
Checklist aangifte inkomstenbelasting 2018

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens
overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.
Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken
mee te sturen.

Wij verzoeken u bij voorkeur kopieën te verstrekken en deze samen met dit formulier per post op 
te sturen naar onderstaand adres. (Afgeven kan natuurlijk ook)
Het is ook mogelijk om de documenten in te scannen en deze per email op te sturen.

per post of afgeven: via email:
Aangifteplein.nl
Fonteinkruidhof 38 info@aangifteplein.nl
1433 WD Kudelstaart (maximaal 5 MB per email)

Persoonlijke informatie
Uw gegevens

ᴑ Naam

ᴑ Adres

ᴑ Postcode en woonplaats

ᴑ Telefoonnummer

ᴑ e-mail

ᴑ Burgerservicenummer(BSN)

ᴑ Geboortedatum M / V

ᴑ Bankrekening teruggaaf

Echtgeno(o)t(e) / partner

ᴑ Naam

ᴑ Adres

ᴑ Postcode en woonplaats

ᴑ Telefoonnummer

ᴑ Burgerservicenummer(BSN)

ᴑ Geboortedatum M / V

ᴑ Bankrekening teruggaaf

Let op:
Indien uw echtgeno(o)t(e) of partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, geldt dezelfde 
checklist voor het aanleveren van de stukken.
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Voor gehuwden
ᴑ Bent u heel 2018 gehuwd geweest? ja / nee

ᴑ Bent u in 2018 getrouwd? ja / nee : Zo ja, vanaf (datum)          :

ᴑ Bent u in 2018 gescheiden? ja / nee : Zo ja, vanaf (datum)          :

Voor ongehuwden
ᴑ Woonde u in het hele jaar 2018 samen? ja / nee

ᴑ Bent u beiden heel 2018 op hetzelfde adres

ingeschreven in de basisadministratie ja / nee : Zo nee, welke periode wel: 

ᴑ Bent u in 2018 gaan samenwonen? ja / nee : Zo ja, vanaf (datum)          :

ᴑ Ben u in 2018 uit elkaar gegaan? ja / nee : Zo ja, vanaf (datum)          :

Kinderen

Voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN)

Aanslagen / Belastingdienst

ᴑ Definitieve aanslag Inkomstenbelasting 2017.
ᴑ Voorlopige aanslag / teruggaaf Inkomstenbelasting 2018.
ᴑ Verzoek van de belastingdienst tot het doen van aangifte over 2018 (aangiftebrief).

ᴑ Als wij voor de eerste keer uw aangifte verzorgen, ontvangen wij graag een kopie van uw 
aangifte van 2017.

ᴑ Alle correspondentie / documenten die u van de belastingdienst in 2018 ontvangen heeft.
ᴑ Kopie geldig legitimatiebewijs, paspoort of ID-kaart.

Toeslagen

ᴑ De beschikking huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag 2018.
ᴑ De jaaropgave(n) van het kinderdagverblijf.
ᴑ Voorlopige beschikking huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag 2018.

Inkomen

ᴑ Jaaropgave(n) van loon in 2018.
ᴑ Jaaropgave(n) van uitkeringen in 2018 (AOW, WW, WAO, WIA).
ᴑ Jaaropgave(n) van pensioen(en) in 2018.
ᴑ Jaaropgave(n) van uitkeringen uit lijfrentepolissen.
ᴑ Laatste loonstrook 2018.
ᴑ Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals freelancer, alfahulp, schoonma(a)k(st)er

en een specificatie van de daarvoor gemaakte kosten.
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Woon/werkverkeer met het openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? En werden deze kosten niet 
volledig door uw werkgever vergoed?

ᴑ Zo ja, dan graag uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever.

ᴑ De reiskostenvergoeding die u ontvangen heeft van uw werkgever. € 

Eigen woning

ᴑ WOZ beschikking 2018 van de gemeente ( let op: waarde peildatum is 1-1-2017).
ᴑ Jaaroverzicht 2018 van de hypotheek en de betaalde hypotheekrente en kosten in 2018.
ᴑ De eigenwoningschuld per 1-1-2018 en 31-12-2018.
ᴑ Opgave van de in 2018 betaald erfpachtcanon.
ᴑ Rekeningen van makelaar en/of taxateur.
ᴑ Afrekening notaris indien u in 2018 de akte heeft getekend bij aankoop nieuwe woning.
ᴑ Opgave van ontvangen (bouw)depotrente in 2018.
ᴑ Besteding verhoging hypotheek aan de woning?
ᴑ Opgave van ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake onderhoud, verbetering of 

aflossing eigenwoningschuld.
ᴑ Indien in 2018 een woning verkocht; opgave verkoopprijs en restant hypotheekschuld.
ᴑ Bij aankoop nieuwe woning; vermeld de datum dat u in uw nieuwe woning bent gaan wonen.

