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Wilt u onderstaand formulier, waar nodig, invullen en getekend met
de bijlagen naar ons mailen of per post sturen naar;
Per mail; info@gnvl.nl
of
Per post; Kromme Spieringweg 202, 2141 BP Vijfhuizen

Check

Persoonlijk
e

gegevens

1 Bent u ondernemer?
2

IBAN

4 Uw telefoonnummer

Telefoonnummer

5 Bent u gehuwd of woont u samen, en sinds wanneer

ja / nee, datum

6

Inkomsten

8
9
10
11
12
13

Wonen

14

15
16

en

17

of schuld

Legitimatie bewijs van u en uw partner bijvoegen.

3 Uw bankrekeningnummer ivm eventuele teruggaven

7

Sparen en

Uw BSN (BurgerServiceNummer, voorheen SoFi-nummer)
en van uw partner (i.g.v. fiscaal partnerschap).

ja / nee, zoja vanaf wanneer

Geboortedatum van jongste thuiswonende (woont
geboortedatum jongste kind
aantal
minimaal 6 maanden bij u) kind. Hoeveel kinderen heeft u? kinderen
jaarcijfers bijvoegen (als GNVL niet uw
Winst uit onderneming
boekhouding verwerkt)
Voldoet u aan het urencriterium ivm de ondernemersaftrek,
heeft u meer dan 1225 uur besteed aan drijven van uw
ja / nee
bedrijf.
Gebruikt u de auto van de zaak ook privé (meer dan 500 km
ja / nee
op jaar basis)?
Jaaropgaven van uw werkgever(s) of uitkeringsinstanties
kopie jaaropgave (s) bijvoegen
van u en uw partner.
Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden (bijv.
overzicht bijvoegen
freelance-werk) van u of uw partner.
Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie,
overzicht bijvoegen
lijfrenten, bijdragen premiewoningen).
Reisafstand naar uw werk voor zover meer dan 10 km. en u
OV-vervoerbewijs bijvoegen
met openbaar vervoer of fiets reisde.
Eigen woning: WOZ waarde, hypotheekschuld en de door u
kopie jaaropgaaf hypotheek en gemeente aanslag
betaalde rente hypotheek, i.g.v. spaarhypotheek opgaven
bijvoegen
van banken en verzekeringsmaatschappijen.
Tweede woning: WOZ waarde, hypotheekschuld en de door
kopie jaaropgaaf hypotheek en gemeente aanslag
u betaalde rente hypotheek, i.g.v. spaarhypotheek opgaven
bijvoegen
van banken en verzekeringsmaatschappijen.
Ja/nee Op datum?..................
Heeft u een woning verkocht of gekocht?
Kopie afrekening notaris, en taxatiekosten
bijvoegen
Kapitaalpolissen door u afgesloten, bijv. spaarhypotheek of
kopie jaaropgaaf bijvoegen
studiepolissen van minderjarige kinderen.

Tegoeden van bank-, giro-, spaar-, spaarloon-rekeningen en
18 waarde van aandelen, obligaties op 1 januari en 31
december van het belastingjaar.
Waarde van maatschappelijke beleggingen (groene
19 beleggingen, agaathbelegging) op 1 januari en 31 december
van het belastingjaar.
Schulden (persoonlijke leningen, aandelenfinanciering,
20 studiefinanciering) van u en minderjarige kinderen op 1
januari en 31 december van het belastingjaar.

jaaroverzichten bijvoegen, ook die van eventuele
thuiswonende kinderen
jaaroverzichten bijvoegen, ook die van eventuele
thuiswonende kinderen
jaaroverzichten bijvoegen, ook die van eventuele
thuiswonende kinderen
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Aftrekpos
ten

Check

Betaalde premies voor diversen lijfrentes en AOV
21 (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) of andere
inkomensvoorzieningen.

jaaroverzichten bijvoegen

22 Uitgaven voor maatschappelijke giften en kerkbijdragen.

overzicht bijvoegen

Uitgaven voor kinderopvang (rekeningen bijvoegen met
opgaven dagdelen en evt. bijdrage werkgever).
Betaalde alimentatie voor ex-echtgenote of bijdragen
24
levensonderhoud minderjarige kinderen.
23

Belasting
en

25 Uitgaven voor bijzondere ziektekosten en studiekosten.
Ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen
inkomstenbelasting van betreffende belastingjaar.
Ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen Zorgtoeslag
27
en/of Kinderopvang van betreffende belastingjaar.
26

28 Ingehouden dividendbelasting
Naar waarheid ingevuld de datum
Naam:

Naam Partner:

jaaroverzichten bijvoegen
jaaroverzichten bijvoegen
overzicht bijvoegen
kopie aanslagen/teruggaaf bijvoegen
kopie aanslagen/teruggaaf bijvoegen
jaaroverzichten bijvoegen

-

Handtekening:

Handtekening Partner:
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