Volmacht fiscale vertegenwoordiging
(aangifte inkomstenbelasting)
Naam:
........................................................
Adres:
........................................................
Postcode en plaats:
........................................................
verder te noemen volmachtgever,
machtigt hierbij:
Bestion Makelaars & Adviesgroep, Willem II straat 28 5682 AH Best, verder te noemen
gevolmachtigde,
om namens hem bij de belastingdienst de aangiften inkomstenbelasting te doen.
De door volmachtgever gegeven volmacht omvat de ondertekening namens volmachtgever van de
aangiften, al dan niet door middel van een elektronische handtekening of andere toegelaten nietschriftelijke identificatiesystemen. In geval van elektronische aangifte zal gebruik worden gemaakt
van, dan wel aangesloten worden bij de door de belastingdienst toegelaten software.
Iedere afzonderlijke aangifte zal worden gebaseerd op de door volmachtgever aangeleverde
gegevens. Volmachtgever erkent zijn verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid
van de door hem aangeleverde gegevens en de op basis van die gegevens opgestelde dan wel op te
stellen aangiften.
Volmachtgever vrijwaart gevolmachtigde voor alle handelingen die hij binnen het kader van
onderhavige volmacht heeft verricht. Deze volmacht blijft van kracht en waarde tot volmachtgever
haar jegens gevolmachtigde schriftelijk heeft herroepen. Op deze volmacht is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze volmacht mochten ontstaan worden uitsluitend
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar volmachtgever is gevestigd.
Getekend te

........................

..............................
Handtekening volmachtgever

Op

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017

..............................
Handtekening fiscaal partner
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Gelieve dit formulier volledig in te vullen en pagina 8 te ondertekenen.
Ten behoeve van de eenvoud zijn de meest voorkomende vragen van het
aangiftebiljet opgenomen. Mogelijk is dat bepaalde inkomens- of
vermogensbestanddelen niet zijn vermeld. U kunt hiervoor de ruimte bij
“opmerkingen” gebruiken om deze gegevens in te vullen.
Doorstrepen wat niet van toepassing is
Heeft u en/of uw partner een voorlopige teruggaaf
2016 ontvangen?
Maandelijks storting van de belastingdienst
Heeft u en/of uw partner een voorlopige aanslag
2016 betaald ?

Nee / Ja 

kopie bijvoegen svp

Nee / Ja 

kopie bijvoegen svp

PERSOONS GEGEVENS

Aangever

Naam
Adres
Pc + woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer

werk:

Geboortedatum

privé:

Gehuwd dd:

Gescheiden dd:
Partner

Had u in 2016 een partner? JA =

 gehuwd,
 samenwonend
 geregistreerd partnerschap

/

NEE



per …………………………………
JA / NEE

Heeft uw partner een aangiftebiljet ontvangen?
JA / NEE
Heeft uw partner eigen inkomsten?


Naam van uw partner
BSN nummer

Geboortedatum
Kinderen jonger dan 21 jaar

Naam kind 1 J/M

Geboortedatum:

BSN nr:

Naam kind 2 J/M

Geboortedatum:

BSN nr:

Naam kind 3 J/M

Geboortedatum:

BSN nr:
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-BOX 1-

INKOMEN

Inkomsten uit arbeid / uitkeringen / pensioenen ed.

Heeft u (en/of uw partner) inkomsten uit
Nee / Ja 
(vroegere) arbeid e.d. ?

JAAROPGAVE bijvoegen

Heeft u alimentatie betaald / ontvangen?

Nee / Ja 

bedragen specificeren
ex-partner

Heeft u inkomsten anders dan uit loondienst of winst uit
onderneming?

Nee / Ja 

specificeren
(opdrachtgever +vergoeding)

-BOX 1INKOMEN

BIJZONDERE BATEN & LASTEN

Heeft u aan goede doelen geschonken in 2016 (giften)?

Nee / Ja  gespecificeerd overzicht
bijvoegen

Had u een lijfrenteverzekering in 2016 ?
Hoeveel premie heeft u betaald?
factor A 2015 bijvoegen (deze wordt verstrekt door het
Pensioenfonds)

Nee / Ja  overzichten bijvoegen

Had u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering in 2016 ?

Nee / Ja  overzichten bijvoegen

Heeft u in 2016 een studie of beroepsopleiding gevolgd voor het
verwerven van inkomen?

Nee / Ja  overzichten bijvoegen

Buitengewone lasten:
Heeft u in 2016 hoge ziektekosten gehad?
Totaal bedrag minus vergoeding verzekering

Nee / Ja  bijgevoegde lijst invullen
(pag. 7)

jaarpremie

jaarpremie
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-BOX 1

EIGEN WONING

INKOMEN
Heeft u een eigen woning ?

