Bijiage I bij
20 19-0000069675

1. Passage uit het kernteamoverleg ViB van 31 juli 2018
Voorkoming verjaring 200512006 rekeningprojecten
Afspraak: op dezelfde manier als voorgaande jaren, d.w.z. brief sturen met verzoek om akkoord te
gaan met een verlenging van de termijn voor de projecten GVZ en inkeer.I
Ipakken dit
OP voor de posten OP het ViB centrum, de behandelaren zijn verantwoordeijk voor de posten die zij op
naam hebben. De behandelaren krijgen wel een signaal m.b.t. de posten die het betteft. Eind
september worden de uitstelgegevens voor alle applicaties van de rekeningprojecten opgevraagd en
ingelezen.
e.e.a. alleen voorde recente posten te doen (minderdan
Actie:I
Noot: advies vanl_____
een jaar geleden gestart). Voor de oude posten aanslagen ter behoud van rechten opleggen.

2. Passage uit het versiag van het M2 ViB overleg van 9 oktober 2018

I

Imeldt dat de uitstelgegevens 2005 en/of 2006 zijn ingelezen in de ViB applicaties. Voor GVZ
en inkeer hebben aile medewerkers een overzicht gekregen met de posten die op hun naam staan
met het verzoek om mogelijke verjaring 2005 en/of 2006 te beoordelen en zo mogelijk actie te
ondernemen om verjaring te voorkomen.

Bijlage 2 bij
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3. le heift oktober 2018 is onderstaande mail verstuurd aan de behandelaren
Beste collega,
Eind dit jaar dreigt voor een aantal posten inkeet en GVZ belastingjaar 2005 (waarvoor destijds uitstel
is verleend) en/of belastingjaar 2006 (waarvoor destijds geen uitstel is verleend) te verjaren.
Het destijds verleende uitstel met de uiterste navorderingsdatum is opgenomen in de applicaties INK
en GVZ fonder de info knop “uitstel”).
Voor de posten die op het ViB centrum liggen hebben wij actie ondernomen om verjaring te
voorkomen. Voor recent ontvangen meldingen hebben Wi1 brieven gestuurd met het verzoek om
akkoord te gaan met een verlenging van de navorderingstermijn.
Voor de posten die in behandeling zijn in het land is de behandelaar verantwoordelijk.
Er zijn verschiHende manieren om de jaren 2005 en/of 2006 veWg te steiienf

artikel 1 1 Wob
criteria wordt bepaald welk briefsjabloon onder brieven is gekoppeld aan de desbetreffende post
(wel/geen adviseur, inkeer of GVZ, wel/geen detailinfo ontvangen).
Briefsiablonen
Het gaat om de volgende briefsjablonen:
1. Uitstel inlevering & verlenging aanslagtermijn 2005 en/of 2006
Voor de posten waarvoor de vragenbrief is verzonden, de reactietermijn is verstreken maar de
detailinfo nog niet binnen is (datum vragenbrief retour = leeg) kan deze brief worden verstuurd aan de
belastingplichtige of diens adviseur. Belastingplichtige krijgt uitstel voor het aanleveren van de
detailinfo tot eind van ditjaar onder de voorwaarde dat hij akkoord gaat met een verlenging van de
navorderingstermijn 2005 en/of 2006 tot 1 juli 2019.
2. Verlenging aanslagterm,jn 2005 en/of 2006
Voor de posten waarvan de detailinfo binnen is (datum vragenbrief retour gevuld), kan dit sjabloon
worden gebruikt om akkoord te vragen voor verlenging van de navorderingstermijn.
Op het moment dat de belastingplichtige instemt met een verlenging van de termijn en de
navorderingsaanslag wordt vastgesteld met toepassing van deze verlengde termijn komt een
mogelijke vergrijpboete voor dat jaar te vervallen.
Overzicht BSN’s op naam behandelaar
Hieronder volgt een overzicht met alle BSNs van de dossiers die in de applicatie INK of in de
applicatie GVZ op jouw naam staan. Indien 2005 en/of 2006 dreigt te verjaren is dit opgenomen in de

kolom “jaar”.

Hierb het verzoek om indien nodig actie te ondernemen om verjaring te voorkomen.
Daarnaast het verzoek om met het oog op voortvarendheid na te gaan of de overige posten terecht op
jouw naam staan.
-

-

In het geval een belastingplichtige zowel in de applicatie INK als in de applicatie GVZ voorkomt s.v.p.
nagaan vanuit welke applicatie de vragenbrief is verzonden zodat vanuit die applicatie ook de
sjablonen gebruikt kunnen wotden.
BSN

Naam

-

iaar

GemachtigdeBedrijfsnaam

Mochtje nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag.
Bij voorbaat dank voorje medewerking.

—

-

—

—

—
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>

##KANTOORNAAM##

##KANTOORPOSTSTRAAT## ##KANT0ORP0STPC
##KANTOORPOSTPLAATS##

#PERSO0NTEAMNAAM
Doorkiesnummer

##VOORLET## ##VDDRVOEG## ##NAAM##
##STRAAT## ##HUISNR## ##HUISNRTOE##
##POSTCODE## ##WOONPLAATS##
##LAND##

PERS0OND00RKIESNR##

Datum

25 april 2019
Uwkenmerk

Ken mark

##KANTOOR##/##FISCAALNR##
Betreft

Uitstel aanleveren gegevens en verlenging termijn
opleggen navorderingsaanslag(en) 2005

Geachte ##G ESLACHT## ##VOORVOEG## ##NAAM##,
Op ##DatumVragenbrief## en ##DatumVragenbriefRappel## heb 1k u (en uw eventuele fiscale partner)
verzocht cm informatie over de aangiften inkomstenbelasting <jaartal> tot en met <jaar> in verband met
het aanhouden van één of meerdere bank- en/of effectenrekeningen in het buitenland. De opgevraagde
informatie heb 1k nog niet (volledig) ontvangen.
Aanleveren gegevens
De Selastingdienst streeft ernaar uw dossier zo spoedig mogelijk af te handelen. 1k verzoek u dan ook
om alle gevraagde informatie uiterlijk ##Dagl4## aan mu toe te zenden.

