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Beste 

Om aan alle verplichtingen omtrent de aangifte BTW, vennootschapsbelasting en tal van 

andere fiscale en niet-fiscale verplichtingen te kunnen voldoen, hebben we als 

boekhoudkantoor een volmacht nodig. Dit kan via elektronische weg. 

Elke onderneming (vennootschap, eenmanszaak, VZW) moet afzonderlijk zijn volmacht 

toekennen. Om deze volmachten toe te kennen heeft u de elektronische identiteitskaart en 

PINCODE nodig of de mobiele applicatie ITSME 

 

Of u kan zelf de volmacht toekennen door naar volgende website te gaan: 

https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern/ 

 

Steek vervolgens uw identiteitskaart in de kaartlezer. Klip op “ Verder gaan” en voer uw 

pincode in. 

U komt op het volgende scherm: 

Maak de keuze: “aanmelden met eID kaartlezer”. Klik vervolgens op “aanmelden” en voer uw 

PINCODE in. 

 

 

  

https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern/
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EENMANSZAAK VENNOOTSCHAP OF ANDERE RECHTSPERSOON: Maak de keuze: “in naam 

van een onderneming” en klik op “Verdergaan”. 

 

U komt nu op dit scherm:  
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Klik op “aanmaken”, vervolgens krijgt u volgend scherm: Kruis de van de weergegeven vakjes 

“BTW”, “BIZTAX”, “FINPROF”, “GESCHILLEN”,“BEPS13”, “UBO-REGISTER” EN “E705”aan? 

(indien niet van toepassing wordt de bepaalde volmacht niet weergegeven)

 

Onderaan kiest u bij mandaatgever “mijn onderneming selecteren”. De gegevens worden 

automatisch ingevuld. 

Bij mandaatnemer: Klik op “zoek”, vervolgens geeft u het ondernemingsnummer van ons 

kantoor in: 0688.692.377. De gegevens van ons kantoor verschijnen en klik op “Selecteer de 

mandaathouder”. 

 

Klik vervolgens op “valideren en” en “het mandaat bevestigen” 

U komt nu op het volgende scherm en als laatste stap vinkt u het hokje onderaan aan: “Ik heb 

de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord”. 

 

Indien vragen, neem gerust contact op. 


