Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016
Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij de volgende gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de
gegevens, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën
daarvan) mee te sturen.
 Zijn er thuiswonende kinderen in 2016? Zo ja: geef de voorletters, geboortedata en
burgerservicenummers door:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 Jaaropgave van inkomsten uit dienstbetrekking
 Jaaropgave van een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
 Jaaropgave van een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is
ingehouden
 De nieuwste WOZ-beschikking van uw eigen woning. De gemeente hanteert daarbij de
waardepeildatum 1 januari 2015
 Jaaropgave van de hypotheekschuld op uw eigen woning
 Heeft u een vakantiehuis of andere eigen woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan
ontvangen wij graag het volgende:
o
o

Het (de) adres(sen)
Een opgave van de waarde van de woning volgens de WOZ-beschikking van de

o

gemeente op 1 januari 2015 (waardepeildatum)
Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand?

o Graag een kopie van het huurcontract
 Jaaropgave van alle bankrekeningen. Het gaat om het saldo op 1 januari 2016 en
31 december 2016
 Saldo van de vorderingen op 1 januari 2016 en 31 december 2016 (graag met specificatie)
 Jaaropgave van effecten en/of beleggingen waarop te zien is wat de waarde is op
1 januari 2016 en op 31 december 2016 en het bedrag aan ingehouden dividendbelasting
 Een overzicht van schulden met de waarde daarvan per 1 januari 2016 en 31 december 2016
 Een specificatie van ziektekosten die u zelf moest betalen. Heeft u vragen over welke
ziektekosten precies aftrekbaar zijn? Neem dan contact met ons op
 Heeft u lijfrentes? Dan hebben wij het volgende nodig: de betaalde premies, een kopie van de
polis en een pensioenopgave van het pensioenfonds van uw eventuele werkgever over 2015
 Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan hebben wij daar de betaalde premie
van nodig en een kopie van de afgesloten polis
 Heeft u giften gedaan en die zijn meer dan € 60? Stuur dan een specificatie van de bedragen
mee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als in 2016 één van de volgende situaties op u van toepassing is, dan overleggen wij graag even
telefonisch met u over de aan te leveren gegevens:
 U bent in 2016 in het huwelijk getreden
 U bent in 2016 gescheiden

Zie ommezijde

 U bent gaan samenwonen
 U reist regelmatig met openbaar vervoer naar uw werk
 U heeft inkomsten uit andere werkzaamheden gehad naast uw inkomen uit dienstbetrekking
 U heeft een nieuwe woning gekocht
 U heeft een leegstaande en te koop staande woning
 U betaalt bedragen voor levensonderhoud van uw kinderen in de vorm van kinderalimentatie

