
Belast ingdienst

Postbus 70505

A M L V A N R O O I J
HAZENDANSWEG 36 A
3520 ZONHOVEN BELGIE
BELGIE

5201 CG Den Bosch

Dwangbevel
In naam des Konings
A f .sch r i l . t

Belaslingd ie nst/Oo st- B rabanl

Kantoor's-Herlogenbosch

Koo ikersweg 1c

Den Bosch

teleÍoon 0800-0543

Datum lerpostbezorging

1 5  apr i l  201  5

BSN/SoÍinummer

933.91  .225

Geboortedalum

10 maaÍ t  I953

Dwangbevel met beveltot betaling
Op 15 apri l  2015 heb ik gêconstateerd dat u achter berrt  met het botalen van dê aanslag Onrzetbelast ing
4e kwart.2014, aanslagnummer 0933.91 .225.FA24300, met dagtekening 26 februari  2015.

Bedrag van de belastingaanslag na aftrek van de verleende verminderingen : €
Bedrag van de gedane betalingen en verleende kwijtscheldingen . €
Bedrag van de belastingaanslag dat nu invorderbaar is : e
Tot nu toe verschuldigde kosten van vervolging : €
Totaalbedrag dat nu invorderbaar is : e

36. t ,00
0,00

361 ,00
7 ,OO

368,00
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Als betaling plaats heeft na de voor de belastingaanslag geldendê ênige of laatste betalingstermijn is
invorderingsrente verschuldigd vanaf 13 maart 2015.

In verband met de geconstateerde betalingsachterstand heb ik op grond van de Invorderingswet 1990
dit dwangbevel tegen u uitgevaardigd. Bij deze doe ik bevel om het totaalbedrag dat nu invorderbaar is,
met de kosten van betêkening van dit dwangbevel en de eventueel verschuldigde invorderingsrente,
binnen twee dagen te betalen.

Dit dwangbevel met bevel tot betaling is op grond van de Invorderingswet '1990 door terpostbezorging
van het aÍschriÍt aan u betekend. Als u niet betaalt zal met toepassing van de wettelijke voorschriften
worden ovêrgegaan tot tenuitvoerlegging van dit dwangbevel tot verhaal van het op de datum van de
tenuitvoerlegging invorderbare bedrag met kosten err invorderingsrênte. U kunt in verzet komen tegen
de tenuitvoerlegging.

lk kies tot het einde van de tenuitvoerlegging woonplaats op het hierboven vermelde kantooradres.

De kosten van betekening bedragen € 60,00.Het totaalbedrag dat u moel voldoen bedraagt
€ 368,00 + € 60,00 = € 428,00 met de eventueel nog verschuldigde invorderingsrente.
Zie voor de betalingsmogelijkheden de toelichting op de achterzijde van dit dwangbevel.

De ontvanger.

i  Meer rnÍormat iê ovêr d i t  dwangbevel ,  zoals lenui tvoer legging en bezwaarprocedure leesl  u in de toel icht ing op de achterz i jde van di t
3 dwanobevel .


