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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 jaarlijks op peil wordt gehouden. Hier zijn wij dan ook trots op.
Met alleen het invullen van de aangifte houd het bij ons niet op, de volgende zaken zitten er tegenwoordig
standaard bij:
•
Digitale bewaarservice van 10 jaar van uw aangifte en de relevante stukken;
•
Aanvragen VIA (Vooraf Ingevulde Aangifte);
•
Controle of de aanslag correct is, zodra deze afwijkt wordt u door ons op de hoogte gebracht (alleen als u ons
hiervoor machtigt);
•
Indien gewenst vragen wij op verzoek uitstel voor het invullen van uw aangifte aan.

Stukken afgeven of mailen
U kunt bij ons de gegevens in leveren of digitaal toezenden via de mail. Vergeet u bij het laatste niet de checklist
toe te voegen, deze is digitaal verkrijgbaar via www.veerdb.nl.
Wij vragen u om de checklist volledig in te vullen. Mocht u hier vragen over hebben, zijn wij u graag van dienst.
Zorgt u dat u 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. Doet u het via de
mail, dan krijgt u van ons een ontvangstbevestiging en binnen drie werkdagen de datum van gereedheid per mail
door. Wij verzoeken u bij voorkeur de gegevens in één mail toe te zenden.

Tarieven in euro

									Tarief 		
Woonachtend in Nederland met Nederlands inkomen			
Aangifte zonder partner							130,-		
Aangifte met partner							150,Aangifte Erfbelasting, vanaf						350,Grensarbeidersaangifte wonen in Nederland werken in België
Aangifte zonder partner							180,-		
Aangifte met partner 							235,-		
Aangifte met partner, beiden grensarbeider				
340,-		

Uurtarief fiscale particuliere zaken					121,-					

Bovenstaande tarieven zijn geldig van 1-1-2020 t/m 31-12-2021. 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 donderdag van 09:00u t/m 12:00u en van 13:30u t/m 17:00u, vrijdag van
09:00u t/m 12:00u.
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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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Toeslagen
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.

Niet alleen voor uw aangifte
Wij verzorgen tal van andere diensten omtrent uw aangifte, zoals: beantwoorden van verzoeken om informatie,
bezwaarschriften en fiscale beroepsprocedures. 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.

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
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Checklist belastingaangifte
Uitleg
Vul onderstaande gegevens in, vink de zaken welke bij u van toepassing zijn in. Lever de stukken met deze
checklist in, zodat wij uw aangifte zo goed mogelijk kunnen afhandelen. Mist u nog zaken op de checklist,
download dan de uitgebreide checklist op onze website www.veerdb.nl (informatie - downloads).

Persoonlijke gegevens
Naam:
Telefoonummer: 					
E-mailadres:
Ik wens mijn rapport per
Ik ben

alleenstaand

e-mail

ophalen

post te ontvangen (+ € 4,50)

gehuwd/geregistreerd partner

samenwonend

Thuiswonende kinderen, vermeld u onderstaand de namen en geboortedata.

		

voornaam en achternaam

				

geboortedatum

Inkomen
Jaaropgave van de werkgever
Jaaropgave van pensioen / uitkeringsinstantie
Opgave van eventuele bijverdienste

www.veerdb.nl
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Eigen woning
WOZ waarde
Jaaropgave hypotheek met daarop vermeld betaalde rente en saldo
Woning aangekocht/verkocht of hypotheek veranderd
afrekening notaris
factuur taxatiekosten
bestedingsdoel bij verhoging hypotheek

Overig
Studiekosten; door u of uw partner gemaakt. Facturen lesgeld, boekengeld en examengelden (niet voor
zaken waar u studiefinanciering heeft gekregen of die door uw werkgever zijn vergoed).
Ziektekosten; niet vergoede zaken op voorschrift van een arts, niet zijnde eigen risico (medicijnen,
tandartskosten, aantal km vervoer naar arts of zorgverlener, hulpmiddelen, speciale dieten, ziekenbezoek)
Partner alimentatie; Naam, adres en geboortedatum van de ex-partner, het bedrag van de ontvangen
en betaalde alimentatie
Giften; de aantoonbaar betaalde bedragen (ANBI doelen), een lijst met de doelen en bedragen met
optelling
Lijfrente/bankspaar voor pensioen; opgave betaalde premie en factor a (pensioenaangroei) van het
pensioenfonds

Sparen
Heeft u meer dan € 30.000 aan spaargeld/vermogen (niet zijnde eigen woning) voor gehuwden/fiscale
partners is dit € 60.000
Saldo van alle betaal- en spaarrekeningen per 1 januari en 31 december
Jaaropgave van uw beleggingen
Overige onroerende zaken / vorderingen en schulden
Kapitaalverzekeringen welke worden belast in box 3

Aanslagen
Voorlopige aanslag/teruggave

Voor grensarbeiders (werken in België)
Loonfiche 281.10 (jaaropgave) en individuele rekening
Indien arbeider; opgave vakantiekas, eindejaarspremie, rustdagen, dopgeld, ziektekas etc.
Auto van de zaak; merk, type, bouwjaar/maand, opgave zelf betaalde netto eigen bijdrage en de periode
van bezit

Vergeet uw VIA code niet!
Veer & De Booij B.V.
Julianastraat 30A
4571 GT Axel
Telefoon: 0115-563248
Email: info@veerdb.nl
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