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CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 

Wat heeft u nodig bij het jaarlijks invullen van de aangifte inkomstenbelasting? 
Door onderstaande zaken geordend bij ons aan te leveren, bespaart u uw adviseur (uren) zoekwerk. 
U behoeft geen DigiD aan te leveren omdat wij aangifte doen na uw goedkeuring, met onze 
eigen software. 

1.  Algemeen 

 originele verzoek tot het doen van aangifte 
 gegevens van alle thuiswonende kinderen (voorletters, geboortedatum en BSN) 
 gegevens van niet-gehuwde (fiscale) partner (naam, adres, woonplaats, geboortedatum en 

BSN) 
 datum samenwonen/trouwen/duurzaam gescheiden gaan leven/echtscheiding/overlijden 
 datum van wijziging in bevolkingsregister bij voorgaande post 
 uw bankrekeningnummer voor een eventuele teruggave inkomstenbelasting 
 voorlopige teruggaven en/of voorlopige aanslagen van het betreffende aangiftejaar 
 eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en 

zorgtoeslag over 2015 
 als u een nieuwe klant bent, dan graag een kopie van de aangifte van vorig jaar 
 indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden, dan graag een kopie van deze 

huwelijkse voorwaarden 
 

2.  Box 1 

 jaarrekening van een eventuele onderneming 
 jaaropgaven van alle werkgever(s) of uitkeringsinstanties of pensioenfondsen 
 openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever en bedrag ontvangen 

reiskostenvergoeding alsmede het aantal dagen waarop wordt gereisd en de periode (als u 
niet het gehele jaar hebt gereisd) 

 bedrag dat u in 2015 hebt opgenomen voor onbetaald verlof dat u gespaard hebt met de 
levensloopregeling 

 indien u in 2015 ouderschapsverlof hebt gehad, dan de ouderschapsverlofverklaring van 
de werkgever, het aantal uren ouderschapsverlof in 2015 en de periode waarover, alsmede 
het bedrag waarmee uw inkomen omlaag is gegaan door het ouderschapsverlof 

 indien u in 2015 kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, dan ter controle op de reeds bij 
voorschot ontvangen kinderopvangtoeslag, het door u en uw fiscale partner gewerkte 
aantal uren per maand in 2015, het aantal uren kinderopvang per kind per maand, het 
uurtarief voor de kinderopvang en de soort van opvang per kind (deze laatste gegevens 
blijken meestal uit de jaaropgave van de kinderopvanginstelling of het gastouderbureau) 

 indien u in 2015 een kindgebonden budget hebt ontvangen, dan ter controle op het reeds 
bij voorschot ontvangen kindgebonden budget, de geboortedata van het aantal kinderen 
jonger dan 12 jaar, van 12 tot 15 jaar en van 16 en 17 jaar 
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 ontvangen alimentatie-uitkeringen van ex-partner en gegevens ex-partner (naam, adres) 
 overheidsbijdrage voor de eigen woning 
 lijfrente-uitkering (jaaropgave van verzekeraar/bank) 
 uitkering in verband met invaliditeit, ziekte of ongeval (jaaropgave van verzekeraar) 
 overige inkomsten uit arbeid (freelancer, bijbaantjes, etc.) 
 aftrekbare kosten met betrekking tot deze overige inkomsten uit arbeid 
 ziektekosten niet vergoed door de zorgverzekering en niet ten laste van het eigen risico, 

bijvoorbeeld tandartskosten, fysiotherapie, specialist, medicijnen voorgeschreven door een 
arts, dieetkosten (vast bedrag), kilometers bezoek ziekenhuis etc. (niet aftrekbaar is bril) 

 auto van de zaak: let op als u claims minder dan 500 km privé te rijden, dan moet u een 
sluitende kilometeradministratie hebben 

 opbrengsten van ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen (aan uw eigen B.V. of 
aan een onderneming of B.V. van een verbonden persoon) en de waarde hiervan per 1 
januari  

 met deze opbrengsten samenhangende aftrekbare kosten 
 belastbaar deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering 
 betaalde premie voor een lijfrenteverzekering (betaald vóór 31 december 2015) en 

betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (opgave verzekeraar) 
 de hoogte van de pensioenaanspraken (opgave van pensioenverzekeraar; factor A) 
 ontvangen afkoopsom van een lijfrenteverzekering 
 terugontvangen premies voor een lijfrenteverzekering 
 aanslag onroerendezaakbelasting van de gedurende het jaar in bezit zijnde woning(en) 
 jaaropgaaf van de hypothecaire geldleningen 
 polis van kapitaalverzekering eigen woning 
 betaalde erfpachtcanon 
 Bij de omzetting en verhoging van de hypothecaire geldlening: 
 betaalde boeterente 
 bewijsstukken van de bestedingen bij verhoging 
 afrekening van de notaris 
 betaalde afsluitprovisie 
 betaalde taxatiekosten 
 kosten voor de aanvraag van hypotheekgarantie 

