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Betreft

:

Verklaring betali ngsgedrag nlenersaanspra
i

kel ij kheid

Geachte heer/mevrouw,
U heeft verzocht om (automatische) toezending van een verklaring Betalingsgedag,
Hierbij verklaar ik dat FLEXHUB B.V, UïTZEND, 8L2780474 alle volgens aangifte
verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting en eventueel nageheven
loonheffingen en omzetbelasting over de verstreken tijdvakken tot 28 oktober 2020

d''

heeft betaald, dan wel dat zij voor de betaling hiervan zekerheid heeft verstrekt.

Wat bij deze verklaring van belang is
Bij deze verklaring zijn de volgende punten van belang
Deze verklaring heeft alleen betrekking op gegevens zoals deze op 28 oktober
2020 bij de Belastingdienst bekend zijn,
De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die
voortvloeien uit het gebruik van deze verklaring,
De inlener of doorlener die op grond van artikel 34 van de Invorderingswet 1990
aansprakelijk is voor de betaling van de loonheffingen enlof omzetbelasting van
FLEXHUB B.V. UITZEND, wordt door deze verklaring niet gevrijwaard van zijn

aansprakelijkheid.

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

Verklaring betali ngsgedrag nakomi ng fi scale verpl ichtingen

Geachte heer/mevrouw,
U heeft verzocht om (automatische) toezending van een verklaring

Betalingsgedrag. Hierbij verklaar ik dat voor FLEXHUB 8.V., 8L2780474 geen
belastingaanslagen of andere vorderingen openstaan waarvan de invordering aan
de ontvanger is opgedragen,
Als de onderneming deel uitmaakt van een fiscale eenheid Omzetbelasting en/of
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 zíjn de volgende punten van belang:
Deze verklaring gaat alleen over gegevens die op 28 oktober 2020 bij de

Belastingdienst 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.

ó
o

Hoogachtend,
o
o
o

de ontvanger
F
O
N

€

Paginanummer 1 van

1

Belastingdienst

Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

FLEXHUB B,V.
UITZEND
INDUSTRIESTRAAT 24
3371 XD HARDINXVELD-GIESSEN DAM

t,th,tl,l,l,ttllt,l,llt,tllt,ll

Centrale
administratieve
processen
Postbus 100
6400 AC Hêeden
www. belastingdienst. nl

TeleÍoonnummer
0800

- 0543

Datum
4 november 2020

K€nmerk
NAS292

ffi

Betreft: Verklaring betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid
Geachte heer/mevrouw,
U heeft verzocht om (automatische) toezending van een verklaring
Betalingsgedrag. Hierbij verklaar ik dat FLEXHUB B.V. UITZEND, 8L2780474 alle
aangegeven loonheffingen over de verstreken tijdvakken tot 28 oktober 2020 heeft
betaald.

Wat bij deze verklaring van belang is
Bij deze verklaring zijn de volgende punten van belang:
Deze verklaring heeft alleen betrekking op gegevens zoals deze op 28 oktober

2020 bij de Belastingdienst bekend zijn.
De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die
voortvloeien uit het gebruik van deze verklaring.
De aannemer of onderaannemer die op grond van artikel 35 van de
Invorderingswet 1990 aansprakelijk is voor de betaling van de loonheffingen
van FLEXHUB B.V, UITZEND, wordt door deze verklaring niet gevrijwaard van
zijn aansprakelijkheid.

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