Beste relatie,
Hieronder tref je een lijst aan met de meest voorkomende zaken welke wij nodig hebben voor het
verzorgen van jouw belastingaangifte. Waarschijnlijk zijn niet alle zaken voor je van toepassing.
Inkomen
Jaaropgave(n) inkomen en eventuele uitkeringen
Opgave neveninkomsten en eventuele kosten
Eigen woning
Jaaropgave(n) hypotheek
WOZ waarde van de eigen woning in 2017
Afrekening notaris indien woning- en/of hypotheekwijziging
Taxatienota indien de woning getaxeerd is
Omzettingskosten of rentemiddelingskosten voor jouw hypotheek
Sparen en/of schulden
Jaaropgaven alle (spaar)tegoeden en spaar-/beleggingspolissen
Jaaropgaven kredieten en leningen
Kinderen (als er iets gewijzigd is)
Aantal kinderen
Naam, voorletters en geboortedatum kinderen
Woon-/werkverkeer (alleen als je met het openbaar vervoer reist)
Kilometers woon/werk enkele reis als je met openbaar vervoer reist
Ontvangen reiskostenvergoeding van de werkgever als je met openbaar vervoer reist
Alimentatie (alleen partneralimentatie)
Bedrag van ontvangen alimentatie voor jezelf
Bedrag van betaalde alimentatie aan je ex-partner
Naam, voorletters, adres, geboortedatum en BSN-nummer van je ex-partner
Betaalde premie aan lijfrente 2017
Pensioenoverzicht 2016 t.b.v. jaarruimteberekening indien je een lijfrente hebt
Ziektekosten (geen brillen en lenzen(vloeistof) meer aftrekbaar)
Afsprakenkaartjes t.b.v. kilometervergoeding
Nota’s niet vergoede ziektekosten in 2017 (eigen bijdrage, eigen risico is niet aftrekbaar)
Hulpmiddelen als steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit, prothesen, rolstoel ed.
Reiskosten i.v.m. ziekenbezoek partner (langer dan 1 maand en meer dan 10 km)
Reiskosten i.v.m. eigen ziekte of die van thuiswonende kinderen
Dieet op doktersvoorschrift
Extra bedden- of linnengoed i.v.m. ziekte
Aanpassingen aan woning of auto i.v.m. ziekte of invaliditeit op medisch voorschift
Kosten voor gezinshulp i.v.m. ziekte of invaliditeit
Bedrag gemaakte studiekosten in 2017 indien meer dan € 250,- en voor toekomstig beroep
Bedrag van aantoonbare giften aan een ANBI instelling in 2017
Aangifte voorgaand jaar indien deze niet door ons kantoor verzorgd is
Inlognaam en wachtwoord Digid code als je deze zelf hebt gewijzigd
Check of je digid nog werkt op www.mijnoverheid.nl en laat meteen je e-mailadres achter zodat je
een mailtje ontvangt als er een nieuw bericht voor je klaar staat van de overheid. Bijvoorbeeld van de
gemeente, het UWV, de Belastingdienst of de APK van je auto.