Uitstel en verlenging termijn
Als u meer tijd nodig heeft voor het verstrekken van de gevraagde gegevens aan de Belastingdienst
kunt u verzoeken om uitstel voor het indienen van de gevraagde informatie tot 31 december 2018.
Aan uw verzoek em uitstel wordt door de Belastingdienst de voorwaarde verbonden dat u instemt met
een (verdere) verlenging van de navorderingstermijn inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
2005 tot I juli 2019. Dit geeft beide partijen de mogelijkheid om uw dossier zonder tijdsdwang op een
juiste wijze af te handelen.
Als u uitstel wilt veer het verstrekken van de opgevraagde informatie, verzoek 1k u vOOr ##Dagl4## de
bij deze brief gevoegde bijiage voor akkoord te (laten) ondertekenen en middels bijgesloten
retourenvelop of via het e-mailadres ##PersoonEmail## aan mu te retourneren.

Bezoekadres
In uw ant woord datum en kenmerk van daze brief vermelden

#KANTOORBEZOEKSTRAAT
KANTOORBEZOEKPLAATS##

Kenmerk

##KANTOOR##I##FISCAALN

Gevolgen niet verstrekken informatielgeen getekend verzoek
Indien ik de gevraagde gegevens dan wel een getekend verzoek om uitstel en verlenging van de
navorderingstermijn niet vOOr ##Dagf4## heb ontvangen zaf 1k genoodzaakt zijn om aan u (en uw
eventuele fiscale partner), ter behoud van rechten, ambtshalve vastgestelde aanslagen alsmede
eventuele vergrijpboeten op te leg gen.
Hoogachtend,
namens de inspecteur

##PERSOONBEHANDELAAR##
Bijlage: Verzoek uitstel en akkoordverklaring overschrijding termijn inclusief retourenvelop.
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VERZOEK UITSTEL EN AKKOORDVERKLARING VERLENGING TERMIJN IBIPVV 2005
7.

Verzoek en akkoordverklaring

Ondergetekende(n) verzoekt c.q. verzoeken hierbij om uitstel voor het verstrekken van de gevraagde
gegevens met betrekking tot zijn/haar dossier tot 31 december 2018.
Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij akkoord te gaan met een verlenging van de termijn
voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
2005, alsmede voor de termijn voor het afgeven van de eventueel daarbij behorende beschikking(en)
hefflngsrente na afloop van de reguliere termijn die geldt voor het opleggen van deze
navorderingsaanslag(en) en beschikking(en).
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2005 van ondergetekende(n) wotdt
verlengd tot I juli 2019. Voor zover nodig blijft op deze termijn art. 52a, tweede lid, AWR van
toepassing.
Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij tevens uitdrukkelijk afstand te doen van het recht om
tegen deze na afloop van de reguliere termijn vastgestelde belastingaanslag(en) en beschikking(en) in
bezwaar en beroep te zullen komen voor zover het gaat om het overschrijden van de reguliere termijn.
2.

Ondertekening belastingplichtige

Ondertekening door/namens belastingplichtige
Naam ondertekenaar

Plaats en datum
Handtekening

3.

Ondertekening en gegevens fiscale partner

Ondertekening door/namens uw fiscale partner
Naam ondertekenaar

Surgerservicenummer

Plaats en datum

Handtekening

Naam: ##VOORLET## ##VOORVOEG## ##NAAM##, BSN/RSIN/Fiscaalnummer: ##FISCAALNR##

##KANTOO RNAAM##

>

##KANTOORPOSTSTRAAT## ##KANTOORPOSTPC##
##PERSOONTEAMNAAM##

##KANTOORPOSTPLAATS##

Doorkiesnummer

##GEMACHTIGDEBEDRIJFSNAAM##
##GEMACHTIGDENAAM##
##GEMACHTIGDESTRAAT##
##GEMACHTIGDEHUISNR##
##GEMACHTIGDEHUISNRTOE##
##G E MAC HT I GD E PC STCO D E##
##GEMACHTIGDEWOONPLAATS##
flFMAflHTIflflPI ANflft

:
:

##PERSOONDOORKIESNR##

Datum

25 april 2019
Uw kenmerk

Kenmerk

##KANTOOR##/##FISCAALNR##

Betreft

Uitstel aanleveren gegevens en verlenging termijn
opleggen navorderingsaanslag(en) 2005

