Geneste & Van Namen
GVN ADVISEURS B.V.
R.J.M. Geneste
M.G.H. van Namen

Postbus 12
5300 AA Zaltbommel
Telefoon +31 (0)418 54 10 58
Telefax +31 (0)418 51 01 70

Informatie Belastingaangifte 2015
Om uw belastingaangifte te verzorgen hebben we informatie van u nodig. Om ons de
juiste informatie te verschaffen hebben we dit vragenformulier opgesteld. We verzoeken
u om alle relevante vragen in te vullen en eventuele kopieën bij te voegen.
De belastingaangifte zal gebaseerd zijn op de informatie welke u aanlevert. Door het
invullen en retourneren van dit formulier verklaart u dat:
-

De verstrekte informatie volledig en juist is, GVN Adviseurs is niet aansprakelijk
voor de volledigheid en juistheid van de door uw verstrekte gegevens.
U accepteert ons tarief welke staat vermeldt op www.gvnadviseurs.nl

Procedure
Wij verzorgen uw belastingaangifte zodra we alle benodigde gegevens hebben
ontvangen. Indien van toepassing zullen we u informeren welke documenten nog
ontbreken. Nadat we alle informatie hebben ontvangen zullen we uw aangifte
inkomstenbelasting opmaken en verzenden.

Uw persoonlijke informatie
Voornamen en achternaam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Land

:

Telefoon privé

:

Mobiel

:

Email adres privé

:

Email adres werk

:

Sofinummer / BSN

:

Geboortedatum

:

Geslacht

:

Nationaliteit

:

Bankrekeningnummer (voor de
belasting teruggave)

:
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Is de 30% regeling van
toepassing?
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: Ja / Nee (als u geen idee heeft vul dan nee in)
Indien de 30% regeling op u van toepassing is stuur
ons dan een kopie van de verklaring.

Verbleef u het hele jaar in
Nederland?
Zo niet, op welke dag arriveerde
of vertrek u uit Nederland?
In welk land verbleef u voor/na
uw verblijf in Nederland?

: Ja / Nee
: Gearriveerd op:

Vertrokken op:

: Voor:
Na:

Staat u ingeschreven bij de
gemeente?

: Ja / Nee
De belastingdienst gaat uit van de woonplaats waar u
bent ingeschreven. Indien dit afwijkt van uw huidige
verblijfplaats verstrek ons dan de benodigde
informatie.

Fiscaal partner
Gehuwd / geregistreerde partners / samenwonen met
notarieel samenlevingscontract
Wat is uw leefsituatie in 2015?

: of
samenwonend zonder notarieel samenlevingscontract /
alleenstaand / gescheiden / weduwe(naar)

Is de status in 2015 veranderd?

: Ja / Nee

Datum:

Indien u samenwoont zonder notarieel samenlevingscontract / alleenstaand / gescheiden /
weduwe(naar) bent, is dan een van de volgende situaties op u van toepassing?
- U woont samen en heeft samen een kind of de ander heeft uw kind erkend? Ja / Nee
- U woont samen en heeft samen een eigen woning? Ja / Nee
- U woont samen en bent pensioenpartners? Ja / Nee

Informatie partner
Voornamen en achternaam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:
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Land

:

Sofinummer / BSN

:

Geboortedatum

:

Geslacht

:

Nationaliteit

:

Bankrekeningnummer (voor de
belasting teruggave)
Verbleef u het hele jaar in
Nederland?
Zo niet, op welke dag arriveerde
of vertrok u uit Nederland?
In welk land verbleef u voor/na
uw verblijf in Nederland?
Komt u in aanmerking voor de
30% regeling?

:
: Ja / Nee
: Gearriveerd op:

Vertrokken op:

: Voor:

Na:

: Ja / Nee (als u geen idee heeft vul dan nee in)
Als u in aanmerking komt voor de 30% regeling stuur
ons een kopie van de afgegeven verklaring.

Voeg kopieën van een geldig identiteitsbewijs bij. Dit geld zowel voor u als uw partner
(en indien mogelijk van uw kinderen). Een geldig identiteitsbewijs kan een kopie
paspoort of een identiteitsbewijs van de Europese Unie zijn. Een rijbewijs is geen geldig
identiteitsbewijs.
Kinderen
Geslacht

Naam

Geboortedatum

BSN-nummer

Leeft het kind bij u?
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Voorlopige teruggaaf
Heeft u een uitnodiging tot het doen van aangifte
ontvangen?
Heeft uw partner een uitnodiging tot het doen van
aangifte ontvangen?
Voor wanneer moet u deze formulieren retourneren?

: Ja / Nee
: Ja / Nee
:
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Heeft u aangifte inkomstenbelasting gedaan over
2014?
Voeg een kopie van uw belastingaangifte toe (tenzij
wij deze voor u hebben ingevuld) van de jaren 2013,
2014 indien aanwezig.
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: Ja / Nee

Ontving u salaris?

: Ja / Nee

Ontving uw partner salaris?

: Ja / Nee

Voeg kopieën van de jaaropgaven en/of de laatste
loonstroken van het jaar waarvoor aangifte moet
worden gedaan bij van al uw werkgevers in het
desbetreffende jaar.
Heeft u of uw partner afgelopen jaar een uitkering
wegens ziekt en/of arbeidsongeschiktheid of pensioen
ontvangen?

: Ja / Nee

Voeg kopieën van de jaaropgaven bij.
Worden er sociale verzekeringspremies afgedragen in
het buitenland?

: Ja / Nee

Indien van toepassing voeg kopieën bij.

Openbaar vervoer
Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk?

