
HANDLEIDING 2021 VOOR: 
 - HET SAMENSTELLEN VAN DE B.V. JAARSTUKKEN, en  
 - DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING  
 
 
Geachte klant,  
 
U heeft aangegeven dat u de jaarstukken van uw BV door ons wilt laten verzorgen.  
Het gaat over (boek)jaar 2021.  
 
Uw spaar, pensioen of stamrechtBV: 
Voor het tijdig en correct samenstellen van de jaarstukken (de jaarstukken omvatten de 
balans, winst- en verliesrekening met toelichting, de aangifte vennootschapsbelasting en de 
notulen) is het belangrijk dat u de benodigde gegevens compleet bij ons aanlevert.  
Het geleidebiljet (zie bijlage Geleidebiljet voor Jaarrekening en Aangifte 
Vennootschapsbelasting) helpt u om de gegevens 2021 (of bij verlengd boekjaar 2020/2021) 
te verzamelen.  
Wij verzoeken u vriendelijk om bij het versturen (zowel via uploaden als per email/post) het 
ingevulde geleidebiljet aan de zending toe te voegen. 
 
Aangifte inkomstenbelasting (privé aangifte): 
Als we de aangifte voor de inkomstenbelasting voor u verzorgen, ontvangen we graag de 
stukken zoals vermeld in de checklist inkomstenbelasting (de link naar dit formulier vindt u op 
het geleidebiljet). 
 
Voor zowel de jaarstukken van uw BV als voor de aangifte Inkomstenbelasting hebben wij als 
voorkeur dat u alle stukken aanlevert via onze portal. In het geleidebiljet is aangegeven in 
welke mappen u de stukken kunt aanleveren. De handleiding voor uploaden kunt u 
downloaden op:  
 
http://www.stamrechtbv.com/         -mijn-account 
 
Lukt het niet om uw stukken via onze portal te uploaden dan kunt u nog gebruikmaken van de 
onderstaande mogelijkheden. 
 
Als u per e-mail de gegevens als pdf-file naar ons stuurt, gebruik dan uitsluitend het volgende 
adres: administratie@stamrechtbv.com. 
 
Indien u uw stukken per post wilt versturen dan kan dat naar het volgende adres:  
 
Kroese en Geraerts Belastingadvies BV, Postbus 379, 5400 AJ UDEN 
 

Lees ook het volgende blad voor nog zeven belangrijke attentiepunten!  

http://www.stamrechtbv.com/handleiding-mijn-account
mailto:administratie@stamrechtbv.com


ZEVEN BELANGRIJKE ATTENTIEPUNTEN:  
 
1. Voor 1 juli 2022 alle stukken aanleveren  
Wij vragen voor alle klanten aangifte-uitstel bij de Belastingdienst aan, op basis van de 
“Uitstelregeling voor belastingconsulenten”. U krijgt dan uitstel tot 1 mei 2023. Om planning 
technische redenen hebben we graag uiterlijk 1 juli 2022 alle stukken in huis. Latere 
aanlevering dan 1 oktober 2022 levert ons logistieke problemen op, zodat wij alsdan 50, - euro 
excl. BTW extra in rekening kunnen brengen. 
 
2. Aangiftebrief vennootschapsbelasting (BV) niet nodig 
U ontvangt een aangiftebrief Vennootschapsbelasting 2021 in de loop van de maand februari 
2022. Deze hoeft u niet naar ons op te sturen maar kunt u bewaren in uw administratie. 
 
3. Kopie aangiftebrief Inkomstenbelasting (Privé) direct mailen 
We kunnen alleen een tijdige indiening van uw privéaangifte garanderen als we tijdig 
beschikken over de aangiftebrief, die u van de Belastingdienst krijgt in de loop van de maand 
februari 2022. Mailadres: administratie@stamrechtbv.com 
 
4. Boetes Belastingdienst 
De boeteregelgeving vereist dat u alle relevante brieven en aanslagen die u van de 
Belastingdienst ontvangt, direct naar ons mailt. Als we gegevens of fiscale correspondentie 
niet of niet tijdig ontvangen, kan een fiscale boete het gevolg zijn.  
Dit geldt ook voor herinneringen en aanmaningen: altijd direct naar ons doormailen.  
 
5. Behandeling op volgorde van binnenkomst 
We werken de ontvangen stukken af in volgorde van binnenkomst. Snelle aanlevering 
betekent over het algemeen dat u snel kunt beschikken over de jaarstukken.  
 
6. Voorschotnota in januari 2022 
De voorschotnota 2022 ontvangt u van ons in de loop van de maand januari. Indien u onze 
nota ontvangt, verzoeken we u vriendelijk deze per omgaande te betalen. Indien de factuur 
niet tijdig is betaald, kunnen we tijdige indiening van de jaarstukken niet garanderen. 
 
7. Complete aanlevering 
Een efficiënte verwerking van de stukken is de basis voor onze vaste lage prijsafspraak. Voor 
de efficiency is het nodig dat de stukken door de klant compleet worden aangeleverd. 
Incomplete aanlevering kan leiden tot facturering van meerkosten. 
 
NB: Let op dat u (een van) onze emailadressen niet per abuis hebt aangevinkt als “reclame” 
of als “ongewenste email”. 
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