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Intermediairs kunnen doorlopende machtiging
voor ophalen belastinggegevens krijgen
Accountants,

scalisten en andere intermediairs die namens hun cliënten belastingzaken regelen,

kunnen hiervoor vanaf 1 september doorlopende machtigingen laten registreren. Daarmee vervalt de
jaarlijkse machtigingsbrief voor de inkomstenbelasting, btw en vennootschapsbelasting.
Met de doorlopende machtiging krijgen intermediairs "langdurig" automatisch de Serviceberichten Aanslag en/of
gegevens van de vooraf ingevulde aangifte van de klant binnen, zonder jaarlijks opnieuw om toestemming te moeten
vragen.
Intermediairs moeten éénmalig de doorlopende machtiging aanvragen met de software waarmee zij Digipoort van
Logius benaderen. De Belastingdienst checkt daarna bij de klanten van intermediairs of voor toekomstige jaren de
belastinggegevens aan hun intermediair mogen worden gestuurd.

Snel regelen
De klant geeft per belastingmiddel toestemming; dat is mogelijk voor de IB, btw en VpB. De jaarlijks benodigde
machtigingsbrief vervalt daardoor. Zowel de intermediair als de klant kunnen op elk moment de machtiging weer
intrekken.
Het is verstandig om een en ander snel te regelen, adviseert de NBA Helpdesk, met name met het oog op de
inkomstenbelasting. Een doorlopende machtiging verkrijgen voor 1 december aanstaande voorkomt veel onnodige
correspondentie rondom de jaarlijkse machtigingsbrief.
Vanaf wanneer de registratie van de doorlopende machtiging geldt, is afhankelijk van de software waarmee de
intermediair de aanvraag registreert. Meer informatie over de registratie is te vinden op Doorlopende machtiging per
belastingmiddel. Ook voor de Serviceberichten toeslagen is een doorlopende machtiging mogelijk.
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Belgische belastingdienst wil miljoenen van Ahold
Delhaize
De Belgische belastingdienst wil dat supermarktconcern Ahold Delhaize nog
honderden miljoenen euro's aan belasting betaalt in verband met de
juridische overname... 
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16 april 2021

735 miljoen per jaar nodig voor organisaties als fiscus
en UWV
Om verbeteringen door te voeren bij de uitvoerders van de overheid, is 735
miljoen euro per jaar nodig. 
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25 maart 2021

'Belastingdienst moet menselijk gezicht kunnen
tonen'
Er gebeurt heel belangrijk werk bij de Belastingdienst, maar die dienst moet
ook "nadrukkelijk de menselijke maat kunnen nastreven", aldus Leo Stevens,
emeritus... 
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Belastingdienst wil via nieuwe campagne 'zichtbaar'
zijn voor fiscalisten en accountants
Door online bijeenkomsten te organiseren wil de Belastingdienst "zichtbaar
zijn en blijven" als werkgever, ook voor scalisten en accountants. Een
nieuwe campagne... 
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'Belastingdienst int schulden zonder naar situatie te
kijken'
De Belastingdienst kijkt bij schulden van burgers niet naar hun nanciële
situatie voordat de organisatie toeslagen inhoudt. Daardoor kunnen mensen
onder het bestaansminimum... 

