
 

Inleiding 

Wij introduceren een nieuwe versie van iQOUNT Online. Dit document beschrijft wat er is 

veranderd ten opzichte van de versie die u kent en hoe de belangrijkste functies werken in de 

nieuwe versie. 

 

Wat zijn voor u de belangrijkste veranderingen? 

De vorige versie maakte gebruikt van de plug-in Silverlight. De nieuwe versie heeft deze plug-in 

niet langer nodig en draait daarmee op alle gangbare browsers en besturingssystemen. Een ander 

voordeel van deze nieuwe versie is dat deze ook draait op uw tablet of smartphone. U heeft niet 

langer een aparte app nodig om in te kunnen loggen op iQOUNT Online en om alle functies te 

kunnen gebruiken.  

 

Inloggen in iQOUNT Online 

Ga naar de website van iQOUNT en log in op de wijze die u gewend bent. 

Zoals u kunt zien, is de loginpagina iets veranderd. Om in te loggen is alles voor u bij het oude 

gebleven. U kunt uw oude gebruikersnaam en wachtwoord blijven gebruiken.  

 

Voorbeeld van de nieuwe loginpagina: 

 

 

  



 

 

Nieuwe vormgeving en indeling van het startscherm 

Het startscherm van iQOUNT Online ziet er anders uit dan u gewend bent. Alle bekende functies 

zijn echter aanwezig. 

 

 

1. Rechtsboven staat uw naam vermeld. Door erop te klikken, komt u in een menu waarin u kunt 

uitloggen of van taal kunt wisselen. 

2. Onder het kopje ‘To do’ vindt u alle aangiftes, opgaven en/of deponeringen die op uw digitale 

goedkeuring wachten. 

3. Onder het kopje ‘Recente dossierstukken vindt u de nieuwste documenten die door uw 

accountant aan uw dossier zijn toegevoegd. 

4. Onder het kopje ‘Nieuws’ staan de laaste berichten die voor u zijn klaargezet. 

5. Door op de linker balk te klikken, zal het volledige menu uitklappen. Hierover vindt u later in dit 

document meer uitleg.  



 

 

Hoe kunt u een aangifte accorderen? 

Zodra er voor u een aangifte ter accordering is klaargezet, ontvangt u daarvan zoals gebruikelijk 

een  

e-mailbericht. U wordt in deze e-mail gevraagd om in te loggen in iQOUNT Online om daar uw 

betreffende aangifte te accorderen. In uw “To do” lijst ziet u dat er een aangifte 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 daarin de belangrijkste informatie.

 

 



 

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

 

 

U kunt nu de aangifte raadplegen en controleren: 

 

  



 

Vervolgens kunt U deze aangifte accorderen of afkeuren. 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 iQOUNT 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”. 

 

 

  



 

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 accountant die een 

notificatie ontvangt van uw afkeuring. U moet een reden van uw afkeuring invullen. Vervolgens 

wordt u een nieuwe aangifte ter accordering aangeboden en/of zal contact met u worden 

opgenomen. 

 

 

NB: Wilt u gelijk uw aangifte accorderen, zonder deze eerst in te zien? U kunt in dit geval gelijk op 

de knop ‘Accorderen’ klikken.  

 

  



 

Toegang tot de overige functies van iQOUNT Online 

Door op de linkerbalk op het hoofdscherm te klikken, wordt het menu uitgeklapt. U krijgt hiermee 

toegang tot alle functies van iQOUNT Online 

 

 

 

1. Klikken op ‘Home’ brengt u altijd terug naar het 

startscherm van iQOUNT Online 

2. Klikken op de optie ‘Aangiftes’ brengt u bij het 

archief van al uw aangiftes. U kunt hier net als in 

de vorige versie alle historische aangiftes 

terugvinden en kunt u makkelijk filteren op type, 

periode, etc. 

3. Klikken op de optie ‘Dossier’ brengt u in het 

electronische dossier dat uw accountant voor u 

heeft klaargezet. Indien u contactpersoon bent 

voor meerdere bedrijven, vindt u hier de dossiers 

van alle bedrijven waar u toegang toe heeft. 

4. Via de optie ‘Scan & Boek’ vindt u de facturen die 

uw accountant via Scan & Boek voor u heeft 

verwerkt. Deze functie is uiteraard alleen 

beschikbaar indien uw accountant van deze dienst 

gebruik maakt. 

5. Via de optie ‘Nieuws’ komt u in het archief van alle 

nieuwsberichten. Ook hier kunt u gebruik maken 

van uitgebreide fillter en selectiemogelijkheden. 

6. De links naar toepassingen waar u via Single Sign-
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