Machtigingen invullen aangifte inkomstenbelasting 2015
SBB Zorginstellingen verzorgt de aangiften inkomstenbelastingen voor haar
cliënten. Zoals wij in onze brief al hebben aangegeven, hebben wij daarvoor dit
jaar een aantal machtigingen nodig. Het gaat om de volgende machtigingen:




VIA machtiging;
SBA machtiging 2015; en
SBA machtiging 2016.

Met behulp van de VIA machtiging maken wij gebruik van de Vooraf Ingevulde
Aangifte. Hiermee worden de gegevens zoals loon, uitkering en banksaldi alvast
ingevuld door de belastingdienst. De SBA machtiging is nodig voor de
communicatie met de belastingdienst over de aanslagen inkomstenbelasting.
Per aangevraagde machtiging verstuurt de belastingdienst een aparte brief. In
deze brief geeft de belastingdienst meer informatie over de machtigingen.
Achter iedere brief van de Belastingdienst zit een formulier. Dit formulier is
belangrijk. Hiermee verleent u toestemming voor de machtiging en kunt u de
machtiging in de toekomst weer intrekken.
Wat moet u doen?
Indien u wilt dat SBB Zorginstellingen de aangifte verzorgd, verzoeken wij u het
volgende te doen:



Het Formulier ‘Registratie machtiging Intermediair goedkeuren’ naar
ons terug sturen.
De andere twee formulieren te bewaren in uw administratie.

Hieronder vindt u een voorbeeld en uitleg van het formulier voor de VIA
machtiging.
Als u dit formulier niet naar ons toestuurt, kunnen wij geen aangifte doen en
moet u dus zelf voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 zorgen.

Let op:
Als u wilt dat SBB de aangifte verzorgd alleen onderstaand Formulier
‘Registratie machtiging Intermediair goedkeuren’ naar ons terug sturen.
De 2 andere formulieren niet!

Formulier Registratie machtiging intermediair goedkeuren
Dit is het formulier waarmee de machtiging voor de VIA wordt verkregen. Hier vindt u
een voorbeeld van deze machtiging, met daarbij een uitleg van een aantal belangrijke
gegevens.

Met deze code halen wij de Vooraf
Ingevulde Aangifte op bij de
belastingdienst.

Tot deze datum is de
activeringscode geldig.

Dit is ook de
activeringscode, alleen
dan in de vorm van een
QR code.

