Werken met een G-Rekening
NEN4400-1 gecertificeerd
Focus Engineering is een NEN4400-1 gecertificeerde organisatie. Dit is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en
(onder)aannemers van werk. Met dit certificaat kunnen wij aan klanten laten zien dat wij een betrouwbare partij zijn, die
voldoet aan zijn verplichtingen richting de Belastingdienst.
Zo worden onze klanten gevrijwaard van fiscale inlenersaansprakelijkheid.
Tegenwoordig vereisen veel inhurende partijen dat de recruitmentorganisaties met wie zij samenwerken, NEN4400-1
gecertificeerd zijn. Daarom is het voor ons én voor de mensen die wij bemiddelen van belang dat wij dit certificaat hebben. Op
deze manier kunnen wij namelijk bij de beste klanten de mooiste projecten aanbieden.
Wij worden tweemaal per jaar financieel en administratief gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsinstantie.
Wanneer wij een persoon bemiddelen die vanuit een BV werkt, zijn wij verplicht om 55% van het totale factuurbedrag (inclusief
BTW) te storten op de G-Rekening.
Wat is een G-Rekening?
Een G-Rekening is een geblokkeerde rekening die uitsluitend gebruikt kan worden om betalingen te doen aan de Belastingdienst
(BTW en loonheffingen) óf betalingen naar een andere G-Rekening. Dat betekent dat je niet, net zoals bij een
rekening courant, de rekening voor elke willekeurige betaling kunt gebruiken.
Wel is het mogelijk om de “overwaarde” op een G-Rekening te deblokkeren, middels een deblokkeringsverzoek. Op die manier
komt het geld toch weer op je rekening courant terecht.
Hoe kun je er een G-Rekening openen?
Een G-Rekening kun je aanvragen met het formulier ‘Aanvraag G-Rekening’ welke te vinden is op de website van de
Belastingdienst. Dit formulier is als bijlage in deze email terug te vinden.
G-Rekening deblokkeren
Mocht je een saldo op de G-Rekening willen deblokkeren, dan kun je een deblokkering aanvragen. Het deblokkeren duurt zo’n 3
tot 4 weken. Dit formulier is als bijlage in deze email terug te vinden.
Vragen?
Heb je hier nog vragen over, neem dan contact met ons op!
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