing
G opeÍEí,
waaruan de saldi, b€houd€ns.le in punt 5 van deze oveEenkomí vooniene
betaling,en als b€do€ld in ch artikelen 34,
uitzonrtering, uitsluitend b€stemd zijn
d6.de lid, en 35, vijfde lrd, van de Invddsings{et 1990;

mr

eldi van die rekening daadwerkelijk
zuller dien€Í tot vormt€doeld€ beblingen, noodakeldk is dat d€ saldi no€n door
middel !?n ve.rêkening, noch cloor middel €n beshg, nodr an(hrszns, zull€n
kunren woÍdeÍ gebruiK voor ande€ beblingeÍ dan vorenb€doeld;
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- dat h€t, Eneinde te bewerl(stellrg€n dat d€
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met het vorensÈande noodzakeltk is clat de saldi \?n die
rekeíing wodên verpand aan de ont!€n!€r.
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