Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2017
Voor het opstellen van uw aangifte hebben we een kopie van uw vorige aangifte en de volgende gegevens
nodig.
Persoonlijke gegevens
Deze gegevens vindt u grotendeel op het voorblad van uw aangifte formulier of op de uitnodiging tot het
doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte mee.
Kinderen
Naam, geboortedatum en sofi-nummer van uw thuiswonende kinderen.
Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.
Kopie van de jaaropgave 2017 van uw werkgever(s), uitkeringinstanties, pensioen, aow, e.d.
Eigen woning
Een kopie van WOZ-beschikking van de Gemeente, waardepeildatum 1 januari 2016, of een aanslag
onroerend zaak belasting.
Een kopie van de jaaropgaaf 2017 van de hypothecaire schuld.
Een overzicht van overige aangegane kosten m.b.t. de eigen woning (bijv. taxatie, afrekening notaris).
Overige bezittingen en schulden
Een kopie van het jaaroverzicht 2017 van alle bank- en girorekeningen.
Een overzicht van het saldo per 1 januari en 31 december 2017 van de overige bezittingen en schulden.
Ziektekosten
Vanaf 2009 zijn een aantal uitgaven niet meer aftrekbaar, waaronder uitgaven voor brillen, contactlenzen,
de premie voor de aanvullende verzekering etc.
Wel aftrekbaar zijn, mits ze de drempel overschrijden, de zogenaamde specifieke zorgkosten, hieronder
wordt verstaan de onderstaande kosten, mits ze niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar.
Genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen onder bepaalde voorwaarden,
vervoer naar huisarts of specialist, dieet, extra gezinshulp, extra kleding of beddengoed, reiskosten
ziekenbezoek.
Overige
Een overzicht van de scholingskosten als dit meer is dan € 250.
Een overzicht van de door u gedane giften in 2017 indien deze meer bedragen dan 1% van het inkomen.
Een overzicht van betaalde en/of ontvangen alimentatie in 2017.
Een overzicht van betaalde en/of ontvangen lijfrente in 2017.
Een overzicht van betaalde premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering in 2017.
De terugontvangen zorgtoeslag 2017 van de belastingdienst.
Noteer in elk geval uw telefoonnummer zodat wij u, bij eventuele onduidelijkheden, direct kunnen bellen.
Als een of meer van onderstaande situaties voor u van toepassing zijn, verzoek ik u om contact met ons op
te nemen.
U hebt uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
U bezit meer dan 5% aandelen in een B.V.;
U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of
partner;
U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2017;
U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
U heeft in 2017 ouderschapsverlof gehad;
U bent co-ouder;
U hebt dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
U hebt recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.

