
Belastingaangifte 
 
Bent je het ook zat om steeds te worstelen met je jaarlijkse particuliere belastingaangifte? Heb je ook geen tijd 
om je te verdiepen in alle wetswijzigingen? Laat je het invullen van jouw belastingaangifte liever over aan 
iemand die er verstand van heeft en zich goed verdiept heeft in alle wetswijzigingen en regels m.b.t. het nieuwe 
belastingstelsel? 
 
Dan ben je bij Excellent Finance aan het juiste adres! 
 
Onze deskundige belastingadviseur kan voor jou (of samen met jou) je particuliere belastingaangifte invullen. 
 
Jouw belastingaangifte dient vóór 1 mei 2019 bij de belastingdienst binnen te zijn!  
Is de belastingaangifte vóór 1 april verzonden aan de belastingdienst, dan krijg je voor 1 juli de voorlopige of 
definitieve aanslag. 

 
Om jouw aangifte voor 1 april te kunnen verwerken, verzoeken wij je uiterlijk 15 maart de 
BELASTINGCHECKLIST 2019 en de benodigde stukken digitaal aan ons te versturen via e-mail. Je kunt jouw 
stukken gemakkelijk en snel scannen met jouw smartphone of tablet met de gratis app: Scanbot 
www.scanbot.io welke te downloaden is bij Google Play (Android) en App Store (Apple). 
 

 
Comfort en Excellent serviceabonnement 
 
Voor onze relaties met een Comfort of een Excellent serviceabonnement, is het invullen van de particuliere 
belastingaangifte onderdeel van het serviceabonnement. 

 
Dit is wat wij voor je doen: 
 

 Indienen Aangifte inkomstenbelasting 
 

 Aanvragen/wijzigen voorlopige teruggave (max. 2 x) 
 

 Aanvragen/wijzigen huurtoeslag (max. 2 x) 
 

 Aanvragen/wijzigen zorgtoeslag (max. 2 x) 
 

 Aanvragen/wijzigen kind gebonden Budget (max. 2 x) 
 

 Aanvragen/wijzigen kinderopvangtoeslag (max. 2 x) 
 

 Indienen Bezwaarschrift (max. 4 x) 
 

 Middelingsberekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://excellentfinance.nl/wp-content/uploads/Checklist-2019.pdf
http://www.scanbot.io/


Aanleveren  

Je kunt jouw belastingchecklist en de benodigde stukken:  

 digitaal versturen naar receptie@excellentfinance.nl. 

 verzenden naar Postbus 1024, 1780 EA Den Helder.  

 afgeven aan jouw eigen financieel adviseur.  

 afgeven op het kantoor van Excellent Finance aan de Kerkgracht 3 te Den Helder 

 je maakt een afspraak met onze belastingadviseur, op het kantoor van Excellent Finance aan de 

Kerkgracht 3 te Den Helder, telefoonnummer 0223-690333, zodat jouw aangifte direct behandeld wordt 

waar je bij bent!  

Betaling dient bij afgifte van de stukken / voorafgaand aan de afspraak contant voldaan te worden. 

(je kunt bij ons niet pinnen!) Je kunt ook kiezen voor het belastingabonnement, waarbij betaling 

plaatsvindt door middel van automatisch incasso van jouw rekeningnummer.  

Je krijgt van ons bericht wanneer jouw belastingaangifte gereed ligt! 

Tarieven 

 

Tarieven 2019     

  

 Tarief overige  
Tarief Comfort en 

Excellent 
abonnement 

Gezamenlijke aangifte (echtpaar)  € 87,-  GRATIS  

Alleenstaande aangifte  € 87,-  GRATIS  

Belastingabonnement        € 8,- p.m./ € 87,- p.j.   GRATIS  

Administratiekosten factuur € 12,50 n.v.t. 
 

 

https://excellentfinance.nl/wp-content/uploads/Checklist-2019.pdf
mailto:receptie@excellentfinance.nl?subject=Belastingaangifte

