Checklist aangifte inkomstenbelasting 2019

Datum inlevering ………….. - ………….

2020

Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
E-mailadres
Telefoon
Betaling

1 aangifte € 60,-- (inclusief btw)
Dubbele aangifte € 90,-- (inclusief btw)

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2019 gelden de volgende inleverdata, mits alle gegevens volledig zijn aangeleverd:
Gegevens aangeleverd voor:
Aangifte wordt ingediend voor:
1 maart 2020
1 april 2020
1 april 2020
1 juni 2020
1 juni 2020
1 oktober 2020
1 augustus 2020
1 december 2020
Zekerheidshalve vragen wij bij alle voor 1 april 2020 bij ons bekende cliënten uitstel aan bij de belastingdienst. U hoeft hiervoor
derhalve geen actie te ondernemen. Wij verzoeken u de originele aangiftebrief mee te sturen. Let op: bij onderstaande
vragen alleen kopieën van stukken meesturen. Er worden geen stukken retour gezonden.

Voorletters, achternaam

Sofinummer

Geboortedatum

M/V

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Algemeen
Vult u hierboven de samenstelling van uw gezin in. Wilt u uw complete thuiswonende gezin invullen?

1.
2.

Kruis onderstaand de bij u van toepassing zijnde situatie aan. U bent:
[ ] Alleenstaand
[ ] Getrouwd / geregistreerd partner
[ ] Samen op hetzelfde woonadres ingeschreven bij de gemeente (GBA)
[ ] Samen ouder van een kind
[ ] Samen eigenaar van een woning
[ ] Bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartner, of u heeft een samenlevingscontract

3.

Bent u in 2019 gaan samenwonen/gehuwd/niet meer samenwonend/gescheiden*:
[ ] nee
[ ] ja
Zo ja, per welke datum? _____________
* Bij echtscheiding vernemen wij graag op welke datum het verzoek om scheiding bij de rechtbank is ingediend

Vragen over Woning en Hypotheek
4. Wat is de WOZ waarde over 2019 van uw woning? (deze waarde wordt genoemd op uw aanslag onroerende
zaakbelasting en de waardebeschikking over 2019 , en heeft als peildatum 1 januari 2018 )
WOZ-Waarde: € ______________
5.

Heeft u in 2019 een woning gekocht, uw hypotheek gewijzigd of een extra hypotheek afgesloten?
[ ] nee
[ ] ja, kopie notarisafrekening, rekening van taxatierapport, bijkomende kosten en
[ ]
bedrag aan afsluitprovisie bijvoegen. Tevens de verhuisdatum volgens de inschrijving
in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) opgeven:____________________

Wij willen benadrukken dat wij geen originele stukken retour zenden.
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Bijgevoegd
6.

7.

8.

Heeft in 2019 een woning verkocht?
[ ] nee
[ ] ja, kopie notarisafrekening bijvoegen en verhuisdatum opgeven: ___________

[ ]

Heeft u uw woning in 2019 tijdelijk verhuurd?
[ ] nee
[ ] ja, periode en totale huurontvangsten opgeven: ___________

[ ]

Heeft in 2019 erfpacht betaald?
[ ] nee
[ ] ja, bedrag hier invullen: €___________

[ ]

Wilt u de volgende gegevens bijvoegen:
- Betaalde rente en het openstaande saldo van de hypotheek over 2019;
- Betaalde rente en het openstaande saldo van eventuele andere leningen (alleen mits aantoonbaar)
- Indien u een gedeelte van uw totale hypotheek niet aantoonbaar heeft gebruikt voor aankoop, onderhoud of
verbetering van uw woning noteert u hier het bedrag van het leningdeel wat niet voor uw woning gebruikt is
€ _____________
Werk, loon en vermogen
9.

Heeft u (en uw partner) in 2019 loon en/of een uitkering?
[ ] nee
[ ] ja, kopie jaaropgave (s) bijvoegen (ook die van uw partner)

[ ]

10. Heeft u (en uw partner) in 2019 bijverdiensten gehad of vermogen ter beschikking gesteld aan derden?

[ ] nee

[ ] ja, specificatie van inkomsten alsmede hiervoor gemaakte kosten bijvoegen

[ ]

11. Heeft u in 2019 gebruik gemaakt van openbaar vervoer en hiervoor een "openbaar vervoer verklaring"?
[ ] nee
[ ] ja, verklaring bijvoegen alsmede een opgaaf van de afstand (enkele reis) en ontvangen
vergoedingen van uw werkgever
[ ]
12. Heeft u in 2019 dividend ontvangen waarop dividendbelasting is ingehouden?
[ ] nee
[ ] ja, opgave bijvoegen of het fiscaal jaaroverzicht 2019 waarop dit staat vermeld

[ ]

