
Machtiging voor alle fiscale aangiften, aanvragen kopieën van aanslagen en 
beschikkingen en optreden in rechte met betrekking tot Inkomstenbelasting, 
Loonbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en overige directe 

belastingen. 
 
 
De ondergetekende(n): 
de heer / mevrouw (naam) _____________________________________           __ (sofnummer) _______________________ 
 
geboren te (geboorteplaats) _____________________________op (geboortedatum) _______________________________  
 
wonende te______________________________________________________________________________  
 

 
ten deze tevens handelend als (gevolmachtigde directeur/vennoot/eigenaar) 
van (bedrijf)_________________________________________________________ (fiscaalnummer) ______________ 
 
kantoorhoudende te_______________________________________________________________________  
 

 
 
machtigt hierbij, met recht van substitutie, de medewerkers verbonden aan De Nieuwe Maas Accountants                                                  
te Rotterdam, zowel tezamen handelend als ieder van hen afzonderlijk, en onder verantwoordelijkheid van dat 
kantoor,  
 
om namens hem/haar en/of de onderneming, handelend als gemeld, 

• Alle voorkomende aangiften en aanvragen te verzorgen en in voorkomende gevallen te ondertekenen. 
• De aanlevering van het bovenvermelde naar de bevoegde instantie naar eigen keuze te doen geschieden,    

hetzij via daarvoor bestemde formulieren, hetzij via elektronische aanlevering, hetzij anderszins. 
• Van de bevoegde instantie langs elektronische weg kopieën van aanslagen en andere beslissingen aan te 

vragen en te ontvangen zodat De Nieuwe Maas Accountants sneller voor u kan reageren. 
• Beroeps- en/of bezwaarschriften in te mogen dienen en in rechte op te treden.  

 
Hierbij wordt het volgende aangetekend: 

• Beroepschriften en ingewikkelde bezwaarschriften worden door De Nieuwe Maas Accountants eerst 
opgesteld en ingediend na overleg. 

• De Nieuwe Maas Accountants streeft er naar om de gegevens met betrekking tot de te betalen 
belastingen uiterlijk 3 dagen voor de betaaldatum door te geven. Dit is uiteraard afhankelijk van tijdig 
aangeleverde gegevens door de cliënt. 

• Indien thans een bepaalde belastingaangifte niet door ons verzorgd wordt dan komt hierin natuurlijk 
geen verandering, tenzij u dit uitdrukkelijk aan ons verzoekt. De machtiging geldt dan niet voor deze 
belastingsoort.  

 
Ondergetekende verklaart er mee bekend te zijn dat hij/zij ten opzichte van de Belastingdienst verantwoordelijk 
is voor de inhoud van de door De Nieuwe Maas Accountants ingediende belastingaangiften. 
Ondergetekende, handelend als gemeld, kiest te dezer domicilie ten kantore van de gemachtigde.  
Deze volmacht kan te allen tijde schriftelijk worden gewijzigd of herroepen. 
 
Voor akkoord: 
 
Plaats: ________________________________________________Datum: ___________________________ 
 
Naam:_________________________________Bedrijf:___________________________________________  
 
 
Handtekening (persoon) _______________________________ (Bedrijf) ___________________________________ 