Geachte heer/mevrouw,
Op ##DatumVragenbrief## en ##DatumVragenbriefRappel## heb ik verzocht om informatie over de
aangiften inkomstenbelasting <jaartal> tot en met <jaar> van uw client(e) ##VOORLET##
##VOORVOEG## ##NAAM## wonende te ##WOONPLAATS## (en/of zijn/haar eventuele fiscale
partner) in verband met het aanhouden van één of meerdere bank- en/of effectenrekeningen in het
buitenland. De opgevraagde informatie heb 1k nog niet (volledig) ontvangen.
Aanleveren gegevens
De Belastingdienst streeft ernaar het dossier van uw client(e) (en zijn/haar eventuele fiscale partner) zo
spoedig mogelijk af te handelen. 1k verzoek u dan ook om alle gevraagde informatie uiterlijk
##Dagl4## aan mij toe te zenden.
Uitstel en verlenging termijn
Als uw client(e) en/of zijn/haar eventuele fiscale partner meer tijd nodig heeft voor het verstrekken van
de gevraagde gegevens aan de Belastingdienst kunt u verzoeken om uitstel voor het indienen van de
gevraagde informatie tot 31 december 2018.
Aan uw verzoek om uitstel wordt door de Belastingdienst de voorwaarde verbonden dat uw client(e) en
zijn/haar eventuele fiscale partner instemt met een (verdere) verlenging van de navorderingstermijn
fnkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 tot 1 juli 2019. Dit geeft beide partijen de
mogelijkheid om het dossier van uw client(e) (en zijn/haar eventuele fiscale partner) zonder tijdsdwang
op een juiste wijze af te handelen
Als u uitstel wilt voor het verstrekken van de opgevraagde informatie, verzoek 1k u vOOr ##Dagl4## de
bij deze brief gevoegde bijiage voor akkoord te (laten) ondertekenen en middels bijgesloten
retourenvelop of via het e-mailadres ##PersoonEmail## aan mu te retourneren.

Bezoekadres
In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

##KANTOORBEZOEKSTRAAT3I
##KANTOORBEZOEKPLAATS##

Kenmerk

##KANTOOR##,##FISCAALN

Gevolgen niet verstrekken informatielgeen getekend verzoek
Indien 1k de gevraagde gegevens dan wel een getekend verzoek cm uitstel en verlenging van de
navorderingstermijn niet vOOr ##Dagl4## heb ontvangen zal ik genoodzaakt zijn om aan uw cliënt(e)
(en zijn/haar eventuele fiscale partner), ter behoud van rechten, ambtshalve vastgestelde aanslagen
aismede eventuele vergrijpboeten op te leggen.
Hoogachtend,
namens de inspecteut

##PERSOONBEHANDELAAR##
Bijiage: Verzoek uitstel en akkoordverklaring overschrijding termijn inclusief retourenvelop.
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VERZOEK UITSTEL EN AKKOORDVERKLARING VERLENGING TERMIJN IBIPVV 2005
1.

Verzoek en akkoordverklaring

Ondergetekende(n) verzoekt c.q. verzoeken hierbif om uitstel voor het verstrekken van de gevraagde
gegevens met betrekking tot zijn/haat dossier tot 31 december 2018.
Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij akkootd te gaan met een verlenging van de termijn
voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
2005, alsmede voor de termijn voor het afgeven van de eventueel daarbij behorende beschikking(en)
heffingsrente na afloop van de reguliere termijn die geldt voor het opleggen van deze
navorderingsaanslag(en) en beschikking(en).
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2005 van ondergetekende(n) wordt
verlengd tot I juli 2019. Voor zover nodig blijft op deze termijn art. 52a, tweede lid, AWR van
toepassing.
Ondergetekende(n) verklaart c.q. verklaren hierbij tevens uitdrukkelijk afstand te doen van het recht om
tegen deze na afloop van de reguliere termijn vastgestelde belastingaanslag(en) en beschikking(en) in
bezwaar en beroep te zullen komen voor zover het gaat om het overschrilden van de reguliere termijn.
2.

Ondertekening belastingplichtige

Ondertekening door/namens belastingplichtige
Naam ondertekenaar

Plaats en datum
Handtekening

3.

Ondertekening en gegevens fiscale partner

Ondertekening door/namens uw fiscale partner
Naam ondertekenaar

Burgerservicenummer

Plaats en datum
—

Handtekening

Naam: ##VOORLET## ##VOORVOEG## ##NAAM##, BSN/RSI N/Fiscaalnummer: ##FISCAALNR##

##KANTOORNAAM##

>

##KANTO0RPOSTSTRAAT# ##KANTOORPOSTPC##
##KANTOORPOSTPLAATS##

PERSOONTEAMNAAM
Doorkiesnummer

##VOORLET## ##VOORVOEG## ##NAAM##
##STRAAT## ##HUISNR## ##H UISNRTOE##
##POSTCODE## ##WDONPLAATS##
##LAND##

PERSO0NDOORKIESNR##

Datum

25 april 2019
Uw kenmerk

Kenmerk

##KANTOOR##/##FI SCAALN R##
Betreft

Uitstel aanleveren gegevens en verlenging termijn
opleggen navorderingsaanslag(en) 2006

Geachte ##GESLACHT## ##VOORVOEG## ##NAAM##,
Op ##DatumVragenbrief## en ##DatumVragenbriefRappel## heb ik u (en uw eventuele fiscale partner)
verzocht om informatie over de aangiften inkomstenbelasting <jaartal> tot en met <jaar> in verband met
het aanhouden van ëën of meerdere bank- en/of effectenrekeningen in het buitenland. De opgevraagde
informatie heb ik flog niet (volledig) ontvangen.
Aanleveren gegevens
De Belastingdienst streeft ernaar uw dossier zo spoedig mogelijk af te handelen. 1k verzoek u dan ook
om alle gevraagde informatie uiterlijk ##Dagl4## aan mu toe te zenden.
Uitstel en verlenging termijn
Als u meet tijd nodig heeft voor het verstrekken van de gevraagde gegevens aan de Belastingdienst
kunt u verzoeken am uitstel voor het indienen van de gevraagde informatie tot 31 december 2018.
Aan uw verzoek om uitstel wotdt door de Belastingdienst de voorwaarde vetbonden dat u instemt met
een (verdere) verlenging van de navorderingstermijn inkomstenbelasting!premie volksverzekeringen
2006 tot 1 juli 2019. Dit geeft beide partijen de mogelijkheid am uw dossier zonder tijdsdwang op een
juiste wijze af te handelen.
Als u uitstel wilt voor het vetstrekken van de opgevraagde informatie, verzoek ik u vOór ##Dagl4## de
bij deze brief gevoegde bijlage voot akkoord te (laten) ondertekenen en middels bijgesloten
retourenvelop of via het e-mailadres ##PersoonEmail## aan mij te retourneren.

