
Postbus 58944 1040 EE AMSTERDA

MAQQIE BV
Franklinweg 27
4207 HX Gorinchem

Betreft

Amsterdam

Telefoon 0800 - 0543
L.I.C. MKB-Klein

Datum

7 augustus 2019

Uw kenmerk

Kenmerk

8580.30.755

Verklaring betalingsgedrag omzetbelasting, loonbelasting en
sociale verzekeringspremies (loonheffingen)

Geachte heer/mevrouw,

Op uw verzoek van 26 juli 2019 verklaar ik hierbij dat MAQQIE BV,
Franklinweg 27, 4207 HX Gorinchem, Sociaal Fiscaal nummer 8580.30.755, alle aangegeven
omzetbelasting en loonheffingen over de verstreken tijdvakken tot 7 augustus 2019 heeft betaald.

Bij deze verklaring zijn de volgende punten van belang:

Deze verklaring heeft alleen betrekking op gegevens zoals deze op de in de aanhef genoemde
datunûij de BeiâStingdienst/Arnstétdam bekend zijn.

De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het
gebruik van deze verklaring.

Deze verklaring vrijwaart de inlener niet van zijn aansprakelijkheid op grond van artikel 34 van de
Invorderingswet 1990 voor de betaling van de loonheffingen van MAQQIE BV. De inlener is alleen
gevrijwaard van aansprakelijkheid tot het bedrag dat hij in verband met de inlening op uw g-
rekening heeft gestort.

Hoogachtend,

namens de ontvanger,

Mw. G. z emir
Belastingdienst/Amsterdam

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

Bezoekadres

KINGSFORDWEG 1
AMSTERDAM



Postbus 58944

Maqqie BV

1040 EE AMSTERDAM

Franklinweg 27
4207 HX Gorinchem

Amsterdam

Telefoon 0800 - 0543

L.I C. MKB-Klein

Datum

2 augustus 2019

uw kenmerk

Kenmerk

8580.30.755

Betreft

Verklaring betalingsgedrag

Geachte heer/mevrouw,

Op uw verzoek van 26 juli 2019 verklaar ik hierbij dat Maqqie BV,
Franklinweg 27, 4207 HX Gorinchem, sofi-nummer 8580.30.755, alle invorderbare belasting en
premies heeft betaald

Bij deze verklaring zijn de volgende punten van belang:
Deze verklaring gaat alleen over gegevens die op 2 augustus 2019 bij de
Belastingdienst/Amsterdam bekend waren.
De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het
gebruik van deze verklaring

Hoogachtend,

namens de ontvanger,

A.A.J.M. Si
Belastingdie msterdam

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

Bezoekadres

KINGSFORDWEG 1

AMSTERDAM