: Ja / Nee

Indien ja, hoeveel kilometer is een enkele reis naar uw werkgever

:

U dient een verklaring aan te vragen bij de NS of de tram/bus
maatschappij of uw werkgever. Stuur ons een kopie van deze
verklaring toe. Trein of buskaarten toevoegen heeft geen zin en
voldoet niet aan de wettelijke vereisten.
Het aantal dagen per week waarop u met het openbaar vervoer reisde :
Hoeveel reiskostenvergoeding heeft u reeds van uw werkgever mogen
: €
ontvangen?
Meestal wanneer u een vergoeding krijgt kunt u de kosten niet meer
aftrekken.

Overige inkomsten
Freelance inkomsten

: Ja / Nee

Alimentatie

: Ja / Nee
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Inkomsten uit vrijwilligerswerk

: Ja / Nee

Inkomsten als artiest, lezingen, copyright etc.

: Ja / Nee

Periodieke inkomsten wegens ziekte of
arbeidsongeschiktheid
Voeg een specificatie bij van de inkomsten en/of
uitgaven.

: Ja / Nee

Eigen woning
Heeft u een koopwoning welke als uw hoofdverblijf dient?

: Ja / Nee

Voeg een kopie van uw WOZ-aanslag bij over het voorgaande
belastingjaar met de juiste peildatum.
Voeg een kopie van de betaalde rentelasten bij welke is
verstrekt door uw hypotheekverstrekker.
Indien u erfpacht betaalde voeg de betalingsbewijzen bij
Kocht u een woning in 2015:
Voeg een kopie van de rekening van de notaris bij
Indien u kosten voor de taxatie maakte voeg een kopie bij
Indien u verzekeringen afsloot bij de aankoop van de eigen
woning voeg kopieën van deze polissen en jaaropgaven bij
Datum waarop u in de woning ging wonen

:

Verkocht u in 2015 een woning?

: Ja / Nee

Indien van toepassing stuur ons een kopie van de afrekening.

Overig onroerend goed
Bezit u nog een andere woning (waar ook ter wereld)?

Ja / Nee

Verhuurt u een woning in Nederland?

Ja / Nee

Indien van toepassing wat is de waarde van deze woning?

€

Wat is de openstaande hypotheekschuld van deze woning?

€
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Vermogen
Heef u in totaal meer dan € 24.437,- aan vermogen (voor fiscaal
partners geld de drempel van € 48.874,-)?
Is er reeds dividendbelasting ingehouden over uw Nederlandse
investeringen?
Dividendbelasting kan altijd teruggevraagd worden als u ons een
kopie doet toekomen waarop de ingehouden dividendbelasting
staat vermeld.

: Ja / Nee
: Ja / Nee

Aftrekposten
Heeft u of uw partner in 2015 voor meer dan € 250,- aan
studiekosten gehad?
Indien van toepassing, voeg de kopieën van deze kosten bij
collegegeld, boeken, etc.)
Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-partner?
Indien van toepassing, voeg een kopie van de betalingsbewijzen
bij.

: Ja / Nee

: Ja / Nee

Heeft u alimentatie betaald voor uw kinderen die niet bij u
woonachtig zijn?

: Ja / Nee

Heeft u schenkingen aan goede doelen gedaan?
Indien van toepassing, voeg de betalingsbewijzen bij

: Ja / Nee

Had u kosten voor kinderopvang?

: Ja / Nee

De kosten voor de kinderopvang zijn niet langer aftrekbaar in de
inkomstenbelasting. Mogelijk komt u in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag. Voeg kopieën bij van de betalingen aan de
kinderopvangorganisatie waarbij we in ieder geval de volgende
gegevens nodig hebben:
- Naam van het kind
- Aantal uren per week/dag opvang
- kosten per uur

BV / NV
Bezit u meer dan 5% aandelen of winstbewijzen in een BV/NV?

: Ja / Nee

Indien u meer dan 5% aandelen bezit verstrek ons de benodigde
bescheiden over dit aandelenvermogen en eventuele uitkeringen
die hebben plaatsgevonden.
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Pensioen
Heeft u betalingen gedaan aan een (Nederlandse)
pensioeninstelling

: Ja / Nee

Heeft u een bedrijfspensioen?

: Ja / Nee

Heeft u een lijfrentepolis?

: Ja / Nee

Voeg kopieën van de relevante polissen bij. Wij berekenen voor u
de premie die mogelijk aftrekbaar is.
Toeslagen
Ontving u Huurtoeslag?

: Ja / Nee

Ontving u Zorgtoeslag?

: Ja / Nee

Ontving u Kindgebonden budget?

: Ja / Nee

Ontving u Kinderopvangtoeslag?

: Ja / Nee

Maakt u gebruik van kinderopvang?

: Ja / Nee

Voeg kopieën van de toeslagen bij en/of de kinderopvang bij.
Overige informatie
Hoe heeft u onze organisatie
gevonden?

:

Als bijlage meesturen

:

Heeft u nog andere vragen?

- Kopie paspoort (alle beschreven bladzijden)
- Of identiteitsbewijs (voor- en achterzijde)
- Digid codes

:
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Machtiging voor de het afhandelen van belastingzaken
Ondergetekende machtigt GVN Adviseurs om namens hem/haar tot wederopzegging alle
belastingzaken af te handelen welke betrekking hebben op de Nederlandse
inkomstenbelasting en toeslagen:
Datum machtiging:
1.

......./......./..............

Belastingplichtige

Naam

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

Adres + woonplaats

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

Sofinummer / BSN

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

2.

Handtekening belastingplichtige
Plaats

Datum

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

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

Handtekening
...........................................................................
3.

Partner

Naam

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

Adres + woonplaats

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

Sofinummer / BSN

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

4.

Handtekening partner
Plaats

Datum

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

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

Handtekening
...........................................................................
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