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Informationer om pengeoverførsel til skattekontor Neubrandenburg (RiA)
Til udligning af Deres tyske skat inklusive solidaritetstillæg og eventuelt opståede renter bedes
De overføre det totale beløb til skattekontor Neubrandenburg (RiA). Overførsel for flere år i et
totalt beløb er mulig.
De bedes være opmærksom på følgende henvisninger:
1. Betalinger fra Den Europæiske Union (EU) samt Norge, Liechtenstein, Island,
Monaco, San Marino, Saint Pierre og Miquelon, Mayotte, Guernsey, Jersey, Isle of
Man, Andorra, Vatikanstaten og Schweiz (SEPA-området)
Til betalinger fra EU, Norge, Liechtenstein, Island, Monaco, San Marino, Saint Pierre og
Miquelon, Mayotte, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Andorra, Vatikanstaten og Schweiz
bedes De anvende overførselsformularen til SEPA-procedure med anvendelse af
det internationale bankkontonummer
og bankidentifikationskoden

(IBAN)
(BIC)

DE66 1500 0000 0015 0015 20
MARKDEF1150

Herned ekspederes internationale – ligesom nationale - euro-overførsler billigt, hurtigt og
sikkert.
Såfremt De har en konto i et land inden for SEPA-området, anbefaler vi at anvende SEPAbetalingsservice. De kan rekvirere formularer til dette hos skattekontor Neubrandenburg (RiA)
eller på internettet. Forfaldne beløb, som skal betales, vil i så fald blive debiteret Deres
girokonto.
2. Betalinger fra andre lande
Ved betalinger fra lande, som ikke er nævnt under 1., bedes De fremsende Deres
betalingsoverførsel via Deres egen bank til
Deutsche Bundesbank Neubrandenburg
Ziegelbergstr. 57
17033 Neubrandenburg
med anvendelse af
det tyske bankkontonummer
150 015 20 eller evt. ovennævnte IBAN,
SWIFT/BIC-koden
MARKDEF1150
og forskriften vedrørende omkostninger, som afholdes af kontoindehaveren - OUR (se
følgende henvisning).

3. Øvrige henvisninger
Der henvises forebyggende – specielt for at undgå påmindelser – til, at pengeoverførslen i
henhold til § 270 i tysk civil lovbog (BGB) skal foretages af skatteyderen, på dennes regning
og risiko. Derfor skal alle risici (f.eks. på grund af svingende omregningskurs) og alle gebyrer
(f.eks. på grund af mellemkoblede korrespondentbanker) inkluderes ved betalingsprocessen
og betales af skatteyderen selv uden ret til erstatning.
Betalinger med check er mulige. Vi beder dog om at være opmærksom på, at der herved ikke
kun påløber gebyrer for Dem, og at der kan være fare for tab, men at der også opstår store
personalemæssige administrationsomkostninger ved skattevæsenet.

Den evt. vedlagte overførselsformular kan kun anvendes til tyske bankkonti.
De bedes ved Deres overførsel meddele Deres skattenummer og formålet med
betalingen (skatteform og periode), så betalingen forskriftsmæssigt og hurtigt kan
kædes sammen med Deres skattekonto.

