
postadres: 
Ab Hakeboomstraat 13  7425 SR  Deventer

tel: 06-33716788

Checklist belastingaangifte particulieren 2016 voor aangifte 2015

Naam: ………………………………………………….

Telefoon: .........……….…………………………………...

email: ............................................................................

-    aangiftebrief 2015
-    brief van belastingdienst overnemen reeds bekende gegevens belastingdienst*. 
-    jaaropgave(n) loon/uitkeringen
-    jaaropgave hypotheek
-    opgave neveninkomsten (freelance werkzaamheden, bijbanen, verhuur kamer etc.
-    kopie WOZ- beschikking gemeentelijke taxatiewaarde eigenwoning ontvangen in 2015
-    reiskosten en openbaar vervoer verklaring werkgever
-    giften (bijvoorbeeld aan goede doelen en kerkelijk instellingen)
-    uw vermogen op 01-01-2015
-    uw schulden op   01-01-2015
-    betaalde dividend belasting 2015
-    opgave studiekosten
-    deze lijst.
-    papieren in kopie aanleveren
-    stuur geen digid gegevens mee
-    indien verandering ook de punten van nieuwe klanten

Nieuwe klanten
-    kopie legitimatie(s) .
-    indien van toepassing splitsing hypotheekschuld consumptief en eigenwoning.
-    hypotheek- overzicht met aftrekbare betaalde rente en saldo schuld op 01-01
-    belastingaangifte vorige jaar.
-    namen, voorletters, geboorte data en burgerservicenummer van thuiswonende kinderen.
     belastingaangifte vorig jaar.

Indien van toepassing
-    ziektekosten. (overleg vaak niet meer van toepassing)
–   aandeel reserve fonds vve (voor appartements eigennaren_
 - gegevens alimentatie/ kinderen en partner apart
-  betaalde premie lijfrente/banksparen dan ook factor A 
-  gegevens verbouwing
-  eventueel andere schulden ivb eigenwoning, of aanleveren voor goedkopere herfinanciering
-  nieuwe hypotheek da het woonlastenoverzicht ontvangen van hypotheekadviseur.
   notaris, kosten taxatie

* Deze brief moet aangevraagd worden door Leonard Advies bij de belastingdienst

Alles in kopie aanleveren wij leveren geen documenten retour. (scannen en mailen mag ook)

Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede opstelling van uw aangifte. Daarvoor hebben wij de volledige en 
juiste gegevens nodig. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste of niet-ingeleverde 
informatie. Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing.
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Prijslijst 2016 aangifte inkomstenbelasting 2015

Particulier

Vorige ook via ons kantoor 75 euro inclusief BTW

Partner 15 euro inclusief BTW

Toeslagen per toeslag 45 euro inclusief BTW

Huisbezoek (deventer) 65 euro inclusief BTW

Nieuwe klanten/ huis aangekocht/oversluiten hypotheek/pensioenruimte  

invullen aangifte particulieren 2014 125 euro inclusief BTW

Partner 25 euro inclusief BTW

scenario berekeningen belastingadvies 95 euro per uur  inclusief BTW

Ondernemer

Inkomsten uit overige werkzaamheden     175  euro 
Kleine zzp-er                                      345  euro 
zzp-er         695  euro
BV         695  euro
Stamrecht BV         450  euro

De prijzen voor ondernemers zijn vanaf en exclusief BTW. U kunt altijd informeren in voor 
de prijs in uw specifieke situatie.

Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede opstelling van uw aangifte. Daarvoor hebben wij de volledige en 
juiste gegevens nodig. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste of niet-ingeleverde 
informatie. Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing.


