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Aangifte inkomstenbelasting 2015.

Het dienstenpakket van de
DuweLL Groep bestaat onder meer
uit:

administratieve dienstverlening

belastingadvies

loonadministratie

consultancy

juridisch advies

financiële advisering

online boekhouden

DUWELL is gespecialiseerd in het doen van de aangifte inkomstenbelasting.
Vooral als u denkt belasting terug te krijgen is het zaak deze aangifte zo
spoedig mogelijk in te dienen.
Vooral ook degenen die maar een deel van het jaar inkomen hebben genoten,
werkstudenten e.d. komen vaak voor teruggave in aanmerking.
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De AANGIFTE PERIODE loopt tot 1 april 2016.

Maximaal vermogen voor aanvraag toeslagen.
Alleenstaanden komen dit jaar 2016 nog in aanmerking voor zorgtoeslag als
het vermogen lager is dan € 106.941 en het inkomen maximaal € 26.316.
Met een partner zijn deze bedragen; vermogen maximaal € 131.378 en
inkomen maximaal € 32.655.
Voor huursubsidie mag het vermogen niet hoger zijn dan € 24.437 voor
alleenstaanden en met een partner maximaal € 48.874.
Bovendien is de huursubsidie ook afhankelijk van het inkomen en de hoogte
van de huur.

De vrijstelling bij schenking is wederom verhoogd.
Een schenking aan kinderen is vrijgesteld tot € 5.304; aan kleinkinderen tot
€ 2.122. Voor een eigen kind tussen 18-40 jaar oud is € 25.449 vrijgesteld.
Voor de aankoop van een eigen woning van het kind is extra € 27.567
vrijgesteld.
DUWELL ook voor uw aangifte schenkbelasting en successierechten.

Voor ondernemers.
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervalt met ingang van 1 mei 2016 met
een overgangstermijn tot 1 mei 2017.
Dit is vooral van belang voor de vele kleine zelfstandige ondernemers
(ZZP”ers) die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers-bedrijven om
te beoordelen of er geen sprake is van loondienstverband.
In dat laatste geval moet de opdrachtgever loonbelasting en sociale premies
inhouden.
Een goede overeenkomst tussen opdrachtgever en ZZP’er is in de toekomst
van groot belang.
Ons kantoor kan daarbij behulpzaam zijn.
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