
Gegevens aangifte inkomstenbelasting  
 
 
Voor uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van  
toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken ( bij voorkeur kopieën ) mee te sturen.  
Natuurlijk kunt u ook digitaal aanleveren  
info@vanwijnenadministratie.nl                       www.vanwijnenadministratie.nl 
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Gegevens van uw kinderen  
o Naam en voorletters  o M/V o Geboortedatum o BSN  

    
    
    
    
    
 

Is uw persoonlijke situatie veranderd in vergelijking met voorgaand jaar?         Ja / Nee        Zo ja, op (datum)  

Voor gehuwden / geregistreerd partners :  
o Bent u het hele jaar gehuwd / geregistreerd partners geweest?  * 

  
Ja / Nee  Zo ja, op (datum)  

o Bent u in dit jaar gehuwd of een geregistreerd partnerschap 
aangegaan?  

Ja / Nee Zo ja, op (datum) 

o Bent u in dit jaar duurzaam gescheiden gaan leven?  Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
o Bent u in dit jaar gescheiden?  Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
o Heeft u dit jaar een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u 

ingeschreven op een ander adres in de basisregistratie personen?  
Ja / Nee Zo ja, op (datum) 

o Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse 
voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden? * 

Ja / Nee Zo ja, op (datum) 

   
Voor ongehuwden :    

o Woonde u het hele jaar samen?  Ja / Nee  Zo nee, welke periode wel? (datum) 
o Bent u beiden het hele jaar op hetzelfde adres in de basisregistratie 

personen ingeschreven?  
Ja / Nee  Zo ja, op (datum) 

o Bent u dit jaar samen gaan wonen?  Ja / Nee  Zo ja, op (datum) 
o Bent u dit jaar uit elkaar gegaan?  Ja / Nee  Zo ja, op (datum) 
o Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?  Ja / Nee  Zo ja, op (datum) 
o Heeft u samen kind(eren)?  Ja / Nee  Zo ja, op (datum) 
o Heeft u een kind van uw partner erkend? Ja / Nee  Zo ja, op (datum) 
o Heeft uw partner een kind van u erkend? Ja / Nee  Zo ja, op (datum) 
o Is een van beide aangemeld voor de pensioenregeling van de ander?  Ja / Nee  Zo ja, op (datum) 
o Bent u samen eigenaar van uw woning?  Ja / Nee  Zo ja, op (datum) 
o Staat op uw woonadres een meerderjarige huisgenoot/huurder 

ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont?  
Ja / Nee  Zo ja, vanaf (datum) 

* Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.  
 
Graag ontvangen wij een kopie van de volgende stukken, voor zover van toepassing :  
Aanslagen : Voorlopige aanslagen of teruggave, (indien niet door ons verzorgd aangifte voorgaand jaar). Eventuele beschikking Toeslagen (kinderopvang-, zorg,- huurtoeslag, of  
kindgebondenbudget)  
Werk en overige inkomsten: Kopie jaaropgave van werkgever(s) of uitkeringsinstanties (alsmede verzekeringen, pensioen of bijvoorbeeld lijfrente). Inkomsten uit andere werkzaamheden (opgaaf 
inkomsten en kosten), ontvangen partner alimentatie (geen kind alimentatie)  
Eigen woning: WOZ aanslag, Hypotheekoverzicht (betaalde rente), erfpachtcanon, ontvangen schenkingen, indien 2de  woning, leegstaand over verhuurd, WOZ beschikking, opgaaf schuld en 
betaalde rente. Indien aan/verkoop: afrekening notaris, opgaaf alle kosten, hypotheek overzicht  
Opgaaf vermogen: Banksaldo per 1 januari en 31 december ( ook minderjarige kinderen)  
Overige bezittingen en schulden: ( in Nederland en buitenland); financieel jaaroverzicht met vermelding saldo per 1 januari en 31 december (verzekering/bank, contant geld meer dan € 534,- , 
Opgaaf vorderingen: saldo en specificatie per 1 januari en 31 december  
Aftrekposten: Scholingskosten, betaalde alimentatie, betaalde premie lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering, giften, ziektekosten  
Auto van de zaak: Uw werkgever heeft de belasting ingehouden, TENZIJ u een verklaring voor geen privé gebruik heeft. De bewijslast is in uw handen, zorg voor een sluitende kilometerregistratie.  
Woon/Werkverkeer met openbaarvervoer: Kopie openbaarvervoer- of reisverklaring van uw werkgever. Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode. Opgaaf van de ontvangen 
reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving. 
 

Uw gegevens  
o Naam en voorletters  

 
Echtgeno(o)t(e) / Partner  

o Naam en voorletters  
  
Algemene gegevens  

M/V  o Geboortedatum 
o BSN 
o Bankrekening teruggave  
o Geboortedatum  
o BSN  
o Bankrekening teruggave  

 
  

 
M/V    
  

 
 

o Adres    
o Postcode en woonplaats    
o Telefoon privé    o Mobiel   
o E-mail    


