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Datum Adviseur 

Gekozen dienstverlening 

☐ IB (inkomensbelasting) ☐ VPB (vennootschapsbelasting) ☐  OB (omzetbelasting) ☐ LB (loonbelasting) 

Overig 

☐ Eenmanszaak   ☐ Maatschapslid            ☐ Praktijk   ☐ Maatschap     ☐  BV  

Partner aangifte ☐ Ja ☐ Nee Vanaf boekjaar 

Uw persoonsgegevens 

Naam ☐ Man ☐ Vrouw 

Voorletters Roepnaam 

Adres Titel 

Postcode Plaats 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Nationaliteit BSN 

E-mailadressen IBAN Rekeningnr. 

Telefoonnummers privé werk mobiel 

Persoonsgegevens van uw partner 

Naam ☐ Man ☐ Vrouw 

Voorletters Roepnaam 

Adres Titel 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Nationaliteit BSN 

E-mailadressen  IBAN Rekeningnr. 

Telefoonnummers privé werk mobiel 

Burgerlijke staat 

☐ ongehuwd 

☐ gehuwd gem.v.goederen: ☐ ja ☐ nee sinds 

☐ geregistreerd partnerschap gem.v.goederen: ☐ ja ☐ nee sinds 

☐ samenwonend contract: ☐ ja ☐ nee sinds 

☐ gescheiden alimentatie: ☐ ja ☐ nee ontvanger ☐ ja ☐ nee € 



Pagina | 2  

Kinderen 

Naam kind 1  M   V geb.d. BSN 

Naam kind 2  M   V geb.d. BSN 

Naam kind 3  M  V geb.d. BSN 

Naam kind 4  M  V geb.d. BSN 

Arbeidsgegevens 

Beroep/functie ☐ zelfstandig ☐ loondienst ☐ dga 

Opleiding Nr. KVK 

Arbeidscontract ☐ n.v.t. ☐ korter dan 1 jaar ☐ 1 jaar ☐ onbepaalde tijd 

Bruto inkomen uit arbeid € per jaar 

Winst uit onderneming € per jaar 

Andere bronnen van 
inkomsten 

☐ ja € per jaar 

Auto van de zaak? ☐ ja € nieuwwaarde € merk 

Pensioenfonds 

Arbeidsgegevens partner 

Beroep/functie ☐ zelfstandig ☐ loondienst ☐ dga 

Opleiding Nr. KVK 

Arbeidscontract ☐ n.v.t. ☐ korter dan 1 jaar ☐ 1 jaar ☐ onbepaalde tijd 

Bruto inkomen uit arbeid € per jaar 

Winst uit onderneming € per jaar 

Andere bronnen van 
inkomsten 

☐ ja € per jaar 

Auto van de zaak? ☐ ja € nieuwwaarde € merk 

Pensioenfonds 

Aantekeningen 

Pensioenregeling ☐ ja ☐ nee Eigen bijdrage ☐ ja ☐ nee 

ANW gat ☐ ja ☐ nee WIA gat ☐ ja ☐ nee 

Pensioenregeling ☐ ja ☐ nee Eigen bijdrage ☐ ja ☐ nee 

ANW gat ☐ ja ☐ nee WIA gat ☐ ja ☐ nee 
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