DWANGBEVEL
IN NAAM DES KONINGS

Gemeente
Adres
Telefoon
Bank/Giro

Datum terpostbezorging

geboortedatum:

kentekennummer1:

burgerservicenummer:

DWANGBEVEL MET BEVEL TOT BETALING
Uit mijn administratie blijkt dat u achter bent met het betalen van de aanslag(en):
Soort belasting of heffing en jaar
aanslagnummer
bedrag aanslag2
bedrag verschenen termijnen
bedrag betaling en/of kwijtschelding
aanmaningskosten
bedrag dat thans invorderbaar is

:
:
:
:
:
:
:

dagtekening van de aanslag(en) :
vervaldag(en) van de termijn(en) :
dagtekening van de herinnering(en)
:
dagtekening van de aanmaning(en)
:
alsmede de verschuldigde rente, ingaande :

€
€
€
€
€

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 betekening 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 afschrift aan u betekend. Als u niet betaalt, zal met toepassing van de wettelijke voorschriften, worden overgegaan tot tenuitvoerlegging van dit dwangbevel tot verhaal van het op de datum van de tenuitvoerlegging invorderbare
bedrag met kosten en invorderingsrente.
Ik kies tot het einde van de tenuitvoerlegging woonplaats op het hierboven vermelde kantooradres.
Dit dwangbevel met bevel tot betaling is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is daarom niet ondertekend.
De ambtenaar belast met de invordering

INVORDERBAAR
KOSTEN VAN BETEKENING

TOTAAL TE BETALEN

€
€
€
€
€
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1 in geval van parkeerbelasting

2 na aftrek van vermindering of ontheffing

bestelnr. 405020    

Aantekeningen:

DWANGBEVEL
IN NAAM DES KONINGS

Gemeente
Adres
Telefoon
Bank/Giro

AFSCHRIFT
Datum terpostbezorging

geboortedatum:

kentekennummer1:

burgerservicenummer:

DWANGBEVEL MET BEVEL TOT BETALING
Uit mijn administratie blijkt dat u achter bent met het betalen van de aanslag(en):
Soort belasting of heffing en jaar
aanslagnummer
bedrag aanslag2
bedrag verschenen termijnen
bedrag betaling en/of kwijtschelding
aanmaningskosten
bedrag dat thans invorderbaar is

:
:
:
:
:
:
:

dagtekening van de aanslag(en) :
vervaldag(en) van de termijn(en) :
dagtekening van de herinnering(en)
:
dagtekening van de aanmaning(en)
:
alsmede de verschuldigde rente, ingaande :

€
€
€
€
€

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 betekening 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 afschrift aan u betekend. Als u niet betaalt, zal met toepassing van de wettelijke voorschriften, worden overgegaan tot tenuitvoerlegging van dit dwangbevel tot verhaal van het op de datum van de tenuitvoerlegging invorderbare
bedrag met kosten en invorderingsrente.
Ik kies tot het einde van de tenuitvoerlegging woonplaats op het hierboven vermelde kantooradres.
Dit dwangbevel met bevel tot betaling is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is daarom niet ondertekend.
De ambtenaar belast met de invordering

Meer informatie over dit dwangbevel, zoals tenuitvoerlegging en bezwaarprocedure leest u in de toelichting op de achterzijde van dit dwangbevel.  

INVORDERBAAR
KOSTEN VAN BETEKENING

TOTAAL TE BETALEN

€
€
€
€
€

© 2013 Sdu Uitgevers - nadruk verboden (13DD04)

+

Zie voor de betalingsmogelijkheden de toelichting op de achterzijde van dit dwangbevel.
1 in geval van parkeerbelasting

2 na aftrek van vermindering of ontheffing

Toelichting
Betekeningskosten
Op grond van de Kostenwet invordering rijksbelastingen worden kosten in rekening gebracht voor het betekenen
van het dwangbevel.

