Laat je belastingaangifte professioneel in orde maken!

Even voorstellen, mijn naam is Marc Couteaux, mijn beroep belastingadviseur en specialist familierecht.
Ik ben lid van het Register Belastingadviseurs en van de Vereniging voor Belastingwetenschap.
Moet je binnenkort ook weer belastingaangifte doen? Misschien roept dat de volgende vragen op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoe moet ik aangifte doen?
Heb ik mijn DigiD nodig?
Hoe bereken ik de aftrekbare rente van de hypotheek?
Wat kan c.q. mag ik nog meer aftrekken?
Hoe kan ik gezamenlijke aftrekposten het beste verdelen?
Hoe moeten de afspraken uit een echtscheidingsconvenant in de aangifte verwerkt worden?
Moet ik belasting betalen of krijg ik geld van de belastingdienst terug?

Voor veel mensen lastige vragen. Maak het jezelf gemakkelijk en laat je belastingaangifte door mij verzorgen.
De prijs is vanaf € 89,00 inclusief btw voor 1 persoon en € 129,00 inclusief btw voor fiscale partners, afhankelijk van
de omvang van de aangifte. Ik geef je altijd vooraf een vaste prijsopgave. Geen verrassingen achteraf.

Nb. Afhankelijk van je situatie verdient je mij meestal ruimschoots terug.
Hoe werkt het?
• Neem eventueel eerst de checklists voor aftrekposten door: Download hier de Checklists (marccouteaux.nl)
• Vul hier je gegevens in: Identificatie en gegevens (marccouteaux.nl)
• Via dezelfde pagina kan je ook je overzichten inkomen, hypotheek, etc. aanleveren;
•
•
•
•

Na ontvangst van je papieren maak ik de aangifte in orde, ik heb je DigiD niet nodig;
Je krijgt eerst een leesbare kopie van de aangifte ter inzage, ook voor eventuele vragen;
Na akkoord stuur ik de aangifte elektronisch naar de belastingdienst;
Ik hou een vinger aan de pols bij de afwikkeling door de belastingdienst;

Belangrijke voordelen
• 1 - optimale benutting van fiscale aftrekposten;
• 2 - optimale verdeling van gezamenlijke aftrekposten, dus hoogste teruggaaf;
• 3 - automatische optimale verdeling van spaargeld en ander vermogen, dus laagste heffing;
• 4 - maximale belastingteruggave;
• 5 - gespecialiseerd in familie recht en daarmee ook bij echtscheiding een optimale aangifte.

AKTIE: GRATIS CONTROLE VAN DE AANGIFTE 2020!
Andere voordelen
• Automatische controle van de gegevens van de door de belastingdienst voor-ingevulde aangifte;
• Je aangifte wordt gemaakt door een gecertificeerd specialist;
• Check recht op toeslagen, en direct aanvragen;
• Gratis check of er een mogelijkheid is om inkomen over drie jaar te middelen en geld terug te vragen;
• Gratis belastingbesparende tips;
• Gratis en automatisch uitstel in geval van tijdnood; (mij wel voor 1 mei bellen)
• Direct gelegenheid tot het stellen van vragen;
• Ik werk met een overheidscertificaat en heb daarom je DigiD niet nodig;
• Je hebt er geen omkijken meer naar en je hoeft de deur niet uit.
Ik kan je ook van dienst zijn met onderstaande zaken
• Berekening bijleenregeling bij verhuizen;
• Berekening familie hypotheek;
• Berekening ruimte lijfrente premie aftrek;
• Berekening schenkingsplannen;
• Berekening bloot eigendom/vruchtgebruik;
• Diverse andere fiscale berekeningen;
• Oplossen van geschillen met de belastingdienst;
• Bezwaar en beroepsprocedures bij onterechte aanslagen;
• Aangiften schenkbelasting en erfbelasting;
• Alle andere belastingaangiften.
Huwelijksvermogensrecht
Ik kan je adviseren hoe je het beste kan huwen. Bijvoorbeeld wel of geen huwelijkse voorwaarden of uitleg over het sinds 1 januari
2018 nieuwe huwelijksvermogensrecht dat automatisch van toepassing is als je geen huwelijkse voorwaarden laat maken. Ook
kan ik ervoor zorgen dat jaarlijks de periodieke verrekeningen die je in een huwelijksakte hebt afgesproken, vastgelegd worden.
Dat kan ook met terugwerkende kracht. Stel, een van de partners is ondernemer en gaat failliet, dan is die hoofdelijk aansprakelijk,
ook met privévermogen. Het vermogen van de andere partner is afgeschermd, maar dat vermogen moet dan wel vastgelegd zijn.
Daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat je duidelijkheid wil en gewoon vastgelegd wil hebben wat van wie is.
Estate planning of m.a.w. nalatenschapsplanning
Heb je een testament, dan kan ik toetsen of het nog voldoet aan je wensen. Het kan namelijk best zo zijn dat er inmiddels in je
gezin of familie iets veranderd is, waardoor revisie van belang is. Ik doe dat natuurlijk volledig objectief, waarna je bij een
aanpassing van je testament wel naar een notaris moet. Tevens wijs ik je op de fiscale gevolgen van de veranderingen van je
testament. Als je een erfenis gaat ontvangen of al hebt ontvangen verzorg ik de aangifte erfbelasting.
Let op: 1. Bij het overlijden van de langstlevende ouder kan de belastingheffing over de erfenis lager zijn dan je denkt. Dit heeft te
maken met gedefiscaliseerd vermogen of bloot eigendom dat je niet meer in zicht hebt. Ook gedane papieren schenkingen kunnen
invloed hebben. Bewaar te allen tijde de aangifte erfbelasting van de 1e overleden ouder, en al je aangiften inkomstenbelasting.
Dit laatste kan ook van belang zijn bij bewijs voor lijfrenteaftrek.
Let op: 2. Hebben je ouders geen testament, en het lukt je om na een overlijden van je ouder binnen twee maanden mij hierover
te bellen, dan kan vaak een veel voordeligere aangifte erfbelasting worden gedaan. (De wettelijke termijn is drie maanden, maar
we hebben ook wat tijd nodig)
Echtscheiding
Bent je verwikkeld in een echtscheiding en heb je daar financiële vragen over. Ik heb ruime ervaring met deze situaties. Vaak gaat
dat in overleg met mediators en/of advocaten waarin ik de financiële en fiscale aspecten die het gevolg zijn van bepaalde afspraken
voor mijn rekening neem. Ik kan je ook in contact brengen met gespecialiseerde mediators en/of advocaten. Ook kan ik de waarde
van een onderneming die in de te verdelen boedel zit voor vaststellen. (Speciale certificatie)
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