
ffi

Belastingdienst

Belastinqdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

TOP BOUWWERKEN B.V
BRUGGE 22
2993 LB BARENDRECHT

,tlt tt,ht,h, tll,,hl,t,tlt,t lt

Betreft : Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen

Geachte heer/mevrouw,

U heeft verzocht om (automatische) toezending van een verklaring
Betalingsgedrag. Hierbij verklaar ik dat voor TOP BOUWWERKEN 8.V., geen
belastingaanslagen of andere vorderingen openstaan waarvan de invordering aan
de ontvanger is opgedragen.

Als de onderneming deel uitmaakt van een fiscale eenheid Omzetbelasting enlof
fiscale eenheid Vennootschapsbelasting, dan is deze hoofdelijk aansprakelijk voor
de fiscale schulden van die fiscale eenheden. Voor deze fiscale eenheden zijn er
geen openstaande belastingaanslagen of andere vorderingen waarvan de
invordering aan de ontvanger is opgedragen.

Wat bij deze verklaring van belang is
Bij deze verklaring zijn de volgende punten van belang

Deze verklaring gaat alleen over gegevens die op 4 juli 2022 bij de
Belasti ngdienst bekend waren.
De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen
die voortvloeien uit het gebruik van deze verklaring.

Hebt u vragen?
Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 en vanuit het buitenland
+31 555 385 385. Wij helpen u graag verder.

Hoogachtend,
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Concerning: Payment history declaration, compliance with tax obligations

Dear Sir, Madam,

In response to your request I hereby declare that there are no outstanding tax
assessments or other claims that have been referred for collection to the collector
for TOP BOUWWERKEN 8.V..
If the company forms part of a tax entity for turnover tax and/or for corporation tax
purposes, it is jointly and severally liable for the tax liabilities of those tax entities.
For these tax entities, there are no outstanding tax assessments or other claims
that have been referred for collection to the collector.

Key points of this declaration
The key points of this declaration are as follows

This declaration relates only to data that was known to the Tax and
Customs Administration on 4 July 2022.
The Tax and Customs Administration cannot be held liable for any adverse
consequences of the use of this declaration.

Do you have any questions?
If so, call theTax Information Line: 0800 - 0543 orfrom abroad +31 555 385 385
We will be pleased to help you.

Yours faithfully,
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