Ganzeven 10, 5052 CD Goirle. Telefoon: 013-5343668 Telefax: 0847315151.
Email: bsvi@bsvi.nl.
Beste mensen,
Hierbij weer de jaarlijkse uitnodiging voor het verzorgen van uw belastingaangifte.
Er gaan wel een aantal zaken aanzienlijk veranderen.
Belastingservice Van Iersel zal voor 2020 op de huidige locatie in Goirle beschikbaar zijn voor het invullen van de
belastingpapieren van maandag 2 maart t/m zaterdag 30 mei 2020.
Daarna worden de activiteiten van ons kantoor verplaatst naar de locatie Ketelhavenstraat 167 in de Reeshof in Tilburg.
Voor de belastingaangifte over 2019 welke wij vanaf 1 maart 2020 voor u kunnen gaan opstellen, willen wij u verzoeken zo
veel mogelijk alle papieren hiervoor af te geven, op te sturen of te mailen naar ons.
Wij zullen de aangifte dan voor u voorbereiden en dan krijgt u de uitkomst van de aangifte door ons aangeleverd.
Indien gewenst kunt u nog steeds in 2020 een afspraak maken bij 1 van onze invullers op de locatie in Goirle, maar onze
voorkeur gaat uit naar afgeven, opsturen of mailen.
Wat u nodig hebt om door ons uw aangifte te laten verzorgen, staat weer zoals gebruikelijk op de achterzijde van deze brief (of
in de aparte bijlage als deze stukken via de mail gezonden worden). Zodra u de jaaropgave(n) van de werkgevers, dan wel
uitkeringsinstanties binnen hebt en u hebt ook de noodzakelijke opgaven binnen van uw hypotheek, leningen, spaarrekeningen
e.d. kunnen wij u helpen. Verwacht u de jaaropgave van uw werkgever of andere laat, dan kunt u met de laatste salarisstrook
van 2019 ook terecht als daar een zogenaamde totaaltelling of cumulatieve telling op staat.
De kosten voor het verzorgen van de aangifte als u de papieren afgeeft, opstuurt of mailt bedragen 55 euro voor u en voor uw
partner 40 euro incl. BTW. En voor inwonende kinderen 30 euro.
Indien u langs wilt komen en gezamenlijk met 1 van onze invullers de aangifte wilt doen, dan bedragen de kosten 65 euro voor
u en voor uw partner 50 euro incl. BTW. En voor inwonende kinderen 40 euro.
Wij zullen voor als onze klanten de informatie voor de belastingaangifte van tevoren aanvragen.
Daarvoor ontvangt u binnenkort van de belastingdienst een formulier voor de voor ingevulde de aangifte.
Wij verzoeken u dit formulier op te sturen of digitaal goed te keuren via de email die u vanuit Unit4 Fiscaal Gemak zult
ontvangen.
Als u langs komt om gezamenlijk de belastingaangifte te doen in Goirle, dan hebben wij uw Digid nodig.
Hebt u al een wachtwoord en gebruikersnaam aangemaakt en geactiveerd, breng deze dan mee van uzelf en uw partner. Hebt u
nog geen DIGID aangemaakt en heeft u internet doe dit dan op www.digid.nl. Wij hebben nodig de gebruikersnaam en
wachtwoord.
Indien u om welke reden dan ook niet voor 1 mei 2020 uw aangifte kunt laten verzorgen, stuur dan de voorzijde van uw
aangiftebiljet (het gedeelte waar uw gegevens op staan) met de post of mail naar ons toe, zodat wij tijdig uitstel kunnen vragen
voor deze aangifte(n). Wij krijgen uitstel tot 1-5-2021.
Afgeven, opsturen of mailen van de belastingpapieren:
Als u de papieren af wilt geven dan kan dit op 2 locaties:
- Ons kantoor in Goirle, Ganzeven 10
- Het kantoor van NBC Hermans Accountants in de Reeshof (hier is Saskia bijna dagelijks aanwezig), Ketelhavenstraat
167
Opsturen graag naar:
Belastingservice Van Iersel
p/a Ketelhavenstraat 167
5045 NG Tilburg
Mailen graag naar:
saskia@bsvi.nl
De afspraken met onze invullers zijn op de locatie in Goirle, Ganzeven 10 zoals voor de meeste van u gewend zijn.
Met vriendelijke groeten.
Saskia en Annemieke van Iersel

