GESPECIFICEERDE VERKLARING VRIJWILLIGE VERBETERING
Meer informatie
Met deze verklaring geeft u alsnog inkomsten,
vermogens, erfenissen of schenkingen aan die
u in de afgelopen jaren niet (of niet volledig) hebt
aangegeven.
Achter deze verklaring vindt u een toelichting.
Daarin staat informatie die u nodig hebt om de
verklaring juist in te vullen. Lees daarom eerst de
toelichting.
1.

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.

Inkomsten

1a. Vul in de tabel hieronder de verschillende soorten inkomsten in die u niet eerder hebt aangegeven.
Omschrijving soort inkomsten
Toelichting
Land
1
2
3
Hebt u meer dan drie soorten inkomsten niet eerder aangegeven? Kruis dan het vakje hieronder aan.
Vermeld de andere soorten inkomsten op een apart vel papier. Doe dat op dezelfde manier als in de tabel
bij vraag 1a.

1b. Vul in de tabel hieronder per jaar de waarde in euro’s in van iedere soort inkomsten uit vraag 1a. Reken
daarna de totale waarde uit van al uw inkomsten in dat jaar. Is op deze inkomsten al belasting ingehouden?
Geef dan het bedrag van de ingehouden belasting aan.
Jaren
Soort inkomsten Soort inkomsten Soort inkomsten Totale inkomsten
Ingehouden of
1
2
3
per jaar
betaalde
belasting
2001
€
€
€
€
€
2002

€

€

€

€

€

2003

€

€

€

€

€

2004

€

€

€

€

€

2005

€

€

€

€

€

2006

€

€

€

€

€

2007

€

€

€

€

€

2008

€

€

€

€

€

2009

€

€

€

€

€

2010

€

€

€

€

€

2011

€

€

€

€

€

2012

€

€

€

€

€

2013

€

€

€

€

€

Naam:

BSN/RSIN/Fiscaal nummer:

1

Hebt u meer dan drie soorten inkomsten niet eerder aangegeven? Kruis dan het vakje hieronder aan.
Vermeld de waarde van de andere soorten inkomsten op een apart vel papier. Doe dat op dezelfde manier
als in de tabel bij vraag 1b.

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.
1c. Wat hebt u gedaan met de inkomsten uit vraag 1b?

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.
2.

Erfenissen

2a. Vul in de tabel hieronder de erfenis(sen) in die u niet eerder hebt aangegeven. Hebt u een fiscale
partner? Vul dan ook de erfenis(sen) in die uw fiscale partner nog niet heeft aangegeven.
Naam overledene en adres
Nationaliteit
Uw relatie tot
Datum
Waarde
ten tijde van overlijden
overledene
overledene
overlijden
erfenis
1
€
2

€

3

€

Hebt u meer dan drie erfenissen niet aangegeven? Kruis dan het vakje hieronder aan. Vermeld de andere
erfenissen op een apart vel papier. Doe dat op dezelfde manier als in de tabel bij vraag 2a. Denk ook aan
erfenissen die uw fiscale partner nog niet heeft aangegeven.

2b. Geef per erfenis aan wat u hebt geërfd.

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.

Naam:

BSN/RSIN/Fiscaal nummer:

2

2c. Wat hebt u gedaan met de erfenissen uit vraag 2a?

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.
3.

Schenkingen

3a. Vul in de tabel hieronder de schenking(en) in die u niet eerder hebt aangegeven. Hebt u een fiscale
partner? Vul dan ook de schenking(en) in die uw fiscale partner nog niet heeft aangegeven.
Naam, adres en woonplaats
Nationaliteit
Uw relatie tot
Datum
Waarde
schenker
schenker
schenker
schenking
schenking
1
€
2

€

3

€

Hebt u meer dan drie schenkingen niet aangegeven? Kruis dan het vakje hieronder aan. Vermeld de
andere schenkingen op een apart vel papier. Doe dat op dezelfde manier als in de tabel bij vraag 3a. Denk
ook aan schenkingen die uw fiscale partner nog niet heeft aangegeven.

3b. Geef een omschrijving van wat u door de schenking(en) hebt gekregen.

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.
3c. Wat hebt u gedaan met de schenkingen uit vraag 3a?

