postadres:
Ab Hakeboomstraat 13
7425 SR Deventer
tel: 06-33716788

Checklist belastingaangifte particulieren 2019 voor aangifte 2018
Naam:

………………………………………………….

Telefoon:

.........……….…………………………………...

email:

............................................................................

- aangiftebrief 2018 of loonstrook 2018
– geboortedatum
Met bovenstaande gegevens kunnen wij u registeren bij de belastingdienst als
belastingconsulent. De belastingdienst stuurt u het formulier “registratie machtiging
intermediair. De code op dit formulier is 6 weken geldig en kunnen wij uw gegevens
2018 bij de belastingdienst opvragen. Deze gegevens controleren wij met de door u
aangeleverde gegevens. Levert alles digitaal geen originelen.
Stukken Aangifte particulieren reguliere aangifte
- jaaropgave(n) loon/uitkeringen
- jaaropgave hypotheek
- opgave neveninkomsten (freelance werkzaamheden, bijbanen, verhuur kamer etc.
- reiskosten en openbaar vervoer verklaring werkgever
- giften (bijvoorbeeld aan goede doelen en kerkelijk instellingen)
- uw vermogen op 01-01-2018
- uw schulden op 01-01-2018
- betaalde dividend belasting 2018
- opgave studiekosten
- namen, voorletters, geboorte data en burgerservicenummer van thuiswonende
kinderen.
- belastingaangifte vorig jaar. (nieuwe klanten)
- aandeel reserve fonds vve (voor appartement eigenaren)
- voorlopige teruggaaf 2018
- gegevens alimentatie partner.
- splitsing hypotheekschuld consumptief en eigenwoning./opgave hypotheekadviseur
- gegevens aankoop woning afrekening notaris, taxatie, hypotheekadvies
- ziektekosten. (overleg vaak niet meer van toepassing)
- betaalde premie extra pensioen lijfrente/banksparen dan ook factor A
- gegevens verbouwing
- echtscheidingsconvenant 2017
- eventueel andere schulden ivb eigenwoning, of aanleveren voor goedkopere
herfinanciering
- nieuwe hypotheek da het woonlastenoverzicht ontvangen van hypotheekadviseur.
notaris, kosten taxatie

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.

postadres:
Ab Hakeboomstraat 13
7425 SR Deventer
tel: 06-33716788

Prijslijst 2019 aangifte inkomstenbelasting 2018
Aangifte particulieren reguliere aangifte (inclusief BTW)
Standaard aangifte
110 euro
Partner

45 euro

Bewijslast opsturen

110 euro

Aanpassen voorlopige aanslag

75 euro

Aangifte complex.
Combinatie van onder aan extra genoemde onderwerpen en/of buitenland bel voor
prijs indicatie
Ondernemer
Inkomsten uit overige werkzaamheden
Kleine zzp-er
zzp-er
BV
Stamrecht BV

175
375
795
895
695

euro
euro
euro
euro
euro

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

Bezoek Adres gegevens
Leonard Advies
Zupthenseweg 6
7418 AJ Deventer
Tel 06-33716788
december 2018

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.

