
Uw inkomstenbelasting aangifte 
Gaarne de volgende zaken afvinken / invullen indien van toepassing

Box 1:
1 Uw NAW gegevens:

-  Voornaam
-  Achternaam
-  Adres
-  Postcode
-  Woonplaats
-  Geboortedatum
-  Burgerlijke staat     
-  BSN
-  Bankrekeningnr.
-  BTW nummer

2 Is er sprake van fiscaal partnerschap?
(kies "wel of geen fiscaal partnerschap" in de zoekfunctie op belastingdienst.nl 
voor meer informatie)

3 NAW gegevens fiscaal partner:
-  Voornaam
-  Achternaam
-  Adres
-  Postcode
-  Woonplaats
-  Geboortedatum
-  Burgerlijke staat     
-  BSN
-  Bankrekeningnr.

Administratieplicht
4 Houdt u er rekening mee dat u alle bonnetjes, bankafschriften en facturen 7 jaren dient te bewaren
5 Heb u alle facturen van openstaande schuldeisers en schuldenaren gemaild 
6 Hebt u alle bankafschriften  (csv kommagescheiden of xlsx) en bonnen/facturen gemaild
7 Welke bankrekeningnummer mogen we doorgeven
8 Jaaropgave werkgevers (loondienst) bijgevoegd J/N 
9 Hoeveel dagen p.w. reiste u meer dan 10 km voor loondienst

10 Hebt u eerdere aanslagen over dit jaar ontvangen of betaald
11 Wat is de saldo op 1/1 en 31/12 van uw zakelijke rekening

10 Koopwoning
WOZ waarde (op 1 januari van het jaar daarvoor)
-  Betaalde hypotheek rente over huidige jaar
-  Eigen woningschuld per 31-12
-  Verbouwingen en/of onderhoud bewijsstukken
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11 Aan- of verkoop woning
-  Notariskosten en de kadastrale rechten voor de hypotheek akte
-  Afsluitprovisie
-  Taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van een lening)
-  Verkoopbewijs woning van de hypotheekverstrekker

12 Mocht u geen hypotheek hebben maar een huurwoning:
Bent u verhuisd? J/N
Wat zijn uw adressen geweest vorig jaar en op welke datum bent u  
verhuisd
Had u een woning met eigen douche en toilet? 
Wat voor woning had u (bijv. vrijstaand, eengezins, of flat woning)

13 Betaalde lijfrente premies:
-  Verzekeraar 1 afgegeven:_ 
-  Verzekeraar 2 afgegeven:_ 
-  Verzekeraar 3 afgegeven:_ 

14 Kinderen
Wat zijn de namen en geboortedata van uw kinderen. 
Geef van elk kind aan of ze ook van uw huidige fiscale partner zijn

15 Box 2:
Bij meer dan 5% van de aandelen bij een BV of NV
-  Overzicht van opbrengsten en uitgaven (meestal van beleggingsinstelling)

16 Box 3:
Bij eigen vermogen groter dan €30.000 (bij fiscaal partnerschap is dat €60.000)
een overzicht van:
-  (auto en 1e woning tellen niet mee als eigen vermogen)
-  Banksaldi en obligaties cq. aandelen overzichten per 1 januari belastingaangiftejaar
-  WOZ waarde tweede woning

 
Fiscale partner
Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Dan gaat u uit van:
- de gezamenlijke bezittingen min de schulden
- de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen
- het gezamenlijke heffingsvrij vermogen
- wat zijn de namen, referentienummers en bedragen eind van het jaar van jullie schulden
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