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Waarom dit formulier?

Verzoek om middeling
Inkomstenbelasting

Uw gegevens

Voorletters en naam  

Woonadres (straat, huisnummer) 

Postcode en woonplaats    

Land 

Telefoonnummer 

Burgerservicenummer     Beconnummer 

Gegevens middeling

Wat u moet weten voordat 
u dit verzoek doet

–  U kunt middelen over uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1).
–  U vraagt middeling aan over 3 aaneengesloten kalenderjaren.
–  U doet dit verzoek binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag, voorheffingen of beschikking 

om geen aanslag op te leggen van de 3 middelingsjaren vaststaat. Deze staat vast 6 weken nadat 
u de aanslag, voorheffingen of beschikking hebt gekregen, en u geen bezwaar hebt gemaakt.

–  Bij een navordering of naheffing kan er een uitzondering zijn op de termijn van 36 maanden. 
Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/middeling.

–  U mag een kalenderjaar maar 1 keer meenemen in een verzoek.
–  Er geldt een drempel, de eerste € 545 krijgt u niet terug.
–  Bent u (kwalificerende) buitenlandse belastingplichtige of wilt u meer informatie? 

Kijk op dan op belastingdienst.nl/middeling.

Jaren waarover u wilt middelen    

Ondertekening

Naam ondertekenaar 
Vul uw voorletters en achternaam in. 

Handtekening                   Datum   –  – 
Onderteken binnen het vak.  
 
         

U kunt dit formulier gebruiken om een verzoek tot middeling 
aan te vragen. Vul alle rubrieken in. Onderteken het verzoek 
en stuur het naar het adres van uw belastingkantoor. 
Dit adres kunt u vinden op de laatste definitieve aanslag 
inkomstenbelasting. 

Vul het beconnummer alleen in als u een belastingconsulent hebt.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en 
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.


	Naam: 
	Adres: 
	Postcode: 
	Plaats: 
	Land: 
	Telefoonnummer: 
	BSN: 
	Becon: 
	Jaar: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Plaats ondertekening: 
	date02: 
	d_F: 
	m_F: 
	y_F: 



