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NAW gegevens
Overgangsregeling eigen woning schuld:
De op 31 december 2012 bestaande eigen woning schuld mag worden overgesloten
op een andere woning met behoud van het recht op aftrek van de rente , ook van
een aflossingsvrije hypotheek, dit recht moet binnen 1 kalenderjaar na verkoop van
de oorspronkelijke woning worden uitgeoefend.
Hierbij moet men wel rekening houden met de "bijleenregeling" , het vervreemdingssaldo
van de verkochte woning moet gebruikt worden voor aanschaf van de nieuwe woning.
Gegevens:
Dhr. B. Beer
Mevr. K.Beer-Konijn
Geb. datum
12-5-1944
Geb.datum
16-7-1945
BSN 183.48.1008
BSN 283.95.7888
Gehuwd sinds 14-10-1974
Inkomen dhr. Beer
Ingeh. Loonh.
Bruto
AOW
€0
€ 7.840
Australian building So, Sidney
€0
€ 10.756
PF Detailhandel
€ 1.978
€ 14.400
Op het Australisch pensioen is geen belasting ingehouden
Inkomen Mevr. Beer-Konijn
AOW
€ 7.840
Australian Metal Corp., Sidney
€ 10.300
P & O Hilversum
€ 2.058
€ 15.302
Op het Australisch pensioen is geen belasting ingehouden
Eigen woning 1
1-1-2018 tot 30 juni 2018 Parkietstraat 23, 1042SW Dieren,
WOZ waarde per 1-1-2017 € 470.000.
Verkocht op 30 juni 2018 voor € 462.500 ,verkoopkosten € 4.500 , op deze
woning rustte een aflossingsvrije hypotheek van € 278.000 verstrekt door
de Rambambobank , hypotheeknr. 123987456 , betaalde rente in 2018
totaal € 5.418, de hypotheek is afgeloten op 2-10-1990
Eigen woning 2
Gekocht en betrokken op 1 juli 2018 een appartement aan de Spreeuwstraat 34
1074GH , Dieren , WOZ waarde per 1-1-2017 € 380.000,
Koopsom € 356.000 , aankoopkosten € 4.000 , hierop is een hypotheek
afgesloten van € 190.000 bij de Rambambobank nr. 456369741 , per 1-7-2018
aflossingsvrij , betaalde rente over 2018 € 3.800 op deze hypotheek.

Bemiddelingskosten voor de hypotheek € 4.000, notariskosten € 1.800 ,
waarvan € 750 voor de hypotheekakte en € 1.050 voor de transportakte.
Andere Inkomsten:
B.Beer
Voor het onderhouden van de banen bij Jeu de Boules vereniging "Gezelligheid
kent geen sluitingstijd " is in 2018 ontvangen € 1.200 , gewerkte uren 240 uur
verdeeld over 60 dagen, de enkele reisafstand is 12 km , deze reiskosten worden
niet vergoed,kosten van de auto heeft dhr Beer berekend op € 0,35 per km.
K.Konijn
Als vrijwilliger bij de dagbesteding voor dementerenden heeft mevr Konijn een
bedrag van € 1.410 ontvangen als vrijwilligersvergoeding , gewerkte uren 360 uur
en een bedrag van € 970 voor de aanschaf van kleurboeken en viltstiften,
zij heeft ook 302 km gereden voor dit werk deze reiskosten zijn niet vergoed.
Bezittingen en schulden:
Opgave Rambambo bank
1-1-2018 31-12-2018
Rente 2018
Bet.rek NL31RAMB123456789
24.596
32.569
Beleggingsrekening 987654
87.369
105.466
Uitgekeerd dividend
2400
3200
Ingehouden div.belasting
360
480
Triodos Groenfonds
84.523
95.421
Hypotheek nr. 123987456
278.000
0
5.418
Hypotheek nr. 456369741
0
190.000
3.800

Overige bezittingen
-Stacaravan op huurgrond bedoeld voor eigen gebruik op camping Boszicht
deze caravan is niet d.m.v. fundering verbonden met de ondergrond, waarde
€ 46.000 , kosten jaarplaats € 1800 , de caravan wordt zo nu en dan verhuurd,
huuropbrengst € 4.200, aangeschaft in 2016
Medische kosten:
Mevr. Beer lijdt al sinds jaren aan een ziekte van de luchtwegen (COPD)
en volgt een dieet Energieverrijkt i.c.m. eiwitverrijkt.
Dhr. Beer lijdt sinds vorig jaar aan spondylose in de lendewervels en kan daardoor
geen zware huishoudelijke taken meer vervullen. Het echtpaar heeft daarom
een huishoudelijke hulp in dienst genomen per 1-1-2018 , voor € 400,- per maand
alle bedragen zijn per bank betaald.
Dhr Beer heeft in 2018, 36 behandelingen van de manueel therapeut genoten

kosten per behandeling € 40,- , reisafstand naar de therapeut
36 km enkele reisafstand , autokosten bedragen f. 0,35 p.km., hij was
hiertegen niet verzekerd.
Giften:
12-2-2018, St. Children's Foodure, Naarden
12-2-2018, St. Autistron Lelystad
14-2-2018,Loge Scharende Broeders , Naarden
25-5-2018, Frank Martin stichting, Naarden
27-7-2018, Stichting Koninklijk Concertgebouworkest
28-9-2018, Stichting "It sil heve" , Leeuwarden
28-11-2018, Stichting De Blijde Ruiters, Zaandam
1.De aangifte verzorgen m.b.v. het programma Aangifte IB 2018
https://opleiding-ola.belastingdienst.nl/ola-simulatie/?0
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