Toestemming voor de aangifte van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
Vanaf 2019 heeft iedere cliënt bij Beeldrijk een eigen beveiligde Mijn beeldrijk omgeving. Als je
hier bent ingelogd kun je toestemming geven voor het elektronisch verzenden van de aangifte
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Ook al zijn we doorgaans heel informeel; hier moeten we zeer formeel zijn. We hopen dat je
daarvoor begrip hebt. Heb je vragen, of lukt het inloggen niet? Bel gerust dan helpen we je
hiermee.
Via onderstaande link kom je op de handleiding “hoe moet ik inloggen bij Mijn Beeldrijk”
Hieronder leggen we uit hoe je moet inloggen in je Mijn Beeldrijk – omgeving.
1. klik op de link Mijn beeldrijk omgeving
2. log in, bij de rechtsboven ‘inloggen’
3. Je gebruikersnaam is het e-mail adres wat bij ons bekend is, weet je dit niet bel of mail ons
dan even,
4. doe je dit voor de eerste maal (of ben je je wachtwoord kwijt) vraag dan een wachtwoord
aan via ‘wachtwoord opvragen’.
5. als je ingelogd bent selecteer dan onder je eigen naam, je organisatie.

6.

7.
8. Hierna ben je op de juiste manier ingelogd.
De voorgaande stappen waren eenmalig, als het goed is onthoud je computer wat je
geselecteerd hebt.

9. Via Mijn gegevens kun je de gegevens die bij ons bekend zijn aanpassen. Denk daarbij
aan je adres, telefoonnummer, je e-mailadres, of je wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
en of je je jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting wel of niet op papier wilt ontvangen.
10. Via Aangiften kun je in de toekomst oude aangiften inkomstenbelasting inzien en je
actuele aangifte inkomstenbelasting en jaarrekening openen en voor het indienen bij de
belastingdienst toestemming verlenen.
11. Via Facturen kun je oude facturen inzien en bekijken of er nog bedragen openstaan.
12. Via Communicatie met beeldrijk kun je de gegevens voor een nog te maken aangifte
inkomstenbelasting of jaarrekening op een veilige manier aan ons toesturen. Of via dit
kopje kan je vragen over je aangifte stellen.
Je hoeft je gegevens dan niet meer per wetransfer of e-mail te versturen.
Wel blijft het onze voorkeur hebben om je gegevens bij ons op kantoor persoonlijk in te
leveren.

