Verkorte opgave Agrarische cliënten per einde 2018
Voor het efficiënt opstellen van de jaarcijfers 2018 van uw onderneming alsmede uw aangifte
inkomstenbelasting 2018, vragen wij u de volgende stukken aan ons te verstrekken (voor
zover van toepassing).
Stukken betreffende uw onderneming:
1
2
3
4

5
6
7
8
9
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13

Bijgevoegd
J/N

Opgave teeltplan / aantal ha in gebruik
WOZ-taxatieverslag van onroerende zaken in de onderneming
Aangegane investeringsverplichtingen voor in 2019 te leveren zaken
Opgave aantallen rundvee indien u ons niet heeft gemachtigd voor CRV
(kopie van Veesaldokaarten, Diertelkaarten en/of Mutatiekaarten van bijv.
CRV Delta of Mifas)
Opgave aantallen overig vee (zoals bijv. schapen, varkens etc.) Kopie van
diertelkaarten en/of mutatiekaarten
Opgave voorraad gewassen, per gewas
Opgave overige voorraden in gewicht/volume per soort
Jaaroverzicht deelnemingen en/of ledenkapitalen
Jaaroverzicht bedrijfsspaarrekening
Jaaroverzicht melk / jaaroverzicht akkerbouwproducten
Jaaroverzicht hypotheken / familieleningen
Opgave van overige vorderingen/schulden
Opgave privégebruik producten uit eigen bedrijf
Privé stukken:

14
15
16
17
18
19

Opgave andere inkomsten en mogelijk aftrekbare kosten
Opgave hypotheek eigen woning en/of overige privé schulden welke bij
familie/derden zijn afgesloten
Opgave van in 2018 gemaakte ziektekosten (of de bankafschriften 2018)
Opgave van in 2018 betaalde giften (of de bankafschriften 2018)
Opgave overige vorderingen
Wat verder van belang kan zijn
Privé stukken indien u ons NIET heeft gemachtigd voor VIA:

20
21
22
23
24
25

Opgave inkomsten uit loon, uitkering en/of pensioen
WOZ-waarde 2018 eigen woning (indien privé) en/of andere onroerende
zaken
Opgave hypotheek eigen woning en/of overige privé schulden
Jaaroverzicht privé bankrekeningen, incl. die van kinderen tot 18 jaar
Jaaroverzicht privé beleggingen, incl. die van kinderen tot 18 jaar
Jaaroverzicht kapitaalverzekeringen, incl. die van kinderen tot 18 jaar

Wij verzoeken u deze lijst met de gevraagde gegevens per mail aan ons te retourneren.
Als u nog vragen heeft over het bovenstaande kunt u uiteraard altijd contact met ons
opnemen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
WEA Gouda Accountants & Adviseurs

