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                           Borgercompagnie, 1 februari 2023 
 
Betreft: aangifte IB 2022      
 

Beste relatie, 
 
Binnenkort ontvang je van de belastingdienst de uitnodiging voor het doen van de aangifte 
inkomstenbelasting 2022 of wellicht heb je deze al gekregen. Geen uitnodiging ontvangen? Dan kan het 
toch verstandig zijn om aangifte te doen. Neem in dat geval even contact met mij op.  
 
Als je alle benodigde gegevens tijdig (uiterlijk 7 april 2023) aanlevert, dan wordt je aangifte voor 1 mei a.s. 
ingediend. De verwerking zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst. 
 
Aanleveren stukken: 
Je kunt de stukken langsbrengen op kantoor (vanaf 13 februari a.s.) of je kunt ze mailen aan 
info@intercompagnie.nl. Liever geen stukken per What's App aanleveren, deze zijn moeilijk te verwerken.   
 
Aangifte tijdvak: 
De termijn is jaarlijks van 1 maart tot 1 mei. Als je een uitnodiging hebt ontvangen dan dient je aangifte 
uiterlijk op 1 mei 2023 door de belastingdienst ontvangen te zijn. 
- Doe je aangifte voor 1 mei? Dan krijg je voor 1 juli bericht van de belastingdienst. 
- Doe je aangifte na 1 mei? Dan doet de belastingdienst haar best om je binnen 3 maanden bericht te      
sturen.  
 
Tarieven: 
Aangifte Inkomstenbelasting één persoon: € 75,00 
Aangifte Inkomstenbelasting fiscaal partners: € 97,50 
 
Uitstel aanvragen: 
Het kan zijn dat jouw situatie je niet in staat stelt om voor 1 mei a.s. aangifte te doen. Ik kan in dat geval 
uitstel voor je aanvragen. Uitstel zal dan door de belastingdienst verleend worden tot 1 september 2023. 
 
Tot slot: 
Vanaf 2023 kan ik alleen nog maar met een machtigingscode voor je inloggen bij de belastingdienst. Je kunt 
hiervoor een machtigingscode aanvragen via de website van DigiD. Je kiest voor ‘iemand machtigen’, 
vervolgens kies je voor ‘belastingdienst’ en klik op volgende. Je kiest dan voor ‘inkomstenbelasting en 
toeslagen’ en logt in met je eigen DigiD-gegevens. Volg de instructies op het scherm en je zult een 
machtigingscode ontvangen. Deze code heb ik nodig om voor jou de aangifte te verzorgen. Bel gerust als 
het niet lukt, ik kan je hierbij helpen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Theresia Huisman 
Intercompagnie 
 
 

 

https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/machtigen

