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Aangiftetijd!
Je zou het door de zachte winter bijna vergeten, maar de tijd voor de belastingaangifte breekt weer aan. In deze nieuwsbrief stippen we de belangrijkste
wijzigingen in de belastingwet aan. Onze tarieven voor het verzorgen van de
aangifte 2011 blijven ongewijzigd. Relaties die door ons de aangifte laten
verzorgen, zullen door ons worden benaderd. En we zijn trots op de nieuw
ontwikkelde visie en missie van ons bedrijf. In deze nieuwsbrief meer daar over.

Belangrijke wijzigingen in de belastingwetgeving
Voor de belangrijkste wijzigingen op fiscaal gebied verwijzen we jullie naar de volgende links:

Fiscaal partnerschap:
www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2011/fiscaal_partnerschap/fiscaal_partnerschap-07.html#P99_8258

Wijzigingen op het gebied van box 3
www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2011/veranderingen_2011/veranderingen_2011-08.html#P66_4343

Aftrek ziektekosten
www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2011/aftrekposten/aftrekposten-08.html#P157_12063
www.belastingdienst.nl/particulier/aftrekziektekosten20092011/aftrekziektekosten20092011.html#P0_0

Tarieven belastingaangifte
Voor de aangifte over 2011 gelden de volgende ongewijzigde tarieven:
1e aangifte € 102,50 inclusief btw
2e aangifte € 62,50 inclusief btw

Missie

Vanuit een sterke wederzijdse persoonlijke vertrouwensband zijn wij in staat om financiële vraagstukken en verzekeringsrisico’s te vertalen in een helder advies. Hierdoor ontstaat zekerheid, overzicht en rust voor onze particuliere en zakelijke relaties.

Visie

In een financieel onrustige en snel veranderende wereld, vormt De Rooij & Wolters een vertrouwd en helder baken voor advies en bemiddeling op alle financiële gebieden, waarbij de
belangen van onze relaties volledig centraal staan.
Een hoog kennisniveau, een breed netwerk, volledige onafhankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn kernbegrippen die het fundament voor onze passie vormen, waarbij we volledig voldoen aan
alle wettelijke kenniseisen.
We zijn doortastend, vasthoudend, zien kansen in plaats van
bedreigingen en buigen waar haalbaar onmogelijkheden om
in mogelijkheden, als het gaat om de belangen van onze relaties. We zijn groot geworden door klein te blijven en zijn
door een persoonlijke vertrouwensband met onze relaties in
staat om onze rol als financiële coach optimaal te vervullen.

De financiële markt wordt op veel gebieden steeds complexer,
waardoor onze rol in advisering, bemiddeling en coaching in
de toekomst groter zal worden voor zowel bestaande als nieuwe particuliere en zakelijke relaties.

‘We zien kansen in
plaats van bedreigingen en buigen
waar haalbaar onmogelijkheden
om in mogelijkheden.’

Afwezigheid Ronald
Ronald zal voorlopig op de maandag niet aanwezig zijn op ons kantoor in verband met zijn
werkzaamheden voor Nutrecht.

Gift voor Stichting Kukeluusjes
Jaarlijks schenkt De Rooij & Wolters een
financiële bijdrage aan een goed doel.
Dit jaar is dat de Stichting Kukeluusjes.
Kijk voor meer informatie op www.skvc.nl

Ook je aangifte laten verzorgen
door de Rooij & Wolters?
Je belastingaangifte is bij ons in goede handen.
We halen het maximale fiscale rendement uit de aangifte
en bovendien kun je het hele jaar bij ons terecht met je
fiscale vragen. Ook je aangifte laten verzorgen door de
Rooij & Wolters? Neem contact op voor het maken van
een afspraak: (0341) 25 19 66.

Alles onder één dak
De Rooij & Wolters financiële dienstverlening. Hét adres voor:

DRW: scherp,
betrokken en
betrouwbaar.
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verzekeringen
hypotheken
pensioen & sparen
vermogensplanning
fiscale zaken

Ook zijn wij van A - Z hét kompas
voor de startende ondernemer.
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