Hebt u tijdelijk twee eigen woningen (gehad)?

ᴑ Dan van beide woningen een WOZ-beschikking van de gemeente(peildatum 1-1-2017).
ᴑ Is een van de twee woningen verhuurd geweest in 2018? Specificaties van huur meesturen.

Hebt u een Rijksmonumentenpand?

ᴑ WOZ beschikking 2018 van de gemeente ( let op: waarde peildatum is 1-1-2017).
ᴑ Overzicht van de gemaakte kosten in 2018.
ᴑ Overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (+ beschikkingen).

Lijfrente

ᴑ Betaalde premies voor lijfrente.
ᴑ Pensioenaangroei over 2017. Hiervan krijgt u een opgave van de verzekeringsmaatschappij

of pensioenfonds, dit is de zogenaamde A-factor. Alleen de pagina met de A-factor is 
voldoende.

Aanmerkelijk belang (box 2)

ᴑ Vennootschappen waarin u een belang heeft groter dan 5%.
ᴑ Naam van de vennootschap en het aantal aandelen (%).
ᴑ Ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting in 2018(dividend nota).
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Vermogen (box 3)

ᴑ Jaaroverzicht van alle bankrekeningen met daarop de saldi per 1-1-2018 en 31-12-2018
(ook van uw kinderen tot 18 jaar).

ᴑ Jaaroverzicht van alle kapitaalverzekeringen met daarop de saldi  per 1-1-2018 en
31-12-2018.

ᴑ Overzicht van overige vorderingen en bezittingen (ook contant geld en crypto valuta, zoals 
Bitcoins, indien meer dan € 500,-).

ᴑ Jaaroverzicht van de bank met daarop de waarde van effecten/aandelen/beleggingen per
1-1-2018 en 31-12-2018 (minder dan 5% belang).

ᴑ Ontvangen dividend en betaalde dividendbelasting op aandelen.
ᴑ WOZ-waarde van een 2e woning (bijvoorbeeld vakantiewoning) in Nederland.
ᴑ Opgave van onroerende zaken in het buitenland.
ᴑ Leningen verstrekt aan vennootschappen waar u (indirect) een belang in heeft.

Schulden

ᴑ Saldi van alle schulden per 1-1-2018 en 31-12-2018. Hierbij kunt u denken aan schulden voor
aanschaf 2e woning, boot, caravan, rood staan bij de bank, credit card maatschappij, etc.

Alimentatie

ᴑ Overzicht van betaalde of ontvangen alimentatie + NAW gegevens/geboortedatum ex-partner.

Ziekte, dieet, invaliditeit en andere specifieke zorgkosten

Hebt u in 2018 ziektekosten betaald die niet (geheel) zijn vergoed door uw zorgverzekering?
Of had u in 2018 ziektekosten die onder het eigen risico vielen? Dan hebt u misschien recht
op aftrek van die kosten.

ᴑ Dieetvoorschriften van arts of specialist.
ᴑ Betalingsbewijzen van extra gezinshulp + NAW gegevens gezinshulp.
ᴑ Betalingsbewijzen van hulpmiddelen, zoals kunstgebit, rollator, etc.(niet brillen/contactlenzen)
ᴑ Zelf betaalde of niet vergoede ziektekosten van artsen, ziekenhuizen, etc.
ᴑ Overzicht van de (zorg)verzekeringsmaatschappij met de niet vergoede kosten in 2018.
ᴑ Specificatie van reiskosten voor ziekhuisbezoek.

Overige

ᴑ Bewijsstukken van gemaakte studie-, en scholingskosten in 2018; plus betalingsbewijzen
ᴑ Polis + premie lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering.
ᴑ Bewijsstukken van gedane giften.
ᴑ Andere relevante stukken die van belang (kunnen) zijn voor uw aangifte inkomstenbelasting.
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