Zodra er voor u een aangifte ter accordering is klaargezet, ontvangt u daarvan een e-mailbericht. U
wordt in deze e-mail gevraagd om in te loggen in HLB Online om daar uw betreffende aangifte te
accorderen. In uw “To do” lijst ziet u dat er een aangifte(s) voor u klaarstaat.

U kunt de inhoud van de aangifte bekijken door te klikken op “Openen”. U ziet nu de samenvatting
van de aangifte met daarop de belangrijkste informatie.

U kunt de volledige inhoud van de aangifte inzien door rechtsboven te klikken op “Toon gegevens”:

U kunt nu de volledige aangifte raadplegen en controleren:

Vervolgens dient u deze aangifte te accorderen of af te keuren. Dit doet u door rechtsboven op de
knop “Accorderen” te klikken en vervolgens te kiezen tussen “Accorderen” of “Afkeuren”. Zie
voorbeeld van een aangifte omzetbelasting:

Nadat u op de optie accorderen heeft geklikt, ziet u onderstaand scherm. U dient in geval van
akkoord een vinkje te zetten bij de optie “Ja, hierbij geeft [ naam ] akkoord om” en op “OK“ te
klikken. Na uw akkoord wordt de aangifte gelijk verstuurd naar de Belastingdienst. Het
statusstempel van de aangifte verandert in “Akkoord klant”. Als de Belastingdienst de aangifte heeft
ontvangen en voor akkoord heeft bevestigd, zal de status opnieuw wijzigen, maar nu in
“Aangegeven” (dit proces kan minimaal een half uur duren).

Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de voorgestelde aangifte, dan kunt u deze “afkeuren”. De
aangifte wordt dan niet naar de Belastingdienst verzonden, maar naar uw HLB-adviseur die een
notificatie ontvangt van uw afkeuring. U dient een reden van uw afkeuring in te vullen. Vervolgens
wordt u een nieuwe aangifte ter accordering aangeboden en/of zal contact met u worden
opgenomen.

U kunt uitloggen door rechts bovenin het blauwe balkje te klikken op uw naam en vervolgens op
“Uitloggen”.