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.

Naam:

BSN/RSIN/Fiscaal nummer:
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4.

Vermogen

4a. Vul in de tabel hieronder de verschillende bezittingen en schulden in die u niet eerder hebt aangegeven.
Het totaal van uw bezittingen min uw schulden is uw vermogen. Hebt u een fiscale partner? Vul dan ook de
bezittingen en schulden in die uw fiscale partner nog niet heeft aangegeven.
Omschrijving bezitting of schuld Toelichting
Land
1
2
3
4
Hebt u meer dan vier bezittingen of schulden niet aangegeven? Kruis dan het vakje hieronder aan. Vermeld
de andere bezittingen en schulden op een apart vel papier. Doe dat op dezelfde manier als in de tabel bij
vraag 4a. Hebt u een fiscale partner? Denk dan ook aan bezittingen en schulden die uw fiscale partner nog
niet heeft aangegeven.

4b. Geef in de tabel hieronder voor iedere bezitting en schuld uit vraag 4a aan wat de waarde was op
1 januari van elk jaar. Bij een schuld zet u een minteken. Reken daarna de totale waarde uit van al uw
bezittingen en schulden in dat jaar. Is op deze bezittingen en schulden al belasting ingehouden of is er al
belasting over betaald? Geef dan het bedrag van de ingehouden of betaalde belasting aan.
Bezitting of
Bezitting of
Bezitting of
Bezitting of
Totaal
Betaalde of
schuld
schuld
schuld
schuld
vermogen
ingehouden
1
2
3
4
op 1 januari
belasting
2001
€
€
€
€
€
€
2002

€

€
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€

€
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€

€

€

€
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€

€

€

€

€

€
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€

€

€

€

€
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€

€

€

€
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€
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€

€

€

€

€
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€

€

€

€

€

€
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€

€

€
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€

€
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€

€

€

€

€

€

Hebt u meer dan vier bezittingen en schulden niet eerder aangegeven? Kruis dan het vakje hieronder aan.
Vermeld de waarde van de andere bezittingen en schulden op een apart vel papier. Doe dat op dezelfde
manier als in de tabel bij vraag 4b. Hebt u een fiscale partner? Denk dan ook aan bezittingen en schulden
die uw fiscale partner nog niet heeft aangegeven.

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.

Naam:

BSN/RSIN/Fiscaal nummer:
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4c. Geef voor iedere bezitting uit vraag 4b aan hoe en wanneer u er eigenaar van bent geworden. Geef
voor iedere schuld uit vraag 4b aan hoe en wanneer deze schuld is ontstaan.

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.
4d. Geef aan wat u hebt gedaan met de bezittingen en schulden uit vraag 4b. Denk hierbij ook aan
schenkingen die u hebt gedaan. Hebt u een fiscale partner? Geef dan aan wat deze heeft gedaan met de
bezittingen en schulden uit vraag 4b.

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.
5.

Overige opmerkingen

Hebt u verder nog informatie die van belang kan zijn voor een juiste behandeling van uw vrijwillige
verbetering of voor een juiste berekening van de belasting die u nog niet hebt betaald? Die kunt u hieronder
opschrijven.
Hebt u nog vragen over uw vrijwillige verbetering? Ook die kunt u hieronder opschrijven. Of neem contact
op met de inkeerlijn.

Naam:

BSN/RSIN/Fiscaal nummer:
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6.

Contactgegevens

Wij willen u helpen uw vrijwillige verbetering zo snel mogelijk af te handelen. Daarom vragen wij u om
hieronder ook een e-mail adres van uzelf of uw gemachtigde in te vullen. Als u dat doet, geeft u uitdrukkelijk
toestemming aan een medewerker van de Belastingdienst om via e-mail contact met u op te nemen over
uw vrijwillige verbetering. De Belastingdienst zal u geen e-mails sturen over andere onderwerpen.
Naam contactpersoon
Naam e-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
7.