 Bij verkoop oude woning en/of aankoop nieuwe woning: 
 afrekening notaris inzake de verkoop en de aankoop 
 betaalde makelaarskosten bij de verkoop 
 overzicht hypothecaire geldlening van oude woning 
 overzicht hypothecaire geldlening van de nieuwe woning 
 betaalde boeterente bij verhuizing 
 betaalde afsluitprovisie nieuwe lening 
 betaalde taxatiekosten voor het aangaan van de lening 
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 overzicht verbouwingskosten  
 kosten van de aanvraag van de nationale hypotheekgarantie 

 Als u tijdelijk 2 woningen (nb: geen tweede woning) hebt gehad: 
 de WOZ beschikking van beide woningen 
 is de leegstaande woning uitsluitend bedoeld om binnen 3 jaar als eigen woning te 

dienen, dan graag dezelfde gegevens als bij de andere eigen woning 
 is de in 2015 leegstaande voormalige eigen woning minder dan 3 jaar geleden verlaten, 

dan graag de datum waarop de voormalige eigen woning is verlaten en dezelfde 
gegevens als bij de andere eigen woning 

 als de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd is in afwachting van verkoop, dan 
graag de opgave van de verhuurperiode 

 kosten van de aanvraag van hypotheekgarantie 

3.  Box 2 

 aantal en nominale waarde aandelenbezit 
 ontvangen dividenduitkeringen en ingehouden dividendbelasting 
 verkoopprijs en verkrijgingsprijs verkochte aandelen 

4.  Box 3 

 jaaropgaaf van bankrekeningen (inclusief spaarrekeningen) (Nederland en buitenland) met 
de saldi per 1 januari 

 jaaropgaaf van effectenportefeuilles met waarde per 1 januari (Nederland en buitenland), 
met ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting 

 waarde van uw onroerende zaken (wereldwijd), andere dan uw eigen woning, (aanslagen 
onroerendezaakbelasting woningen in Nederland) 

 overzicht per 1 januari van uw overige vermogensbestanddelen; 
 overzicht waarde van de bezittingen in blote eigendom per 1 januari 
 overzicht waarde van de groene beleggingen en beleggingen in durfkapitaal per 1 januari  
 overzicht waarde kapitaalverzekering per 1 januari (ontvangen van verzekeraar) 
 jaaropgaaf van de schulden per 1 januari in verband met de onroerende zaken 
 jaaropgaaf van de overige schulden per 1 januari  

5.  Persoonsgebonden aftrek (bedragen moeten aantoonbaar betaald zijn) 

 betaalde alimentatie aan ex-partner (met betalingsbewijzen) en naam en adresgegevens 
van uw ex 

 uitgaven voor ziekte, bevalling, adoptie, arbeidsongeschiktheid, voor zover niet vergoed 
door de verzekering (let wel er is een (aanzienlijke) drempel; brillen/contactlenzen zijn 
niet meer aftrekbaar 

 bedragen betaalde alimentatie alsmede gegevens van ex-partner 
 uitgaven voor studie (opleiding voor uw huidige of voor een nieuw beroep) 
 prestatiebeurs die niet wordt omgezet in een gift 
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 uitgaven en subsidies voor rijksmonumentenpanden (bewijsstukken meesturen) (kopie van 
inschrijving in het monumentenregister) 

 niet contant gedane giften, bijvoorbeeld afzien van vrijwilligersvergoeding 

6. Aanvulling voor ondernemers 

 omvang voorlopige aanslag 
 winstcorrectie in verband met auto van de zaak (catalogusprijs/percentage bijtelling) 
 specificatie van de investeringen 
 investeringsaftrek indien > € 2.300,- 
 desinvesteringsbijtelling indien > € 2.300,- 
 omvang gemengde kosten (niet aftrekbaar € 4.400,- of 26,5%) 
 bijdrage oudedagsreserve (9,8% van de winst/maximaal € 8.631,-) 
 gewerkte uren partner in uw onderneming voor de meewerkaftrek 
 

Overige gegevens 
Onze checklist betreft alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te 
melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. 
Neem gerust contact met ons op indien u twijfelt. Liever teveel gevraagd dan een onjuiste aangifte! 
 
Wij adviseren u in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van 
toepassing is: 
 
 U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart; 
 U bent medegerechtigde in een onderneming; 
 U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht; 
 U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV; 
 U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of 

partner; 
 U verhuurt een woning (met huurbescherming); 
 U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2015; 
 U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven; 
 U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen; 
 U bent mantelzorg(st)er en uw ouder(s) wonen bij u of u bij uw ouders; 
 U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen; 
 U bent co-ouder; 
 U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan; 
 U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis;  
 U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat 

daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn; 
 U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen 

of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan. 
 

 
Let op!  
Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem 
contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. 
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