Nee / Ja

INDIEN HET HUIS IN 2016 IS GEKOCHT:
Welke kosten heeft u gemaakt voor de aankoop van de eigen
woning ? (notaris, financiering, taxatie, advies)

Nee / Ja 

bedragen specificeren

Heeft u in 2016 een huis verkocht:
Let op, Bijleenregeling, verkoopprijs woning en kosten
makelaar.

Nee / Ja 

bedragen specificeren

Wat is de waarde volgens de Onroerende Zaak Belasting ?

Let op WOZ waarde belastingjaar 2016
(Peildatum 01-01-2015)
Voor hoeveel procent bent u eigenaar ?
Bezit u nog ander onroerend goed ?

Nee / Ja

Heeft u in 2016 op uw huidige huis de hypotheek overgesloten of
een tweede hypotheek genomen?
(kosten notaris, taxatie, jaaropgaaf hypotheken)
zo ja, waarvoor?

Nee / Ja overzichten bijvoegen

Hoeveel hypotheekrente heeft u in 2016 betaald?

 overzichten bijvoegen

Is deze rente volledig voor eigen woning bestemd?
Zo nee, welk percentage voor andere doelen?

Nee / Ja
 overzichten bijvoegen

Heeft u nog andere rente betaald inzake de eigen woning ?

Nee / Ja  hoeveel ?

-BOX 1INKOMEN
Heeft u in 2016 dividend belasting betaald?
(van aandelen en beleggingsfondsen)

DIVIDEND BELASTING
Nee / Ja  hoeveel ?

Zie jaaroverzicht aandelen en/of fondsen.
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OPMERKINGEN

OPMERKINGEN BOX 3 VERMOGEN

Had u in 2016 bezittingen, zoals spaargeld of aandelen, Nee 
of een tweede woning en was de gemiddelde waarde
van die bezittingen minus schulden hoger dan € 24.437
of als u een partner had, hoger dan € 48.874?
Ja
 onderstaande vraag en lijst invullen

Had u in 2016 een doorlopend krediet en/of andere
financiering?

-BOX 3VERMOGEN

Rekeningnr.

Nee / Ja

Saldo per
01-01-2016

Saldo per
31-12-2016

Waarde per
01-01-2016

Waarde per
31-12-2016

Soort Rekening

(bank/giro/spaar/effecten e.d.)

AANGEVER

PARTNER

KINDEREN

Spaarloon
PremieSparen
EFFECTEN

Rekening.nr.

Naam fonds

Aandelen
Opties
Obligaties
Heeft u zgn. “Maatschappelijke Beleggingen”?
(dit zijn de zgn. “groene” aandelen)
Heeft u in 2016 andere schulden dan voor de eigen
woning?

Nee / Ja  overzichten bijvoegen svp
Nee / Ja  overzichten bijvoegen svp
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Overige
Vermogen
Kapitaalverzekering

Waarde per
01-01-2016

Waarde per
31-12-2016

Nummer

Omschrijving

Gekoppeld aan
de eigen woning? NEE / JA

Overig Onroerend
Goed
Contant geld
Vorderingen
Schulden
Overige
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Heeft u hoge ziektekosten en/of andere buitengewone lasten
Gelieve de onderstaande lijst in te vullen.

Lijst buitengewone lasten 2016
Let op: Niet meer aftrekbaar premie ziektekosten
en aanvullende verzekering
bijdragen voor voorzieningen bij ziekte en invaliditeit
Uitgaven voor genees- en heelkundige hulp
Dieetkosten
Kosten van ziekenhuis en verpleeginrichting
Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
(extra) Uitgaven voor vervoer van de zieke/invalide
Reiskosten in verband met regelmatig ziekenbezoek
Uitgaven voor extra gezinshulp
Uitgaven voor hulpmiddelen om normaal te kunnen
functioneren ( steunzolen, gehoorapparaten, kunstgebit,
prothesen en hulpmiddelen ter vervanging van het
gezichtsvermogen)
Let op:
- Geen brillen en contactlenzen
- Uitgave eenvoudige hulpmiddelen zoals
krukken of looprek
- Uitgaven aanpassing woning zoals traplift
- Uitgaven mobiliteit zoals rolstoel of
scootmobiel
Nog andere hier niet genoemde kosten

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u met ons contact opnemen.
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Eenmalige Machtiging

SEPA

Naam

: Bestion Adviesgroep

Adres

: Willem II straat 28

Postcode

: 5682 AH

Land

: Nederland

Incassant ID

: NL46ZZZ170593420000

Kenmerk machtiging

: IB….

Reden betaling

: Inkomsten belasting 2016

Woonplaats

: Best

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Bestion Adviesgroep om
eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van € 75,= van uw
rekening af te schrijven.

Naam

: ___________________________________________

Adres

: ___________________________________________

Postcode

: ______________ Woonplaats: __________________

IBAN rekeningnummer

: ___________________________________________

Bank Identificatiecode (BIC)*

: ___________________________________________

Plaats en datum

: ___________________________________________

Handtekening

:

__________________________________
*Geen verplichtveld bij Nederlands IBAN nummer
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten tegenboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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