CHECKLIST

Wat is er nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 ?

Persoonlijke gegevens

Aftrekposten

o

uw burgerservicenummer (BSN) en die van uw partner en kinderen

o

uw bankrekeningnummer

o

uw (werkende) DigiD (en dat van uw partner)

o

uw legitimatiebewijs (en dat van uw partner)

o

als uw partner niet meekomt: bijgaande machtiging ondertekenen en meenemen

Inkomsten
o

uw jaaropgaven over 2021
En als u die niet hebt: salarisstroken van 2021

o

ontvangen partneralimentatie

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:
o

giften

o

zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet
aftrekken. Let ook op een nieuwe (door een arts ondertekende) dieetverklaring

o

betaalde partneralimentatie

o

als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

Bankrekeningen en andere bezittingen

o

een overzicht van ontvangen studiefinanciering

o

gegevens van betaalde lijfrentepremies en pensioenoverzicht

o

het jaaroverzicht 2021 van uw betaalrekening

o

een overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

o

het jaaroverzicht 2021 van uw spaarrekening

o

dividendgegevens

o

het jaaroverzicht 2021 van uw beleggingen

o

gegevens overige schulden / leningen

Alleen als u deze hebt gehad:

Wonen (als u een eigen huis heeft)
o

de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2020
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt
gehad.

o

de jaaropgaaf van uw hypotheek

o

bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

o

de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021

o

de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over
2021

LET OP! Bij machtiging moet
worden meegenomen:

Alles over Aangifte Inkomstenbelasting 2021
kunt u vinden op: www.belastingdienst.nl/aangifte

Hierbij machtig ik,

Hulp nodig bij uw aangifte in Gouda ?
Bel voor een afspraak naar het Sociaal Team
Gouda:

De hieronder vermelde persoon (partner/echtgenoot):

088 – 900 4321

Wij helpen u graag in APRIL

(uw naam) ____________________________________________

(naam gemachtigde) ____________________________________

1. deze machtiging en; 2. een kopie
van uw geldig legitimatiebewijs
(paspoort, rijbewijs of Nederlandse
identiteitskaart en; 3. een geldig
legitimatiebewijs van de
gemachtigde.

tot het doen van mijn aangifte inkomstenbelasting 2021
01- 2022

