Taal: Nederlands

Melding

Vrijwillige verbetering
Waarom dit formulier?
Geldt voor u het volgende?
– U hebt de afgelopen jaren niet uw (volledige) inkomsten of
vermogen aangegeven.
– U hebt de afgelopen jaren een erfenis of schenking niet
aangegeven.
– Het bedrijf waar u de vertegenwoordiger van bent, heeft de
afgelopen jaren niet (volledig) de behaalde omzet aangegeven.
Met dit formulier meldt u dat u deze inkomsten, bezittingen en
schulden, erfenissen of schenkingen alsnog vrijwillig wilt aangeven.
U kunt dan gebruikmaken van de zogenoemde inkeerregeling.

1

Achter dit formulier vindt u een toelichting. Daarin leest u hoe u het
formulier invult. Ook leggen wij daar uit wat wij bedoelen met
bepaalde begrippen.
Meer informatie
Hebt u vragen over uw vrijwillige verbetering? Kijk dan op
www.belastingdienst.nl. Wilt u liever iemand spreken? Om u beter
van dienst te kunnen zijn, hebben wij een speciale inkeerlijn geopend:
088 - 153 25 02. Vanuit het buitenland: +31 88 153 25 02. Bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Melding vrijwillige verbetering
Met dit formulier meld ik dat ik gebruik wil maken van de zogenoemde inkeerregeling. Daarom ga ik volledige openheid geven over de
niet eerder aangegeven inkomsten, bezittingen en schulden, erfenissen of schenkingen. Dit doe ik ook namens mijn minderjarige kinderen.
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Gegevens als deze melding voor uzelf is

2a

Gegevens van uzelf
Naam en voorletters
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer

2b

Gegevens van uw fiscale partner
Naam en voorletters
Burgerservicenummer
Adres

IB 015 - 1Z*12FOL 

Land
Telefoonnummer

*010151201*
0 1 0 1 5 1 2 0 1

01 015 12 01

Postcode en woonplaats

02 van 05
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Gegevens als deze melding voor uzelf is (vervolg)

2c

Gegevens van uw gemachtigde
Hebt u een gemachtigde? Vul dan hier de gegevens van uw gemachtigde in.
Kantoornaam
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer

3

Gegevens als deze melding wordt gebruikt voor een rechtspersoon

3a

Gegevens van de rechtspersoon
Naam rechtspersoon
RSIN/Fiscaal nummer
Adres
Postcode en vestigingsplaats
Land
Naam vertegenwoordiger
Functie vertegenwoordiger
Telefoonnummer
Gegevens van de gemachtigde
Heeft de rechtspersoon een gemachtigde? Vul dan hier de gegevens van deze gemachtigde in.
Kantoornaam
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer

01 015 12 02

3b

*010151202*
0 1 0 1 5 1 2 0 2

03 van 05

4

Niet eerder aangegeven inkomsten, vermogens, erfenissen of schenkingen

4a

Geef hiernaast aan wat u
alsnog wilt aangeven. Kruis aan
wat van toepassing is. U kunt meer
dan 1 vakje aankruisen.

4b

Hebt u in de tabel bij vraag 4a het vakje ‘anders’ aangekruist? Leg dan hieronder uit waar het om gaat. Hebt u (ook) andere vakjes aangekruist?
Geef dan hieronder een korte toelichting op die inkomsten of bezittingen. Bijvoorbeeld rekeningnummers, bedragen of een omschrijving van
de onroerende zaak.

5

Inkomsten uit arbeid
Winst uit onderneming
Inkomsten uit uitkeringen of pensioenen
Andere inkomsten, bijvoorbeeld dividend of royalties
Onroerende zaken
Geld op bankrekeningen
Waardepapieren, zoals aandelen of beleggingen
Rechten op octrooien, royalties en dergelijke
Afgezonderd particulier vermogen, zoals trusts
Andere bezittingen, bijvoorbeeld een goudvoorraad, een verzameling of contant geld
Ontvangen erfenis
Ontvangen schenking
Anders

Ondertekening van u en uw eventuele fiscale partner
Plaats
Datum

–

–

–

–

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

Ondertekening namens rechtspersoon
Plaats
Datum
Handtekening
Schrijf binnen het vak.

