Inkomstenbelasting 2015
Checklist benodigde gegevens t.b.v. aangifte (voor zover van toepassing)
Persoonlijke gegevens





Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, sofi-nummer
Burgerlijke staat
Naam, geboortedatum, sofi-nummer partner
Gegevens minderjarige kinderen: voorletters, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer

Inkomen uit (vroegere) arbeid





Jaaropgaven werkgever(s) / uitkeringsinstantie(s)
Opgave overige inkomsten: alimentatie, overheidsbijdragen eigen woning, uitkeringen i.v.m. invaliditeit, ziekte
of ongeval, periodieke studietoelagen, lijfrente-uitkeringen
Reizen met openbaar vervoer over meer dan 10 kilometer: plaats der werkzaamheden, enkele reisafstand,
aantal dagen per week, vergoeding werkgever
Betaalde premies voor lijfrenten of uitkeringen ingeval van ziekte, invaliditeit of ongeval

Eigen woning





WOZ – waarde volgens beschikking gemeente / aanslag OZB (2015 én 2016)
Hypotheekschuld per 31 december 2015
Betaalde hypotheekrente 2015 (jaaropgave hypotheekverstrekker)
Rekening notaris en taxatiekosten makelaar

Sparen en beleggen
Waarde op 1 januari EN op 31 december 2015 van:
 Bank-, giro- en spaartegoeden
 Effectenportefeuille: aandelen, obligaties e.d.
 Contant geld en vorderingen
 Tweede woning
 Overige onroerende zaken
 Overige bezittingen
 Schulden

Uitgaven voor kinderopvang
Per kind de volgende gegevens:
 Voorletters
 Soort opvang: naschools, buitenschools, anderszins
 Aantal uren per dag
 Aantal dagen per week
 Periode
 Kosten
 Ontvangen vergoeding

Persoonlijke aftrekposten







Betaalde alimentatie aan ex-echtgenoot, uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar
zonder studiefinanciering en zonder recht op kinderbijslag, andere onderhoudsverplichtingen
Uitgaven voor ziekte en invaliditeit: voorgeschreven medijcijnen, uitgaven voor hulpmiddelen, uitgaven voor
woningaanpassingen, uitgaven voor overige aanpasssingen, uitgaven voor vervoer i.v.m. zieke of invalide,
dieetkosten op medisch voorschrift, extra uitgaven voor kleding en beddengoed, uitgaven voor extra kosten
gezinshulp, genees- en heelkundige hulp, reiskosten regelmatig ziekenbezoek
Uitgaven weekendbezoek van een ernstig gehandicapt kind (+ eventuele vergoedingen)
Studiekosten voor (toekomstig) beroep of werk (indien hoger dan € 500 per persoon)
Giften aan liefdadigheidsinstellingen (gespecificeerd)

Berekening aanslag




Voorlopige aanslagen 2015
Voorlopige aanslagen 2016
Beschikkingen Zorgtoeslag / Huurtoeslag / Kindgebonden Budget /Tegemoetkoming
Kinderopvang 2015

Speciaal voor emigranten
Opgave van opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van emigratie

