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Overzicht gegevens welke van belang kunnen zijn voor een juiste verwerking
van uw aangifteformulier Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen 2018.
Persoonlijke gegevens:
•
•
•

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, burgerservice-nummer en burgerlijke staat van
uzelf, een eventuele partner en indien van toepassing kinderen.
DigiD informatie, gebruikersnaam en wachtwoord.
Machtigingscode 2018 belastingdienst.

Aangifteformulier:
•
•

De uitnodiging tot het doen van aangifte 2018.
Een kopie van het eerder verwerkte aangifteformulier 2017.

Inkomen:
•
•
•

Jaaropgave 2018 inkomen
Jaaropgave 2018 uitkeringen
Jaaropgave 2018 AOW/Pensioen

Reiskosten werk:
•

Indien er voor het woon/werkverkeer met het openbaar vervoer is gereisd dan is een opgave
afstand in km enkele reis en een openbaarvervoerverklaring 2018 van belang.

Eigen woning:
•
•
•
•
•

Jaaropgave 2018 hypotheek
WOZ beschikking gemeente met peildatum 1 januari 2017, belastingjaar 2018.
Gegevens eventueel bouwdepot
Nota taxateur (reeds in ons bezit)
Nota notaris (reeds in ons bezit)

Eigen vermogen:
•
•

Indien het saldo per 1 januari 2018 van al uw bank-, spaar- en/of beleggingsrekeningen
samen meer is dan € 30.000,00 per persoon, is een saldo overzicht per 1 januari 2018 van al
deze rekening noodzakelijk.
Indien sprake is van beleggingsrekeningen, een overzicht van de betaalde dividendbelasting
2018.

– HYPOTHEKEN – VERZEKERING – PENSIOENEN – FINANCIËLE PLANNING –

FIDENZ
Postbus 33200
3005 EE Rotterdam

Email: info@fidenz.nl
Tel:
010 211 11 44
IBAN: NL04RABO0115115218

KvK: 28.10.80.87
AFM: 12.01.38.05

Lijfrenteverzekeringen:
•
•
•

Indien u een lijfrenteverzekering heeft, een overzicht van de in 2018 betaalde premies.
Indien u een lijfrenteverzekering heeft, het meest recente pensioenoverzicht (2018) van het
pensioen dat u opbouwt via de werkgever waaruit de factor A blijkt.
Indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, een overzicht van de in 2018 betaalde
premies.

Ziektekosten:
•

Indien er sprake is van zelf betaalde ziektekosten (niet het eigen risico) waarvoor geen
vergoeding van de ziektekostenverzekering is ontvangen, betalingsbewijzen van bijvoorbeeld
uitgaven artsen, medicijnen, ziekenhuis, tandarts, oogarts, dieet op dokters voorschrift.

Giften:
•

Indien er sprake is van aantoonbare giften (geen giften collectebus) aan goede doelen en/of
anbi-instellingen, hiervan de betalingsbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften waaruit de
betaling blijkt).

Studiekosten:
•

Indien er sprake is van een beroepsopleiding en/of studie en hiervoor zijn zelf meer dan
€250,00 kosten voldaan, hiervan de betalingsbewijzen (bijvoorbeeld kosten cursus, boeken,
examengelden).

Alimentatie:
•
•
•

Indien sprake is van ontvangen partner alimentatie in 2018 (geen alimentatie voor
kinderen) , hiervan een overzicht en de ontvangstbewijzen.
Indien sprake is van betaalde partner alimentatie in 2018 (geen alimentatie voor kinderen) ,
hiervan een overzicht en de betalingsbewijzen.
Tevens de naam, adres, woonplaats, geboortedatum en burgerservice-nummer van de expartner.

Voorlopige aanslag 2018:
•
•

Indien een voorlopige aanslag 2018 is voldaan, hiervan de betalingsbewijzen en de aanslag.
Indien een voorlopige aanslag 2018 is ontvangen, hiervan de ontvangstbewijzen en de
aanslag.

Toeslagen 2018:
•

Indien er toeslagen 2018 zijn ontvangen, hiervan de ontvangstbewijzen en de aanslagen.
(bijvoorbeeld, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget).
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