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Betreft: Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid

Geachte heer,/mevrouw,

U heeft verzocht om (automatische) toezending van een verklaring
Betalingsgedrag. Hierbij verklaar ik dat QUBIQS 8.V., alle volgens aangifte
verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting en eventueel nageheven

-----:--------toontÍefftngerreï oÍnzetbeffiing over de verstreken-tijdvakken iofzffiër-
2022 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 21 november
2022 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 en/of omzetbelasting van
QUBIQS B"V., 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.

Hoogachtend,

de ontvanger
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Concerning: Recipient's liabil,ty payment history declaration

Dear Sir, Madam,

In response to your request I hereby declare that QUBIQS B.V., has paid all payroll
taxes and turnover tax due in accordance with the tax return and any additional
payroll tax and turnover tax assessments over the elapsed periods up to 21
l,,ovember 2022orthàt it hasÍumished sscurity forthe payment thereof.

Key points of this declaration
The key points of this declaration are as follows:

- This declaration relates only to data known to the Tax and Customs
Administration on 21 November 2022.

- The Tax and Customs Administration cannot be held liable for any adverse
consequences of the use of this declaration.

- This declaration does not indemnify or exculpate the recipient or intermediate
recipient against liability for the payment of payroll taxes and/or turnover tax of
QUBIQS B.V. pursuant to Section 34 of the Collection of State Taxes Act 1990.

Do you have any questions?
If so, call the Tax Information Line: 0800 - 0543 or from abroad +31 555 385 385.
We will be pleased to help you.

Yours faithfully,

ï*?&f,o*<^

the collector.
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