Checklist belastingaangifte
BOX 1
 Persoonlijke gegevens van u en uw partner:
- Sofi-nummer
- Geboortedatum
- Email adres
- Rekening nummer of bericht belastingaangifte met correct rekeningnummer
- Naam en geboortedatum kinderen
- DigiD codes
 Jaaropgaven van u en uw partner:
- Loon/uitkering/pensioen/lijfrente-uitkering binnenland
- Loon/uitkering/pensioen buitenland
 Reisaftrek openbaar vervoer
- Plaats werkzaamheden
- Periode
- Aantal kilometers enkele reis
- Aantal dagen per week
- Vergoeding van de werkgever voor het openbaar vervoer
 Opgave overige bijverdiensten en de eventuele kosten gemaakt voor de
werkzaamheden
 Eigen woning
- Volledig in eigendom?
- Periode in eigendom
- WOZ-waarde eigen woning
- Betaalde rente en kosten eigenwoningschuld
- Eigenwoning schuld op 31 december
 Bijleenregeling (wanneer er in het betreffende jaar een huis verkocht en gekocht is)
- Verkoopprijs verkochte woning
- Verkoopkosten
- Eigenwoningschuld verkochte woning
 In geval van aankoop van een nieuwe woning, onderhoud, verbouwing of oversluiten
hypotheek
- Nota’s van taxateur en notaris
- Overzicht van de bankkosten
 Andere inkomsten
- Periodieke uitkeringen ( bijv. alimentatie)
- Ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen aan verbonden personen
- Overige inkomsten ( belastbare deel van uitkering kapitaalverzekering)
- Aandeel in onverdeelde boedel ( echtscheiding of erfenis)
 Premies betaald voor lijfrenten, levensloopregeling of particuliere
arbeidsongeschiktheidsverzekering
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BOX 3
 Waarde bezittingen (op 01-01-2015)
- Saldo betaal- en spaarrekeningen
- Aandelen
- Vorderingen
- Tweede woning/andere woning
 Waarde schulden (op 01-01-2015)
Aftrekposten
 Ziektekosten
- Uitgaven voor ziektekosten waarvoor geen vergoeding verkregen is van de
Ziektekostenverzekeraar. (te denken valt aan: hoortoestel, steunzolen,
protheses, kunstgebit, fysiotherapie ivm ziekte, medicijnen,
verzorging/verpleging, reiskosten ziekenhuis, enz.)
 Studiekosten en eventuele vergoedingen
 Giften
- Gewone giften
- Periodieke giften (zitten aantal voorwaarden aan, o.a. moet u de gift
vastleggen bij een notaris)
 Monumentenpand
- Onderhoudskosten
- Subsidie verkregen voor monumentenpand
 Alimentatie/onderhoudsverplichting
- Betaalde alimentatie
- Betaling voor verrekening pensioenrechten
 Kwijtgescholden durfkapitaal
 Te verrekenen bedragen
- Ingehouden dividend of kansspelbelasting
- Bedrag van voorlopige aanslag/teruggaaf in inkomstenbelasting en premie
volksverzekeringen
Van alle kosten die u declareert moet u kunnen aantonen aan de belastingdienst dat u
deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Hier kan de belastingdienst om vragen.
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