
UW AANGIFTE 
INKOMSTEN- 
BELASTING 

GOED 
VERZORGD. 

Bij Bakker PSA ontzorgen wij werkgevers, zelfstandig ondernemers en particulieren als 
het gaat om de aangifte inkomstenbelasting. 

Persoonlijke, Servicegerichte Aandacht 
Wij beschikken over een team van ervaren mensen, wij leveren maatwerk en staan 

voor persoonlijke contact. Dit betekent voor u dat wij kijken wat u nodig heeft en wat 
bij u past, dit alles met één vast contactpersoon. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te 

maken over de blauwe enveloppe op uw deurmat! 
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Uw aangifte inkomstenbelasting. Zonder zorgen.

Twijfelt u ieder jaar weer of u de aangifte inkomstenbelasting wel 
goed en volledig heeft ingevuld? 

Bent u bang dat u niet alle regels kent, waardoor u fiscale 
voordelen misloopt of achteraf nog naheffingen moet 
betalen? 

Maakt u zich zorgen of uw belastingaangiftes in het verleden 
wel goed zijn gedaan? Wilt u eens iemand anders mee laten 

kijken of dit laten controleren? 

Weet u niet zeker of u recht heeft op toeslagen? Of hoe u deze 

op de juiste manier aanvraagt, zodat u deze niet na afloop weer 

terug hoeft te betalen? 

Is er in het afgelopen jaar veel veranderd in uw situatie als het 

gaat om werk, wonen en inkomen, en weet u niet welke 
consequenties dit heeft voor uw belastingaangifte? 

Vindt u het doen van aangifte moeilijk en begrijpt u niet alle 
informatie en vragen van de Belastingdienst? 

 

Vanaf  

€ 75,- (incl. btw) per

aangifte 

 

(bij complete

aanlevering

gegevens)

Wij helpen u met het invullen en indienen van de aangifte inkomstenbelasting. Indien nodig 
komen wij persoonlijk bij u langs om alle gegevens met u door te nemen. 
 
Wij kunnen u precies vertellen welke informatie u moet verzamelen voor een correcte en complete 
aangifte. U kunt ons vragen stellen en wij vertellen u graag meer over de onderdelen waar u 
misschien niet aan had gedacht. Wij leggen u alles op een begrijpelijke manier uit. Ook kunnen wij 
met u meekijken of u al dan niet recht heeft op toeslagen en deze indien nodig voor u aanvragen.  
 
Zodra alle gegevens compleet zijn verzorgen wij uw aangifte bij de Belastingdienst en informeren u 
over deze aangifte en de uitkomsten. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 
 
Vraagt u zich dat nu ook af? 
Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, de cao, uw loonstrook of 
pensioen? Stel ze aan ons. U kunt naast de aangifte inkomstenbelasting met al uw vragen over 
personele-, administratieve-, financiële-, belastingzaken bij ons terecht. Wij helpen u graag verder! 
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Wat zou het fijn zijn dat er iemand is die u kan helpen met uw belastingzaken, zodat u 
tijdig een correcte aangifte indient, krijgt waar u recht op heeft en u de zaken begrijpt. 


