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Checklist aangifte 2018 
                        

Wij kunnen ook dit jaar weer de aangifte inkomsten belasting voor u verzorgen. 
 
Het invullen van de aangifte maakt deel uit van uw Service+ pakket. Als u geen Service+ 

pakket heeft bedragen de kosten € 60,-- u kunt een machtiging afgeven. De kosten 
worden dan in maandelijkse termijnen van € 5,-- geïncasseerd. 

 
De kosten kunnen ook vooraf bij inlevering contant voldaan worden. 

 
Vooraf via de bank betalen en het betalen na het ontvangen van een nota is vanaf heden 

niet meer mogelijk. Dit is voor ons erg arbeidsintensief en ook na meerdere 
herinneringen zijn de laatste nota’s in 2018 pas in december betaald. 

 
 

Welke zaken hebben we in ieder geval nodig! 

• Jaaropgave(n) 2018 werkgever(s) en/of uitkering(en) (Pas op! sommige zijn digitaal) 

• Woz waarde voor belastingjaar 2018 ( peildatum 01-01-2017 ) 

• Opgaven van in 2018 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten (jaaropgave) 

• Indien woning gekocht of verkocht zie onderdeel “Woning gekocht of verkocht”  

• Indien spaargeld/vermogen zie onderdeel “Vermogen”. 

• Voorlopige aanslag (maandelijkse teruggave) 2018, (beide). 

• Voorlopige beschikking toeslagen ( maandelijkse teruggave ) zorgtoeslag, huur- 
toeslag, kindgebondenbudget ). 

• Als wij uw aangifte vorig jaar niet hebben ingevuld, een uitdraai van de aangifte 2017 

• Formulier registratie machtiging intermediair goedkeuren ( per post ontvangen van de 
belastingdienst ). 

• Is uw rekeningnummer dat bij de belastingdienst bekend is nog correct? 

• Getrouwd, geregistreerd partnerschap, gescheiden in 2018 (datum) 

  

Alleen van toepassing als u een woning heeft gekocht / verkocht in 2018 

• Rekening(en) makelaar, taxateur en/of Adviseur 

• Afrekening(en) notaris ( koop en/of verkoop) 

Alleen van toepassing als u premie voor lijfrente heeft betaald in 2018 

• Opgave betaalde lijfrentepremie (jaaropgave) 

• Uw pensioen overzicht van 2018 met de (A) factor 2017.  
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Opgave vermogen per persoon 

• Alleen van toepassing als het gezamenlijke vermogen meer dan € 60.000,-- voor 
fiscale partners ( inclusief van de minderjarige kinderen ). 

• Alleen van toepassing als het vermogen meer dan € 30.000,-- als u geen fiscaal 
partner hebt ( inclusief van de minderjarige kinderen ). 

• Opgave overig onroerend goed ( bv een 2de woning ) per 1 januari 2018  

• Overige schulden ( geen hypotheek ) per 1 januari 2018 

• Polis(sen) kapitaalverzekeringen en waarde opgave per 1 januari 2018 

Ziektekosten (kosten die niet zijn vergoed, geen verplicht eigen risico) 

• Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaten e.d.)  

• Bewijsstukken van de niet vergoede ziektekosten  

• Dieet voorschrift(en) van arts of specialist  

• Reisafstanden naar ziekenhuis, dokters, specialisten of tandarts bezoek voor u zelf 

• Reisafstanden ziekenbezoek partner of thuiswonende kind(eren)  

Overig 

• Overzicht van gedane giften aan goede doelen 

• Bewijsstukken van betaalde of ontvangen partner alimentatie  

• Betalingsbewijzen van gemaakte studie - of scholingskosten van u en/of uw partner.  

 
Voor een snelle en goede afhandeling van de aangifte is het erg belangrijk dat u de benodigde 
gegevens volledig en compleet inlevert. In de checklist  worden alle stukken genoemd. Wij verzoeken 
u de lijst zorgvuldig door te nemen en de voor u relevante stukken te verzamelen.  
 
We willen graag nog benadrukken dat gegevens die niet aanwezig zijn bij het invullen van de aangifte 
niet kunnen worden meegenomen in de aangifte. Dit kan een negatief gevolg hebben op uw 
teruggave. 
 

Wij zullen ons uiterste best doen om uw aangifte voor 1 mei te verwerken. Wel vragen wij standaard 
uitstel aan voor uw aangifte.  
 
De volgorde van binnenkomst is tevens de volgorde van invullen. Het laat aanleveren van stukken of 
incomplete stukken kan vertragend werken. 
 

 
 
 

Als we vragen hebben of zaken missen willen we u hierover bij 
voorkeur mailen wilt u het emailadres vermelden? 

 
 
 

__________________________________ 


