
 
 

 

 

 

 

 

 

box-kwadraat, ons nieuwe label voor uw fiscale aangiften inkomstenbelasting, administratieve en 

fiscale vraagstukken!  

 

Én: de doorlopende machtiging voor de VIA (Voorlopig Ingevulde Aangifte) komt er binnenkort aan! 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Van Eijk & Partners verzorgt, naast uw assurantiezaken, jaarlijks uw aangifte(n) 

inkomstenbelasting. Om meer helderheid in onze structuur aan te brengen zullen wij onze fiscale 

aangiftepraktijk en aanvullende administratieve dienstverlening op fiscaal terrein vanaf het 

aangiftejaar 2021 onderbrengen bij onze dochteronderneming box-kwadraat. Box-kwadraat is 

voor 50% onze dochteronderneming en daardoor een integraal onderdeel van ons kantoor.  

 

Vanuit box-kwadraat zijn wij in staat uw belastingzaken en administraties optimaal te behartigen. 

Binnen box-kwadraat beschikken wij namelijk over de adequate kennis en eigen professionele 

aangiftesoftware om met de belastingdienst te communiceren. 

 

Binnen box-kwadraat zal Angela Steens in nauwe samenwerking met ons uw aangiften vanaf het 

jaar 2021 gaan verzorgen. Dit leidt tot de volgende voordelen: 

- Vanuit box-kwadraat werken wij met doorlopende machtigingen (zie uitleg hieronder) 

voor de voor ingevulde aangiften én de controle van uw aanslagen! 

- Eén aanspreekpunt (Angela) voor al uw aangiften/administraties. 

- Een heldere structuur zonder gemengde dienstverlening welke leidt tot een solide 

efficiënte aangifte en administratie. 

- Vanzelfsprekend werken beide onderdelen van ons kantoor nauw samen om u van 

optimale service te blijven voorzien. 

De machtiging Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Minder rompslomp in volgende jaren! 

Om u goed van dienst te kunnen zijn maken wij, voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2021, 

gebruik van de ‘machtiging Vooraf Ingevulde Aangifte’. Met deze machtiging kunnen wij de 

informatie die de belastingdienst heeft met betrekking tot uw aangifte Inkomstenbelasting inzien. 

Tot het aangiftejaar 2020 dienden wij deze machtiging jaarlijks te activeren aan de hand van een 

code die u per post ontving. Vanaf het aangiftejaar 2021 is het mogelijk om de machtiging in één 

keer voor meerdere jaren te activeren. Wij hebben daarvoor wel uw toestemming nodig.  

  



 
 

 

Hoe geeft u toestemming voor de nieuwe doorlopende machtiging? 

Omdat de nieuwe machtiging automatisch meerdere jaren doorloopt hoeft u nog maar éénmaal 

toestemming te geven in plaats van ieder jaar. U ontvangt één dezer dagen een brief van de 

belastingdienst inzake deze doorlopende machtiging Inkomstenbelasting. De bijgevoegde 

beschrijving van de machtigingsregistratie is voor uw eigen administratie. Wij willen u verzoeken 

om het ‘formulier doorlopende machtiging intermediair goedkeuren’, dat u binnenkort ontvangt, 

zo spoedig mogelijk naar ons te sturen. Op deze brief staat als fiscaal dienstverlener vermeld:  

box-kwadraat 

 

U kunt het formulier per post of per e-mail (angela@box-kwadraat.nl) sturen of bij ons kantoor 

afgeven. Wij zullen de machtiging dan voor u activeren aan de hand van de activeringscode op het 

formulier. Bij activatie vóór 1 december 2021 hoeft u de komende jaren niet meer opnieuw 

toestemming te verlenen. Dat scheelt een hoop administratieve rompslomp. 

 

Machtiging SBA 

Daarnaast zullen wij ná 1 december 2021 de belastingdienst verzoeken ons de aanslagen die u 

thuis per post/digitaal ontvangt, in kopie ook digitaal naar ons te sturen (SBA). Ook voor deze 

aanvraag krijgt u van de belastingdienst een brief/brieven thuis gestuurd. Indien u hiermee 

akkoord bent, hoeft u met die brieven niets te doen. Wij kunnen dan de opgelegde aanslagen 

voor u controleren. Dat betekent dat u de aanslag in dat geval dus niet meer naar ons hoeft te 

sturen ter controle. Mocht u de machtiging later willen intrekken dan kan dat door de ontvangen 

brief voor intrekking van de machtiging naar de belastingdienst te sturen.  

 

Wij werken dus zowel voor de VIA gegevens als voor de SBA met één doorlopende machtiging.  

 

Wij hebben veel vertrouwen in de samenwerking met Angela binnen box-kwadraat. Hiermee 

zetten we een stap voorwaarts in de verdere professionalisering van onze dienstverlening op 

fiscaal en administratief terrein.  

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande dan kunt telefonisch contact opnemen 

met box-kwadraat.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Theo van Eijk       Angela Steens 

Tel: 0182 631191     angela@box-kwadraat.nl 


