Logius
Antwoordnummer 24624
2490 WB DEN HAAG

Logius

Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie
•

Serviceberichten Aanslag

•

Serviceberichten Toeslagen

•

Gegevens vooraf ingevulde aangifte voor intermediairs

•

Factuurspecificaties motorrijtuigenbelasting (Groot Wagenpark Houders)

•

Aangevraagd uitstel voor het doen van belastingaangifte

Algemene gegevens:
Postbus 96810
2509 JE Den Haag
Servicecentrum@logius.nl
www.logius.nl
Telefoon
088 1236599 (10 ct p/m)

U kunt dit formulier gebruiken als u de aangevraagde registratie van een machtiging afwijst
of de machtigingsregistratie (na activering) wilt intrekken.
Wat moet u doen?
•
Vink het jaartal aan bij de machtigingsregistratie(s) die u wilt intrekken of afwijzen.
•
Geef achter het jaartal de intrekkingscode aan.
•
Heeft u de intrekkingscode niet, stuur dan een kopie Aanslag mee met daarop het
aanslagnummer als de registratie betrekking heeft op de Serviceberichten Aanslag
of de gegevens vooraf ingevulde aangifte voor intermediairs.
•
Heeft u de intrekkingscode niet, stuur dan een kopie Beschikking mee met daarop
het beschikkingsnummer, als de registratie betrekking heeft op de Serviceberichten
Toeslagen.
•
Onderteken dit formulier en stuur het inclusief de noodzakelijke bijlage(n) naar het
Logius Servicecentrum. De adresgegevens staan linksboven op dit formulier. Een
postzegel is niet nodig.
Vink het jaartal aan voor de
betreffende machtiging

Geef bij het jaartal zo mogelijk de intrekkingscode aan.
Deze code vindt u in de registratiebrief van de Belastingdienst

Serviceberichten Aanslag Inkomensheffing
☐ 2015
☐ 2016
☐ 2017
☐ 2018
☐ 2019
☐ 2020
☐ 2021
Serviceberichten Aanslag Vennootschapsbelasting
☐ 2013
☐ 2014
☐ 2015
☐ 2016
☐ 2017
☐ 2018
☐ 2019
☐ 2020
☐ 2021
Serviceberichten Aanslag Omzetbelasting
☐ 2020
☐ 2021
Factuurspecificaties motorrijtuigenbelasting (Groot Wagenpark Houders)
☐
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Serviceberichten Toeslagen
☐ 2016
☐ 2017
☐ 2018
☐ 2019
☐ 2020
☐ 2021
Gegevens vooraf ingevulde aangifte voor intermediairs
☐ 2016
☐ 2017
☐ 2018
☐ 2019
☐ 2020
Aangevraagd uitstel voor het doen van belastingaangifte (Uitstelregeling Becon)
☐ 2017
☐ 2018
☐ 2019
☐ 2020
BSN of RSIN

Het is voor de intrekking belangrijk dat wij uw Burger Service
Nummer (BSN) of uw Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN) kunnen verifiëren, zie kopie Aanslag of
Beschikking.

Belangrijk!
Bijsluiten kopie Aanslag, als de
registratie betrekking heeft op
Serviceberichten Aanslag of
Gegevens vooraf ingevulde aangifte
voor een intermediair.

Heeft u de intrekkingscode niet in uw bezit, stuur dan een
kopie mee van een recente Aanslag met daarop leesbaar het
aanslagnummer.
U kunt de financiële gegevens, zoals bedragen, onleesbaar maken.
Deze informatie is namelijk niet noodzakelijk om de machtiging in te
trekken.

Belangrijk!
Bijsluiten kopie Beschikking als de
registratie alléén betrekking heeft
op Serviceberichten Toeslagen. U
hoeft niet zowel een Aanslag als
een Beschikking mee te sturen.

Heeft u de intrekkingscode niet in uw bezit, stuur dan een
kopie mee van een recente Beschikking met daarop het
beschikkingsnummer. U kunt de financiële gegevens, zoals
bedragen, onleesbaar maken. Deze informatie is namelijk niet
noodzakelijk om de machtiging in te trekken.

Let op! Heeft u geen intrekkingscode óf geen kopie Aanslag of kopie Beschikking, dan
kunnen wij de machtigingsregistratie niet intrekken.
Indien u onderstaande gegevens nog beschikbaar heeft, vul deze dan in. Deze gegevens
vergemakkelijken het verwerkingsproces, maar zijn niet noodzakelijk.

HRN Intermediair
Briefkenmerk

Het handelsregisternummer (HRN) van uw intermediair
Dit kenmerk vindt u in de registratiebrief

Ter ondertekening altijd invullen:
Uw naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Datum en handtekening
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