Aangifte Inkomstenbelasting 2021
Arnhem, 16 februari 2022

Beste klant,
Bedankt dat u voor mij hebt gekozen voor uw aangifte inkomstenbelasting. Bij deze brief hoort ook
de Checklist IB 2021. Dit is een omvangrijk document en niet alle situaties zijn voor u van toepassing.
Leest u het document rustig door en kruis aan wat voor u van toepassing is. Vul de gevraagde
gegevens in en lever de aangegeven documenten in één keer in. Het werkt voor mij het snelst als ik
niet nog achter allerlei documenten aan moet.

Ondernemer
De checklist is de basis van de aangifte, die u altijd als particulier doet. Bent u daarnaast ondernemer
en doet u zelf de boekhouding? Dan heb ik van u de volgende zaken nodig:

Eenmanszaak
Balans op 31-12-2021
Winst- en verliesrekening 1-1-2021 t/m 31-12-2021
Een overzicht van de investeringen (boven de €450,- excl. BTW). Graag de facturen
aanleveren.
Jaaroverzicht zakelijke rekening(en) (ook andere rekeningen waar geld op blijft staan, zoals
apps, Paypal, creditcards etc.)
Waarde van eventuele zakelijke beleggingen of cryptovaluta per 1-1-2021
Voor een eenmanszaak is een jaarrekening niet verplicht. Het kan echter zijn dat u deze wel wilt of
moet hebben, bijvoorbeeld voor een hypotheekaanvraag. In dat geval kan ik deze voor u verzorgen.
Voor €475,- excl. BTW lever ik een eenvoudige jaarrekening. Neem contact op voor meer informatie.

BV of coöperatie
Balans op 31-12-2021
Winst- en verliesrekening 1-1-2021 t/m 31-12-2021
Een overzicht van de investeringen (boven de €450,- excl. BTW). Graag de facturen
aanleveren.
Jaaroverzicht zakelijke rekening(en)
Overzicht Rekening Courant
Overzicht aandeelhouders en uitgekeerde dividenden
Waarde van eventuele zakelijke beleggingen of cryptovaluta per 1-1-2021
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Als BV of coöperatie bent u in de meeste gevallen verplicht om een jaarrekening te laten maken en
deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Als u deze niet zelf heeft gemaakt, kan ik dit voor u
verzorgen. Vraag naar de mogelijkheden.
Als ik wel uw administratie verzorg, dan haal ik bovenstaande gegevens uit de administratie. En hoeft
u de bovenste drie punten niet aan te leveren.

Werkwijze
Ik probeer voor u zo snel mogelijk de aangifte te verzorgen. U helpt hiermee door alle stukken
compleet aan te leveren. Ik vraag standaard voor alle bestaande klanten uitstel aan, zodat ik de
werkzaamheden kan spreiden over het komende jaar. Uitstel betekent wel dat de belastingdienst
mogelijk belastingrente in rekening kan brengen. Als u in mijn systeem staat, dan hebt u van de
belastingdienst een brief gekregen met betrekking tot de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Deze brief
heb ik van u nodig. Let op! Er staat een geldigheidsdatum op de brief. Stuur de brief voor die datum
naar mij op. Dit mag een foto of scan zijn. Door gebruik te maken van de VIA gegevens wordt de kans
op fouten in de aangifte aanzienlijk kleiner.
Bent u afgelopen jaar een nieuwe klant geworden en ik heb ik nog geen aangifte inkomstenbelasting
voor u verzorgt, dan kan het zijn dat u nog niet goed in het systeem staat en wordt er niet
automatisch uitstel aangevraagd. Informeer daarom even, als u uitstel wenst, of u bent mee gegaan
in de uitstel-aanvraag. Als ik uitstel aan vraag dan wordt de uiterste datum voor de aangifte verlegd
naar 1-4-2023.
Het kan zijn dat u meerdere brieven van de belastingdienst thuis krijgt. Ik vraag namelijk ook aan de
belastingdienst of ik serviceberichten voor de IB aangifte, OB aangifte en toeslagen mag ontvangen.
Op deze brief staan ook codes en een QR code, maar die hoef ik niet te hebben.
U bepaalt grotendeels wanneer wij de aangifte voor u verzorgen. Hiervoor kunt u een afspraak
maken.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd bereiken via telefoon of e-mail.
Hartelijke groet,

Dennis Westerhof

Bijlage(n): Checklist IB 2021.pdf
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