Bezoekadres
In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

I#KANTOORBEZOEKSTRAAT##
KANTOORBEZOEKPLAATS

Kenmeck

##KANTOOR##I##FISCAALN

Gevolgen niet verstrekken informatlelgeen getekend verzoek
Indien 1k de gevraagde gegevens dan wel een getekend verzoek om uitstel en verlenging van de
navorderingstermijn niet vOOr ##Dagl4## heb ontvangen zal 1k genoodzaakt zijn om aan u (en uw
eventuele fiscale partner), ter behoud van rechten, ambtshalve vastgestelde aanslagen aismede
eventuele vergrijpboeten op te leggen.
Hoogachtend,
namens de inspecteur

##PERSOONBEHANDELAAR##
Bijiage: Verzoek uitstel en akkoordverklaring overschrijding termijn inclusief retourenvelop.
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VERZOEK UITSTEL EN AKKOORDVERKLARING VERLENGING TERMIJN IBIPVV 2006
7.

Verzoek en akkoordverklaring

Ondergetekende(n) verzoekt c.q. verzoeken hierbij om uitstel voor het verstrekken van de gevraagde
gegevens met betrekking tot zijn/haar dossier tot 31 december 2018.
Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij akkoord te gaan met een verlenging van de termijn
voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
2006, alsmede voor de termijn voor het afgeven van de eventuee) daarbij behorende beschikking(en)
heffingsrente na afloop van de reguliere termijn die geldt voor het opleggen van deze
navorderingsaanslag(en) en beschikking(en).
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2006 van ondergetekende(n) wordt
verlengd tot I juli 2019. Voor zover nodig blijft op deze termijn art. 52a, tweede lid, AWR van
toepassing.
Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij tevens uitdrukkelijk afstand te doen van het recht am
tegen deze na afloop van de reguliere termijn vastgestelde belastingaanslag(en) en beschikking(en) in
bezwaar en beroep te zullen komen voor zover het gaat am het overschrijden van de reguliere termijn.
2.

Ondertekening belastingplichtige

Ondertekening door/namens belastingplichtige
Naam ondertekenaar
F—

Plaats en datum
C

Handtekening

3.

Ondertekening en gegevens fiscale partner

Ondertekening door/namens uw fiscale partner
Naam ondertekenaar

Burgerservicenummer

Plaats en datum

Handtekening

Naam: ##VQORLET## ##VOORVOEG## ##NAAM##, BSN/RSIN/Fiscaalnummer: ##FISCAALNR##

##KANTOORNAAM##

>

##KANTOORPOSTSTRAAT## ##KANTOORP0STPC##
##KANTOORPOSTPLAATS##

PERSO0NTEAMNAAM##
Doorkiesnummer

##GEMACHTIGDEBEDRIJFSNAAM##
##GEMACHTIGDENAAM##
##GEMACHTIGDESTRAAT##
##GEMACHTIGDEHUISNR##
##GEMACHTIGDEHUISNRTOE##
##G E MA C HT I GD E PD S TC CD E##
##GEMACHTIGDEWOONPLAATS##
ütflFMAflI-ITIflflPI ANfl
Betreft

I#PERSOON000RKI ESNR##

Datum

25 april 2019
Uwkenmerk

Kenmerk

##KANTODR##/##FISCAALNR##

Uitstel aanleveren gegevens en verlenging termijn
opleggen navorderingsaanslag(en) 2006

Geachte heer/mevrouw,
Op ##DatumVragenbrief## en ##DatumVragenbriefRappel## heb ik verzocht om informatie over de
aangiften inkomstenbelasting <jaartal> tot en met <jaar> van uw client(e) ##VOORLET##
##VOORVOEG## ##NAAM## wonende te ##WOONPLAATS## (en/of zijn/haar eventuele fiscale
partner) in verband met het aanhouden van één of meerdere bank- en/of effectenrekeningen in het
buitenland. De opgevraagde informatie heb ik nog niet (volledig) ontvangen.
Aanleveren gegevens
De Belastingdienst streeft ernaar het dossier van uw client(e) (en zijn/haar eventuele fiscale partner) zo
spoedig mogelijk af te handelen. 1k verzoek u dan ook om alle gevraagde informatie uiterlijk
##Dagl4## aan mu toe te zenden.
Uitstel en verlenging termijn
Als uw client(e) en/of zijn/haar eventuele fiscale partner meet tijd nodig heeft voor het vetsttekken van
de gevtaagde gegevens aan de Belastingdienst kunt u vetzoeken om uitstel voor het indienen van de
gevtaagde informatie tot 31 december 2018.
Aan uw verzoek om uitstel wordt door de Belastingdienst de voorwaarde vetbonden dat uw cliënt(e) en
zijn/haar eventuele fiscale partner instemt met een (verdere) verlenging van de navorderingstermijn
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2006 tot I juli 2019. Dit geeft beide partijen de
mogelijkheid om het dossier van uw client(e) (en zijn/haar eventuele fiscale partner) zondet tijdsdwang
op een juiste wijze af te handelen
Als u uitstel wilt voor het verstrekken van de opgevraagde informatie, verzoek ik u vOOr ##Dagl4## de
bij deze brief gevoegde bijlage voor akkoord te (laten) ondertekenen en middels bijgesloten
retourenvelop of via het e-mailadres ##PersoonEmail## aan mu te retourneren.

