Beste collega,
Onderstaand tref je een checklist aan met het verzoek om een aantal zaken mee te nemen en voor te bereiden, die
belangrijk zijn om aangifte te kunnen doen.
*******************
Om je aangifte te versturen, dien je in het bezit te zijn van een werkende DigiD-code, met een
gebruikersnaam en een wachtwoord én indien nodig, ook de DigiD-gegevens van je partner. . Heb je geen
code, vraag deze dan tijdig aan en check het wachtwoord en de gebruikersnaam bij: www.DigiD.nl!
Let op: check je gebruikersnaam en je wachtwoord tijdig! Het duurt 5 werkdagen voordat je een nieuwe code
ontvangt!
*******************
Checklist:
● Jaaropgave of salarisstrook van december van alle werkgevers die je in 2018 hebt gehad.
● Jaaropgave van andere inkomsten, bijvoorbeeld WW, UWV, WAO, AOW-uitkering en alimentatie.
● Indien je een voorlopige teruggaaf 2018 maandelijks van de belastingen kreeg, neem dan de brief mee
waarin het totaalbedrag vermeld staat. Hetzelfde geldt indien je een voorlopige aanslag 2018
betaalde. Heb je vorig jaar de aangifte door ons laten verzorgen, neem dan de kopieën van deze aangifte mee.
Deze kun je thuis via “mijn belastingdienst” downloaden.
● Overzicht extra kosten voor: studie, ziekte, giften, kinderen (onder voorbehoud).
● Jaaropgave pensioenfondsen, lijfrentes, factor A (terug te vinden in jouw U.P.O).
● LET OP!! Jaaropgave 2018 spaar-en beleggingsrekeningen die gekoppeld zijn aan de hypotheek en de
bijbehorende rekeningnummer(s).
Eigen huis:
● De WOZ-opgave belastingjaar 2018 van de gemeente.
● De jaaropgave van de betaalde hypotheekrente en de hoogte van de hypotheekschuld.
● In 2018 een huis gekocht? Neem de jaaropgave hypotheekrente van de bank, de nota van afrekening
van de notaris en de kosten van het taxatierapport mee. Denk eventueel aan een overzicht van erfpachtbetalingen.
Spaarrekeningen en/of aandelen en/of beleggingen etc.:
Wanneer je meer dan € 30.000,= op je spaarrekeningen en/of aan aandelen hebt (voor fiscale partners het dubbele
bedrag) dan graag thuis uitrekenen en alle betreffende bankafschriften meenemen(dit is niet nodig wanneer het
bedrag van € 30.000,= niet wordt gehaald).
Aanvragen uitstel:
Wil je uitstel aanvragen? Dit kan vóór 1 mei 2019 via telefoonnummer 0800-0543.
Zorg dat je je BSN-nummer bij de hand hebt!
Tot slot nog twee verzoeken:
● Kom op tijd! Je collega na jou is de dupe als je te laat komt.
● Ben je verhinderd om te komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door op 020-5020480 of op
secretariaat@vnconline.nl.
Bedankt voor je medewerking.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Gerard Reezigt-Hazes
VNC-belastingservice

ROUTEBESCHRIJVING:

Hoe bereik je het VNC-kantoor ?
Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC
Stationsplein NO 406
1117 CL Schiphol-Oost
(Constellation gebouw, schuin tegenover KLM Health services)
… met het openbaar vervoer
Neem de trein naar station Schiphol-Centrum.
Vanaf station Schiphol-Centrum NS vertrekken diverse buslijnen naar Schiphol-Oost (halte
Canadaweg). Kijk voor actuele vertrektijden op www.ov9292.nl.
… met de auto vanuit de richting Den Haag
A4 richting Amsterdam, bij knooppunt Badhoevedorp de A9 op richting Amstelveen/Utrecht. Neem de
afslag richting Aalsmeer, onderaan de afslag sla je linksaf en bij de stoplichten weer rechts af. Neem
vervolgens de afslag Schiphol-Oost en ga dan op de T-splitsing naar rechts. Je vindt ons in het
Constellation gebouw tegenover KLM Health services.
… met de auto vanuit de richting Utrecht
A2 Richting Amsterdam, bij knooppunt Holendrecht de A9 op richting Amstelveen/Schiphol/Haarlem.
Neem de afslag richting Aalsmeer, op de rotonde neem je de 1e afslag (1/4e) en bij de stoplichten weer
rechtdoor. Neem vervolgens de afslag Schiphol-Oost en dan op de T-splitsing naar rechts. Je vindt ons
in het Constellation gebouw tegenover KLM Health services.
… met de auto vanuit de richting Amsterdam
A10/A4 richting Den Haag/Schiphol, bij knooppunt Badhoevedorp de A9 op richting
Amstelveen/Utrecht. Neem de afslag richting Aalsmeer, onderaan de afslag sla je linksaf en bij de
stoplichten weer rechts af. Neem vervolgens de afslag Schiphol-Oost en ga op de T-splitsing naar
rechts. Je vindt ons in het Constellation gebouw tegenover KLM Health services.
Je kunt betaald parkeren op P57 (achter het VNC kantoor) of met de blauwe schijf rondom het
kantoor.

