Benodigheden aangifte inkomstenbelasting:
□ Volledige gezinssituatie (alleenstaand, samenwonend, getrouwd, kinderen (incl. alle
geboortedata))
□ Burgerservice-/sofinummer(s)
□ Voor iedere persoon waarvoor aangifte gedaan moet worden heb ik een machtigingscode nodig.
Er zijn meerdere mogelijkheden:
o
U geeft mij uw burgerservicenummer en geboortedatum en ik vraag voor u de
machtigingscode aan welke naar u verzonden wordt.
o
U belt zelf met de belastingdienst en vraagt een machtingscode aan (tel.: 0800-0543)
o
Heeft u Digid inloggegevens, daar kunt u een machtigingscode aanvragen en die komt
direct in het beeldscherm.
□ Jaaropgave(s) loon / uitkeringen (lijfrente, AOW, WAO, enz.) / ontvangen alimentatie (uitsplitsen
voor kind en ouder) / pensioen / betreffende jaar
□ Inkomsten als zelfstandig ondernemer, freelancer, enz. (ontvangsten en uitgaven)
□ Overzichten van de bank-/beleggingsrekeningen (bij in totaal meer dan 25.000 euro per persoon)
(incl. opgave contanten, cryptovaluta, enz.)
□ Bij koophuis, hypotheekgegevens (betaalde rente en totale hypothecaire schuld), WOZ waarde
□ Bij aan- en/of verkoop van een huis alle kosten, overwaarde enz.
□ Extra onroerendgoed buiten eigen woning (bv (vakantie)woning, bedrijfspanden, grond, enz.)
□ Buitengewone lasten, begrafeniskosten (waar geen verzekering voor was), gemaakte zorgkosten
(niet vergoede medicijnen, overige medische kosten, enz.)
□ Studiekosten
□ Gedane giften aan ANBI's en/of die bij de notaris vastgelegd zijn
□ Ontvangen schenkingen
□ Neemt u deel aan een levensloopregeling?
□ Betaalde lijfrente premies
□ Betaalde alimentatie aan ex-partner
□ Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk en is uw werk meer dan 10 km van uw woonhuis
af en ontvangt u geen reiskostenvergoeding?
□ Reeds ontvangen belastingteruggave middels voorlopige teruggave
□ Reeds ontvangen belastingtoeslagen (zorg-, huurtoeslag)
□ Eventuele overige (financiële) bijzonderheden over het betreffende jaar.
□ Een kopie van de aangifte van vorig jaar indien deze niet door mij verzorgd is.
Voor vragen en/of opmerkingen, bel of mail even.
Met vriendelijke groet,
Administratiekantoor V & L