Bezoekadres
In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

I#fKANTOORBEZOEKSTRAAT##
#4KANTOORBEZOEKPLAATS##

Kenmerk

##KANTOOR##,’##FI SCAALN

Gevolgen niet verstrekken informatie/geen getekend verzoek
Indien ik de gevraagde gegevens dan wel een getekend verzoek om uitstel en verlenging van de
navorderingstermijn niet vOOr ##Dagf4## heb ontvangen zaP 1k genoodzaakt zijn om aan uw cliënt(e)
(en zijn/haar eventuele fiscale partner), ter behoud van rechten, ambtshalve vastgestelde aanslagen
aismede eventuele vergrijpboeten op te Peg gen.
Hoogachtend,
namens de inspecteur

##PERSOONBEHANDELAAR##
Bijiage: Verzoek uitstel en akkoordverklaring overschrijding termijn inclusief retourenvelop.
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VERZOEK UITSTEL EN AKKOORDVERKLARING VERLENGING TERMIJN IBIPVV 2006

1.

Verzoek en akkoordverklaring

Ondergetekende(n) verzoekt c.q. verzoeken hierbij om uitstel voor het verstrekken van de gevraagde
gegevens met betrekking tot zijn/haar dossier tot 31 december 2018.
Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij akkoord te gaan met een verlenging van de termijn
voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) inkomstenbelastinglpremie volksverzekeringen
2006, alsmede voor de termijn voor het afgeven van de eventueel daarbij behorende beschikking(en)
hefflngsrente na afloop van de reguliere termijn die geldt voor het opleggen van deze
navorderingsaanslag(en) en beschikking(en).
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2006 van ondergetekende(n) wordt
verlengd tot I juli 2019. Voor zover nodig blijft op deze termijn art. 52a, tweede lid, AWR van
toepassing.
Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij tevens uitdrukkelijk afstand te doen van het recht om
tegen deze na afloop van de reguliere termijn vastgestelde belastingaanslag(en) en beschikking(en) in
bezwaar en beroep te zullen komen voor zover het gaat om het overschrijden van de reguliere termijn.
2.

Ondertekening belastingplichtige

Ondertekening door/namens belastingplichtige
Naam ondertekenaar

Plaats en datum
Handtekening

3.

Ondertekening en gegevens fiscale partner

Ondertekening door/namens uw fiscale partner
Naam ondertekenaar

Burgerservicenummer

Plaats en datum

zEz

Handtekening

Naam: ##VOORLET## ##VOORVOEG## ##NAAM##, BSN/RSI N!Fiscaalnummer: ##FISCAALNR##

##KANTOORNAAM##

>

##KANTOORPOSTSTRAAT## ##KANTOORPOSTPC
##KANTOORPOSTPLAATS##

PERS00NTEAMNMM
Doorkiesnummer

##VOORLET## ##VQORVOEG## ##NAAM##
##STRAAT## ##HUISNR## ##HUISNRTOE##
##POSTCODE## ##WOONPLAATS##
##LAND##

##PERSOONDOORKIESNR##

Datum

25 april 2019
Uw kenmerk

Kenmerk

##KANTOOR##/##Fl SCAALNR##
Betreft

Verlenging termijn opleggen navorderingsaanslag(en) 2005

Geachte ##G ESLACHT## ##VODRVOEG## ##NAAM##,
Op ##DatumVragenbrief## en ##DatumVragenbriefRappel## heb ik u (en uw eventuele fiscale partner)
verzocht am informatie over de aangiften inkomstenbelasting <jaartal> tot en met <jaar> in verband met
het aanhouden van één of meerdere bank- en/of effectenrekeningen in het buitenland. De Belastingdienst
streeft ernaar uw dossier zo spoedig mogelijk af te handelen.
Verlenging navorderingstermijn 2005
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2005 eindigt (inclusief eventueel verleend
uitstel) op ##UitersteDatumNavordering##. Om uw dossier zonder tijdsdwang op een juiste wijze af te
handelen verzoek ik u am in te stemmen met een (verdere) verlenging van de termijn voor het
opleggen van navorderingsaanslag(en) 2005 tot I juli 2019.
Ingeval u instemt met de verlenging van de navorderingstermijn verzoek ik u vOor ##DagJ4## de bij
deze brief gevoegde bijlage voor akkoord te (laten) ondertekenen en middels bijgesloten retourenvelop
of via het e-mailadres ##PersoonEmail## aan mij te retourneren.
Geen verlenging termijn boete
Instemming met verlenging van de termijn voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) 2005 ziet
uitsluitend op de belastingheffing. De Belastingdienst kan géén afspraken maken over het verlengen
van de termijn voor het opleggen van een mogelijke vergrijpboete. Dit betekent dat, ingeval de
navorderingsaanslag(en) 2005 wordt vastgesteld met toepassing van deze verlengde termijn, een
mogelijke vergrijpboete voor dat jaar komt te vervallen.
Gevolgen geen getekende akkoordverklaring
Indien 1k niet vOOr ##Dagl4## een getekende akkoordverklaring heb ontvangen zal ik genoodzaakt zijn
am aan u (en uw eventuele fiscale partner) op basis van de mij bekende gegevens
navorderingsaansag(en) 2005 asmede eventuele vergrijpboete(n) op te leggen.
Hoogachtend,
namens de inspecteur

##PERSOONBEHANDELAAR##
Bijlage: Akkoordverklaring overschrijding termijn inclusief retourenvelop.

