
Waarom dit formulier?

Als het saldo op uw g-rekening hoger is dan het bedrag dat
u moet betalen aan loonbelasting en premies werknemers-
verzekeringen (loonheffingen) en omzetbelasting, kunt u de
Belastingdienst verzoeken de g-rekening voor het verschil te
deblokkeren.

Hoe verloopt de deblokkering?
Vul dit formulier nauwkeurig en volledig in en stuur het
met de gevraagde bijlagen naar het hierboven aangegeven
retouradres.
De Belastingdienst neemt uw aanvraag pas in behandeling
als u alle gevraagde informatie heeft aangeleverd. U krijgt
dan eerst het verzoek tot overmaking van het te betalen
bedrag. Daarna worden uw eventuele schulden aan de
Belastingdienst (of  voor premieschulden t/m )
verrekend. Het (resterende) saldo op uw g-rekening wordt
overgemaakt naar de bank- of girorekening die u heeft
opgegeven.

Redenen voor afwijzing van het verzoek
Uw verzoek wordt in ieder geval afgewezen:
 als u het formulier niet volledig heeft ingevuld en

ondertekend of niet heeft voorzien van de benodigde
bijlagen;

 als blijkt dat u een schuld heeft aan de Belastingdienst (of
 voor premieschulden t/m ) die groter is dan het
saldo van uw g-rekening;

 als u niet voldoet aan de verplichting uw loonopgaven in
te leveren.

Let op! Zorg voor een volledig bijgewerkte administratie.
Het is mogelijk dat de Belastingdienst eerst een boeken-
onderzoek instelt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt bellen met de Belastingdienst/
Centrale administratie, telefoon ()   .

Verzoek 
Deblokkering g-rekening
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Belastingdienst/Centrale administratie
(Wka)
Postbus 9048
7300 GK  Apeldoorn

Geef het belastingkantoor op
waaronder u valt

Een ‘eenmanszaak’ is een zaak
waarin één natuurlijk persoon
de zeggenschap heeft. Heeft u
geen personeel in dienst, voeg
dan toe: ‘ZZP’ (zelfstandige
zonder personeel) en sla vraag
d over.

Hier gaat het om het loon
waarover u de premies voor de
werknemersverzekeringen
verschuldigd bent.

Geef op waar een eventueel
boekenonderzoek mogelijk is

1 Rekeninghouder

1a Naam en voorletters

Adres

Postcode en vestigingsplaats

Telefoon

1b Naam belastingkantoor

Loonbelastingnummer

Omzetbelastingnummer

1c Soort onderneming nn NV nn BV nn VOF nn Eenmanszaak

nn Anders, nl.

1d Aantal werknemers in dienst nn per week nn per maand

Gemiddeld brutoloon per werknemer €

Totale bruto loonsom vanaf 1 januari €

1f Administratie aanwezig bij

Contactpersoon

Telefoon

             



2 G-rekening

2a Nummer g-rekening

Naam bank

2b Saldo €

Zijn bij dit saldo de bedragen inbegrepen nn Ja nn Nee
die uw inlener, aannemer of opdracht-
gever heeft gestort voor tijdvakken die 
liggen vóór 1 januari 2006?? 

2c Bedrag waarvoor deblokkering wordt €
gevraagd

2d Rekeningnummer waarnaar het 
vrijkomende bedrag moet worden 
overgemaakt
Naam bank

2e Heeft u eerder om deblokkering verzocht? nn Nee, ga verder naar vraag 3 
nn Ja, bij nn Belastingdienst nn UWV

2f Heeft dit verzoek geleid tot deblokkering? nn Nee

nn Gedeeltelijk; hoogte bedrag €

nn Volledig; hoogte bedrag €

3 Oorzaak overschot op g-rekening

3a Waardoor is het overschot op uw 
g-rekening ontstaan?
Noem per inlener die teveel heeft gestort 
alle oorzaken. Stuur eventuele bewijs-
stukken mee! Vermeld op een aparte 
bijlage/computeruitdraai per inlener de 
naam, het adres en telefoonnummer.

