
De volgende bescheiden zijn nodig voor het invullen van de aangifte, voor zover ze voor u van 
toepassing zijn. 
 

• Jaaropgaven van al uw inkomsten 
 

• Bijverdiensten waarvan geen jaaropgaven voorhanden zijn 
 

• Waardebepaling eigen woning door de gemeente (WOZ-waarde).  
Elk jaar ontvangt u hiervan een nieuwe beschikking van de gemeente ! 
 

• Saldo van de hypotheek en de betaalde hypotheekrente eigen woning 
 

• Kosten notariële akte van aankoop en / of verkoop van uw huis 
 

• Saldo’s van bankrekeningen, spaartegoeden en leningen.  
Let op : Saldo’s per 1 januari en per 31 december 
 

• Jaaropgaven van verzekeringsmaatschappijen en / of banken van kapitaalverzekeringen, 
belastingvrije spaarplannen en beleggingen 
 

• Kosten in verband met ziekte, die niet vergoed werden door de verzekering  
(bv. tandartskosten, eigen bijdrage op medicijnen etc.).  
Deze regeling is veel minder uitgebreid dan in het verleden. De premie van de 
ziektekostenverzekering en het eigen risico is niet meer aftrekbaar.  
Ook de kosten van brillen en contactlenzen zijn niet meer aftrekbaar. 
 

• Kosten in verband met een studie die u volgt in verband met uw beroep.  
Het betreft hier NIET de studie van de kinderen. 
 

• Ontvangen / betaalde alimentatie.  
Geef daarbij aan of het alimentatie voor een ex-partner betreft of voor de kinderen. Alimentatie 
voor de ex-partner is belast bij de ontvanger en aftrekbaar bij de betaler.  
Alimentatie voor de kinderen is NIET meer aftrekbaar bij de betaler.  
 

• Premies voor lijfrenten, inleg banksparen voor pensioen en premies voor 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
 

• Opgave van reeds opgebouwde pensioenrechten  
Let op : Dit is alleen van toepassing indien u lijfrentepremies betaald heeft 
 

• Giften 
 

• Kopie van alle voorlopige aanslagen en toeslagen  
(alles wat u reeds betaald of terugontvangen heeft van de belastingdienst) 

 



Onderstaande vragen zijn belangrijk voor het correct invullen van uw belastingaangifte.  
 

 Wat is uw burgerlijke staat ? 
 Alleenstaand 
 Gehuwd 
 Ongehuwd samenwonend 

 

 Indien u ongehuwd samenwoont, kruis dan aan wat voor u van toepassing is. 
 Staat u beiden ingeschreven op hetzelfde adres bij de gemeentelijke basisadministratie ? 
 Heeft u een notarieel samenlevingscontract ? 
 Heeft u samen een kind ? 
 Heeft u samen een eigen woning ?  

Beide partners moeten eigenaar van de woning zijn. 
 Staat u bij een pensioenfonds geregistreerd als elkaars partner ? 
 Staat op uw woonadres een kind van één van u beiden ingeschreven ? 

 

 Is uw situatie afgelopen jaar gewijzigd ?  ja / nee  
Zo ja, datum wijziging : 
 

 Bent u afgelopen jaar gescheiden ? ja / nee 
Zo ja,  
Op welke datum is de scheiding officieel ingediend bij de rechtbank ? 
Per welke datum staat u niet meer ingeschreven op hetzelfde adres als uw ex-partner ? 
 

 Heeft u kinderen, die afgelopen jaar minimaal 6 maanden bij u in huis hebben gewoond ? ja / 
nee  
Zo ja, graag de volgende tabel invullen. 
  Geb.datum Voorletters Recht op Recht op 

    Kinderbijslag ? Studiefinanciering ? 

 1e kind   Ja / nee Ja / nee 

 2e kind   Ja / nee Ja / nee 

 3e kind   Ja / nee Ja / nee 

 4e kind   Ja / nee Ja / nee 

 etc.   Ja / nee Ja / nee 

 
 

 Heeft u een papieren schenking (via de notaris) ontvangen of geschonken ? 
 Ja, ontvangen 
 Ja, geschonken 
 Nee 
Zo ja, graag een kopie van de akte 
 

 Staat de ouderlijke woning op naam van de kinderen ?  ja / nee 


