
Checklist gegevens aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2021 
Onderstaand vindt u een overzicht van de benodigde gegevens voor het 
doen van uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2021. Heeft u 
een partner, stuur dan ook de onderstaande gegevens van uw partner mee. 

VIA (Vooraf ingevulde aangifte): Wij hebben de mogelijkheid om een machtiging VIA bij de 
Belastingdienst aan te vragen. Indien u de machtigingsbrief ontvangt met activeringscode, verzoeken 
wij u deze per omgaande door te zenden naar ons. 

Portal: Graag ontvangen wij uw e-mailadres zodat we de aangifte via ons beveiligde portal kunnen 
verzenden (bij partneraangifte graag 2 aparte e-mailadressen).

Uw gegevens Echtgenoot/Partner 

Naam en voorletters ………………………… ………………………… 
Adres ………………………… ………………………… 
Postcode/Woonplaats ………………………… ………………………… 
Telefoon privé/mobiel ………………………… ………………………… 

………………………… ………………………… 
………………………… ………………………… 

E-mail
BSN-nummer             
Geboortedatum          ………………………… ………………………… 

Persoonlijke situatie Bij te voegen gegevens V 
Bent u in 2021 gehuwd of gaan samenwonen? Zo ja, vermeld hier datum van 

huwelijk/ samenwoning 
Ingeval van huwelijk: bent u in 2021 getrouwd 
op huwelijkse voorwaarden? 

Zo ja, kopie van de voorwaarden 
(tenzij u dit al eerder heeft gedaan) 

 

Bent u in 2021 gescheiden, duurzaam gescheiden 
gaan leven of is de samenwoning geëindigd? 

 Zo ja, vermeld hier de datum 
scheiding/einde samenwoning 

LET OP! Indien u (in het verleden) gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden of samenwoont op grond 
van geregistreerd partnerschap dan wel notarieel samenlevingscontract, dan ontvangen wij graag een 
kopie van die voorwaarden. 

Voor samenwonenden/ niet gehuwden 
Woonde u in 2021 het hele jaar samen ?               Zo nee, welke periode wel?  .................. tot ...................

Stonden jullie op hetzelfde adres 
ingeschreven in het BRP?  
Hebben jullie een notarieel samenlevingscontract?   

Indien geen notarieel samenlevingscontract: 

a) Hebben jullie samen een kind?
b) Heeft u het kind van uw partner erkend of andersom?
c) Heeft u uw partner aangewezen als gerechtigde tot het

partnerpensioen?
d) Zijn u en uw partner samen eigenaar van de woning die

uw hoofdverblijf is?

z

(zo niet, ga naar b) 
(zo niet, ga naar c) 

(zo niet, ga naar d)

(zo niet, ga naar e) 



Voorletters Geboortedatum 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 

Inkomensgegevens 
Hierna vindt u de inkomensgegevens die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. 
Stuur de inkomensgegevens mee die op u (en uw partner) van toepassing zijn en vink dit af in de 
rechterkolom. 

Welke gegevens       V 
Jaaropgaven (loon, pensioen, lijfrente-uitkering, sociale zekerheidsuitkering etc.) 
Specificatie van de inkomsten en kosten uit andere werkzaamheden 
Ontvangen partneralimentatie (geen kinderalimentatie) 
Opgave van uitkering uit kapitaalverzekering 

Eigen woning 
Heeft u een eigen woning? Stuur dan de volgende gegevens mee die op uw situatie van toepassing zijn 
en vink dit af in de rechterkolom.  

Welke gegevens      V 
WOZ-waarde van uw eigen woning peildatum 1 januari 2020 (belastingjaar 2021) 
Jaaropgave(n) hypotheekgegevens (evt. van beide woningen) 
Bij hypotheekverhoging voor onderhoud of verbouwing: de nota’s van de kosten 
Opgave van het saldo op de kapitaal/spaar/beleggingsverzekering eigen woning 
(KEW, SEW, BEW) 
Opgave van de betaalde erfpachtcanon m.b.t. de eigen woning/box 3 woningen 
Bij aan- of verkoop de afrekening van de notaris en datum in/uitschrijving*, de 
afrekening van de taxatiekosten van de makelaar en andere kosten, zoals 
advertentiekosten en kosten hypotheekadvies 

Opgave rente betaald op restschuld die is ontstaan tussen 29 oktober 2012 – 
31 december 2017 

Andere bijzonderheden m.b.t. de eigen woning 
*) Koopt u in 2021 voor het eerst een woning of verhoogt u de hypotheek dan dient u een kopie 
van leningsovereenkomst aan te leveren. 

e) Zijn beiden meerderjarig en staan op hetzelfde adres
ingeschreven gezamenlijk met een minderjarig kind
van één van beiden?

