Achterblijver A.F.

Opgave IB 2018

De heer A.F. Achterblijver en mevrouw P.A.S Nieuweling komen bij u met de
vraag of het mogelijk is om hun aangifte inkomstenbelasting van het jaar 2018 in
te vullen.

Zij vertellen u dat het Bsn. van mijnheer 2710.00.107 is en zijn geboortedatum
14-11-1947.
het Bsn. van mevrouw is 2710.00.119 en haar geboortedatum is 31-08-1945.
tevens geven ze aan dat mevrouw lang niet in Nederland gewoond ze heeft
daarom maar recht op een gedeeltelijke AOW uitkering zie onderstaande
jaargegevens:
Mijnheer A.F. Achterblijver 2018 Woningstede 12. 5110 PA Blauwe Sluis
SVB

AOW

uitkering
Ingehouden loonheffing
ZVW
Loonheffingskorting
PME

€ 10.340,-€ 1.824,-€
552,-0

Pensioen

Fiscaal loon
Ingehouden loonheffing
ZVW
Loonheffingskorting

€ 12.180,-€ 1.114,-€
688,-1

Mevrouw Nieuweling 2018 Woningstede 12. 5110 PA Blauwe Sluis
SVB

AOW

Uitkering
Ingehouden loonheffing
ZVW
Loonheffingskorting

PME

€ 5.170,-€
0,-€
526,-1

Pensioen

loonheffingsloon
Ingehouden loonheffing
ZVW
Loonheffingskorting

€ 3.024,-€
564,-€
171,-0

Het echtpaar heeft een koopwoning zie onderstaande gegevens:

Aanslagbiljet OZB
Betreft

Grondslag

Bedrag

WOZ- beschikking

Woningstede 12

WOZ-waarde € 272.000

Toestandsdatum

Beschikkingsnummer

01-01-2017

993645.01

Op deze woning rust een hypotheek welke aflossingsvrij is van € 37.500,-Deze hypotheek is van 15-08-2004 en het nummer is 123.456.78.
In 2018 op 02 februari hebben zij een tweede hypotheek genomen van 17.500,-om de badkamer en toilet te verbouwen zodat ze de komende jaren daar goed
mee vooruit kunnen. Dit is allemaal in april gerealiseerd. Het nummer van deze
hypotheek 987.654.321. Beide leningen zijn bij de Blabla Bank.
De hypotheek met nummer 987.654.321. is lineair.
Betaalde rente is €433,-- en de aflossing in 2018 was € 534,-Kosten bij de notaris i.v.m. hypotheekakte € 350,-- en betaalde kosten bij de bank
ter verkrijging van de lening € 425,-Hypotheek met nummer 123.456.78.
Betaalde hypotheek rente € 1.595,--

Het echtpaar heeft nog enkele andere bezittingen:
Een bankrekening met nr. NL06BABA012.344.6655 op naam van A Achterblijver.
Saldo 1-1-2017
Saldo 1-1-2018
€ 5.412,-€ 7.258,--

Een bankrekening met nr. NL06BABA044.344.7612 op naam van P Nieuweling.
Saldo 1-1-2017
Saldo 1-1-2018
€ 1.513,-€
258,--negatief

Een bankrekening met nr. NL06BABA012.999.1177 op naam van beide.
Saldo 1-1-2017
Saldo 1-1-2018
€ 31.570,-€ 32.945,--

1) Een auto met een waarde op 01-01-2018 van € 17.000,-- en een caravan met
een waarde van € 6000,-- op diezelfde datum.
Mevrouw Nieuweling heeft nog sierraden uit Peru waar zij lang is geweest met
een waarde van € 7.200,-- die zij regelmatig draagt
2) Buiten de woning met garage op de Woningstede 12 hebben zij ook nog een
garagebox aan de Rode Vaartweg in hun woonplaats. Deze garage wordt
gebruikt om hun caravan in de winter te stallen.
De waarde van de garage is per 01-01-2018 € 18.500 en per 31-12-2018
€19.000.

Ziektekosten;
Arie Achterblijver heeft een vreemde vorm van reuma gekregen.
Al 10 maanden lang moet hij de gehele woning op minimaal 25 graden houden
van de specialist. De meerkosten van de verwarming zijn opgevraagd bij de
energiemaatschappij en zijn € 195,-- in 2018
Arie en zijn vrouw hebben met zeer grote regelmaat artsen en specialisten
bezocht en hebben daar een administratie voor bij gehouden. Totaal hebben zij
887 kilometers gereden.
Hij toont een berekening van de totale kosten van hun auto in het jaar 2018 en
daaruit blijkt dat de auto 48 cent per kilometer heeft gekost.
Mevrouw Nieuweling heeft nogal wat tramalant gehad met haar gehoor. Ze heeft
uiteindelijk een gehoorapparaat moeten aanschaffen. Volgens de voorwaarden
van de verzekering mogen de kosten van dat apparaat maximaal € 3.200 zijn.
Daarvan moet ze zelf een verplichte eigen bijdrage betalen van 25%. Het
apparaat past echter slecht en zit niet prettig. Een apparaat van € 4.000 past wel
goed. Zij besluiten om dat duurdere gehoorapparaat te kopen.
Van de verzekeringsmaatschappij kregen ze volgens de polisvoorwaarden
€ 2.600 vergoed. Mevrouw heeft zelf € 1.400,-- betaald
In 2016 heeft mevrouw een nieuwe heup gekregen. Voor de pijnbestrijding, want
het gaat allemaal niet zo goed, heeft mevrouw medicijnen gekregen.
Rechtstreeks van een Belgische arts welke niet vergoed worden door de
verzekeringsmaatschappij. Zij heeft totaal in 2018 een bedrag van € 481,-betaald.
In februari 2018 hebben ze nog een rekening gekregen van specialisten over het
jaar 2017. Het bedrag van € 376,-- hebben ze zelf moeten betalen en was
nergens terug te ontvangen. Het was ook geen eigen risico

0ok heeft mevrouw nog een dieetvoorschrift
Zie bijgevoegde verklaring

Bevestiging voorschrift te houden dieet

Ondergetekende (naam arts/diëtist):

……dokter H.U.I.S. Arts…………………………….l

Praktijkhoudend te (adres praktijk):

……Zorglaan 12 te Blauwe Sluis……………..

Telefoonnummer:

…….0112-123456………………………………………

Bevestigt dat patiënt
Naam:

…….P A Nieuweling………………………………….

Adres:

……Woningst. 12……………………………………

Woonplaats:

……5110 PA Blauwe Sluis…………………………

Geboortedatum:

……31 aug. 1945…………………………………..

Burgerservicenummer patiënt:

……2710.00.119……………………………………..

Zich moeten houden aan ondergenoemd(e) dieet/diëten

Omschrijving:

Dieet uit overige namelijk……………………….

voedselovergevoeligheid, tarwevrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dit dieet moet worden aangehouden vanaf:
Tot en met (indien van toepassing ):

01- 04 – 2016
niet nader te bepalen.

Plaats en datum:

…Blauwe Sluis 14-03-2016………………………….

Handtekening:

…………………………………………………………….

