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Rotterdam, januari 2022 
 
Betreft: Uw belastingaangifte 2021 
 
Geachte relatie, 
 
Allereerst wensen wij u en uw dierbaren een gelukkig en gezond 2022 toe! 
 
Ondanks de grote impact van de COVID-19- pandemie starten wij dit jaar met een goed gevoel. 
Relaties zoals u zijn de reden dat wij dit jaar veel hebben bereikt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor 
uw steun en loyaliteit, ook tijdens deze uitdagende tijden. 
 
Was u slechts een deel van het jaar 2021 sociaal verzekerd in Nederland of juist lang buiten 
Nederland aan boord om reden dat u niet naar huis kon, dan kan u dat veel geld besparen door 
gebruik te maken van alle fiscale mogelijkheden en uitzonderingen. Dat regelen wij graag voor u in 
de aangifte 2021. 
 
Met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 zenden wij u geen papieren 
documenten toe. Deze gegevens kunt u zelf downloaden via onze website www.robelco.com. 
De documenten kunt u hier downloaden (https://robelco.com/aangifte/). 
Lukt u dit om welke reden dan ook niet? Laat het gerust weten, dan sturen wij u deze per e-mail toe. 
 
Wij verzoeken u de te downloaden vragenlijst volledig in te vullen en de gevraagde bijlagen mee te 
zenden. Graag ontvangen wij alle bescheiden zo snel als mogelijk (het liefst alles in 1 keer en niet in 
verschillende delen), zodat wij voor u aan de slag kunnen. 
 
Alle benodigde documenten kunt u toezenden aan ons adres Goudsesingel 160 te Rotterdam. 
De bescheiden mag u natuurlijk ook scannen en mailen (aan info@robelco.nl). Maak daarbij dan wel 
gebruik van bijvoorbeeld WeTransfer (www.wetransfer.com). Dat scheelt ons een hoop ruimte in de 
mailbox. 
 
Voor eind maart en in april trachten wij zo veel mogelijk aangiften in te dienen. Wij werken op basis 
van het principe first in, first out. Indien uw aangifte niet tijdig kan worden ingediend, dan vragen wij 
uitstel voor u aan. Wat telt: Kwaliteit voor snelheid! Als vanzelfsprekend dienen wij uw aangifte tijdig 
en op een juiste, maar een voor u zo voordelig mogelijke wijze in. 
 
Bent u niet in staat uw bescheiden voor het invullen van de aangifte 2020 voor 1 maart aanstaande 
compleet bij ons aan te leveren? Stuurt u dan in ieder geval uw aangiftebrief voor 1 maart 
aanstaande aan ons toe. Dan kunnen wij voor u uitstel voor het indienen van de aangifte verzorgen. 
 
Neem nota van de checklist. Hierop staan een aantal zaken die zeker van belang zijn. In het bijzonder 
het aan ons toezenden van de brieven van de Belastingdienst inzake de VIA (QR- en activeringscode)! 
 
Wij verwelkomen u graag (altijd op afspraak) op ons kantoor in Rotterdam of Steenwijk en zijn graag 
bereid u te adviseren als het gaat om uw fiscale en financiële vragen. 
 
Met vriendelijke groet, namens alle werknemers, 
 
Robelco Tax Services 
 
 
 
 
Vincent de Groot 
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