Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat de door u ingediende aangifte erfbelasting van <NAAM ERFLATER>,
burgerservicenummer <BSN> dit jaar voor een willekeurige beoordeling is geselecteerd. Hiervoor vraag ik
u extra informatie toe te sturen. In deze brief licht ik dit nader toe en maak ik het u graag zo gemakkelijk
mogelijk om aan mijn verzoek te voldoen.
Waarom is uw aangifte geselecteerd?
Ieder jaar selecteert de Belastingdienst uit alle ingediende aangiften erfbelasting een aantal aangiften. Dat
gebeurt volledig willekeurig en zonder specifiek voorafgaande aanleiding. Door deze aangiften te
beoordelen, krijgen we meer inzicht in het aangifteproces en de onderdelen die mis kunnen gaan. De opzet
is om de systemen beter en makkelijker in te richten voor de gebruikers. Ook weten wij door uw bijdrage
welke zaken we duidelijker moeten uitleggen.
Wat vraag ik van u?
Om de aangifte goed te kunnen beoordelen heb ik meer informatie van u nodig in de vorm van een
toelichting en/of aanvullende documenten.



In de bijlage bij deze brief vindt u per onderwerp de informatie die ik van u wil ontvangen.
Daarnaast ontvang ik graag een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk op <DATUM DAGTEKENING + 3 WEKEN> toe te
sturen. Dit kan op twee manieren:
1.
2.

U kunt de informatie schriftelijk toe sturen via het bijgevoegde retourformulier en –envelop.
U kunt het ook per e-mail verzenden. Stuur daarvoor de gevraagde informatie naar <EMAILADRES
BEHANDELAAR>. Zorg ervoor dat de meegestuurde bestanden alleen bestaan uit PDF-bestanden.
Een ander bestandsformaat kunnen wij niet verwerken. Zet het kenmerk van deze brief en de naam
van de overledene in de onderwerpregel van de e-mail die u ons stuurt.

Let op
Ik begrijp dat mijn verzoek u tijd kost. Toch is het belangrijk dat u de gevraagde informatie toestuurt, ook als
u van mening bent dat u deze al eerder heeft toegestuurd. Voor alle duidelijkheid moet ik u erop wijzen dat
u verplicht bent de gevraagde informatie toe te sturen.
Wat gebeurt er na het opsturen van de informatie?
Als uit de door u opgestuurde informatie blijkt dat de aangifte klopt, dan ontvangt u na uw reactie de
definitieve aanslag(en) erfbelasting. Als uit de gegevens blijkt dat ik de aangifte moet aanpassen, dan laat
ik u dat zo snel mogelijk weten.

Indien u vragen heeft over deze brief dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer <DOORKIESNUMMER>
of <EMAILADRES BEHANDELAAR>.
Hoogachtend
namens de inspecteur
<NAAM BEHANDELAAR>