Het dwangbevel is door terpostbezorging betekend
Als het dwangbevel door terpostbezorging aan u is betekend, zijn de betekeningskosten bij de terpostbezorging
in rekening gebracht. Als u het niet eens bent met het in rekening brengen van deze kosten, kunt u op grond van
artikel 7, lid 1, van de  Kostenwet invordering rijksbelastingen een bezwaarschrift indienen. U moet dit bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van terpostbezorging indienen bij de ambtenaar belast met de invordering  
van de gemeente die het dwangbevel heeft uitgevaardigd. Het adres van de ambtenaar belast met de invordering
vindt u op de voorzijde van dit dwangbevel.
Uw bezwaarschrift is tijdig als het binnen de gestelde termijn ter post is bezorgd en het niet later dan één week
na afloop van die termijn door de ambtenaar belast met de invordering is ontvangen. Vermeld in uw bezwaarschrift duidelijk de redenen waarom u het niet eens bent met de betekeningskosten en vermeld daarin ook het
aanslagnummer waarop die kosten betrekking hebben.
Als u het totaalbedrag dat nu invorderbaar is, plus de eventueel verschuldigde invorderingsrente heeft betaald
voorafgaand aan de datum van terpostbezorging van dit dwangbevel, bent u geen betekeningskosten verschuldigd.

Betaling
U kunt betalen op het bank-/girorekeningnummer van de ambtenaar belast met de invordering van de gemeente.
Het rekeningnummer vindt u op de voorzijde van het dwangbevel. Vermeld bij uw betaling altijd het aanslagnummer.
Bij betalingen na de laatste vervaldag van de belastingaanslag is ook invorderingsrente verschuldigd. Voor voorlopige belastingaanslagen die in termijnen betaald kunnen worden, geldt dat pas rente verschuldigd is na de vervaldag van de laatste termijn. Vanaf wanneer rente gerekend wordt, vindt u op de voorzijde van dit dwangbevel.
Als u alleen het invorderbare bedrag van de belastingaanslag en niet de kosten en rente betaalt, zullen eerst de
kosten en rente worden afgeboekt. Het bedrag dat dan nog overblijft, is verschuldigde belasting. Voor dit bedrag
kan het dwangbevel alsnog ten uitvoer worden gelegd. Neem voor het bedrag dat u aan invorderingsrente verschuldigd bent contact op met de ambtenaar belast met de invordering van de gemeente die het dwangbevel
heeft uitgevaardigd. Het telefoonnummer vindt u op de voorzijde bovenaan dit dwangbevel.

Tenuitvoerlegging
Als u ook na dit dwangbevel niet betaalt, zal de ambtenaar belast met de invordering de belastingdeurwaarder
opdracht geven het dwangbevel ten uitvoer te leggen. Dit betekent dat de ambtenaar belast met de invordering
bijvoorbeeld beslag kan laten leggen op uw inkomsten. Daarnaast kan hij ook beslag laten leggen op uw bezittingen. Als u loon uit een dienstbetrekking of een uitkering geniet, kan de ambtenaar belast met de invordering,
naast de tenuitvoerlegging door de belastingdeurwaarder, een loonvordering doen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. Als het dwangbevel door terpostbezorging aan u is betekend, zal de tenuitvoerlegging van dit
dwangbevel in beginsel niet eerder plaatsvinden dan nadat vier dagen na de datum van terpostbezorging van
dit dwangbevel zijn verstreken. Op de termijn van vier dagen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. Dit
betekent dat als de laatste dag in een weekend of op een algemeen erkende feestdag valt, de uiterste betaaldag
opschuift tot de eerstvolgende werkdag.

Verzet
U kunt overeenkomstig artikel 17 van de Invorderingswet 1990 tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel in
verzet komen bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen u woont of bent gevestigd.

Contact met de gemeente
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ambtenaar belast met de invordering van de gemeente die dit dwangbevel heeft uitgevaardigd. Het telefoonnummer vindt u op de voorzijde bovenaan dit dwangbevel.