Ondertekening

7a. Ondertekening door uzelf
Naam ondertekenaar
Plaats en datum
Handtekening

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.
7b. Ondertekening en gegevens van uw fiscale partner
Naam ondertekenaar
Burgerservicenummer
Plaats en datum
Handtekening

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.
7c. Ondertekening namens rechtspersoon
Naam ondertekenaar
Plaats en datum
Handtekening

Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen.
Formulier invullen en opsturen
Controleer of u het formulier volledig hebt ingevuld en stuur het inclusief bijlagen naar:
Belastingdienst/Kantoor Breda, Team 24, Postbus 90121, 4800 RA Breda

Naam:

BSN/RSIN/Fiscaal nummer:
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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
Door deze verklaring in te vullen geeft u eerder niet (volledig) aangegeven inkomsten, vermogens,
erfenissen of schenkingen alsnog aan. Hebt u een fiscale partner? Vul dan bij de vragen over erfenissen,
schenkingen en vermogens ook niet eerder aangegeven erfenissen, schenkingen en vermogens van uw
fiscale partner in. Vult u deze verklaring in voor een ander persoon, rechtspersoon, eenmanszaak of VOF?
Als in de vragen ‘u’ staat, lees dan ‘de persoon, rechtspersoon, eenmanszaak of VOF voor wie of waarvoor
u deze verklaring invult’.
Misschien zijn sommige vragen voor u niet van toepassing. In dat geval kunt u deze vragen overslaan.
Hebt u bepaalde gegevens al eerder aan ons doorgegeven? Dan hoeft u dat nu niet opnieuw te doen.
Bedragen mag u in uw voordeel afronden op hele euro’s.
Voorwaarden inkeerregeling
Inkeer is mogelijk 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 volksverzekeringen krijgen, maar ook aanslagen inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet, erfbelasting, schenkbelasting of dividendbelasting. Verder kunnen
inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen, worden aangepast. Keert u in namens een
rechtspersoon, een eenmanszaak of een VOF? Dan kan deze rechtspersoon bijvoorbeeld aanslagen
vennootschapsbelasting of omzetbelasting krijgen.
Toelichting bij de vragen
Vraag 1 Inkomsten
Bij deze vraag geeft u inkomsten aan die u niet eerder hebt aangegeven. Onder inkomsten valt alles wat u
verdient met werken, bijvoorbeeld uw loon of winst. Ook een uitkering die u krijgt, hoort bij uw inkomsten.
Vraag 1a
In de tabel bij vraag 1a vult u de verschillende soorten inkomsten in die u niet eerder hebt aangegeven. Vul
hier geen bezittingen of schulden in, zoals bankrekeningen. Deze vult u in bij vraag 4.
Voorbeelden van soorten inkomsten:
 inkomsten uit arbeid (alle inkomsten waarbij u zelf werkt), zoals:
- loon
- vergoedingen voor losse klussen, bijvoorbeeld een optreden als gastspreker
 winst uit onderneming, zoals:
- niet verantwoorde omzet
- ontvangen dividend uit (buitenlandse) deelnemingen
- ontvangen rente- of royaltyvergoedingen die toerekenbaar zijn aan de onderneming
 inkomsten uit uitkeringen of pensioenen, zoals:
- een lijfrente-uitkering
- alimentatie
- een weduwenuitkering
- een ziekte-uitkering

Toelichting (vervolg 1)


andere inkomsten, zoals:
- inkomsten uit onroerende zaken
- ontvangen dividenden en royalty’s
- inkomsten uit een trust of afgezonderd particulier vermogen (APV)

Voorbeeld hoe u de tabel bij vraag 1a invult:
Omschrijving soort inkomsten
Toelichting
1 Pensioen
Pensioenfonds X, straatnaam, naam vestigingsplaats
1/3 aandeel in VOF X, straatnaam, naam
2 Winst uit onderneming
vestigingsplaats
3

Land
Duitsland
Nederland

Vraag 1b
In de tabel bij vraag 1b vult u per jaar de waarde in euro’s in van iedere soort inkomsten die u bij vraag 1a
hebt aangegeven
Voorbeeld hoe u de tabel bij vraag 1a invult:
Jaren
Soort inkomsten Soort inkomsten
1
2
Pensioen
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag

