Finanzamt Neubrandenburg (RiA)
Postfach 11 01 40
17041 Neubrandenburg
Duitsland

Januari 2020

Geld overmaken naar het Finanzamt Neubrandenburg (RiA)
U wordt verzocht uw Duitse belasting inclusief Solidaritätszuschlag en eventueel
verschuldigde rente over te maken aan het Finanzamt Neubrandenburg (RiA). U kunt
meerdere jaren tegelijk overmaken.
Let op:
1. Geld overmaken vanuit de Europese Unie (EU) alsook vanuit Noorwegen,
Liechtenstein, IJsland, Monaco, San Marino, Saint Pierre en Miquelon, Mayotte,
Guernsey, Jersey, Isle of Man, Andorra, het Vaticaan en Zwitserland (SEPA-gebied)
Gebruik a.u.b. de SEPA-overschrijvingskaart om geld over te maken vanuit de EU,
Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Monaco, San Marino, Saint Pierre en Miquelon,
Mayotte, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Andorra, het Vaticaan en Zwitserland o.v.v.
het internationale bankrekeningnummer (IBAN)
en de bankidentificatiecode
(BIC)

DE66 1500 0000 0015 0015 20
MARKDEF1150

Op deze manier zijn euro-overschrijvingen naar het buitenland goedkoop, snel en zeker.
Als u een bankrekening heeft in één van de SEPA-landen kunt u gebruik maken van het SEPAincasso. Het SEPA-incassomachtigingsformulier is verkrijgbaar bij het Finanzamt
Neubrandenburg (RiA) of op het internet. De verschuldigde bedragen worden dan automatisch
van uw rekening afgeschreven.
2. Geld overmaken vanuit andere landen
Om geld over te maken vanuit landen die niet onder 1 staan vermeld, dient u gebruik te maken
van een overschrijvingsformulier van uw huisbank t.a.v.
Deutsche Bundesbank Neubrandenburg
Ziegelbergstr. 57
17033 Neubrandenburg
o.v.v.
het bankrekeningnummer
150 015 20 dan wel voornoemd IBAN,
de SWIFT/BIC
MARKDEF1150
en OUR - kosten gedragen door de rekeninghouder (zie onder).

3. Let op
Om aanmaningen te voorkomen, attenderen wij erop dat conform § 270 Bürgerliches
Gesetzbuch (BW Duitsland) alle geldtransacties door de belastingbetaler voor zijn risico en op
zijn kosten gaan. Daarom moet bij elke betaling rekening worden gehouden met risico's (bijv.
koersschommelingen) en diverse kosten (bijv. door de tussenbank). Deze gaan voor rekening
van de belastingbetaler zonder recht op restitutie.

Betalen per cheque kan ook. Daaraan zijn echter kosten verbonden en de cheque kan zoek
raken. Bovendien betekent dit voor de belastingdienst meer administratie.
Het eventueel bijgevoegde overschrijvingsformulier kan alleen worden gebruikt voor Duitse
bankrekeningen.
Vermeldt bij de overschrijving a.u.b. uw Duits belastingnummer en het
betalingskenmerk (soort belasting en periode), zo kunnen we uw betaling snel en juist
in de administratie verwerken.

