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Op het kohier van voorlopige aanslagen komt te Uwen name bovenstaande aansla(
voor. De Ontvanger van het in de linkerbovenhoek vermelde ontvangkantoor der direct
belastingen verzoekt U het verschuldigde vóór oi op de gestelde vervaldagen te voldoen
Bewaar Uw stortingsbewijzen bij dit biljet of vermeld Uw betalingen hieronder!

WENKEN. 1. Vergeet U vooral niet, verschuldigde vervolgingskosten
gelijktijdig met de belasting te voldoen.
2.Betalingen aan deurwaarders, anders dan bij inbeslagneming, zijn niet
van waarde.
3.Ter voorkoming van vertraging in de afdoening gelieve U in alle
brieven over aanslagen in de directe belastingen melding te maken van de
aard der belasting, van de gemeente en het kantoor van aanslag, van het
artikel van bet kohier en van het belastingjaar. De brieven moeten
gefrankeerd zijn.
4.Indien gelijktijdig meer dan één aanslag per giro moet worden voldaan,
wordt verzocht voor iedere betaling een afzonderlijk girobiljet te bezigen.
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VOORLOPIGE AANSLAGEN.
Tegen voorlopige aanslagen kunnen geen bezwaren worden ingebracht. Indien het zuiver
inkomen over 1957 aanmerkelijk minder zal bedragen dan dat waarnaar'cl aanslag is berekend,
kunt U zich schriftelijk wenden tot de aan voorzijde vermelde Inspecteur der belastingen met
het verzoek de voorlopige aanslag te verlagen. Dit verzoek behoorr met redenen te zijn
omkleed.
Iedere voorlopige aanslag wordt na verloop van tijd gevolgd door é(en definitieve aanslag.
Van de definitieve aanslag blijft een bedrag, gelijk aan de voorlopige'aanslag, buiten—invordering.
:Voorlopige aanslagen kunnen worden opgelegd ingevolge artikel 44 van hete Besluit:,'de
Inkomstenbelasting 1941.

INVORDERING.
De belasting is invorderbaar in een aantal gelijke termijnen, waarvan er iedere maand één
vervalt.
De vervaldagen zijn aan de voorzijde van dit biljet vermeld. Bij in gebreke blijven zal,
ingevolge de wet, tot vervolging worden overgegaan.
Dadelijk in haar geheel invorderbaar is de belasting van personen die geen vaste woonplaat>
hebben. Voorts is de belasting ineens invorderbaar: 10 indien de belastingschuldige ,in staat
van faillissement is verklaard; 20 in geval van inbeslagneming van roerende of onroerende
goederen van wege het Rijk of van verkoop dier goederen ten gevolge van een inbeslagneming
namens derden; 30 indien van wege een ontvanger een vordering (vereenvoudigd beslag, b.v.
op loon) is betekend; 4° indien de belastingschuldige niet (meer) in Nederland woont of
indien hij Nederland metterwoon wil verlaten; 50 indien op grond van andere feiten gerechtvaardigde vrees bestaat voor verduistering van de roerende of onroerende goederen van de
belastingschuldige.

BETAALGELEGENHEID.
Het verschuldigde bedrag kan worden voldaan:
- -1°. ten ontvangkantore: op de aan ommezijde vermelde dagen en uren. Het aanslagbiljet
moet bij de betaling worden meegebracht. De voldaantekening van het betaalde bedrag
geschiedt op een aan het biljet te hechten kwitantie;
20. per giro: door bijschrijving op de aan ommezijde vermelde girorekening ten name van
de aldaar genoemde Ontvanger der directe belastingen. Op de kennisgeving van bijschrijving
moet worden vermeld: Inkomstenbelasting 1957, alsmede het kohierartikel. (Deze gegevens
zijn aan de voorzijde vermeld.)
Wanneer U aan dezelfde Ontvanger tegelijkertijd meer dan één belasting per giro betaalt,
kunt U daarvoor één girobiljet gebruiken, waarop duidelijk moet worden vermeld hoeveel U
op iedere aanslag wilt betalen. Ter voorkoming van foutieve boekingen wordt U echter
vriendelijk verzocht voor iedere aanslag een afzonderlijk girobiljet te gebruiken;
30. per post: door storting op de postrekening van de Ontvanger.
Stortingsrecht is daarvoor niet verschuldigd indien gebruik wordt gemaakt van een speciaal
stortingsformulier (geel) dat gratis aan alle postinrichtingen verkrijgbaar is. Ten plattelande
kan de storting plaats vinden aan daartoe gemachtigde brievenbestellers;
4°. per bankgiro: door middel van overschrijving op de rekening van 's Rijks Schatkist bij
de Nederlandsche Bank door rekeninghouders bij die Bank, alsmede door hen, wier bankier,
kassier, commissionair in effecten enz. aldaar een rekening heeft;
5 0. ten kantore van de Ontvanger van 's Rijks directe belastingen over Uw woonplaats,
indien U buiten de kring van het kantoor van aanslag woont.

SLUITING OP FEESTDAGEN:
Alle kantoren der belastingen en der posterijen zijn voor het betalen van directe belastingen
gesloten op de Nieuwjaarsdag, op algemeen erkende Christelijke feestdagen, op Goede Vrijdag
en op de dag waarop de verjaardag van H. M. de Koningin wordt gevierd.
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N.V. — 's-Hertogenbosch

