
Werkwijze 

 
 

  

1. Wel of geen belastingaangifte 
Wanneer de Belastingdienst u uitnodigt om aangifte te doen, bent u verplicht om 

uw aangifte in te sturen, ook als de uitkomst nihil is. De Belastingdienst stuurt de 

uitnodiging in het begin van het jaar. 

 

Heeft u geen uitnodiging gekregen en u komt in aanmerking voor een teruggaaf, 

dan is het verstandig om wel aangifte te doen. Indien u belasting moet betalen 

dan bent u verplicht om aangifte te doen, ook wanneer u geen uitnodiging heeft 

ontvangen. 

 

Indien uw aangifte op nihil uitkomt, dan krijgt u bericht dat u geen aangifte meer 

hoeft te doen. In geval van een teruggaaf is het verstandig om wel aangifte te 

doen.  

 
 
2. Vooraf ingevulde aangifte (VIA) 
Wij maken gebruik van de vooraf ingevulde aangifte. Deze is op te halen vanaf 1 

maart. Om hiervan gebruik te maken is het noodzakelijk dat u een machtiging 

hiervoor afgeeft. Deze machtiging vragen wij standaard voor u aan. 

 
 
3. Uitstel 
De uiterlijke aangiftedatum ligt op 1 mei.  Uit voorzorg vragen wij voor bestaande 

klanten standaard uitstel aan.  

 
 
4. Opdracht tot dienstverlening 
Wanneer u de benodigde documenten aanlevert, gaan wij ervan uit dat u akkoord 

gaat met onze tarieven, werkwijze en algemene voorwaarden. Voor de betaling 

wordt  gebruik gemaakt van automatische incasso.  

 
 
 



 
 
 
 
 
5. Aanlevering van documenten 
U ontvangt een overzicht van de documenten die wij nodig hebben. Heeft u de 

documenten compleet, dan kunt u van  1 maart tot 1 mei de benodigde 

documenten aanleveren (brievenbus of digitaal).  Wilt u de documenten voor de 

eerste keer aanleveren via het klantportaal, neem dan contact met ons op.  

 

Wij hebben alleen kopieën van u nodig. De originele documenten dient u zelf te 

bewaren. De ingenomen documenten worden digitaal gearchiveerd en behoren 

toe aan ons kantoor. Aan het opvragen van documenten  zijn kosten verbonden.   

 

Op kantoor verwerken en controleren wij de documenten ten behoeve van uw 

belastingaangifte. Nadat de aangifte is verstuurd naar de belastingdienst, 

ontvangt u een kopie van de aangifte per e-mail.  

 
 
6. Kopie aanslag 
Van de aanslagen ontvangen wij een digitale kopie van de belastingdienst, 

wanneer u hiervoor toestemming geeft.  

 
 
 

 


