
Verzoek om vooroverleg 

Met dit formulier dient u een verzoek om vooroverleg in.
Vooroverleg is een overleg tussen de inspecteur enerzijds en  
u (of uw vertegenwoordiger) anderzijds dat kan
leiden tot een standpuntbepaling van de inspecteur of een 
vaststellingsovereenkomst over de wijze waarop het
recht in een specifiek geval moet worden toegepast. Om te 
bepalen welk specifiek geval het betreft zijn de
gegevens van de belastingplichtige vereist.

Formulier invullen:
Met het invullen van dit formulier geeft u of uw vertegen-
woordiger informatie over
–  de betrokken belastingplichtige;
–  de feiten en omstandigheden rond zijn voornemen;
–  de van toepassing zijnde regelgeving;
–  uw heldere en onderbouwde standpunt over de fiscale 

consequenties van het voornemen;
zodat uw verzoek voldoet aan artikel 3.2 Besluit Fiscaal  
Bestuursrecht (BFB).

In het formulier ziet u ‘i’-knoppen, als u daarop wijst met uw 
cursor verschijnt een toelichtende tekst.

Wanneer u een emailadres invult, nemen wij via dat email-
adres contact met u op en kunnen afspraken worden gemaakt 
over de verdere communicatie over uw verzoek via e-mail.

Heeft u meer tekstruimte nodig dan dit formulier biedt,  
kunt u vervolgen op een bijlage.

Formulier opsturen:
Print het formulier uit en stuur het in een voldoende gefran-
keerde envelop naar uw belastingkantoor.

Behandeling van uw aanvraag:
Nadat wij uw formulier ontvangen hebben, beoordelen wij  
of het voldoet aan de vereisten van art 3 uit BFB. Wij
streven ernaar uw verzoek binnen 8 weken te behandelen.  
Deze termijn kan verlengd worden, of in het geval
van Horizontaal Toezicht verkort. U ontvangt hierover bericht 
van ons.

Inleiding
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1 Gegevens van de belastingplichtige wiens aangifte het betreft

Naam

BSN/RSIN

Telefoonnummer

Mailadres

Belastingsoort

Aangiftejaar  

2 Indien u het verzoek indient als gemachtigde namens iemand anders, vermeld dan hieronder uw eigen gegevens

Organisatie

Adresgegevens
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging

Postcode en plaats 

Beconnummer

Naam indiener

Telefoonnummer

Mailadres

Datum indiening
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Feiten, omstandigheden, voornemen

Het door u ingenomen standpunt
Let op! zonder een ingenomen standpunt kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen

3 Beschrijving van uw verzoek
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Overige opmerkingen

Wat is de reden van het vooroverleg

Let op! Een onvolledig ingevuld verzoek kan tot vertraging of afwijzing van het verzoek leiden. U wordt daarover ingelicht.

Beschouwing toepassing regelgeving m.b.t. het standpunt
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