
    

     CHECKLIST 2017 
 

 

 

 

Gelieve deze lijst samen met uw complete dossier ingevuld aan ons terug te bezorgen. 

Let op niet alle documenten zullen voor u van toepassing zijn. 
 

Naam:  Naam en geboortedatum thuiswonende 

kinderen: 

Telefoonnummer:   

E-mailadres:   

   

 

Ik wens mijn rapport te ontvangen per: O E-mail O Post 

Indien per mail graag digitale aanlevering gegevens via info@haulez.com 

 

Werken / uitkering in Nederland  

 Jaaropgave 2017 werkgever   

 Jaaropgave 2017 pensioeninstantie, bijv. SVB  

 Jaaropgave 2017 uitkeringsinstantie, bijv. UWV 

 

Werken / uitkering België  

 Loonfiche 281.10 van de werkgever 

 Individuele rekening van de werkgever 2017 

 Opgave verlofgeld indien u arbeider bent. Let op het verlofgeld ontvangen in 2017  

 Opgave eindejaarspremie, rustdagen, uitkering ziekengeld uitkering vakbond 2017 

 Jaaropgave pensioeninstantie, zoals bv Rijksdienst voor Pensioenen 2017 

 

Een eigen woning  

 WOZ waarde belastingjaar 2017 ( peildatum 1-1-2016) 

 Jaaropgave hypotheek 2017 

 

Eigen woning aangekocht, verkocht of verbouwd in 2017 

 Notarisafrekening aan- verkoop 

 Factuur taxatierapport  

 Factuur bemiddelingskosten i.v.m. hypotheek 

 

Studiekosten 

 Facturen lesgeld, boekengeld en examengelden 

 

Ziektekosten 

 Facturen van niet vergoede ziektekosten, alles wat onder het eigen risico valt is niet aftrekbaar 

 

U heeft een lijfrenteverzekering  

 Opgave betaalde lijfrentepremie 

 Opgave factor A 2016 

 

Giften 

 Het bedrag wat u betaald heeft (alleen van toepassing bij instellingen die voorkomen op de lijst van 

de belastingdienst ANBI) 

 

Vervolg Z.O.Z. 
 



 

 

Vervolg Checklist en tarieven 

 
Spaartegoeden 

 Banksaldo’s van alle betaal en spaarrekeningen per 1 januari 2017 en indien beschikbaar 31 december 2017 

 Saldo kapitaalverzekeringen per 1 januari 2017 welke in box 3 belast zijn 

 Saldo aandelen en beleggingsproducten per 1 januari 2017 

 
Betaalde of ontvangen Partner alimentatie 

 Het door u ontvangen of betaalde bedrag 

 Naam, adres en geboortedatum van de ex partner 

 

Betaalde Kinderalimentatie (alleen van toepassing als u in België werkzaam bent)  

 Het door u ontvangen of betaalde bedrag 

 Naam, adres en geboortedatum van uw kind 

 

Voorlopige aanslag 2017 

 De opgave van de voorlopige aanslag 2017  

 

Auto van de zaak (alleen van toepassing als u in België werkzaam bent) 

 Merk, type bouwjaar van de auto 

 Kopie kentekenbewijs  

 Eigen netto bedrage aan de werkgever 

 Periode van bezit 

 

Onze tarieven 

Woonachtig in Nederland met Nederlands inkomen  

Aangifte zonder partner  € 127,-- 

Aangifte met partner € 147,-- 

  

Woonachtig in Nederland met Belgisch inkomen (inclusief de Belgische aangifte)   

Alleenstaande of partner zonder inkomen € 259,-- 

Met partner met Nederlands inkomen  € 312,-- 

Met partner met Belgisch inkomen  € 416,--  

M-biljet  € 315,--  

2 M-biljetten (in geval van partnerschap)  € 523,--  

  

Woonachtig in België met Nederlands inkomen en/of vermogen (C-biljet)  

Alleen Nederlandse aangifte  € 137,-- 

Alleenstaande of partner zonder inkomen (inclusief Belgische aangifte) € 193,--  

Met partner met inkomen (inclusief Belgische aangifte) € 208,-- 

  

Enkel Belgische aangifte € 80,--  

  

Toeslagen   

Aanvragen/wijzigen  € 60,-- 

  

Overige zaken/advies in overleg, per uur (exclusief BTW)  € 90,--  

  

Tenzij anders vermeld zijn deze prijzen inclusief BTW   
 

 

V.O.F. Haulez-Hoefnagels – Havenfort 4 – 4561 GD Hulst – Tel. +31(0)114-31 44 35  

internet: www.haulez.com e-mail: info@haulez.com 