13. - Opgave saldo van alle bank, giro, spaartegoeden, aandelen, obligaties en overige vorderingen.
- Opgave en waarde van tweede woning en andere onroerende goederen (niet eigen woning).
- Opgave van alle schulden (niet eigen woning).
Het gaat hier om het saldo per 1 januari 2019. U hoeft deze alleen op te geven als het totaal bedrag per
1 januari 2019 boven € 30.000 (voor samenwonenden/gehuwden € 60.000) inclusief het vermogen van uw
minderjarige kinderen is.
Vragen over verzekeringen
14. Heeft u in 2019 premie betaald voor een lijfrenteverzekering of andere pensioenvoorziening?
[ ] nee
[ ] ja, bedrag hier invullen: € _________________
[ ]
Zo ja, stuurt u tevens een recent pensioenoverzicht mee met hierop een opgave van de
A-factor (of pensioenaangroei) over 2018 van uw werkgever. Deze hebben wij beslist nodig!
15. Heeft u in 2019 premie betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke bij arbeidsongeschiktheid
in termijnen uitkeert?
[ ] nee
[ ] ja, polisnummer en verzekeraar hier invullen: € ________ _________
[ ]

Wij willen benadrukken dat wij geen originele stukken retour zenden.
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Aanvullende vragen
16. Heeft u in 2019 uitgaven gedaan inzake ziekte, dieet (op medisch voorschrift), tandarts, invaliditeit of
op medisch voorschrift aanpassingen aan een woning in verband met ziekte gedaan die niet door de
zorgverzekeraar zijn vergoed? Let op: uw eigen risico telt hierin niet mee
[ ] nee
[ ] ja, specificaties bijvoegen van de declaratieoverzichten van de zorgverzekeraar alsmede
nota's welke niet via de zorgverzekeraar zijn vergoed
[ ]
17. Heeft u over 2019 een voorlopige belastingteruggave gehad?
[ ] nee
[ ] ja, kopie beschikking over 2019 bijvoegen

[ ]

18. Heeft u over 2019 zorgtoeslag ontvangen?
[ ] nee
[ ] ja, kopie beschikking over 2019 bijvoegen

[ ]

19. Heeft u over 2019 voor meer dan € 250,-- studiekosten gemaakt (voor u zelf, niet voor uw eventuele kinderen)?
[ ] nee
[ ] ja, stuur kopie bewijsstukken mee
[ ]
20. Heeft u over 2019 alimentatie aan/van uw ex-echtgenoot betaald of ontvangen (niet de bijdragen voor kinderen)?
[ ] nee
[ ] ja, bedrag hier invullen: € ______________
[ ]
_________________________________________________________________________________
21. Heeft u in 2019 giften gegeven aan kerkelijke- en culturele liefdadigheidsinstellingen (geen loterijen)?
[ ] nee
[ ] ja, stuur kopie bewijsstukken mee.

[ ]

22. Heeft u de aangifte van 2018 ook via Bloemendaal Advies Groep laten verzorgen?
[ ] ja (u hoeft geen kopie mee te sturen)
[ } nee, stuur een kopie van de aangifte over 2018 mee

[ ]

Slotvragen*
23. Indien wij vragen hebben over uw aangifte, hoe wilt u dat wij u benaderen?
[ ] Telefonisch
Overdag: _______________________________
[ ] Per e-mail*
E-mailadres: ____________________________
24. Vestiging:
[ ] Enkhuizen, Venedie 25

[ ] Bovenkarspel, De Tuin 25

[ ] Lelystad, Stationsplein 180

* Een rapport van de aangifte 2019 zullen wij digitaal toezenden op bovenstaand e-mail adres alsmede naar de
Bloemendaal Advies Groep B.V. Als u geen e-mail adres invult, geeft u dan aan op welke vestiging u het rapport
wilt afhalen.
Ruimte voor op en/of aanmerkingen (eventueel een apart blad bijvoegen)

Wij willen benadrukken dat wij geen originele stukken retour zenden.
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MACHTIGING
Ondergetekende:
Naam:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………

Postcode:

…………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats:

…………………………………………………………………………………………………………………

hierna te noemen volmachtgever,
machtigt hierbij:
Mercurius Administraties
gevestigd Bollenmarkt 6h te Zwaagdijk-Oost
Beconnummer 498567
hierna te noemen gemachtigde,
om namens volmachtgever de aangifte inkomstenbelasting over 2019 voor de volmachtgever alsmede
zijn/haar fiscale partner te verzorgen en elektronisch in te dienen, met dien verstande dat volmachtgever
ten alle tijden verantwoordelijk blijft voor de juistheid van de namens volmachtgever ingediende
aangifte (n) en ter zake gemachtigde vrijwaart.
Gemachtigde zal op haar beurt de volmachtgever een digitaal afschrift van de aangifte
inkomstenbelasting 2019 verstrekken, welke na een referentieperiode van 2 weken elektronisch naar de
Belastingdienst zal worden verzonden.
Volmachtgever kiest ervoor uitvoering te laten plaatsvinden ten kantore van de gemachtigde.

Datum: …………………………..,
Handtekening:

……………………………………………..
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