Bezoekadres
In uw ant woord datum en kenmerk van deze brief vermelden

KANTOORBEZOEKSTRAAT##
KANTOORBEZOEKPLAATS

AKKOORDVERKLARING VERLENGING TERMIJN IBIPVV 2005
1.

Akkoordverklaring

Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij akkoord te gaan met een verlenging van de termijn
voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
2005, alsmede voor de termijn voor het afgeven van de eventueel daarbij behorende beschikking(en)
heffingsrente na afloop van de reguliere termijn die geldt voor het opleggen van deze
navorderingsaanslag(en) en beschikking(en).
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2005 van ondergetekende(n) wordt
verlengd tot I juli 2019. Voor zover nodig blijft op deze termijn art. 52a, tweede lid, AWR van
toepassing.
Ondergetekende(n) verklaart eq. verklaren hierbij tevens uitdrukkelijk afstand te doen van het recht om
tegen deze na afloop van de reguliere termijn vastgestelde belastingaanslag(en) en beschikking(en) in
bezwaar en beroep te zullen komen voor zover het gaat om het overschrijden van de reguliere termijn.
2.

Ondertekening belastingplichtige

Ondertekening door/namens belastingplichtige
Naam ondertekenaar

Plaats en datum
Handtekeni ng

3.

Ondertekening en gegevens fiscale partner

Ondertekening door/namens uw fiscale partner
Naam ondertekenaar

Burgerservicenummer

Plaats en datum

E

Ha ndteken i ng

Naam: ##VOORLET## ##VOORVOEG## ##NAAM##, BSN/RSIN/Fiscaalnummer: ##FISCAALNR##

##KANTOORNAAM##

>

##KANTOORPOSTSTRAAT## ##KANTO0RPOSTPC
##KANTOORPOSTPLAATS##

PERSO0NTEAMNMM
Doorkiesnummec

##GEMACHTIGDEBEDRIJFSNAAM##
##GEMACHTIGDENAAM##
##GEMACHTIGDESTRAAT##
##GEMACHTIGDEHUISNR##
##GEMACHTIGDEHUISNRTOE##
##GEMACHTIGDEPQSTCCDE##
##GEMACHTIGDEWCCNPLAATS##
PMA(’MTIflflFZI ANfl

:
:

PERS00ND00RKIESNR##

Datum

25 april 2019
Uwkenmerk

Kenmerk

##KANTOOR##/##FISCAALNR##

Betreft

Verlenging termijn opleggen navorderingsaanslag(en) 2005

Geachte heer/mevrouw,
Op ##DatumVragenbrief## en ##DatumVragenbriefRappel## heb ik verzocht am informatie over de
aangiften inkomstenbelasting <jaartal> tot en met <jaar> van uw client(e) ##VOORLET##
##VOORVOEG## ##NAAM## wonende te ##WOONPLAATS## (en/of zijn/haar eventuele fiscale
partner) in verband met het aanhouden van één of meerdere bank- en/of effectenrekeningen in het
buitenland. De Belastingdienst streeft ernaar uw dossier zo spoedig mogelijk af te handelen.
Verlenging navorderingstermijn 2005
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2005 eindigt (inclusief eventueel verleend
uitstel) op ##UitersteDatumNavordering##. Cm het dossier van uw client(e) (en zijn/haar eventuele
fiscale partner) zonder tijdsdwang op een juiste wijze af te handelen verzoek ik uw cliënt(e) en zijn/haar
eventuele fiscale partner om in te stemmen met een (verdere) verlenging van de termijn voor het
opleggen van navorderingsaanslag(en) 2005 tot I juli 2019.
Ingeval u instemt met de verlenging van de navorderingstermijn verzoek ik u vOOr##Dagf4## de bij
deze brief gevoegde bijiage voor akkoord te (laten) ondertekenen en middels bijgesloten retourenvelop
of via het e-mailadres ##PersoonEmail## aan mu te retourneren.
Geen verlenging termijn boete
Instemming met verlenging van de termijn voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) 2005 ziet
uitsluitend op de belastingheffing. De Belastingdienst kan géén afspraken maken over het verlengen
van de termijn voor het opleggen van een mogelijke vergrijpboete. Dit betekent dat, ingeval de
navorderingsaanslag(en) 2005 wordt vastgesteld met toepassing van deze verlengde termijn, een
mogelijke vergrijpboete voor dat jaar komt te vervallen.

Bezoekadres
In uw ant woord datum en kenmerk van deze brief vermelden

KANTOORBEZOEKSTRAAT##
KANTOORBEZOEKPLAATS

Kenmerk

2

##KANTOOR##i##FISCAALN

Gevolgen geen getekende akkoordverklaring
Indien 1k niet vOOr ##Dagl4## een getekende akkoordverklaring heb ontvangen zal ik genoodzaakt zijn
om aan uw client(e) (en zijn/haar eventuele fiscale partner) op basis van de mu bekende gegevens
navorderingsaanslag(en) 2005 alsmede eventuele vergrijpboeten op te leggen.
Hoogachtend,
namens de inspecteur

##PERSOONBEHANDELAAR##
Bijiage: Akkoordverklaring overschrijding termijn inclusief retourenvelop.

