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Aangifte inkomstenbelasting 

 
Voor uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij onder andere de volgende gegevens nodig: 

 

- Uw aangiftebiljet inkomstenbelasting voor de persoonlijke gegevens van u en uw eventuele partner 

- Voorletters en geboortedata van uw minderjarige kinderen 

- Jaaropgaven van uw werkgever(s) en uitkerende instantie(s) 

- Inkomsten uit bijverdiensten en freelance werkzaamheden 

- Overige inkomsten (bijv. aan u uitbetaalde alimentatie) 

- WOZ waarde woning (zie uw aanslag onroerend zaak belasting van het betreffende jaar) 

- Jaaroverzicht hypotheek 

- Bij aankoop van een andere woning of het oversluiten van een hypotheek: notarisnota (van zowel 

de oude als de nieuwe woning), bedrag verbouwings- en onderhoudskosten, betaalde 

afsluitprovisie, betaalde boeterente, nota taxatie 

- Ontvangen rijksbijdrage eigen woning 

- Betaalde premies inkomensvoorziening (lijfrentepremie, aanvullende 

arbeidsongeschiktheidsverzekering) 

- Betaalde alimentatie aan voormalige echtgenote/echtgenoot, naam, adres, geboortedatum van de ex-

partner 

- Kosten van de huisarts, fysiotherapeut, tandarts of specialist die niet vergoed zijn door uw 

zorgverzekeraar 

- Kosten van de apotheek, mits voorgeschreven door een arts, die niet vergoed zijn door uw 

zorgverzekeraar 

- Kosten van paramedische behandelingen door of onder begeleiding van een arts (bijv. acupunctuur, 

logopedie, homeopathie, chiropraxie) 

- Kosten van extra gezinshulp wegens ziekte en/of ouderdom 

- Kosten van verpleging in een ziekenhuis, een andere verpleeginstelling of thuis (de eigen bijdrage 

AWBZ en WMO zijn niet aftrekbaar) 

- Reiskosten wegens ziekenbezoek als een huisgenoot langer dan een maand in het ziekenhuis heeft 

gelegen (aantal autokilometers of kosten openbaar vervoer) 

- Reiskosten naar artsen e.d. (aantal autokilometers, kosten openbaar vervoer of ambulancevervoer) 

- Studiekosten voor een beroep, zoals lesgeld, examengeld en aankoop boeken 

- Giften aan liefdadige, idealistische en levensbeschouwelijke instellingen (ANBI) 

- Saldi bankrekeningen per 1 januari en 31 december (jaaroverzicht bank) 

- Jaaroverzicht effectenportefeuille (saldi per 1 januari en 31 december en ingehouden 

dividendbelasting) 

- Waarde polissen kapitaalverzekeringen 

- Saldi leningen per 1 januari en 31 december 

- Overige bezittingen zoals 2e woning e.d. 

 

Deze opsomming geeft de meest voorkomende posten aan, in een persoonlijk gesprek behandelen wij 

eventueel overige posten 

 

Neemt u ook uw beschikkingen van huur-/zorg-/kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget even mee 

als u bij ons komt voor uw aangifte inkomstenbelasting! Wij kunnen dan controleren of de bedragen die u 

aan toeslagen ontvangt overeenstemmen met uw actuele inkomensgegeven. 


