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Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

U heeft ons gemachtigd jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting te verzorgen.

De Belastingdienst biedt aan intermediairs (accountants, belastingadviseurs) de mogelijkheid gebruik te 
maken van de gegevens van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Dit zijn gegevens zoals uw loon of uitke-
ring, de WOZ-waarde van uw woning, uw hypotheekgegevens en uw banksaldi. De Belastingdienst krijgt 
die gegevens van uw werkgever of uitkeringsinstantie, uw gemeente en uw bank. 

Met ingang van het aangiftejaar 2017 willen wij voor al onze relaties gebruik gaan maken van de VIA.
De Belastingdienst stuurt de gegevens echter alleen naar ons als u daar toestemming voor geeft. U bepaalt 
dus zelf of u dit wilt. Ook geldt dat u per aangiftejaar toestemming moet geven en dat een reeds verleende 
toestemming op elk moment weer kan worden ingetrokken.

Het voordeel van de VIA is dat wij precies weten welke gegevens bij de Belastingdienst bekend zijn en deze 
kunnen controleren aan de hand van de stukken uit uw administratie. Mogelijke afwijkingen kunnen dan 
direct worden geconstateerd in plaats van achteraf bij de behandeling van de aangifte door de Belasting-
dienst.

Hoe kunt u toestemming geven of weigeren?
De Belastingdienst stuurt de gegevens van de VIA alleen naar ons als de machtiging die u aan ons hebt 
gegeven geregistreerd en actief is. Dit gaat als volgt:

• Wij sturen met onze software een aanvraag bij de Belastingdienst in voor de registratie van uw   
machtiging. Dit doen wij voor al onze relaties.

• De Belastingdienst stuurt u vervolgens een registratiebrief met een formulier over de aanvraag.
• Hierin vraagt de Belastingdienst uw toestemming voor het registreren van uw machtiging, zodat wij de 
• gegevens van de VIA kunnen krijgen. Op dit formulier staat een activeringscode vermeld.
• Als u akkoord gaat, geeft u de activeringscode aan ons door. Doe dit ruim voor de datum die in de 
• registratiebrief staat. Met deze activeringscode maken wij vervolgens de machtigingsregistratie actief.
• Als u niet akkoord gaat, hoeft u niets te doen. Wij krijgen dan geen gegevens van de VIA.

Hoe kunt u de activeringscode doorgeven?
Het doorgeven van de activeringscode kunt u op de volgende manieren doen:

• U stuur ons het formulier door via de post.
• U mailt het formulier of de activeringscode naar info@bbg.nl.
• U stuurt ons de activeringscode via WhatsApp 06-23938919.
• Let op, dit nummer wordt niet gebruikt om te telefoneren!

Wij verzoeken u het doorgeven van de activeringscode niet telefonisch te doen, omdat dit de kans op 
fouten vergroot.


