
Checklist bij het invullen van de inkomstenbelasting Particulieren  

Zorg dat u bij het (laten) invullen van de aangifte inkomstenbelasting de volgende zaken (voor zover van toepassing) 
voor uzelf en indien van toepassing voor uw partner doorgeeft: 

De volgende documenten hebben wij (indien u ze heeft ontvangen) zeker nodig indien van toepassing: 

Persoonlijk: 

- Belangrijke data van vorig jaar m.b.t. samenwonen, huwelijk of overlijden. 
 

Werkgeversinkomsten: 

- Alle jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen. 

Bijverdiensten? 
- Een overzicht van inkomsten en uitgaven m.b.t. bijverdiensten. 
 

Bank- en giro-overzichten: 

- Saldo's van bankrekeningen en spaarloon per 1 januari en 31 december. 
 
 
Auto van de zaak? 
- Kenteken, merk, type, bouwjaar, cataloguswaarde, kilometerregistratie en eigen bijdrage. 
 
Woon-werkverkeer met openbaar vervoer? 
- OV-verklaring of reisverklaring van de werkgever. 
 
Beleggingen? 
- Een overzicht van betaalde dividendbelasting. 
- Waarde per 1 januari en per 31 december. 
 
Lijfrente? 
- De polis en overzicht van betaalde premies (afdrachtbewijzen). 
- Eventuele verklaringen m.b.t. pensioentekorten. 
- Of Factor A die uw verzekeraar u heeft verstrekt. 
 
Eigen huis of woonboot? 
- Actuele WOZ waarde. 
- Betaalde hypotheekrente (jaaroverzicht). 
- Restschuld per 31 december (jaaroverzicht). 
- Bij aankoop in het afgelopen jaar: alle kosten zoals notaris, taxatie. 
 
Alimentatie of onderhoudsbijdrage? 
- De ontvangen of betaalde bedragen van/aan ex-partner en/of kinderen. 
 
Giften? 
- Alle aantoonbare betaalde bedragen aan kerken, instellingen en politiek. 
 
Kinderopvang? 
- Jaaropgave van de instelling, verzorgde uren en betalingsbewijzen. 
 
Studie? 
- De kosten van studie of opleiding voor eigen beroep of andere studie. 
 
Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar? 
- Kosten van levensonderhoud indien geen studiefinanciering wordt genoten. 
 
Gehandicapte kinderen? 
- Aantal dagen dat de kinderen thuis waren. 
- Gereden kilometers voor halen en brengen. 
 
Uitgaven voor ziekte, bevalling, dieet en invaliditeit? (indien niet vergoed 
- Alle betaalde kosten en vooral eigen bijdragen. (alle niet vergoede kosten) 
 

Let op: Met genoemde documenten voorhanden verloopt uw aangifte sneller en vollediger. Voor de goede orde meld ik 
dat in geval van meerdere of langdurige consulten door het niet volledig zijn van de door u aangeleverde gegevens ik 
wellicht genoodzaakt ben een dubbel consult te berekenen 

 


