Aangifte Inkomstenbelasting 2017
Lijst van benodigde stukken (voor alle stukken geldt indien van toepassing)

























Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2017 ontvangen van de belastingdienst.
Zorgtoeslag voorschot 2017 en ontvangen documenten.
Kinderopvangtoeslag voorschot 2017 en ontvangen documenten.
Huurtoeslag voorschot 2017 en ontvangen documenten.
Kindgebondenbudget voorschot 2017 en ontvangen documenten.
Jaaropgave(n) werkgever (s) en/of uitkerende instantie(s).
Salarisstrook van december.
Openbaar vervoer verklaring van uw werkgever (indien u met het openbaar vervoer naar uw werk reisde).
Jaaropgave betaalde hypotheekrente en jaaropgaven van andere leningen die zijn gebruikt voor de aankoop,
onderhoud en verbetering van de eigen woning/woonboot.
WOZ waardeverklaring / aanslag ontvangen in 2017! van gemeente (woonhuizen ).
RZB/RRB of WOZ waardeverklaring ontvangen in 2017! van gemeente (woonboten)
(indien u geen WOZ of RZB/RRB heeft ontvangen kunt u deze opvragen bij uw gemeente).
Alimentatie, neem bij ontvangen of door u betaalde alimentatie contact met ons op.
Betaalde lijfrentepremies, betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, alsmede een opgave van uw
pensioenfonds van de pensioenaangroei in het afgelopen jaar (dit betreft: factor A opgave of opgave
pensioenaangroei, staat vermeld in het Uniform Pensioen Overzicht van uw pensioenfonds/-verzekering).
Studiekosten; een overzicht van door uzelf betaalde kosten voor studie voor uw beroep.
Giften; een overzicht van overgemaakte giften aan goede doelen welke een ANBI status hebben.
Indien u ziektekosten heeft; een lijst van de door u betaalde kosten die niet door uw verzekeraar zijn vergoed.
Denk bij kosten aan: genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, tandartskosten, hulpmiddelen
zoals steunzolen, vervoer zoals reiskosten naar een huisarts, ziekenhuis en bijvoorbeeld therapeut, een dieet,
extra gezinshulp, extra kleding en beddengoed, reiskosten ziekenbezoek.
Ouderschapsverlofkorting. Heeft u (betaald/onbetaald) ouderschapsverlof gehad neem dan contact op!
Levensloopverlofkorting. Heeft u levensloopverlof opgenomen neem dan contact met ons op!
Saldo’s van alle rekeningen per 01-01-2017 (privérekeningen, spaarrekeningen, aandelen, beleggingsfondsen,
etc). Ook de rekeningen van de kinderen!
Saldo’s van schulden anders dan schulden voor de eigen woning/woonboot.
Jaaropgaven van levensverzekeringen, spaarplannen, (aandelen)leaseplannen, beleggingsplannen,
spaarverzekeringen, etc. alsmede ook de polis (indien deze niet via ons kantoor lopen).
Waarde opgaven van andere vermogensbestanddelen (tweede woningen, stacaravans, bungalows, obligaties,
schenkingsconstructies, etc.).

Als er zaken zijn waarvan u twijfelt of deze voor uw aangifte Inkomsten Belasting van belang kunnen zijn,
adviseren wij u deze zaken altijd mee te nemen, op te sturen of hierover contact met ons op te nemen.

Het aanvragen of wijzigen van een huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebondenbudget kunnen wij alleen doen als wij beschikken over de DIGID code (gebruikersnaam en
wachtwoord) van de aangever en de partner! Deze kan worden aangevraagd op www.digid.nl
Onze tarieven voor de belastingaangifte 2017 zijn:

1e aangifte € 115,00 inclusief 21% btw
2e aangifte € 69,00 inclusief 21% btw

