Checklist aangifte inkomstenbelasting 2019



Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie geweest? Als er wijzigingen zijn geweest ten opzichte van het
jaar 2018, geeft u deze dan aan ons door (huwelijk, scheiding, geboorte kind, aankoop woning, etc.).



Zeer binnenkort ontvangt u of onlangs ontving u (meerdere) brieven van de fiscus inzake de machtiging SBA
en VIA. Als adviseur (Robelco Tax Services, handelsnaam van Rotterdamsche Belastingconsulent B.V.)
zien wij graag de ORIGINELE brieven met machtigingscodes DIRECT PER POST (NIET per e-mail!) tegemoet.
Houd een kopie achter voor uw eigen administratie.



Vergeet u niet met de vragenlijst een kopie van een geldige ID van u en/of uw partner mee te zenden voor
zover nog niet in ons bezit en/of indien onlangs een nieuwe ID is verkregen?



Heeft u in of over het jaar 2019 of 2020 één (of meerdere) toeslagen of aanslagen inkomstenbelasting
ontvangen? Heeft u een beschikking inzake de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
over het jaar 2019 ontvangen? Stuurt u kopieën daarvan met de vragenlijst mee!



Heeft u een aangiftebrief (uitnodiging tot het doen van aangifte) ontvangen? Stuurt u deze aan ons toe.
Of indien u een M-biljet 2019 (i.v.m. emigratie of immigratie) heeft ontvangen, dan dient u de gehele
inhoud van de papieren envelop van de fiscus aan ons toe te zenden.



Heeft Robelco Tax Services voor het jaar 2018 geen aangifte voor u gedaan? Stuurt u dan een kopie toe van
(het fiscale rapport of de berekeningen) van de ingediende aangifte over het jaar 2018, tezamen met een
kopie van de (voorlopige en definitieve) aanslag(en). Ook de jaren 2015 en verder kunnen wij voor u nazien.



Heeft u onze vragenlijst volledig ingevuld? Stuurt u deze met de gevraagde documenten retour aan ons
kantoor in Rotterdam (Robelco Tax Services, Goudsesingel 160, 3011 KD te Rotterdam). De vragenlijst en
documenten mag u ook scannen en mailen. Maak bijvoorbeeld gebruik van www.wetransfer.com!



Heeft u reeds uw DigiD aangemaakt? Zo nee, surft u dan naar www.digid.nl en volg de instructies!
De DigiD is niet noodzakelijk om uw aangifte te kunnen indienen; deze is wel handig voor het controleren
van uw persoonlijke situatie.



Heeft u een DigiD? Maak gebruik van de Berichtenbox van de overheid! Zeker aan te bevelen als u in het
buitenland woont of langdurig buiten Nederland verblijft!



Indien u gebruik maakt van internetbankieren voor het betalen van onze facturen, wilt u zo vriendelijk zijn
in het daarvoor bestemde vak het factuurnummer en uw relatienummer te vermelden?



U kunt ons ook op Facebook vinden: www.facebook.com/robelcotax. Like onze pagina, deel de berichten
met uw Facebookvrienden of laat een leuke reactie achter!



Geen Facebook? Wel Twitter? Op www.twitter.com/robelco (@robelco) vindt u onze tweets. Volg ons op
Twitter en retweet (RT) de voor u interessante berichten. Gebruikt u ook de hashtag #robelco?



Volg ons (ook) op LinkedIn! De bedrijfspagina van Robelco Tax Services kunt u vinden op:
www.linkedin.com/company/robelco-tax-services.



Breng een bezoek aan onze site met (fiscale) nieuwsberichten: www.robelco.info. Boordevol informatie!
Voor algemene informatie verzoeken wij u eerst onze website www.robelco.com te bezoeken.



Last but not least: Tevreden over onze dienstverlening? Laat het anderen weten!
Niet tevreden, laat het ons weten! Wij doen er alles aan u niet teleur te stellen.
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