Winst uit
onderneming
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag

Soort inkomsten
3

Totale inkomsten
per jaar

Ingehouden of
betaalde
belasting

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag

€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag
€ bedrag

-

Bewijsstukken meesturen
Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt welke inkomsten u had en in welke periode. Als u wilt, kunt u nog
een korte toelichting geven op de verschillende soorten inkomsten.
Hieronder ziet u voorbeelden van bewijsstukken die horen bij bepaalde soorten inkomsten:
 inkomsten uit arbeid:
- jaaropgaven
- betalingsbewijzen
- schriftelijke overeenkomsten waaruit uw arbeidsverhouding blijkt
 winst uit onderneming:
- een gecorrigeerde winst- en verliesrekening
- een gecorrigeerde vermogensopstelling
- dividendnota’s
 inkomsten uit uitkeringen of pensioenen:
- jaaropgaven van pensioenfondsen
- alimentatie-overeenkomsten
- polissen van levensverzekeringmaatschappijen
- lijfrenteovereenkomsten
 andere inkomsten:
- dividendnota’s
- trustaktes

Toelichting (vervolg 2)
Ingehouden of betaalde belasting
Is in Nederland of een ander land al belasting ingehouden op deze inkomsten? Of is er al belasting over
betaald? Stuur dan afschriften mee.
Vraag 1c
Bij vraag 1c vult u in wat u hebt gedaan met de inkomsten die u hebt aangeven in vraag 1b. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan:
 storten op andere bank- of beleggingsrekeningen
 schulden aflossen
 auto’s kopen
 onroerende zaken kopen
 verbouwen van woningen
 schenken aan kinderen
 schenken aan goede doelen
Bewijsstukken meesturen
Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt wat u hebt gedaan met deze inkomsten. Bijvoorbeeld:
 bankafschriften
 rekeningen
 schenkingsakte
Vraag 2 Erfenissen
Bij deze vraag geeft u erfenissen aan die u niet eerder hebt aangegeven. Een erfenis bestaat uit 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.
Meer informatie over erfbelasting en vrijstellingen en vindt u op www.belastingdienst.nl/erfbelasting.
Vraag 2a
In de tabel bij vraag 2a vult u de erfenis(sen) in die u niet eerder hebt aangegeven. Hebt u een fiscale
partner? Vul dan ook de erfenis(sen) in die deze nog niet heeft aangegeven.
Uw relatie tot de overledene is van belang voor de hoogte van eventuele vrijstellingen. Bent u bijvoorbeeld
een zoon van de overledene? Vul dan ‘zoon’ in bij ‘Uw relatie tot overledene’.
Bewijsstukken meesturen
Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt wat u hebt geërfd en wat de waarde daarvan was. Bijvoorbeeld:
 een bankafschrift met het saldo van een bank- of beleggingsrekening op overlijdensdatum
 hebt u het testament van de overledene? Stuur ons dan alstublieft een kopie.
Vraag 2b
Bij vraag 2b geeft u voor iedere erfenis uit vraag 2a een omschrijving van wat u hebt geërfd.
Vraag 2c
Bij vraag 2c geeft u voor iedere erfenis uit vraag 2a aan wat u ermee hebt gedaan. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan:
 storten op andere bank- of beleggingsrekeningen
 schulden aflossen
 auto’s kopen
 onroerende zaken kopen
 verbouwen van woningen
 schenken aan kinderen
 schenken aan goede doelen

Toelichting (vervolg 3)
Bewijsstukken meesturen
Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt wat u hebt gedaan met deze erfenissen. Bijvoorbeeld:
 bankafschriften
 rekeningen
 schenkingsakte
Vraag 3 Schenkingen
Bij deze vraag geeft u schenkingen aan die u niet eerder hebt aangegeven. 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.
Vraag 3a
In de tabel bij vraag 2a vult u de schenking(en) in die u niet eerder hebt aangegeven. Hebt u een fiscale
partner? Vul dan ook de schenking(en) in die deze nog niet heeft aangegeven.
Uw relatie tot de schenker is van belang voor de hoogte van eventuele vrijstellingen. Bent u bijvoorbeeld
een zoon van de schenker? Vul dan ‘zoon’ in bij ‘Uw relatie tot schenker’.
Bewijsstukken meesturen
Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt wat u door de schenking hebt gekregen en wat de waarde daarvan
was.
Vraag 3b
Bij vraag 3b geeft u voor iedere schenking uit vraag 3a een omschrijving van wat u door de schenking hebt
gekregen.
Vraag 3c
Bij vraag 3c geeft u voor iedere schenking uit vraag 3a aan wat u ermee hebt gedaan. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan:
 storten op andere bank- of beleggingsrekeningen
 schulden aflossen
 auto’s kopen
 onroerende zaken kopen
 verbouwen van woningen
 schenken aan kinderen
 schenken aan goede doelen
Bewijsstukken meesturen
Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt wat u hebt gedaan met deze schenkingen. Bijvoorbeeld:
 bankafschriften
 rekeningen
 schenkingsakte
Vraag 4 Vermogen
Bij deze vraag geeft u vermogen aan dat u niet eerder hebt aangegeven. Uw vermogen is het totaal van uw
bezittingen min uw schulden.
Vraag 4a
Bij vraag 4a vult u de bezittingen en schulden in die u niet eerder hebt aangegeven. Hebt u een fiscale
partner? Vul dan ook de bezittingen en schulden in die deze nog niet heeft aangegeven.

