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   Kopie uitreksel Kamer van Koophandel
   VAR-verklaring
   Balans 2018 en indien beschikbaar 2019
   Winst en verlies rekening 2018 en indien beschikbaar 2019
   Aangifte inkomstenbelasting 2018 ivm het aansluiten van de aangifte op

       voorgaand jaar. 

   Kopieën van facturen betreffende gedane zakelijke investeringen. 
   Bedrag moet exclusief BTW minimaal 450 euro zijn.
   Kopieën van de dagafschriften van de bank- of girorekening per 31 december  

       2019 en per 1 januari 2019.
   Een gespecificeerde getotaliseerde lijst per 31 december 2019 van de  

       openstaande vorderingen (debiteuren).
   Een gespecificeerde getotaliseerde lijst per 31 december 2019 van de (deels

       oninbare vorderingen (dubieuze debiteuren).
   Overzicht van door u verrichte prestaties – in geld gewaardeerd - in 2019 welke

        in 2019 gefactureerd zullen worden. Bedrag dient exclusief BTW vermeld te
        worden. 

   Een gespecificeerde getotaliseerde lijst per 31 december 2019 van nog te betalen
       rekeningen aan leveranciers e.d. (crediteuren)

   Overzicht van nog te betalen kosten welke in 2019 aan u gefactureerd zullen 
       worden, betrekking hebbend op het jaar 2019. Bedrag dient exclusief BTW
       vermeld te worden.

   Indien u een voorraad goederen heeft, ontvangen wij een gespecificeerde getotaliseerde
       lijst per 31 december 2019. De voorraad dient gewaardeerd te worden tegen historische
       kostprijs, of lagere marktwaarde, rekening houdend met incourantheid.  (Onbruikbare,  
       beschadigde of niet –verkoopbare goederen). 

   Het saldo van de kas per 31 december 2019 en 1 januari 2019.
   Opgave investeringen (meer dan 450 euro excl. BTW) aangegaan in 2019 en waarvan in 

       2019 levering plaatsvindt. Dit kan relevant zijn voor eventuele investeringsaftrek.

Om het maximale uit uw winstaangifte te halen, hebben wij de volgende stukken nodig:

Checklist belastingaangifte ondernemer/zzp’er 2019

Klantenreacties: 

“  ik had niet verwacht dat jullie mij zo snel 

konden helpen. Mijn aangifte is toch nog 

op tijd ingediend, bedankt hiervoor.”

   Kopieën van alle aangiften en
       suppleties omzetbelasting 2019 en het
       laatste tijdvak in 2018. 

   Kopieën van eventueel in 2019
       afgesloten lease- en overige contracten. 

   Een gespecificeerde getotaliseerde lijst 
       van de zakelijk kilometers in 2019 met    
       uw privé-auto. 

   Opgave of u wel of niet in aanmerking  
       komt voor zelfstandigenaftrek in 2019. 

 
   U dient hiervoor minimaal 1.225 uur 

       besteed te hebben aan uw
       onderneming en te voldoen aan 
       bepaalde voorwaarden. De
       Belastingdienst kan u vragen om 
       hiervan een lijst te overleggen waaruit
       bijvoorbeeld het aantal uren blijkt. Wij
       adviseren u een urenadministratie bij
       te houden.


