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Uw belastingaangifte indienen via een accountant 
 
 
Ondertussen is de zomer terug in het land. Dit betekent dat de deadline voor de 
belastingaangiftes er zit aan te komen. Om de zorgen omtrent deze belastingaangifte uit 
handen te geven, kan u opteren om gebruik te maken van de diensten van een accountant. 
Op 18 juli 2022 heeft de FOD Financiën haar jaarlijkse duiding gegeven over het indienen van 
uw aangifte via een accountant en de (vervroegde) deadlines hieromtrent.  
 
 

A. Deadline voor activeren van het mandaat bij een accountant 

Iedere natuurlijke persoon die een aangifte moet indienen, kan een beroep doen op een 
accountant (met een ondernemingsnummer) om deze aangifte in orde te brengen. Hij kan uw 
belastingaangifte tijdig indienen tot en met 30 september 2022. Hiervoor moet u wel met uw 
accountant een mandaat aanmaken. Vervolgens zal uw accountant uw aangifte invullen en 
instaan voor de verzending van deze aangifte. 

Om te vermijden dat u een herinneringsbrief ontvangt (nadat de termijn is verstreken waarin u 
de aangifte zelf kan indienen), raadt de FOD Financiën aan om contact op te nemen met uw 
accountant en uw mandaat aan te maken voor 31 juli 2022. 

Deze deadline van 31 juli 2022 is vanuit de FOD Financiën geen harde deadline, maar een 
sterke aanbeveling. Bij Bebotax wensen wij echter wel deze deadline te hanteren, daar de 
aangiftes enkele weken vroeger dan vorige jaren het geval was, dienen ingediend te worden. 
Gelieve hiermee rekening te houden. 

 

B. Een mandaat aanmaken en stopzetten 

Via de beveiligde toepassing ‘Mandaten’ op de website van de FOD Financiën kunt u 
eenvoudig een mandaat aanmaken of stopzetten.  

Het mandaat kan alleen of met de hulp van uw accountant aangemaakt worden. Het mandaat 
kan op elk moment stopgezet worden. U hoeft uw accountant niet noodzakelijk hiervoor te 
verwittigen. Vanaf dit mandaat is stopgezet, kan uw accountant uw aangifte niet langer 
indienen. Vanuit deze optiek adviseren wij wel om de accountant hiervan op de hoogte te 
stellen. 

Om veiligheidsredenen hebben de medewerkers van de FOD Financiën geen toegang tot het 
mandaat. U kunt hen dus niet contacteren voor het schrappen van uw mandaat.   
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM (2 lijnen):  
lijn 1: 0496/97.22.10 ;  
lijn 2: 0498/88.44.35 ; Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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