Toelichting (vervolg 4)
Voorbeelden bezittingen en schulden:
 bank- en beleggingsrekeningen, zoals.
- lopende rekeningen
- deposito’s
- effecten
- andere spaar- of beleggingsvormen
 onroerende zaken, zoals:
- vakantiehuizen
- woningen
- appartementen
(Het maakt niet uit of u deze onroerende zaken verhuurt of dat u er alleen zelf gebruik van maakt)
 trust of een afgezonderd particulier vermogen, zoals:
- een Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF)
- een Stiftung of Private Foundation
- een Anstalt of een Genossenschaft
 andere bezittingen, zoals:
- rechten op octrooien
- baar goud
- verzamelingen
- contant geld
Voorbeeld hoe u tabel 4a invult:
Omschrijving bezitting of
schuld
1 Bankrekening
2 Vakantiewoning
3 Schuld A-bank
4

Toelichting

Land

Naam-bank, rekeningnummer: 123456789
Straatnaam, naam stad
Leningovereenkomst tbv straatnaam, naam stad C

Zwitserland
België
België

Vraag 4b
In de tabel bij vraag 4b vult u voor iedere bezitting en schuld uit vraag 4a aan wat de waarde was op 1
januari van elk jaar.
Bewijsstukken meesturen
Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt hoe de waarde van de bezittingen en schulden uit vraag 4a groter of
kleiner is geworden. Als u wilt, kunt u nog een korte toelichting geven op de verschillende bezittingen en
schulden.
Hieronder ziet u voorbeelden van bewijsstukken die horen bij bepaalde bezittingen en schulden:
 bank- en beleggingsrekeningen:
 - een afschrift van het openingsformulier van elke (bank)rekening
Deze informatie hoort bij de zogenaamde historische informatie bij de bank. U kunt deze informatie
steeds opvragen bij de bank, ook voor rekeningen die langer dan 10 jaar lopen.
 - de afschriften (jaaroverzichten), zo mogelijk van de financiële instellingen of vermogensbeheerders,
van de banktegoeden, beleggingen en dergelijke op 1 januari van ieder jaar vanaf het jaar 2001
 - alle bankafschriften
 spaar- en verzekeringsproducten:
- verzekeringspolissen
- jaaroverzichten
- stortingsbewijzen
 onroerende zaken:
- de koop- en verkoopovereenkomst
- notariële akten bij aan- en verkoop
- verzekeringspapieren.
Ingehouden of betaalde belasting
Is in Nederland of een ander land al belasting ingehouden op deze bezittingen en schulden? Of is er al
belasting over betaald? Stuur dan afschriften mee.

