Postadres
Ab Hakeboomstraat 13
7425 SR Deventer
Tel: 0570-514158

Basisgegevens:
Deze gebruiken we o.a. om bij de belastingdienst aan te geven dat wij uw aangifte verzorgen.
Graag invullen:
Naam:
Geboortedatum:
Telefoon
Email
BSN-nummer
Eventuele specifieke vraag

Checklist documenten: Aangifte particulieren; reguliere aangifte
Documenten om toe te voegen in de email/of per post
Check! Benodigd document
Jaaropgave(n) loon/uitkeringen
Jaaropgave hypotheek
Opgave neveninkomsten (freelance werkzaamheden, bijbanen, verhuur kamer etc)
Reiskosten en openbaar vervoer verklaring werkgever
Giften (bijv. aan goede doelen en kerkelijke instellingen)
Uw vermogen op 01.01.2021
Uw schulden op 01.01.2021
Betaalde dividend belasting 2021
Opgave studiekosten
Namen geboortedatum en thuis wonende kinderen
Belastingaangifte vorig jaar (i.v.t. als bestaande klant niet nodig)
Voorlopige teruggaaf 2021 (i.v.t. als bestaande klant niet nodig)

→ Graag geen DigiD gegevens meesturen of kopieën van identiteitsbewijzen.

Disclaimer:
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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Aanvullende vragen indien van voor uw van toepassing.

Check! Benodigd document I
Splitsing hypotheekschuld consumptief en eigenwoning
Gegevens aankoop woning afrekening notaris, taxatie, hypotheekadvies
Betaalde premie extra pension lijfrente/bank-sparen dan ook factor A
Gegevens verbouwing
Echtscheidingsconvenant
Nieuwe hypotheek/woonoverzicht ontvangen van hypotheekadviseur. Notaris, kosten taxatie
Ziektekosten, als dit van toepassing is
Gegevens alimentatie partner
Aandeel reserve fond vve (voor appartement eigenaren)
Als u vragen heeft over een van de documenten beantwoorden wij die natuurlijk graag voor u!

Disclaimer:
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 2022 aangifte inkomstenbelasting 2021
Aangifte particulieren reguliere aangifte (inclusief BTW)
Soort aangifte
Standaard aangifte
Partner
Bewijslast opsturen
Aanpassen voorlopige aanslag
m-biljet
Partner m-biljet
Uitrekenen extra pensioen

Prijs euro
195 *
225 *
110 *
75 *
325
99
250

Aangifte doen als ondernemer
Inkomsten uit overige werkzaamheden
ZZP-er

295 euro
600-1000
euro

Aangifte complex.
Combinatie van onder aan extra genoemde onderwerpen en/of buitenland bel voor prijs
indicatie. De prijzen voor ondernemers zijn vanaf en exclusief BTW. U kunt altijd informeren in
voor de prijs in uw specifieke situatie.

Vragen?
U kunt mij bereiken via het volgende telefoonnummer: 0570-514158 of een email sturen
naar: nicokamphuis@leonardadvies.nl. Langskomen? Dat kan natuurlijk ook het bezoekadres
vindt u hier onder. Graag even bellen i.v.m. aanwezigheid.
Mocht u de documenten willen opsturen of lang komen brengen kan dit via het postadres.

Bezoekadres
Leonard Advies
Zupthenseweg 6
7418 AJ Deventer

Postadres
Ab Hakeboomstraat 13
7425 SR Deventer

Disclaimer:
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.

