Administratiekantoor van Limpt wil u via deze weg

Fijne Kerstdagen en een Goed en Gezond 2021 toewensen.
Vanaf 4 januari staan we weer graag voor u klaar! U kunt dan al bij ons terecht om uw afspraak in
te plannen voor de Nederlandse en Belgische aangiftes 2020. Zolang de maatregelen
betreffende het Covid-19 nog kunnen wijzigen, verzoeken we u telefonisch een afspraak in te
plannen.
Uiteraard mag u ook gebruik maken van de mogelijkheid om uw gegevens digitaal aan te leveren.
Dit kan via het e-mailadres van onze dossierbeheerder, db@petervanlimpt.nl.
De Nederlandse aangiftes kunnen vanaf begin februari worden ingepland, de exacte datum maken
we bij u bekend wanneer ons aangifteprogramma beschikbaar is.
De Belgische aangiftes kunnen vanaf mei worden ingepland wanneer het programma Tax-on-web
werkzaam is.
Heeft u andere vragen of mogen we andere werkzaamheden voor u verzorgen, dan kunt u
natuurlijk het hele jaar bij ons terecht.

Aangifte inkomstenbelasting 2020
Via de website van de belastingdienst vind u alvast ter informatie het volgende terug:
Belangrijkste fiscale veranderingen van 2020 voor burgers en ondernemers
Tevens vindt u via onderstaande link meer informatie terug betreft de nieuwe
geïndexeerde bedragen van de Personenbelasting aanslagjaar 2021. Meer informatie wordt pas
later in 2021 bekend.
De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2021

Aangifte inkomstenbelasting 2019
Indien er voor u nog een aangifte over 2019 gedaan moet worden, willen wij u vriendelijk
verzoeken om de stukken in januari 2021 aan te leveren of hiervoor een afspraak te maken. Bent u
aangifteplichtig en heeft u via ons kantoor uitstel, heeft u nog tijd tot 1 mei 2021 om aangifte te
doen. De aangiftes van 2019 en 2020 kunnen mogelijk wanneer nodig worden gecombineerd.

Heeft u vanwege het Corona virus veel thuisgewerkt?
Woont u in België en werkt u in Nederland en heeft u vanwege Covid-19 in het jaar 2020 veel
dagen thuis gewerkt, kunnen we u hierbij melden dat Nederland en België hieromtrent tot een
overeenstemming zijn gekomen.
Zou u normalerwijs in Nederland op locatie werken, worden uw gewerkte dagen thuis tevens
behandeld als gewerkte dagen in Nederland. Dit heeft dan ook geen invloed op de sociale
zekerheid en de te betalen inkomstenbelasting. De overige gewerkte dagen in het buitenland
blijven wel in uw woonland belast conform het belastingverdrag dat België heeft met het
betreffende land.
De overeenkomst is voor nu van toepassing vanaf 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De
overeenkomst kan in de toekomst wederom verlengd worden.

Tot Volgend Jaar!

Met vriendelijke groet,
Administratiekantoor van Limpt Reusel
Directie en medewerksters.

