Andijk, december 2014

Beste meneer, mevrouw,
Ook in 2015 staat AKA voor u klaar om uw belastingbiljet en –zaken in orde te
maken. Hiervoor is het belangrijk om onderstaande punten goed door te lezen en de
gevraagde formulieren mee te nemen.
Wat hebben wij van u nodig om uw belastingbiljet in te vullen?
1. Jaaropgave of laatste loonstrook van de werkgever(s)
2. Saldi van bank-/giro-/spaarrekeningen per 1-1-2014 en 31-12-2014
3. Eigen huis? Dan graag jaaropgave hypotheek en/of afrekening van notaris
4. De WOZ-beschikking 2014 van gemeente of rekening van gemeentelijke
belastingen;
5. Polissen van kapitaalverzekeringen/lijfrenten en de jaaropgaven daarvan +
eventuele berekening pensioengat (ontvangen van verzekeringsmaatschappij)
6. Aandelen, dividend of effecten? Dan graag afschriften + jaaropgaven
(ontvangen van bank)
7. Persoonsgebonden aftrek:
 Betaalde/ontvangen alimentatie
 Specifieke zorgkosten, bijv. gehoorapparaat, rolstoel, steunzolen
8. Giften
9. Aanslagen/voorlopige teruggaven van Belastingdienst van 2014
10. Bericht zorgtoeslag (ontvangen van Belastingdienst)
11. Heffingskortingen: geboortedatum jongste kind + aantal thuiswonende
kinderen
Zoals u ziet wordt er weer veel van u gevraagd, maar het is belangrijk dat wij alle
gegevens hebben die bij u van toepassing zijn. Dan kunnen wij uw aanslag zo
correct mogelijk invullen. Vergeet u trouwens ook niet om de brief van de
Belastingdienst (uw aanslag) mee te nemen.
Eventuele bezwaarschriften of correspondentie naar de Belastingdienst verzorgen wij
nog steeds gratis voor u. Ook wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig
2015!
Met vriendelijke groet,

team AKA

z.o.z.

Wat zijn de kosten?
Aangiften buitenlandse werknemers
Aangiften zonder eigen woning
Aangiften jeugd
Aangiften 65+ zonder eigen woning
Aangiften met eigen woning en/of alle andere
voorkomende zaken
Aangiften gehuwden of samenwonenden met eigen
woning (dus 2 aangiften)
Voor-ingevulde aangiften van de Belastingdienst

Contant Op rekening
€ 35,-€ 43,75
€ 30,-€ 37,50
€ 25,-€ 31,25
€ 30,-€ 37,50
€ 55,-€ 68,75
€ 80,--

€ 100,--

naar
rato

Openingstijden kantoor:
Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
In de maanden januari tot en met april zijn wij ook op donderdag- en
vrijdagavond open en op de zaterdagochtend. Op de avonden zijn wij open van
19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur.

