Betreft: belastingaangifte 2019
Kapelle, 30 januari 2020
Geachte Cliënt,
Goed nieuws: vanaf dit jaar heb ik extra tijd voor aangiftes! Ik heb besloten om mijn fulltime
baan overdag te verruilen voor een parttime baan bij een nieuwe werkgever. Vanaf nu ben ik
elke dag vanaf 14:00 beschikbaar voor het maken van afspraken.
Vorig jaar heb ik veel nieuwe klanten mogen verwelkomen en die lijn wil ik graag voortzetten.
Ik heb een vernieuwde website en via Google weten mensen me goed te vinden. Bestaande
relaties zorgen bovendien voor goede mond-op-mond reclame. Bedankt daarvoor. Elke nieuwe
klant is van harte welkom.
De periode om belastingaangifte te doen, is weer aangebroken. Graag dit bericht en de bijlage
goed doornemen.
Graag verneem ik via email welke dagen je zou kunnen. Liefst meerdere dagen doorgeven, dat
vergemakkelijkt de planning. Ik doe mijn best voor een vlot antwoord.
Om te zorgen dat er geen aftrekposten vergeten worden, staat er op de bijlage een opsomming
van de gegevens die nodig (kunnen) zijn. Neem a.u.b. deze gegevens vooraf even door. Als je
(veel) ziektekosten hebt gemaakt in 2019 kunnen we kijken of dat voor aftrek zorgt. Het is dan
nodig om vooraf in te loggen op je zorgverzekeraar en het vergoedingenoverzicht over 2019 te
downloaden en uit te printen of op te slaan. Bijvoorbeeld https://mijn.cz.nl.
Jaaropgaves.
Steeds meer werkgevers verstrekken de jaaropgave digitaal. A.u.b. tijdig uitprinten of opslaan.
Wacht niet tot de avond van de afspraak. Handig om alle jaaropgaves op te slaan in 1 mapje,
samen met woz-beschikking, voorlopige teruggaaf, voorschotbeschikking, e.d.
DigiD
Het is nodig om (beiden) te beschikken over een geldige DigiD. Als je die nog niet hebt, vraag
die dan aan via www.digid.nl. Het is de bedoeling dat je de gegevens van deze DigiD voor jezelf
houdt. Als belastingconsulent hoor ik niet te beschikken over Digid van klanten.
Heb je al een DigiD, log dan ruim van te voor in om te testen of hij nog werkt. Inmiddels blijft
een Digid geldig tot 3 jaar na de laatste inlog.
Mijnoverheid.nl
De Berichtenbox op Mijnoverheid wordt inmiddels steeds meer gebruikt. Log in om de laatste
voorschotbeschikkingen te downloaden en op te slaan in een mapje. Voorschotbeschikking en
voorlopige teruggave worden inmiddels niet meer per post verzonden.
Wifi
Het is handig als ik bij iedereen thuis over internet kan beschikken. Wil je de
netwerkbeveiligingssleutel (wachtwoord) van de draadloze router opzoeken, zodat ik via wifi
op internet kan. Als hij niet veranderd is t.o.v. vorig jaar, dan heb ik hem nog.
Op tijd
De termijn voor het indienen van een particuliere aangifte is dit jaar 1 mei 2020.

Kinderen jonger dan 12.
Het tweede inkomen in een gezin met een jong kind, kan recht hebben op een
belastingvoordeel. Voorwaarde is dat het tweede inkomen minimaal € 4.993,- (5.072,- in 2020)
bedraagt en dat de geboortedatum na 31-12-2006 is (inkomensafhankelijke combinatiekorting
2019). Helaas levert deze extra heffingskorting weinig meer op voor lagere inkomens.
Heffingskortingen.
De kortingen stijgen vrijwel allemaal in 2019 en 2020. Het kan gebeuren dat je inmiddels in
aanmerking komt voor een heffingskorting die eerst niet van toepassing was. Ik controleer dat.
Giften.
De voorwaarden voor aftrekbare giften aan een ANBI zijn niet veranderd. Er geldt een drempel
van 1% van het inkomen. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar zonder enige drempel.
Sinds 1-1-2014 is daar geen notariële akte meer voor nodig, een onderhandse akte (in een door
de belastingdienst voorgeschreven vorm) is voldoende.
Zorgtoeslag.
Bij een hoger inkomen, daalt de Zorgtoeslag of wordt het € 0,00. Daarnaast is er ook een
vermogenstoets. Bij ‘teveel’ spaargeld wordt de Zorgtoeslag ook € 0,00.
De grens is € 114.776,- voor een alleenstaande en € 145.136,- voor toeslagpartners.
In 2020 liggen de grenzen voor het vermogen bij € 116.613,- of € 147.459,-.
De ouderentoeslag voor mensen met AOW is m.i.v. 2016 vervallen.
Een Groenbelegging telt voor de Zorgtoeslag wel mee als vermogen.
Eigen woning.
Over een woning waar geen hypotheekrente-aftrek meer plaatsvindt, moet vanaf 2019 weer
belasting betaald gaan worden. Het gaat in 2019 nog maar om enkele tientjes.
ASN bankrekening nummer.
Het tarief voor de belastingaangifte is nog steeds € 50,-. De fiscale partner is gratis. Ook
aangifte voor thuiswonende kinderen is gratis. Betaling bij voorkeur per bank.
Rekeningnummer: NL48ASNB0932703216 t.n.v. A.J. Neels te Kapelle.
De oude rekening bij ABN is opgeheven.
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Op mijn website is de Privacyverklaring te lezen. Bij het invullen van de aangifte zal ik nieuwe
klanten eenmalig vragen om schriftelijke toestemming om gegevens op te slaan.

Met vriendelijke groet,
André Neels

Adviesburo Neels helpt bij uw belastingaangifte. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van
een correcte aangifte. Adviesburo Neels of André Neels is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de hulp
bij uw belastingaangifte.
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