AKKOORDVERKLARING VERLENGING TERMIJN IBIPVV 2005
1.

Akkoordverklaring

Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij akkoord te gaan met een verlenging van de termijn
voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
2005, alsmede voor de termijn voor het afgeven van de eventueel daarbij behorende beschikking(en)
heffingsrente na afloop van de reguliere termijn die geldt voor het opleggen van deze
navorderingsaanslag(en) en beschikking(en).
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2005 van ondergetekende(n) wordt
verlengd tot I juli 2019. Voor zover nodig blijft op deze termijn art. 52a, tweede lid, AWR van
toepassing.
Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij tevens uitdrukkelijk afstand te doen van het recht om
tegen deze na afloop van de reguliere termijn vastgestelde belastingaanslag(en) en beschikking(en) in
bezwaar en beroep te zullen komen voor zover het gaat om het overschrijden van de reguliere termijn.
2.

Ondertekening belastingplichtige

Ondertekening door/namens belastingplichtige
Naam ondertekenaar

Plaats en datum
Handtekening

.

3.

Ondertekening en gegevens fiscale partner

Ondertekening door/namens uw fiscale partner
Naam ondertekenaar

Burgerservicenummer

1

P(aats en datum

Handtekening

Naam: ##VOORLET## ##VOORVOEG## ##NAAM##, BSN/RSIN/Fiscaalnummer: ##FISCAALNR##

##KANTOORNAAM##

>

##KANTOORPOSTSTRAAT## ##KANTOORPOSTPC
##KANTOORPOSTPLAATS##

IPERSOONTEAMNAAM
000rkiesnummer

##VOORLET## ##VOORVOEG## ##NAAM##
##STRAAT## ##HUISNR## ##HUISNRTOE##
##POSTCODE## ##WODNPLAATS##
##LAND##

PERSOONDO0RKIESNR##

Datum

25 april 2019,
Uw kenmerk

Kenmerk

##KANTOOR##/##FISCAALNR##
Betreft

Verlenging termijn opleggen navorderingsaanslag(en) 2006

Geachte ##GESLACHT## ##VOORVOEG## ##NAAM##,
Op ##DatumVragenbrief## en ##DatumVragenbriefRappel## heb 1k u (en uw eventuele fiscale partner)
verzocht om informatie over de aangiften inkomstenbelasting <jaartal> tot en met <jaar> in verband met
het aanhouden van één of meerdere bank- en/of effectenrekeningen in het buitenland. De Belastingdienst
streeft ernaar uw dossier zo spoedig mogelijk af te handelen.
Verlenging navorderingstermijn 2006
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2006 eindigt (inclusief eventueel verleend
uitstel) op 31 december 2018. Cm uw dossier zonder tijdsdwang op een juiste wijze afte handelen
verzoek ik u om in te stemmen met een (verdere) verlenging van de termijn voor het opleggen van
navorderingsaanslag(en) 2006 tot I juli 2019.
Ingeval u instemt met de verlenging van de navorderingstermijn verzoek 1k u vOOr ##Dagl4## de bij
deze brief gevoegde bijiage voor akkoord te (laten) ondertekenen en middels bijgesloten retourenvelop
of via het e-mailadres ##PersoonEmail## aan mij te retourneren.
Geen verlenging termijn boete
Instemming met verlenging van de term ijn voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) 2006 ziet
uitsluitend op de belastingheffing. De Belastingdienst kan geen afspraken maken over het verlengen
van de termijn voor het opleggen van een mogelijke vergrijpboete. Dit betekent dat, ingeval de
navorderingsaanslag(en) 2006 wordt vastgesteld met toepassing van deze verlengde termijn, een
mogelijke vergrijpboete voor dat jaar komt te vervalfen.
Gevolgen geen getekende akkoordverklaring
Indien 1k niet vOOr ##Dagl4## een getekende akkoordverklaring heb ontvangen zal 1k genoodzaakt zijn
om aan u (en uw eventuele fiscale partner) op basis van de mij bekende gegevens
navorderingsaanslag(en) 2006 alsmede eventuele vergtijpboete(n) op te leggen.
Hoogachtend,
namens de inspecteur

##PERSOONBEHANDELAAR##
Bijiage: Akkoordverklaring overschrijding termijn inclusief retourenvelop.

Bezoekadres
In uw ant woord datum en kenmerk van deze brief vermelden

##KANTOORBEZOEKSTRAAT##
#KANTOORBEZOEKPLAATS##

AKKOORDVERKLARING VERLENGING TERMIJN IB!PVV 2006
1.

Akkoordverklaring

Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij akkoord te gaan met een verlenging van de termijn
voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
2006, alsmede voor de termijn voor het afgeven van de eventueel daarbij behorende beschikking(en)
hefflngsrente na afloop van de reguliere termijn die geldt voor het opleggen van deze
navorderingsaanslag(en) en beschikking(en).
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2006 van ondergetekende(n) wordt
verlengd tot I juli 2019. Voor zover nodig blijft op deze termijn art. 52a, tweede lid, AWR van
toepassing.
Ondergetekende(n) verklaart c.q. verklaren hierbij tevens uitdrukkelijk afstand te doen van het techt om
tegen deze na afloop van de reguliere termijn vastgestelde belastingaanslag(en) en beschikking(en) in
bezwaar en beroep te zullen komen voor zover het gaat om het overschrijden van de reguliere termijn.
2.

