
Onderwerp: Uw aangifte inkomstenbelasting indienen. 
 
U moet uw aangifte inkomstenbelasting voor het sofinummer xxxx over het jaar 2013 
indienen.  
 
U kunt uw aangifte inkomstenbelasting op de volgende manieren elektronisch indienen:  
- via de internetsite van de Belastingdienst. Log in op het beveiligde gedeelte van de 
internetsite en download de aangifte inkomstenbelasting. Vul uw aangifte 
inkomstenbelasting in en verzend deze.  
- met aangifte- of administratiesoftware. U kunt dit zelf doen of u kunt dit laten verzorgen 
door uw belastingconsulent.  
 
Uw aangifte inkomstenbelasting moet uiterlijk 01-04-2014 binnen zijn bij de Belastingdienst. 
Met de aangifte inkomstenbelasting doet u ook aangifte voor premie volksverzekeringen en 
voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.  
 
Als u uitstel wilt, moet u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij het belastingkantoor 
waaronder u valt. Als u uw aangifte laat verzorgen door een belastingconsulent die bij de 
Belastingdienst geregistreerd is, dan kan deze gebruikmaken van de Uitstelregeling 
belastingconsulenten.  
 
Als u in het vervolg geen berichten meer wilt ontvangen dat een aangifte of opgaaf voor u 
klaarstaat, dan kunt u dit aangeven via de link 'Gebruikersinstellingen' nadat u bent ingelogd 
op het beveiligde gedeelte op de internetsite.  
 
Dit is een automatisch e-mailbericht. Heeft u vragen, neem dan contact op met de 
BelastingTelefoon: 0800 - 0543. De BelastingTelefoon is bereikbaar op werkdagen van 
maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie over elektronisch aangeven op www.belastingdienst.nl. Kies 
'Zakelijk' en vervolgens 'Aangifte doen, belastingen en premies betalen'.  
 
 
 
 

 
De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie 
met de burger of voor de bekendmaking van beslissingen. De Belastingdienst hanteert 
conventies voor het gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl. 
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