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Belastingaangifte
Uw aangifte inkomstenbelasting invullen? Dit 
doen wij graag voor u. De aangiften worden 
verzorgd door gekwalificeerde medewerkers. Als 
Register Belasting- en Bedrijfsadviseurs zijn wij 
gekwalificeerd en gecertificeerd door het NOAB 
en NIBA. U mag rekenen op een professionele 
dienstverlening en kennis welke door permanente 
educatie op peil wordt gehouden. Hier zijn wij dan 
ook trots op.

Afgeven van de stukken
Als u er voor kiest om uw gegevens af te geven dan  
vragen wij u om de checklist volledig in te vullen. 
Mocht  u hier vragen over hebben, kom dan vooral 
even langs. 
Zorgt u dat alle stukken welke u heeft aangevinkt bij 
u heeft. Als u de gegevens en de checklist afgeeft 
bij ons, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging 
waar precies op staat wanneer het rapport voor u 
gereed is. Deze kunt u vanaf de aangegeven datum 
ophalen. Over het algemeen is dit twee weken later.

Niet alleen voor uw aangifte
Wij verzorgen tal van andere diensten omtrent 
uw aangifte, zoals: beantwoorden verzoeken 
om informatie, bezwaarschriften, fiscale 
beroepsprocedures, aanvragen en wijzigen van 
toeslagen. Maar ook voor fiscaal advies kunt u bij 
ons terecht.  Wilt u een eigen bedrijf starten? Ook 
hierbij kunnen wij u volledig begeleiden.
Bovenstaande zaken zitten niet in de aangifteprijs 
en worden apart berekend. 

Tarieven in euro (inclusief BTW)
         Tarief   
Woonachtend in Nederland met Nederlands inkomen   
Aangifte zonder partner       150,-  
Aangifte met partner       175,-  
Aangifte Erfbelasting, vanaf      400,-
Losse aanvragen/wijzigingen toeslagen       70,- 

Grensarbeidersaangifte wonen in Nederland werken in België
Aangifte zonder partner       210,-  
Aangifte met partner        270,-  
Aangifte met partner, beiden grensarbeider    390,-  

Uurtarief fiscale particuliere zaken      133,-     

Bovenstaande tarieven zijn geldig van 1-1-2023 t/m 31-12-2023. Bovenstaande tarieven zijn voor gewone aangiften, 
bij complexere situaties, zoals aankoop/verkoop woning, berekening reserveringsruimte, echtscheidingen etc. geldt 
altijd een meerprijs. Bij M-biljetten (migratie) werken wij op basis van ons uurtarief. De tarieven gelden alleen voor 
complete dossiers!

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00u t/m 12:00u.

Op afspraak
Ziet u het niet zitten om de checklist in te vullen en 
heeft u liever iemand tegenover u? Dan kunt u bij 
ons ook op afspraak uw aangifte laten verzorgen. 
Onder het genot van een bakje koffie nemen wij een 
aantal vragen met u door. Bent u nieuw bij ons, dan 
adviseren wij u altijd om een afspraak te maken. 
U kunt zowel telefonisch (0115-563248) als online 
(www.veerdb.nl) een afspraak maken.
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Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) 
De VIA is voor ons een hulpmiddel bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting. Wij
gebruiken de gegevens van de VIA om te controleren of we alle stukken voor de aangifte ontvangen
hebben en om te controleren of de aangifte volledig is ingevuld. Hiermee verkleinen wij de kans dat
de Belastingdienst achteraf vragen over de aangifte stelt of dat de belastingdienst achteraf uw
aangifte corrigeert. U krijgt hiervoor een code van de belastingdienst opgestuurd, deze code hebben wij 
nodig. Deze kunt u inleveren, mailen of invullen via onze website. Let wel: binnen drie maanden vervalt de 
code. Zie onderstaand een voorbeeld van een VIA.
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Om werk en papier te besparen biedt de belastingdienst de mogelijkheid om voor de aanslagen en gegevens 
van de inkomstenbelasting een doorlopende machtiging te registreren. U kunt deze machtiging op elk moment 
weer intrekken.
De registratie van de doorlopende machtiging hebben we voor al onze klanten al bij de belastingdienst 
aangevraagd. Binnenkort ontvangt u hierover, per onderdeel, van de belastingdienst een registratiebrief. 
Daarin vraagt de belastingdienst toestemming voor het registreren van deze doorlopende machtiging.

Akkoord met de registratie doorlopende machtiging?
Indien u akkoord gaat met de registratie van de doorlopende machtiging dient u de code zo spoedig mogelijk   
te activeren. Dit kan op vier manieren: 1. via ons systeem, 2. naar ons mailen, 3 per post of 4. langsbrengen.

Niet akkoord met de registratie doorlopende machtiging?
Gaat u niet akkoord dan hoeft u met het formulier bij de registratiebrief niets te doen.  

Privacy
Veer & De Booij neemt uw privacy zeer serieus. De gegevens die u ons vestrekt, worden verzameld, opgeslagen 
en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of de aangifte te kunnen indienen. Alle aan Veer & 
De Booij B.V. verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en (tenzij expliciet anders door 
u kenbaar wordt gemaakt) niet door Veer & De Booij  aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is 
vereist, door de justitiële autoriteiten wordt verlangd of voor de uitvoering en afhandeling van uw opdracht 
noodzakelijk is (zoals bijvoorbeeld het indienen van een aangifte bij de Belastingdienst).

Voor meer informatie over onze privacy reglement, zie www.veerdb.nl. 

Veer & De Booij B.V.
Julianastraat 30a
4571 GT Axel
Telefoon: 0115-563248
E-mail: info@veerdb.nl
www.veerdb.nl 

Doorlopende machtigingen

Het aanvragen, wijzigen en stopzetten van toeslagen zit niet  standaard bij het invullen van uw belastingaangifte. 
Mocht u dit wensen kunt u dit aangeven. Let wel dat hier extra kosten voor worden berekend. 

Toeslagen
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