Formulier invullen en opsturen
Controleer of u het formulier volledig hebt ingevuld en stuur het naar:
Belastingdienst/Kantoor Breda, Team 24, Postbus 90121, 4800 RA Breda
Na ontvangst van dit formulier sturen wij u een brief waarin we om meer informatie vragen.

*010151203*
0 1 0 1 5 1 2 0 3

01 015 12 03

6
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Toelichting
Algemeen
U wilt gebruikmaken van de inkeerregeling voor binnenlandse en
buitenlandse inkomsten of vermogens, omdat:
– u in de afgelopen jaren niet uw (volledige) inkomen of vermogen
hebt aangegeven
– u in de afgelopen jaren een ontvangen erfenis of schenking niet
(volledig) hebt aangegeven
– de rechtspersoon, eenmanszaak of VOF waarvoor u deze verklaring
invult, in de afgelopen jaren niet de volledige omzet heeft
aangegeven
Het kan zijn dat u bepaalde inkomsten of vermogens niet eerder hebt
aangegeven, omdat u niet wist dat u ze had.
Rechtspersoon
Met een rechtspersoon bedoelen we bedrijfsvormen zoals een BV, NV,
een stichting of een vereniging. Dit kan een bedrijf, een instelling of
een organisatie zijn.
Wat moet u in Nederland aangeven?
Woont u in Nederland? Dan moet u al uw inkomsten en al uw
vermogens aangeven. Het maakt niet uit of u deze inkomsten en
vermogens in Nederland hebt of in een ander land. Krijgt u een
erfenis of schenking? Dan moet u misschien aangifte erfbelasting of
schenkbelasting doen.
Woont u niet in Nederland? Dan betaalt u belasting over uw
inkomsten uit Nederland en het vermogen dat u in Nederland hebt.
Krijgt u een erfenis of schenking? Dan moet u misschien aangifte
erfbelasting of schenkbelasting doen.
Inkomsten
Alles wat u verdient met werken, bijvoorbeeld uw loon of winst.
Maar ook een uitkering die u krijgt, hoort bij uw inkomsten.
Vermogen
Het totaal van uw bezittingen min uw schulden. Bij uw vermogen
horen bijvoorbeeld het saldo op bankrekeningen, spaarrekeningen,
deposito’s en andere spaarvormen, effecten, een tweede woning of
contanten. Hebt u één of meer minderjarige kinderen of een fiscale
partner? Vul dan ook de bezittingen en schulden van uw kind(eren)
en uw fiscale partner in

Erfenis
Alle bezittingen en schulden die iemand achterlaat bij zijn overlijden.
U kunt geld en goederen hebben ontvangen omdat de overledene
dat heeft geregeld in zijn testament of omdat u daar recht op had
volgens de wettelijke erfverdeling.
Schenking
U krijgt een schenking als u iets ontvangt waardoor u rijker wordt
en de schenker armer. Een schenking bestaat meestal uit geld of
goederen. Maar u kunt ook op andere manieren een schenking
hebben ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer u een woning koopt voor
een prijs onder de marktwaarde. Het verschil tussen de marktwaarde
en de lagere koopprijs is dan de schenking.
Voorwaarden inkeerregeling
U kunt gebruikmaken van de inkeerregeling totdat u weet (of
redelijkerwijs kunt vermoeden) dat de Belastingdienst informatie
heeft of zal krijgen over inkomsten, vermogens, erfenissen of
schenkingen die u niet of niet volledig hebt aangegeven. U moet
volledige openheid van zaken geven. Dat betekent dat alle gegevens
die u ons geeft, juist en volledig zijn. U mag dus ook niet nog iets
verzwijgen.
Gevolgen inkeerregeling
Als u inkeert, dan beoordelen wij welke belastingen u had moeten
betalen. U kunt aanslagen inkomstenbelasting/premie volks
verzekeringen krijgen, maar ook aanslagen inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet, erfbelasting, schenkbelasting of
dividendbelasting. Verder kunnen inkomensafhankelijke regelingen,
zoals toeslagen, worden aangepast. Keert u in namens een rechts
persoon, een eenmanszaak of een VOF? Dan kan deze bijvoorbeeld
aanslagen vennootschapsbelasting of omzetbelasting krijgen.
Meer informatie
Hebt u nog vragen over de inkeerregeling, erfenissen of schenkingen?
Kijk daarvoor op www.belastingdienst.nl.

