Lijst op te leveren specificaties ten behoeve
van de aangifte Inkomstenbelasting
Indien van voor u van toepassing

-

Jaaropgaven van uw inkomen uit loondienst,

-

pensioen, ziektewet, WW, lijfrente, WA, bijstand.

6) extra gezinshulp, 7) extra kleding en beddengoed,
8) reiskosten ziekenbezoek, 9) kosten gemaakt
voor het onderhoud van kinderen jonger dan

-

Aanslag gemeentelijke belastingen die u in het jaar

30 jaar, 10) giften, 11) gemaakte studiekosten

ontvangen heeft waarop de te verzorgen aangifte

(alleen de boven de € 500 gemaakte studiekosten

Inkomstenbelasting betrekking heeft, waarop de

zijn aftrekbaar)

WOZ-waarde van de eigen woning vermeld staat.
-

-

Jaaropgaven van uw bankrekeningen.

-

Jaaropgaven van uw effecten en eventueel

Specificatie van inkomsten uit overige
werkzaamheden.

uitbetaald dividenden en ingehouden
-

Jaaropgave van de hypotheekverstrekker waaruit

dividendbelasting.

de hypotheekschuld en de betaalde rente
-

opgenomen in verband met een verbouwing

Jaaropgaven van de kapitaalverzekeringen (ook
indien deze vrijgesteld zijn).

aan de eigen woning, dan ontvangen wij graag
de nota’s die ten grondslag liggen aan de

-

verbouwingskosten.

Aanslagen gemeentelijke belastingen die u in het
jaar ontvangen heeft waarop de te verzorgen
aangifte Inkomstenbelasting betrekking heeft,

-

Specificatie van de betaalde lijfrentepremies.

waarop de WOZ-waarden vermeld staan van een

Indien er sprake is van lijfrentepremies dan graag

tweede of volgende woning.

de opgave van factor A bijvoegen. Deze laatste

-

opgave ontvangt u van de pensioenverzekeraar.

-

Een overzicht van overige bezittingen en schulden.

Opgave van betaalde dan wel ontvangen

-

Voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting

partneralimentatie.

of Inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet van het desbetreffende

-

Ten behoeve van het bepalen van eventuele

aangiftejaar.

persoonsgebonden aftrek een opgave van:
1) genees- en heelkundige hulp, 2) voorgeschreven

-

medicijnen, 3) hulpmiddelen zoals steunzolen of

Voorschot beschikking toeslagen plus de
bijbehorende jaaropgaves

een rolstoel, 4) vervoer zoals reiskosten naar een
-

huisarts of ziekenhuis, 5) een dieet,

Initialen, geboortedata, geslacht en BSN-nummer
van de kinderen die u nog bij u in huis heeft wonen.
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blijkt. Mocht er in een jaar extra hypotheek zijn

