Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017
Voor de behandeling en het opstellen van de aangifte 2017 zijn veel gegevens nodig.
Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij onderstaande
checklist opgesteld. Wij verzoeken u de gevraagde stukken en informatie (voor zover voor u van
toepassing) aan te leveren.
Deze checklist bevat de meest voorkomende gegevens en is daardoor niet volledig. Komt u iets niet tegen
en/of twijfelt u of het van toepassing is: stop het dan bij uw gegevens.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
 Indien niet eerder verstrekt, een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en (eventueel) uw
partner in het kader van de Wet Identificatie bij Dienstverlening.
 Relevante wijzigingen in 2017. Zoals de persoonlijke situatie (gehuwd, samenwonend,
alleenstaand of gescheiden) en de wijzigingsdatum.
 Gegevens van uw partner, thuiswonende kinderen (voornaam, geboortedatum en BSN
nummers).
 Een kopie van uw aangifte van 2016 indien deze niet door ons is verzorgd
 Het aangiftebiljet 2017.
WERK EN OVERIGE INKOMSTEN
 Jaaropgaven van de werkgevers en/of uitkerende instantie (s) in 2017.
 Indien u met het openbaar vervoer naar uw werk bent gereisd, een openbaarvervoerverklaring of
een reisverklaring van uw werkgever. U moet wel beschikken over de plaatsbewijzen.
 Auto van de zaak bij geen bijtelling: verklaring geen privégebruik.
 Inkomsten uit andere werkzaamheden (bijvoorbeeld: bijverdiensten, neveninkomsten, freelance
werkzaamheden of inkomsten uit ter beschikkingstelling van vermogensbestanddelen zoals rente)
 Ontvangen uitkeringen i.v.m. ziekte, invaliditeit en/of ongeval.
 Als u alimentatie heeft ontvangen van uw ex-partner (dus niet voor de kinderen) een opgave van
het bedrag, de naam en het adres van de ex-partner van wie u alimentatie ontving.
Uitgaven voor inkomensvoorziening
 Betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 Betaalde lijfrentepremies of een koopsom gestort heeft bij een verzekeringsmaatschappij.
 De pensioenopgave 2016 (met daarop de pensioenaangroei, ook wel ‘factor A’ genoemd)
EIGEN WONING
Bij een eigen woning alle bescheiden die betrekking hierop hebben.
 De WOZ waarde met peildatum 01-01-2016 !! (Staat op de nota van 2017)
 Jaaropgave betaalde hypotheekrente 2017 en de woning schuld per 31-12-2017.
 Een kopie van de polis van uw spaar- of levenshypotheek. Jaaropgave van de waarde van de
spaar- of levenshypotheek. Tevens van bank sparen voor aflossing hypotheek.
Bij aan- of verkoop van uw woning in 2017 een opgave van:
 Notarisafrekening en datum overdracht.
 Taxatiekosten, makelaarskosten, afsluitprovisie, boeterente.
 Indien van toepassing, een opgaaf van de eigen woning reserve.
Als u in 2017 uw hypotheek heeft verhoogd, een opgave van:
 De uitgaven voor verbetering of onderhoud van uw woning.

Als u in 2017 uw woning heeft verhuurd, een opgave van:
 Inkomsten uit verhuur van uw eigen woning en de verhuurperiode.
SPAREN EN BELEGGEN
De saldi per 1 januari en 31 december 2017 van alle:
 Bankrekeningen, aandelen, effecten en vorderingen.
 Kapitaalverzekeringen (indien geen KEW Kapitaalverzekering Eigen Woning)
 De vrije verkoopwaarde van uw 2e woning of ander onroerend goed.
 Uw schulden aan bijv. banken, creditcardmaatschappij ed.
 Het ontvangen dividend en de hierop ingehouden dividendbelasting.
PERSOONSGEBONDEN AFTREK
Uitgaven onderhoudsverplichtingen
 Als u in 2017 alimentatie heeft betaald aan uw ex-partner een opgave van het betaalde bedrag, de
naam en het adres van de ex-partner.
Ziektekosten
De volgende kosten kunnen voor aftrek in aanmerking komen, mits deze kosten voortkomen uit ziekte of
invaliditeit en indien de drempel wordt overschreden.
 Genees- en heelkundige hulp
 Medicijnen vertrekt op voorschrift van een arts.
 Hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel. (Uitgezonderd brillen en lenzen)
 Extra gezinshulp.
 Dieetkosten opgenomen in de dieetkosten tabel.
 Extra kleding en beddengoed.
 Reiskosten ziekenhuis/arts bezoek of reiskosten ziekenbezoek (€ 0,19 per kilometer)
Scholingsuitgaven
 Gemaakte studiekosten indien deze meer zijn dan € 250,-.
Giften
 Betaalde giften. Alleen giften aan instellingen met een ANBI status zijn fiscaal aftrekbaar.
Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk waarbij u heeft afgezien van een onkostenvergoeding
waarop u wel recht had en gemaakte reiskosten.
HEFFINGSKORTINGEN
 Indien u ouderschapsverlof heeft gehad een kopie van de ouderschapsverklaring die u van uw
werkgever heeft ontvangen.
ONTVANGEN AANSLAGEN EN TOESLAGEN
 Kopie voorlopige teruggave of aanslag inkomstenbelasting 2017.
 Kopie betaalde aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) 2017.
 Kopie ontvangen zorgtoeslag 2017.
 Kopie ontvangen kind gebonden budget 2017.
 Kopie ontvangen kinderopvangtoeslag 2017 en de jaaropgave van het kinderdagverblijf en/of
gastouderbureau.