Toelichting bij de vragen
1 Melding vrijwillige verbetering
Als u uw handtekening onder aan het formulier zet, dan geeft deze
verklaring aan waar u voor tekent.
2b Gegevens van uw fiscale partner
Hebt u een fiscale partner? Vul de gegevens van uw fiscale partner
alleen in als door uw vrijwillige verbetering ook uw fiscale partner een
nieuwe aanslag kan krijgen, of een correctie op een oude aanslag. Dat
is altijd zo als u vermogens, erfenissen of schenkingen niet eerder
hebt aangegeven. Ook uw partner moet dan deze melding
ondertekenen.

2c Gegevens van uw gemachtigde
Krijgt u hulp van een adviseur of een intermediair? En is deze adviseur
of intermediair gemachtigd om namens u contact op te nemen met
ons? Vul dan hier zijn gegevens in. Wij kunnen u later vragen om de
volmacht van uw adviseur of intermediair op te sturen.
U moet dit formulier wel zelf ondertekenen.
3	Gegevens als deze melding wordt gebruikt voor een
rechtspersoon
U vult deze vraag alleen in als u gebruikmaakt van de inkeerregeling
namens een rechtspersoon.
RSIN/fiscaal nummer
Het nummer waaronder de rechtspersoon bij de Belastingdienst
bekend is.
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Toelichting bij de vragen (vervolg)
3a Gegevens van de rechtspersoon
Vult u namens een rechtspersoon dit formulier in? Dan moet u
tekeningsbevoegd zijn. Wij kunnen u later vragen om de
bewijsstukken daarvan op te sturen. Bijvoorbeeld uw vermelding in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
3b Gegevens van de gemachtigde
Krijgt u hulp van een adviseur of een intermediair? En is deze adviseur
of intermediair gemachtigd om namens u contact op te nemen met
ons? Vul dan hier zijn gegevens in. Wij kunnen u later vragen om de
volmacht van uw adviseur of intermediair op te sturen.
U moet dit formulier wel zelf ondertekenen.
4	Niet eerder aangegeven inkomsten, vermogens, erfenissen
of schenkingen
Inkomsten uit arbeid
Alle inkomsten waarbij u zelf werkt. Bijvoorbeeld loon. Maar ook
vergoedingen voor losse klussen, zoals een optreden als gastspreker.
Winst uit onderneming
Inkomsten die u hebt omdat u zelf een bedrijf hebt of ondernemer
bent.
Inkomsten uit uitkeringen of pensioenen
Bijvoorbeeld een lijfrente-uitkering, alimentatie, een
weduwenuitkering of een ziekte-uitkering.

Andere inkomsten
Bijvoorbeeld dividend uit aandelen van een belegging of dividend
over de aandelen van uw bv.
Onroerende zaken
Bijvoorbeeld vakantiehuizen, woningen of appartementen. Het
maakt niet uit of u deze onroerende verhuurt of dat u er alleen zelf
gebruik van maakt.
Geld op een bankrekening
Bijvoorbeeld spaarrekeningen, maar ook een lopende rekening.
Trust- of een afgezonderd particulier vermogen
Bijvoorbeeld Antilliaanse Stichtingen Particulier Fonds (SPF), een
Stiftung of Private Foundations, Anstalts of Genossenschaften.
5 Ondertekening van u en uw eventuele fiscale partner
Hebt u een fiscale partner? En kan die door uw vrijwillige verbetering
een nieuwe aanslag kan krijgen, of een correctie op een oude aanslag?
Dan moet uw fiscale partner dit formulier ook ondertekenen. Zie ook
de toelichting bij vraag 2b.
6 Ondertekening namens rechtspersoon
Hier tekent degene die bevoegd is om namens de rechtspersoon te
ondertekenen.

