
 

Checklist aangifte IB 2021 
Wij willen u vragen om uw gegevens in te vullen en alle documenten (bij voorkeur 

kopieën) op de achterkant die bij u van toepassing zijn mee te sturen.  

Persoonlijke gegevens 
Naam:  BSN:  Geboortedatum:    /     / 

Naam partner:  BSN:  Geboortedatum:    /     / 

 
Adres:  

Postcode en plaats:  

Telefoon:  

E-mailadres:  

E-mailadres partner:  

Ik wil het rapport van de aangifte graag digitaal ontvangen ☐*        
*Let op dat u twee verschillende e-mailadressen invult  

 
Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboorte data en 

Burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in. 

Voorletters Geboortedatum BSN 

   

   

   

 

 

 

Zie achterzijde voor alle documenten die voor ons relevant zijn.   

Burgerlijke 

staat: ** 

o Ongehuwd 

o Gehuwd (in gemeenschap  van goederen) 

o Gehuwd (onder huwelijkse voorwaarden) 

o Geregistreerd partnerschap (met voorwaarden) 

o Geregistreerd partnerschap 

o Samenwonend 

**Graag aanvinken wat van toepassing is en bijbehorende documenten meesturen (voorwaarden). 



 

Inkomsten 
- Uw jaaropgaven over 2021 (Let op, dat u alle jaaropgaven meestuurt, dus ook kleine 

pensioenen/lijfrentes) 

- Ontvangen partneralimentatie (Graag ook de naam en BSN van wie u dit heeft ontvangen) 

Vermogen 
- Het jaaroverzicht 2021 van uw betaalrekening(en) 

- Het jaaroverzicht 2021 van uw spaarrekening(en) en eventueel dat van uw kinderen onder 

de 18 jaar 

- Het jaaroverzicht 2021 van uw belegging(en), ontvangen dividend(en) (Let op, ook crypto’s) 

- Gegevens tweede woning/vakantiewoning (Let op, huurinkomsten, WOZ-waarde) 

- Kapitaalsverzekering 

- Aandeel in onverdeelde boedel (nalatenschap) 

- Overige vorderingen of schulden 

Wonen 
- De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2020 (Let op, deze staat op de WOZ-

beschikking die u vorig jaar (2021) van de gemeente heeft gekregen) 

- De jaaropgave van uw hypotheek 

- Bij koop of verkoop van uw woning of oversluiten van uw hypotheek ontvangen wij graag 

ook de notarisafrekening 

Aftrekposten 
- Giften 

- Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen (Let op, de eigen bijdrage ZVW, 

zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken) 

- Betaalde partner alimentatie 

- Als u geen studiefinanciering heeft gehad, de betaalde studiekosten 

Overig 
- Gegevens van leningen en andere schulden 

- Gegevens van betaalde lijfrentepremies 

- Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) 

Indien ontvangen 
- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 

- Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2021 

- Beschikking zorg- en/of huurtoeslag 2021 

- Beschikking kindgebondenbudget 2021 

 

Let op! 

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. 
neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn. 
 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. 
 


