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EERSTE HULP BIJ BELASTING OPGAVE 

 
Digi-D 
 gebruikersnaam en wachtwoord (controleer op geldigheid!) 
 Machtigingscode 
 IBAN bankrekeningnummer 

 
 
 

BOX 1  
   Inkomen 

 Jaaropgave(n) man en vrouw of laatste salarisstroken 2019 
 Jaaropgave (n) alle uitkeringen (UWV, Gemeente, Pensioenfonds etc.) 
 Opgave neveninkomsten/bijverdiensten (z.a. Alphahulp) 
 Ouderschapsverlofverklaring van de werkgever 

 
 

Eigen woning 
 Saldo hypotheek per 31-12-2019 - betaalde aftrekbare hypotheekrente 
 Recente W.O.Z. beschikking of aanslagbiljet onroerende zaak belasting 
 Indien u tegelijk 2 woningen bezit, gelieve jaaropgave hypotheek + WOZ 

beschikking van de 2e woning 
 Andere financieringen en betaalde rente aangaande Eigen Woning (verbetering) 

 
 

Aankoop eigen woning, afsluiten 2e hypotheek, omzetting hypotheek in 2019 
 Notarisafrekening 
 Aflosnota van de oude hypotheek 
 Kopie van de nota’s van alle gemaakte kosten 
 Doel van de verhoging of tweede hypotheek 

 
 

BOX 3 
Sparen en beleggen 
 Saldo opgaven alle bank/spaarrekeningen per 01-01-2019, óók van de kinderen 
 Opgave van inkomsten en kosten van effecten/aandelen lease  
 Bij verhuur 2e woning: saldobiljet hypotheek per 31 december 2019 en recente 

WOZ beschikking 
 

 
Overige buitengewone uitgaven / aftrekposten 
 Opgave van betaalde alimentatie kinderen, bedrag, naam en geboortedatum 
 Opgave van zelf betaalde specifieke zorgkosten (hulpmiddelen, voorgeschreven 

medicijnen)  
 Opgave van de studiekosten   
 Opgave van gedane giften aan kerkelijke en charitatieve (goede doelen) instellingen 
 Opgave van zelf betaalde premie voor lijfrente-, pensioen- en 

arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 Pensioenopgaven 2017 en 2018 (Factor A) 



  

 
B&R  EHBO  '19   

SPELREGELS  
 
 

 
wijze van aanleveren van de relevante documenten t.b.v. B&R EHBO '19 

  
 

Per email:   advies@bradvies.nl    
  

 
 
Per post naar:  Prins Hendriklaan 2, 2281 EB Rijswijk 

  
 

 
Persoonlijk afgeven:  Prins Hendriklaan 2 in Rijswijk 

 
 
 
 

uw aangifte wordt behandeld op volgorde van binnenkomst en zal uiterlijk 1 mei 2019 worden 
ingediend.    

 
 
 

 tarieven* (ongewijzigd, gelden per 1 januari 2020 en zijn inclusief 21% BTW) 
 enkele aangifte     € 60,-  
 dubbele aangifte (met fiscale partner)   € 90,- 
 aanvragen zorgtoeslag, huurtoeslag enz. € 25,- 
 aangifte voor ouderen (> 65 jaar)  € 35,- 
 aangifte voor expats    € 90,- 
 aangifte F-biljet (erfbelasting)   € 140,- 
 toeslag niet compleet (w.o. aanvragen Digi-d) € 5,-  
 advieswerkzaamheden op basis van   uurtarief  

- indienen bezwaarschriften, afhandelen verzoeken om nadere informatie enz. op basis van 
uurtarief, echtscheidingssituaties, bijleenregeling, lijfrenteberekening opstellen e.d.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoewel wij de uiterste zorg zullen besteden aan uw aangifte, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen  

voor onjuiste, onvolledige of niet ingeleverde informatie.  