Kinderen 
Als u thuiswonende kinderen heeft, vul dan hieronder hun voorletters, geboortenaam en 
BSN (voorheen: het sofinummer) in: 



Aftrekposten 
Bepaalde kosten/uitgaven komen onder voorwaarden en meestal vanaf een bepaalde omvang voor 
aftrek in aanmerking. Om te kunnen bepalen voor welke aftrekposten u in aanmerking komt, hebben 
wij de volgende gegevens nodig. 

Welke gegevens      V 
In 2021 betaalde bedragen voor een lijfrente 
Uw uniform pensioenoverzicht (UPO) over 2021! (factor A 2020) 
Betaalde partneralimentatie (incl. NAW gegevens, BSN en geb. datum ex-partner) 
Betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Specificatie van gedane giften aan kerkelijke of goed doel instellingen (ANBI) 
(LET OP: vanaf 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar!). 

Specificatie van specifieke zorgkosten en vergoeding zorgverzekeraar 
Uitgaven extra kleding en beddengoed (Uitgaven extra kleding en beddengoed 
bij minimaal 1 jaar ziekte/invaliditeit) 

Uitgaven vervoerskosten naar arts of ziekenhuis (kilometerregistratie) 
Uitgaven reiskosten ziekenbezoek (kilometerregistratie of betaalbewijs 
taxi/openbaar vervoer) 

Specificatie scholingsuitgaven  (LET OP: regeling vervalt vanaf 2022!) 
Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis (weekendbezoek) van ernstig gehandicapte 
kind, broer of zus. 

Aanmerkelijk belang 
Heeft u een aandelenbelang in een BV, een open fonds voor 
gemene rekening of andere rechtspersoon van meer dan 5%? 

  Nee Ja

Vermogensgegevens 
Heeft u vermogen met een waarde van meer dan € 50.000 (partners: € 100.000) dan wordt het 
vermogen boven deze drempel in beginsel belast in box 3 van de inkomstenbelasting. De volgende 
gegevens, voor zover op uw situatie van toepassing, zijn dan van belang voor uw aangifte. Het gaat 
steeds om de stand per 1 januari 2021, maar volledigheidshalve ontvangen wij de jaaroverzichten 
waar ook de waarde op 31 december 2021 vermeld staat. 

Welke gegevens V 
Saldi van bank/spaarrekeningen in Nederland en het buitenland (jaaroverzichten) 
Waarde effectenportefeuille/beleggingen (jaaroverzichten en dividendenoverzicht) 
Let op! Hieronder vallen ook beleggingen in cryptovaluta zoals bitcoins etc.  
WOZ-beschikking tweede woning/vakantiehuis op waardepeildatum 1-1-2020! 
Waarde overige kapitaalverzekeringen 
 Waarde groene beleggingen 
Specificatie vorderingen 1 januari 2021 – 31 december 2021 
Specificatie schulden 1 januari 2021 – 31 december 2021 



Waarde aandeel in onverdeelde boedel* 
Overige bezittingen (contant geld/vorderingen): € 552,- (partners: € 1.104,-) 
Studieschulden** en andere schulden 
*) Dit is uw aandeel in een nalatenschap die nog moet worden verdeeld. 
**) Indien een prestatiebeurs is omgezet in een definitieve lening is er mogelijk sprake van aftrekbare 
scholingsuitgaven. 

Toeslagen 
Ontvangt u zorgtoeslag?     
Ontvangt u huurtoeslag? 
Ontvangt u kindgebonden budget? 
Ontvangt u kinderopvangtoeslag? 

Voorlopige aanslagen van zowel u als uw echtgenoot/partner 

Aanslagen over het jaar 2021: 

- Reeds eerder voor 2021 betaald ?
- Reeds eerder voor 2021 ontvangen ? €

€…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

Wenst u in verband met een eventuele teruggave of belastingrentebeperking een SPOED 
afhandeling:  Ja          Nee

*Doorgaans hanteren wij de volgorde van binnenkomst. Wij trachten u tegemoet te komen in uw verzoek om
een spoedbehandeling van uw aangifte inkomstenbelasting, maar kunnen dit helaas niet garanderen.

Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede en zo voordelig mogelijke opstelling van 
uw aangifte. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste of niet 
geleverde informatie

Heeft u overige vragen/opmerkingen m.b.t. de fiscale aangifte of wenst u dat we contact met 

u opnemen?

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...................
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