
Belastingdienst

Belast inodienst ,  Postbus 100,  6400 AC Heer len

Romi Uitzendbureau B.V.
T .a .v .  M.  de  Jong
Stat ionsplein 3
1404 AM Bussum

Betreft  :  Verklar ing betal  ingsged rag omzetbelast i  ng, loonheff ingen

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw verzoek tot automatische toekenning verklar ing
betal ingsgedrag, verklaar ik hierbi j  dat Romi Uitzendbureau 8.V.,  Stat ionsplein 3,
1404 AM Bussum, BSN/Sofinummer 8113.60.763, al le aangegeven
omzethelastilgrenloonheffingen o,ver-de-.verstreken tljdvakken tot31 rnei 2Ot7
heeft  betaald.

Bi j  deze verklar ing zi jn de volgende punten van belang:
- Deze verklar ing heeft  al leen betrekking op gegevens zoals deze op 31 mei 2017

bi j  de Belast ingdienst/Kantoor Utrecht bekend zi jn.
-  De Belast ingdienst is niet  aansprakel i jk voor eventuele nadel ige gevolgen die

voortvloeien ui t  het gebruik van deze verklar ing.
-  Deze verklar ing vr i jwaart  de aannemer niet van zi jn aansprakel i jkheid op grond

van art ikel  35 van de Invorderingswet 1990 voor de betal ing van de
loonheff ingen van Romi Uitzendbureau 8.V..  De aannemer is al leen gevri jwaard
van aansprakel i jkheid tot  het bedrag dat hi j  in verband met het aangenomen
werk op uw g-rekening heeft  gestoft .

-  De verklar ing vr i jwaart  de inlener niet van zi jn aansprakel i jkheid op grond van
art ikel  34 van de Invorderingswet 1990 voor de betal ing van de omzetbelast ing
van Romi Uitzendbureau 8.V..  De inlener is al leen gevri jwaard van
aansprakel i jkheid tot  het bedrag dat hi j  in verband met de inlening op uw g-
rekening heeft gestort.
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