Ganzeven 10, 5052 CD Goirle
(locatie Goirle)
Ketelhavenstraat 167, 5045 NG Tilburg (locatie Reeshof Tilburg)
Telefoon: 013-4628190 Email: bsvi@bsvi.nl.

Beste mensen,
Hierbij weer de jaarlijkse uitnodiging voor het verzorgen van uw belastingaangifte.
In deze rare coronatijd is alles anders dan anders, zo zal dit ook zijn voor het invullen van de aangifte.
Vorig jaar hebben wij al een groot deel van de aangiften ingediend doordat klanten de papieren hebben afgegeven, opgestuurd
of gemaild hadden.
Hierdoor waren de fysieke afspraken beperkter maar konden wel alle klanten tijdig geholpen worden.
Omdat het nog onzeker is hoe het de komende maanden gaat lopen met corona willen wij u verzoeken omweer zo veel
mogelijk de fysieke contacten te vermijden en de papieren af te geven, op te sturen of door te mailen.
Afgeven kan op de locatie in de Reeshof iedere dag van 8.30 tot 17.00 uur.
Afgeven kan op de locatie in Goirle enkel door van te voren te bellen om zeker te weten dat er iemand aanwezig is.
Wilt u toch persoonlijk middels een afspraak de aangifte bij ons laten verzorgen dan kan dit uiteraard.
U kunt met ons bellen om de afspraak in te plannen.
De afspraken worden ingepland van maandag 1 maart t/m zaterdag 1 mei 2021.
Uitstel vanaf 1 mei 2021 is uiteraard mogelijk en dan verzorgen wij later de aangifte.
De afspraken zullen grotendeels plaatsvinden bij onze locatie Ketelhavenstraat 167 in de Reeshof in Tilburg (NBC Hermans
Accountants & Adviseurs B.V.).
Is het voor u onmogelijk om naar Tilburg te komen, dan kunnen wij samen met u kijken wanneer het mogelijk is om de
afspraak in Goirle in te plannen.
Als u ervoor kiest op de papieren af te geven, op te sturen of te mailen naar ons dan zullen wij de aangifte voor u voorbereiden
en dan krijgt u de uitkomst van de aangifte door ons aangeleverd.
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 2020 ook terecht als daar een zogenaamde totaaltelling of cumulatieve telling op staat.
De kosten voor het verzorgen van de aangifte zijn als volgt:
- Papieren afgeven, opsturen of mailen:
o Voor 1 persoon 55 euro incl. BTW
o Voor de partner 40 euro incl. BTW
o Voor inwonende kinderen 30 euro incl. BTW.
- Fysieke afspraak bij ons op kantoor:
o Voor 1 persoon 65 euro incl. BTW
o Voor de partner 50 euro incl. BTW
o Voor inwonende kinderen 40 euro incl. BTW.
LET OP: vanaf nu kunt u bij ons PINNEN!
Wij zullen voor als onze klanten de informatie voor de belastingaangifte van tevoren aanvragen.
Daarvoor ontvangt u vanuit het systeem Unit4 Fiscaal Gemak een mail dat deze voor ingevulde aangifte is aangevraagd en dat
er binnenkort van de activeringscode vanuit de belastingdienst volgt per post.
Wij verzoeken u het formulier wat u per post op korte termijn zult krijgen op te sturen of digitaal goed te keuren via de email
die u vanuit Unit4 Fiscaal Gemak zult ontvangen.
Indien u om welke reden dan ook niet voor 1 mei 2021 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 1-5-2022.
Met vriendelijke groeten.
Saskia van Iersel

Belastingservice Van Iersel B.V. in samenwerking met NBC Hermans Accountants & Adviseurs B.V.

