Belastingdienst

Verzoek

Vooroverleg
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u om vooroverleg met de Belastingdienst
over hoe het recht in een specifiek geval toegepast moet worden.
Dit overleg kan leiden tot een standpuntbepaling van de
Belastingdienst of een vaststellingsovereenkomst.
Vul het formulier juist en volledig in. Een onvolledig ingevuld
formulier kan leiden tot vertraging, of afwijzing van uw verzoek.
U krijgt dan bericht van ons.
E-mailadres
Vult u een e-mailadres in? Dan nemen we via dat adres contact
met u op. We kunnen dan afspreken hoe we over uw verzoek
communiceren.
Bijlagen
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg ruimte? Ga dan verder op
een bijlage. Zet op elke bijlage duidelijk uw naam en handtekening.
Opsturen
Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar
uw belastingkantoor.

Behandeling van uw aanvraag
Geef ons voldoende informatie over feiten en omstandigheden,
fiscale gevolgen én uw eigen standpunt. Alleen dan kunnen we
u voldoende zekerheid geven over de toepassing van het recht.
Blijkt dat u feiten en omstandigheden niet juist, of onvolledig hebt
weergegeven? Dan zijn we niet gebonden aan ons standpunt.
We nemen geen verzoeken in behandeling waarbij:
–	de toepassing van het recht rechtstreeks voortkomt uit
openbare bronnen
–	sprake is van fiscale grensverkenning of strijd met ‘goede trouw’
–	het verzoek een verzoek om belastingadvies wordt
Een voorbeeld van een verzoek om advies is als u bijvoorbeeld
voor verschillende situaties een standpuntbepaling vraagt.
We streven ernaar uw verzoek om vooroverleg binnen 8 weken
te behandelen. We kunnen die termijn verlengen, of in het geval van
‘horizontaal toezicht’ verkorten. Dat hoort u dan van ons.
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl
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Gegevens van de belastingplichtige
Naam
BSN/RSIN						
Telefoonnummer				
E-mailadres
Belastingsoort

10 110 06 01

AL 110 - 1Z*6FOL 

Aangiftejaar					

*101100601*
1 0 1 1 0 0 6 0 1

02 van 03
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Gegevens van de gemachtigde
Vult u dit verzoek in namens iemand anders? Vul dan hier uw gegevens in.
Naam
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging					
Postcode en plaats				




Beconnummer					
Naam indiener
Telefoonnummer				
E-mailadres
3

Uw verzoek
Voor welke situatie vraagt
u vooroverleg?
Licht zo goed mogelijk toe
waarom volgens u vooroverleg
nodig is. Waaraan twijfelt u?

3b

Beschrijf alle relevante
feiten en omstandigheden

10 110 06 02

3a

*101100602*
1 0 1 1 0 0 6 0 2

03 van 03

Uw verzoek (vervolg)

3c

Beschrijf de fiscale gevolgen
van uw toekomstige
handelingen
Geef een zo goed mogelijke
analyse van het toepasselijke
recht voor de door u beschreven
casus.

3d

Wat is uw standpunt?
Omschrijf uw standpunt,
zienswijze of conclusie over de
fiscale gevolgen van de door
u beschreven casus..

3e

Opmerkingen
Als u nog opmerkingen hebt,
kunt u die hier plaatsen.
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Ondertekening
Naam
Plaats
Handtekening 																			Datum		
Schrijf binnen het vak.
								

*101100603*
1 0 1 1 0 0 6 0 3

–

–
10 110 06 03
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