Box 1

Belangrijkste benodigdheden IB 2017






Jaaropgaven salaris, uitkering, pensioen, overige inkomsten 2017
LET OP ALLE JAAROPGAVEN INLEVEREN!! Anders klopt de berekening van de aanslag niet!
Jaaropgaven rente en saldo van Hypotheken en Leningen betrekking hebbend op de eigen woning,
afrekening notaris, taxatiekosten enz.
WOZ waarde 2017
Polissen, waardeoverzichten kapitaalverzekeringen
Betaalde lijfrentepremies of aanvullend pensioen sparen of premies AOV verzekering,
Opgave pensioenaangroei 2016 (alleen als u een lijfrente heeft of een koopsom heeft gedaan).
Voor ziektekostenaftrek komen alleen nog in aanmerking:
- Genees- en heelkundige hulp m.u.v. ooglaserbehandelingen
Medicijnen verstrekt op voorschrift van arts, hulpmiddelen m.u.v. visuele hulpmiddelen.
Extra gezinshulp, Extra kleding en beddengoed, Dieetkosten
( alleen wanneer opgenomen in dieetkostentabel voorgeschreven door arts of diëtist).
Aantal kilometers i.v.m. reis naar ziekenhuis, specialist, orthodontist enz.
Diversen: giften, alimentatie, studiekosten etc.






Banksaldi per 01-01-2017 en 31-12-2017 (van uzelf en van uw eventuele kinderen)
Waardeoverzichten effecten per 01-01-2017 en 31-12-2017
Waardeoverzichten kapitaalverzekeringen, waarde 2e woning
Overzicht leningen en hypotheken niet gebruikt voor eigen woning



Voorlopige aanslagen/teruggaven/toeslagen 2017 bijvoegen
Voorlopige aanslagen/teruggaven/toeslagen 2018 ter controle bijvoegen
Voorletters, geboortedata en BSN van de kinderen, indien nog niet bij ons bekend!
(hokje aankruisen en gevraagde gegevens op de achterzijde vermelden svp)
Bent u in 2017
Getrouwd , gescheiden , gaan samenwonen wel of niet geregistreerd. etc..
Dan hebben we waarschijnlijk meer gegevens nodig.





-

Box 3

Let op!




Voegt u alle bescheiden bij, ook als ze hierboven niet genoemd zijn, welke volgens u benodigd zijn
voor het invullen van uw belastingaangifte 2017.
Heeft u vorig jaar al getekend voor de incasso machtiging , dan gaan we deze machtiging , zonder uw
tegenbericht, dit jaar ook weer gebruiken!!
Wilt u dit niet, of heeft u een ander rekening nummer, wilt u dit dan hieronder aangeven?
_________________________________________________________________
Heeft u vorig jaar geen machtigingsformulier ingevuld, of heeft u een ander rekeningnummer,
dan graag het als bijlage meegestuurde machtigingsformulier invullen!
Voor een vlotte afhandeling van uw aangifte is het belangrijk dat u voor mij bereikbaar bent.
Hieronder graag uw email adres alsook uw telefoonnummer vermelden waarop ik u kan bereiken.

Bij voorkeur uw Email adres ______________________________Tel/Mobiel _________________
Meer informatie: Telefoon 0541-551937

Email administratie@nijhuis-fd.nl

Miriam Nijhuis.
Postadres
Postbus 24
7630 AA Ootmarsum
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Email
Website

0541-551937
info@nijhuis-fd.nl
www.nijhuis-fd.nl
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De Lutte - Lossersestraat 8
Ootmarsum - Marktstraat 11
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