Toelichting (vervolg 5)
Vraag 4c
Bij deze vraag geeft u voor iedere bezitting uit vraag 4a aan hoe en wanneer u er eigenaar van bent
geworden. Voor iedere schuld uit vraag 4a geeft u aan hoe en wanneer deze schuld is ontstaan. Misschien
hebt u dit al aangegeven bij de vragen 1, 2 en 3. Dat is bijvoorbeeld zo als u door een erfenis een
bankrekening hebt gekregen uit een nalatenschap en u die bankrekening hebt ingevuld bij vraag 2a. In zo’n
geval kunt u verwijzen naar een eerdere vraag. In alle andere gevallen verzoeken wij u een toelichting te
geven op de bezitting of schuld en bewijsstukken mee te sturen.
Vraag 4d
Bij vraag 4d geeft u aan wat u hebt gedaan met de bezittingen en schulden uit vraag 4a. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan:
 storten op andere bank- of beleggingsrekeningen
 schulden aflossen
 auto’s kopen
 onroerende zaken kopen
 verbouwen van woningen
 schenken aan kinderen
 schenken aan goede doelen
Bewijsstukken meesturen
Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt wat u hebt gedaan met deze schenkingen. Bijvoorbeeld:
 bankafschriften
 rekeningen
 schenkingsakte
Vraag 5 Overige opmerkingen
Hebt u informatie die van belang kan zijn voor een juiste behandeling van uw vrijwillige verbetering of voor
een juiste berekening van de belasting die u nog niet hebt betaald? En kon u deze informatie niet kwijt bij
de vorige vragen? Dan kunt u die bij deze vraag opschrijven.
Vraag 6 Contactgegevens
Wij willen u helpen uw vrijwillige verbetering zo snel mogelijk af te handelen. Daarom vragen wij u om ook
een e-mailadres in te vullen. Als u dat doet, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan een medewerker van de
Belastingdienst om via e-mail met u te corresponderen over uw vrijwillige verbetering. De Belastingdienst
zal u geen e-mails sturen over andere onderwerpen.
Als e-mailcontact gewenst is, zal een medewerker van de Belastingdienst (telefonisch) contact met u of uw
gemachtigde opnemen en u vragen om vanaf het door u ingevulde e-mailadres een bericht te sturen aan
deze medewerker ter verificatie.
Vraag 7 Ondertekening
U kunt deze verklaring zelf ondertekenen of een gemachtigde kan dat namens u doen. Voor een
rechtspersoon kan iemand ondertekenen die tekenbevoegd en/of gemachtigd is.
Vraag 7a Ondertekening door uzelf
Als u uw handtekening onder deze verklaring zet, dan geeft deze verklaring aan waar u voor tekent.
Hebt u een adviseur of een intermediair? En is deze gemachtigd om namens u contact op te nemen met
ons? Dan kan uw adviseur of intermediair deze verklaring ondertekenen namens u (en uw eventuele fiscale
partner).
Bewijsstukken meesturen
Maakt u gebruik van een gemachtigde? Stuur dan een volmacht mee die is getekend door u (en uw
eventuele fiscale partner).

Toelichting (vervolg 6)
Vraag 7b Ondertekening en gegevens fiscale partner
Hebt u een fiscale partner? En heeft u of uw fiscale partner in de afgelopen jaren een erfenis, schenking of
vermogen niet aangegeven? Dan moeten u en uw fiscale partner deze verklaring altijd samen
ondertekenen. Als uw fiscale partner een handtekening onder deze verklaring zet, dan geeft deze verklaring
aan waar uw fiscale partner voor tekent.
Heeft uw fiscale partner een adviseur of een intermediair? En is deze gemachtigd om namens uw fiscale
partner contact op te nemen met ons? Dan kan uw adviseur of intermediair deze verklaring ondertekenen
namens uw fiscale partner.
Bewijsstukken meesturen
Maakt uw fiscale partner gebruik van een gemachtigde? Stuur dan een volmacht mee die is getekend door
uw fiscale partner.
Vraag 7c Ondertekening namens een rechtspersoon
Als u uw handtekening onder deze verklaring zet, dan geeft deze verklaring aan waar u voor tekent. Maakt
u namens een rechtspersoon gebruik van de inkeerregeling? Dan moet u tekeningsbevoegd zijn.
Heeft de rechtspersoon een adviseur of een intermediair? En is deze gemachtigd om namens de
rechtspersoon contact op te nemen met ons? Dan kan de adviseur of intermediair deze verklaring
ondertekenen namens de rechtspersoon.
Bewijsstukken meesturen
Stuur ons een bewijsstuk waaruit blijkt dat u tekeningsbevoegd bent, bijvoorbeeld een uittreksel van het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Maakt u gebruik van een gemachtigde? Stuur dan een
volmacht mee die is getekend namens de rechtspersoon.