4 Schulden bij Belastingdienst en/of UWV

Let op! Heeft u pas nog een betaling gedaan aan de Belastingdienst (of UWV voor premies t/m 2005), maar is deze 
betaling nog niet door de bank verwerkt of heeft u nog geen afschrift? Vermeld deze overschrijving dan in de ruimte 
voor ‘opmerkingen’ onder aan dit formulier.

Belastingdienst
4a U heeft naheffingsaanslagen loonbelasting nn Nee  

en premies werknemersverzekeringen nn Ja; hoogte bedrag €
(loonheffingen)/omzetbelasting ontvangen,
maar nog niet betaald?

4b U heeft een aangifte loonbelasting en nn Nee
premies werknemersverzekeringen (loon- nn Ja; hoogte bedrag LB €
heffingen)/omzetbelasting ingediend,
maar nog niet betaald? nn Ja; hoogte bedrag OB €

4c U verwacht na een controle een naheffings- nn Nee
aanslag loonbelasting en premies nn Ja; hoogte bedrag LB €
werknemersverzekeringen (loonheffingen)/
omzetbelasting? nn Ja; hoogte bedrag OB €

4d U schat het bedrag aan loonbelasting en LB €
premies werknemersverzekeringen (loon-
heffingen)/omzetbelasting over het lopende OB €
tijdvak op

Let op! Beantwoord deze vraag zo exact mogelijk.

UWV
e U heeft (voorschot)nota’s ontvangen van nn Nee

UWV voor werknemerspremies t/m 2005, nn Ja; hoogte bedrag €
maar de premies nog niet betaald?

f U heeft nog geen nota ontvangen, maar nn Nee
moet nog premies betalen? nn Ja; hoogte bedrag €

g U verwacht na een looncontrole nog een nn Nee
navorderingsnota voor de premies nn Ja; hoogte bedrag €
werknemersverzekeringen?

Voeg een kopie van het meest
recente afschrift van de g-
rekening bij, géén origineel!

Heeft u meer dan eens om
deblokkering verzocht, geef dan
de gegevens van het laatste
verzoek.

Als u slechts een deel van de
naheffingsaanslag of de
aangifte(n) heeft betaald, kunt
u dit bedrag aftrekken van het 
totale bedrag van de aanslag/
aangifte(n).

Geef bij ‘Ja’ ook de reeds
vervallen, maar nog niet
betaalde voorschotten op.

U kunt bij ‘Ja’ de nog niet
betaalde premies tot aan de
datum van dit deblokkerings-
verzoek schatten.

U kunt bij ‘Ja’ het bedrag
schatten.



Let op! Als u de aanneemsom in
termijnen betaalt, vermeld hier
dan de verschuldigde
belasting/premies over de
verstreken termijnen!

5 Uitbestede werkzaamheden

5a U heeft momenteel werkzaamheden nn Nee; u kunt de rest van de vraag overslaan
uitbesteed aan onderaannemers? nn Ja

b U heeft het bedrag aan loonbelasting en nn Nee, ik moet het volgende bedrag €
premies werknemersverzekeringen (loon- nog storten 
heffingen) en premies sociale verzekeringen 
dat u verschuldigd bent aan de onder-
aannemer op diens g-rekening gestort?

Vermeld op een aparte bijlage naam, adres en telefoonnummer van de 
onderaannemer(s) aan wie u de loonbelasting en premies werknemers-
verzekeringen (loonbelasting en premies werknemersverzekeringen 
(loonheffingen)) en premies sociale verzekeringen moet betalen.

nn Ja, ik heb het volgende bedrag gestort €

Opmerkingen

Onderteken nu het formulier

Machtiging en ondertekening

Ik machtig de Belastingdienst het bedrag op de g-rekening waarvoor deblokkering wordt verleend, te ontvangen en zo nodig
te verrekenen met schulden die ik nog heb aan de Belastingdienst en/of UWV.
De toestemming tot verrekening van schulden aan UWV geldt voor schulden over kalenderjaren vóór 2006 en alleen als de
g-rekeningovereenkomst vóór 1 januari 2006 werd afgesloten.

Ik heb dit formulier juist en volledig ingevuld.

Plaats

Datum

Naam

Functie

Handtekening
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