Betreft: belastingaangifte 2020
Kapelle, 30 januari 2021
Geachte Cliënt,
Door Corona is alles anders dan anders. Ik hoop van harte dat je het afgelopen jaar goed bent
doorgekomen en ik hoop dat iedereen weer gezond wordt of blijft. Veel sterkte toegewenst voor
degenen die een naaste hebben verloren of die nog te maken hebben met een slechte
gezondheid.
Toen op 16 maart 2020 dhr Rutte de eerste lockdown afkondigde, had ik 1/3 van de aangiftes
over 2019 gedaan. De overige 2/3 is ‘op afstand’ gedaan, met jaaropgaves in enveloppen en
soms via email. Dat bleek uiteindelijk verrassend goed te werken. Ik mis wel het werkelijke
contact, bij de mensen thuis. Hopelijk is dat volgend jaar weer mogelijk.
Het verzamelen en verzenden van de documenten is bewerkelijk. Daarom heb ik besloten over
te gaan op aangifte software die gebruik maakt van de Vooraf Ingevulde Aangifte. Deze VIA
bevat alle jaaropgaves e.d. zoals die bij de belastingdienst bekend zijn. Voor de meeste klanten
betekent het dat ze niets naar me hoeven op te sturen, als er verder geen bijzonderheden zijn.
Om de VIA binnen te halen heb ik een machtiging nodig. Dat bestaat uit een machtigingscode
van de belastingdienst, die ik voor iedereen aanvraag en die binnenkort binnen komt per post.
Graag deze code aan me doorgeven via Whatsapp, email of per post.
Ik adviseer iedereen om voor alle zekerheid de bijgevoegde checklist door te nemen. In het
eerste deel staat genoemd wat ik al binnen krijg van de VIA, in het tweede deel vanaf punt 10
staan de mogelijke aftrekposten die ik niet uit de VIA kan halen. Die mogen via email of
Whatsapp aangeleverd worden.

Op tijd
De termijn voor het indienen van een particuliere aangifte is dit jaar 1 mei 2021. Ik vraag uitstel
aan voor alle bestaande klanten. Uiteraard probeer ik een zo groot mogelijk aantal aangiftes te
verzenden binnen de standaard aangiftetermijn, zodat een teruggaaf al voor 1 juli 2021 op de
rekening staat.

Heffingskortingen
De kortingen stegen vrijwel allemaal in 2020. Het kan gebeuren dat je inmiddels in aanmerking
komt voor een heffingskorting die eerst niet van toepassing was. Ik controleer dat altijd.

Toeslagen
Veel meer ouders met kinderen jonger dan 18jr hebben over 2020 recht op Kind Gebonden
Budget. Het is afhankelijk van het aantal kinderen en het inkomen. Bij 2 kinderen ligt de grens
in 2020 rond de € 70.000,- gezamenlijk inkomen!
Zorgtoeslag daalt bij een hoger inkomen of het wordt € 0,00. Daarnaast is er ook een
vermogenstoets. Bij ‘teveel’ spaargeld wordt de Zorgtoeslag ook € 0,00.
De grens is € 116.613,- voor een alleenstaande en € 147.459,- voor toeslagpartners.

Giften
De voorwaarden voor aftrekbare giften aan een ANBI zijn niet veranderd. Er geldt een drempel
van 1% van het inkomen. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar zonder enige drempel.
Sinds 1-1-2014 is daar geen notariële akte meer voor nodig, een onderhandse akte (in een door
de belastingdienst voorgeschreven vorm) is voldoende.

Eigen woning
Over een woning waar geen hypotheekrente-aftrek meer plaatsvindt, moet sinds 2019 weer
belasting betaald gaan worden. Het gaat in 2020 nog maar om enkele tientjes.

ASN bankrekening nummer
Het tarief voor de belastingaangifte is nog steeds € 50,-. De fiscale partner is gratis. Ook
aangifte voor thuiswonende kinderen is gratis. Betaling bij voorkeur per bank.
Rekeningnummer: NL48ASNB0932703216 t.n.v. A.J. Neels te Kapelle.

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op mijn website is de Privacyverklaring te lezen. Bij het invullen van de aangifte zal ik nieuwe
klanten eenmalig vragen om schriftelijke toestemming om gegevens op te slaan.
Met vriendelijke groet,
André Neels

Adviesburo Neels helpt bij uw belastingaangifte. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van
een correcte aangifte. Adviesburo Neels of André Neels is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de hulp
bij uw belastingaangifte.
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