Ondertekernng belastingplichtige

Ondertekening door/namens belastingplichtige
Naam ondertekenaar

Plaats en datum
Handtekening

3.

Ondertekening en gegevens fiscale partner

Ondertekening door/namens uw fiscale partner
Naam ondertekenaar

Burgerservicenummer

Plaats en datum

Handtekening

Naam: ##VOORLET## ##VDORVOEG## ##NAAM##, BSN/RSIN/Fiscaalnummer: ##FISCAALNR##

##KANTOORNAAM##

>

##KANTOORPOSTSTRAAT## ##KANTO0RPOSTPC
PERS0ONTEAMNAAM

##KANTOORPOSTPLAATS##

Doorkiesnummer

##GE MAC HTIG D EB ED RIJ ES NAAM##
##GEMACHTIGDENAAM##
##GEMACHTIGDESTRAAT##
##GEMACHTIGDEHUISNR##
##GEMACHTIGDEHUISNRTOE##
##GEMACHTIGDEPOSTCODE##
##GEMACHTIGDEWOON PLAATS##
UflPMACMTIflflFi ANfl

:
:

PERS0ONDOORKIESNR

Datum

25 april 2019
Uw kenmerk

Kenmerk

##KANTOOR##/##FISCAALNR##

Betreft

Verlenging termijn opleggen navorderingsaanslag(en) 2006

Geachte heer/mevrouw,
Op ##DatumVragenbrief## en ##DatumVragenbriefRappel## heb 1k verzocht am informatie over de
aangiften inkomstenbelasting <jaartal> tot en met <jaar> van uw cliënt(e) ##VOORLET##
##VOORVOEG## ##NAAM## wonende te ##WOONPLAATS## (en/of zijn/haar eventuele fiscale
partner) in verband met het aanhouden van een of meerdere bank- en/of effectenrekeningen in het
buitenland. De Belastingdienst streeft ernaar uw dossier zo spoedig mogelijk af te handelen.
Verlenging navorderingstermijn 2006
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2006 eindigt (inclusief eventueel verleend
uitstel) op 31 december 2018. Cm het dossier van uw client(e) (en zijn/haar eventuele fiscale partner)
zonder tijdsdwang op een juiste wijze af te handelen verzoek 1k uw client(e) en zijn/haar eventuele
fiscale partner am in te stemmen met een (verdere) verlenging van de termijn voor het opleggen van
navorderingsaanslag(en) 2006 tot 1 juli 2019.
Ingeval u instemt met de verlenging van de navorderingstermijn verzoek ik u vOOr ##Dagl4## de bij
deze brief gevoegde bijiage voor akkoord te (laten) ondertekenen en middels bijgesloten retourenvelop
of via het e-mailadres ##PersoonEmail## aan mij te retourneren.
Geen verlenging termijn boete
Instemming met verlenging van de termijn voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) 2006 ziet
uitsluitend op de belastingheffing. De Belastingdienst kan géén afspraken maken over het verlengen
van de termijn voor het opleggen van een mogeiijke vergrijpboete. Dit betekent dat, ingeval de
navorderingsaanslag(en) 2006 wordt vastgesteld met toepassing van deze verlengde termijn, een
mogelijke vergrijpboete voor dat jaar komt te vervallen.

Bezoekadres
In uw antwoord datum en kenmerk van daze brief vermelden

KANT0ORBEZOEKSTRAAT
##KANTOORBEZOEKPLAATS##

Kenmerk

2

##KANTOOR##i##FISCAALN

Gevolgen geen getekende akkoordverklaring
Indien 1k niet vOOr ##Dagl4## een getekende akkoordverklaring heb ontvangen zal 1k genoodzaakt zijn
om aan uw client(e) (en zijn/haar eventuele fiscale partner) op basis van de mij bekende gegevens
navorderingsaanslag(en) 2006 alsmede eventuele vergrijpboeten op te eggen.
Hoogachtend,
namens de inspecteur

##PERSOONBEHANDELAAR##
Bijiage: Akkoordverklaring overschrijding termijn inclusief retourenvelop.

AKKOORDVERKLARING VERLENGING TERMIJN IBIPVV 2006
1.

Akkoordverklaring

Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij akkoord te gaan met een verlenging van de termijn
voor het opleggen van de navorderingsaanslag(en) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
2006, alsmede voor de termijn voor het afgeven van de eventueel daarbij behorende beschikking(en)
heffingsrente na afloop van de reguliere termijn die geldt voor het opleggen van deze
navorderingsaanslag(en) en beschikking(en).
De termijn voor het opleggen van navorderingsaanslag(en) 2006 van ondergetekende(n) wordt
verlengd tot I juli 2019. Voor zover nodig blijft op deze termijn art. 52a, tweede lid, AWR van
toepassing.
Ondergetekende(n) verklaart c.q. verkiaren hierbij tevens uitdrukkelijk afstand te doen van het recht om
tegen deze na afloop van de reguliere termijn vastgestelde belastingaanslag(en) en beschikking(en) in
bezwaar en beroep te zullen komen voor zover het gaat am het overschrijden van de reguliere termijn.
2.

Ondertekening belastingplichtige

Ondertekening door/namens belastingplichtige
Naam ondertekenaar

Plaats en datum
___

Handtekening

3.

Ondertekening en gegevens fiscale partner

Ondertekening door/namens uw fiscale partner
....—

Naam ondertekenaar

Burgerservicenummer

Plaats en datum

ZEZZ.Zi

Handtekening

Naam: ##VOORLET## ##VOORVOEG## ##NAAM##, BSN/RSIN/Fiscaalnummer: ##FISCAALNR##

