Features momenteel beschikbaar in Word versie Lynx (versie 15.05)
IB aanbiedingsbrief
DATE \@ "d MMMM yyyy"
Kantoor.Nummer
Kantoor.Naam

VPB aanbiedingsbrief
datum
beconnummer

Kantoor.Telefoon
Kantoor.Contactpersoon
Kantoor.PostAdres
Kantoor.Postcode
Kantoor.Plaats
a.ib.F11500
a.ib.F11850
a.ib.F12000
a.ib.F12050
a.ib.F12150
a.ib.Z00024
a.ib.Z00025
a.ib.Z00026
a.ib.Z00027
a.ib.Z00028
a.ib.Z10195
a.ib.Z10196
a.ib.Z10197
a.ib.Z50247
a.ib.Z50328
IB akkoordverklaring
a.ib.F11850
a.ib.F12000
a.ib.F12050
a.ib.F12150
a.ib.Z10195
a.ib.Z10196
a.ib.Z10197
Kantoor.Naam
Kantoor.Nummer
Kantoor.Plaats
Kantoor.PostAdres
Kantoor.Postcode
a.ib.Z50220
a.ib.Z50225
a.ib.Z50240
a.ib.Z50245
a.ib.Z50248
a.ib.Z50675
a.ib.Z50678

DATE \@ "d MMMM yyyy"
Kantoor.Nummer
Kantoor.Naam

datum
beconnummer

Kantoor.Telefoon
Kantoor.Contactpersoon
Kantoor.PostAdres
Kantoor.Postcode
Kantoor.Plaats
Aangiftejaar
Naam en voorletters aangever
Postcode aangever
Woonplaats aangever
BSN nummer
adresaanhef
briefaanhef
ondertekenaar 1
ondertekenaar 2
ander veld voor de kantoornaam
Adres aangever
Huisnummer aangever
Huisnummer toevoeging aangever
Te betalen of te ontvangen bedrag
Aanslag ZvW

a.vpb.AangifteJaar
a.vpb.Adres
a.vpb.V010010

a.vpb.V010020
a.vpb.V010021
a.vpb.V010022
a.vpb.V010025
a.vpb.V010030
a.vpb.V010035

a.vpb.V010370
a.vpb.V010375
a.vpb.V010380
a.vpb.V010385
a.vpb.V010470
a.vpb.V260150

aangiftejaar
adres
naam
straat
huisnummer
toevoeging
postcode
plaats
RSIN (fiscaal nummer)
adresaanhef
briefaanhef
ondertekenaar 1
ondertekenaar 2
ander veld voor de kantoornaam
te betalen vpb

VPB akkoordverklaring
Naam en voorletters aangever
Postcode aangever
Woonplaats aangever
BSN nummer
straat
huisnummer
toevoeging
beconnummer

Kantoor.Naam
Kantoor.Nummer

beconnummer

Kantoor.Plaats
Kantoor.PostAdres
Kantoor.Postcode
vpb.Adres
a.vpb.V010010
a.vpb.V010025
a.vpb.V010030
a.vpb.V010035

adres
naam
postcode
plaats
RSIN (fiscaal nummer)

Nieuwe features vanaf 15.05

Voorlopige teruggaaf:
Verschuldigde inkomstenbelasting/pvv
Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten
Bedrag van de aanslag:
Terug op voorlopige aanslag:
Reductie elders belast:
Verschuldigde inkomstenbelasting na aftrek elders

a.vpb.V010205
a.vpb.V010270
a.vpb.V010275
a.vpb.V010465
a.vpb.V020365
a.vpb.V030135
Belastbare grondslag
Klantnummer / intern dossier

Nieuwe features vanaf versie 15.05 (hieronder)
a.ib.F10498
Klantnummer/intern dossier
a.ib.F38050
Overige voorheffingen
a.ib.Z00029
Kantoorreferentie
a.ib.Z00031
Initialen bewerker
a.ib.Z00032
Titel voor naam
a.ib.Z00033
Titel achter de naam
a.ib.Z50055
belastbaar inkomen werk/woning
a.ib.Z50115
belastbaar inkomen
a.ib.Z50220
Voorlopige teruggaaf:
a.ib.Z50225
Verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen:
a.ib.Z50230
Ingehouden loonheffing
a.ib.Z50235
Totaal (bij specificatie Voorlopige aanslag(en))
a.ib.Z50245
Te betalen/terug te verwachten
a.ib.Z50247
Te betalen of te ontvangen (rekening houdend met de aanslaggrens):
a.ib.Z50328
verschuldigde premies Zorgverzekering
a.ib.Z50690
belastbaar inkomen sparen/b
a.ib.Z53020
Verzamelinkomen na PGA
a.ib.Z53280
Voorheffingssaldo
Belastbaar inkomen uit werk en woning
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
Klantnummer / intern dossier

Contactpersoon (voorletters, naam)
Kantoorreferentie
Initialen bewerker
Klantnummer/intern dossier
Belastbaar bedrag
Belastingbedrag

